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ÖN SÖZ 

Cumhuriyet dönemi edebiyatında bir hayli ürün veren isimlerden biri de 

Mükerrem Kâmil Su (1904–1997)‘dur. Ġlk edebiyata 1930‘da popüler roman tarzıyla 

baĢlayan yazar, roman dıĢında, hikâye, çocuk romanı, çocuk hikâyesi, masal, radyo 

piyesi türlerinde de ürünler vermiĢtir.  

Türk edebiyatında popüler romanlarıyla tanınan, verimli bir yazar olmasına 

rağmen, Mükerrem Kâmil Su üzerinde fazla durulmamıĢtır. Birkaç eserini konu alan 

çalıĢmalar da dar kapsamlıdır. Yirmi roman, iki hikâye, altı çocuk romanı, çeĢitli 

çocuk hikâyeleri, masalları ve radyo piyesleri bulunan yazarın çocuk edebiyatı 

alanındaki çalıĢmaları tezimizin konusudur. 

ÇalıĢmamız; giriĢ, iki bölüm, sonuç, kaynakça ve eklerden oluĢmuĢtur.  

GiriĢ bölümü, çocuk edebiyatının tanımı ve bu kapsamda değerlendirilecek 

eserlerde bulunması gereken özellikler ile çocuk edebiyatının tarihçesi olmak üzere 

iki aĢamadan oluĢmaktadır.  

Birinci bölümde, yazarın doğumu, çocukluğu, eğitim hayatı, çalıĢma hayatı, 

evlilikleri, ailesi, fiziki özellikleri, mizacı ve ölümü çerçevesinde hayatı ele 

alınmıĢtır. Bu kısım oluĢturulurken, yazarın kendi çocukluk ve ilk gençlik yıllarının 

anlatıldığı Karakız romanından, torunu Mehmet Ali Tanaydı‘nın bize ulaĢtırdığı 

belgelerden ve onunla elektronik ortamda yaptığımız görüĢmelerden yararlanılmıĢtır. 

Eserlerine genel bir bakıĢ alt baĢlığında ise; yazarın ürünleri türlerine göre 

gruplandırılarak yıllarına göre sıralandı, kısa tanıtım bilgileri ile anlatılmaya çalıĢıldı. 

Tezimizin konu sınırlandırılmasının dıĢında kalan popüler romanları; eser adı, 

yayınevi, yılı Ģeklinde bir sıralamayla verildi. Yine yazarın çocuklara yönelik yazdığı 

ders kitapları ve bu tarzdaki eserlere yönelik bilgiler, tekrar tekrar bu eserlere 

dönmemek için, biraz daha ayrıntılı olarak verildi.  

Tezimizin asıl konusunu oluĢturan çocuk edebiyatına ait eserlerinin sıralanıĢı; 

çocuk hikâyeleri, romanları, radyo piyesleri, masalları, ders kitapları Ģeklinde 

yapıldı.  
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Yazarın sadeleĢtirdiği, Hüseyin Rahmi Gürpınar‘a ait bazı eserlerin adlarına ve 

bilgilerine, Talat Öncü Kütüphanesi‘ne ait internet sitesinden ulaĢıldı. Bu eserler; 

eser adı, kaçıncı baskı olduğu, yayın yeri, yayın yılı ve sayfa bilgileri verilerek 

sıralandı.  

Bu bölümde son olarak, Mükerrem Kâmil Su‘nun çocuk edebiyatı ürünlerinden 

yola çıkarak bu alandaki yerini tespit etmeye çalıĢtık. Bunun için; eserlerinde iĢlediği 

baĢlıca konular, verilmek istenen mesajlar, karĢılaĢtığımız tipler, anlatıcı Ģekilleri, 

kullandığı teknikler, olayların geçtiği zaman ve mekânlar, dil ve üslubu üzerinde 

duruldu.   

Ġkinci bölümde, yazarın çocuk hikâyeleri, romanları, çocuk piyesleri ve 

masalları incelendi.  

Hikâyeleri yayımlanıĢ yıllarına göre iki bölüme ayrıldı. Birinci bölümde; 1940 

yılında Yeni Mecmua Çocuk NeĢriyatı tarafından fasikül halinde, ortalama yirmi 

sayfalık, küçük hikâyeleri fasikül sıralamasına göre incelendi. Ġkinci bölümde ise 

1970 sonrasında yazılan tarihî ve millî konulara yönelik üç hikâyesi incelendi. Bu 

hikâyeler; konu ve vaka özeti, fikirler, figürler, anlatıcı ve bakıĢ açısı, anlatım 

teknikleri, zaman, mekân, dil ve üslup özelliklerine göre ele alındı. Eserlerin çocuk 

edebiyatı ölçütlerine göre değerlendirilmesi yapıldı. 

Romanlar yayımlanıĢ sırasına göre tek tek üzerinde durularak incelendi. Konu, 

vaka özeti, fikirler, figüratif kadro, anlatıcı ve bakıĢ açısı, anlatım teknikleri, zaman, 

mekân, dil ve üslup özelliklerine göre analiz edildi. Ayrıca çocuk edebiyatı açısından 

da değerlendirmeleri yapıldı. 

Piyesleri, Ankara Radyosu Çocuk Saati Programı‘nda oynanmıĢ ve Radyo 

Çocuk Piyesleri adlı kitap içerisinde yer almıĢtır. Bu piyesler; konu, vaka özeti, 

fikirler, figüratif kadro, anlatıcı ve bakıĢ açısı, anlatım teknikleri, zaman, mekân, dil 

ve üslup özelliklerine göre incelendi. Piyeslerin sahnelenmeye uygunluğu üzerinde 

duruldu.  
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Mükerrem Kâmil Su‘nun eserleri arasında masallar ayrı bir yer tutar. Daha çok 

küçük yaĢlardaki çocuklara davranıĢ kazandırma amacıyla yazılan bu ürünleri de 

Masal Dünyası adlı eserde yer aldığı sırasıyla inceledik. Diğer türlerden ayrı olarak, 

bunlarda geçen masalsı unsurlara yer verildi. Masalları üzerinde genel değerlendirme 

yapıldı. 

Yazarın aynı konuları aynı türde veya bir konuyu farklı Ģekillerde iĢlediği 

eserleri, benzer ve farklı yönleriyle incelendi. 

―Sonuç‖ kısmında; Mükerrem Kâmil Su‘nun çocuk edebiyatı ürünlerinden yola 

çıkılarak, yazarın bu alandaki yerini tespite çalıĢtık.  

―Kaynakça‖ kısmında; yazarın çocuk edebiyatına ait eserleri,  faydalanılan 

diğer kaynaklar verildi. Yazarın eserleri kronolojik olarak sıralandı. Faydalanılan 

diğer kaynaklar, soyadından baĢlanarak alfabetik olarak sıralandı. Ayrıca 

faydalandığımız internet kaynakları da kaynakça da yer aldı.  

AraĢtırmamızın sonunda, Mükerrem Kâmil Su‘ya ait bazı belge ve fotoğraflara 

yer verildi.  

Mükerrem Kâmil Su‘nun Türk edebiyatında fazla üzerinde durulmamıĢ, 

eserleri incelenmemiĢ olmasından dolayı ve tezin hazırlanma ve yazım aĢamasında 

ortaya çıkacak sorunlar sebebiyle bazı eksik ve kusurlar olabileceğini kabul ediyor, 

bunlara hoĢgörüyle yaklaĢılmasını umuyoruz.  

ÇalıĢmam esnasında konunun belirlenmesinden baĢlayarak, her aĢamada 

önemli katkılarda bulunan saygı değer hocam Doç. Dr. Âlim Gür Beyefendi‘ye 

Ģükranlarımı sunuyorum.  

Yazar ile ilgili bütün bilgilerini bizimle paylaĢan, bizimle birlikte araĢtırma, 

inceleme çalıĢmalarına giren, samimiyetle bizi destekleyen, yazarın torunu Sayın 

Mehmet Ali Tanaydı‘ya; çalıĢmam sırasında desteğini sonuna kadar kullanan eĢim 

Fikret Fakı‘ya teĢekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 
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ÖZET 

 

 Cumhuriyet döneminde eser veren, özellikle popüler romanlarıyla 

tanınan Mükerrem Kâmil Su (1904–1997), 1970 sonrası çocuk edebiyatına 

yönelmiĢtir. Bu alanda da çeĢitli türlerde ürünler vermiĢtir.  

  

 ÇalıĢmamızda yazarın çocuk edebiyatına dâhil romanlarını, hikâyelerini, 

masallarını ve radyo çocuk piyeslerini incelemeye çalıĢtık. Ġncelemelerden yola 

çıkarak Mükerrem Kâmil Su’nun bu alandaki yerini belirlemeye çalıĢtık. 

 

 Bulgular: Mükerrem Kâmil Su; eserlerini modern tarzda ve 

Romantizm’in etkisiyle yazmıĢtır. Yazar davranıĢ kazandırma, bir Ģeyler 

öğretme amacıyla eserlerini kaleme almıĢtır. Daha çok ailevî konuları iĢlemiĢtir. 

Bunun yanında Atatürk, tarihî olaylar, ülkemizin güzellikleri gibi konular 

üzerinde de durmuĢtur. Oldukça geniĢ figüratif kadro kullanan yazarın 

eserlerinde baĢ figür hep çocuklar olmuĢtur. Bütün anlatıcı türlerini kullanan 

yazar kahraman anlatıcıyı daha çok tercih etmiĢtir. Olayların anlatımında 

geriye dönüĢ, diyalog, anlatma- gösterme, leitmotiv tekniklerini kullanmıĢtır. 

Roman ve hikâyelerinde olaylar gerçek mekânlarda ve yaz tatillerinde 

geçmiĢtir. Yazarın eserleri çocuk edebiyatı ürünlerinde bulunması gereken 

özellikleri genel olarak yansıtmaktadır. Özellikle romanlarının kapak resimleri 

çok dikkat çekicidir. Mükerrem Kâmil Su’nun Mart 2009’dan itibaren eserleri 

çocuk ürünlerinden baĢlanarak yeniden basımına baĢlanmıĢtır. Vatan Toprağı 

adlı eseri ilköğretim çocukları için yüz temel eser arasında yer almaktadır. 

Roman ve masal türlerinde nitelikli denilebilecek ürünler veren yazarın eserleri 

çocuk edebiyatına renk katacak zenginliktedir. Ayrıca yazarın gazete ve dergi 

yazıları, radyo piyesleri, romancılığı üzerinde de çalıĢmalar yapılabilir. 

   

 Konunun anahtar sözcükleri: Çocuk edebiyatı, çocuk romanı, masal, 

radyo çocuk piyesleri, yüz temel eser, Atatürk, hayvan sevgisi, öğretmen, tarih. 
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SUMMARY 

 

 Mukerrem Kamil Su (1904–1997) who is well known for especially her 

popular novels, is a Republic Era writer. She started to write for children after 

1970 and she produced some pieces of art in children literature. 

  

             In this thesis we studied the writer's novels, stories fairy tales and radio 

plays for children. Through the results of analisis of this study we tried to find 

out where she stands in this field. 

  

 FINDINGS: Mukerrem Kamil Su wrote her books in a modern style and 

influence of Romanthism. Her aim was to make children acquire good 

behaviour an to teach good manners. She took mostly family relationships as 

subject. Meanwhile she gave importance to the subjects of Ataturk, historical 

events, beauty of our country. She used all ways of narraters. She prefered 

multiple narration and narrater the hero. She also used dialogues, telling and 

indicating, leithmotive tecniques for narrating her stories. In the writer's stories 

the events took place in the real places. The events in her storis mostly took 

place during summer holiday. For the  language and semantic point of view she 

is generally successful. Her way of narratian is not complicated and easy to 

understand. Her works are mostly suitable for the children literature criterias. 

Especially the illustration of the outside of books are very attractive. The 

writer's books started to been published since since 2009. The book named 

''Vatan Toprağı'' has been suggestedto read to pupils in the list of basic  100 

books in National Education Ministry list. Her books are colourful and capable 

enough for children literature. 

  

 KEY WOORDS: Children literature, novel for children, fairy tale, radio 

plays for kids, 100 basic books, Atatürk, animal lovers, teacher, history.   
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GĠRĠġ 

Hayata ilk adımını atan her insan, bazı fıtrî özelliklerle doğar. Ġnsandaki estetik 

duygusu da bu özelliklerden biridir. Küçük yaĢlardan itibaren insan etrafındaki nesne 

ve kavramları estetik duygu ile algılar. Çocuk duyduğu ilk kelimelerin ses ve ritmine 

dikkat kesilir. Ġlerleyen yıllarda da anlamlarını bilmediği tekerlemeleri dinlemekten 

zevk alır. Bu zevk alıĢ duygusal bir ihtiyacı gidermenin bir sonucudur. Dolayısıyla 

çocuğun duygusal dünyasına hitabeden edebiyat, bir fıtrî ihtiyaç sonucu ortaya 

çıkmıĢtır. 

―Edebiyat, çocuğun zekâ, hayal gücü, muhakeme yeteneği, problem çözme 

becerisi gibi beyin faaliyetlerini geliĢtirecek bir unsurdur.‖ (Alver vd., 2005: 307). 

Çünkü edebiyat engin tecrübelerle çocuğa hayatın, dünyanın hallerini sunmakta, ona 

doğru davranıĢı için model olmaktadır. Model olma çocuk eğitiminde ayrı bir önem 

taĢır. Zaten çocuk edebiyatı da öncelikle çocuğu eğitme çabasından ortaya çıkmıĢtır. 

Geleceğin anahtarı olarak kabul edilen çocuğun, edebî bilinç deneyiminden geçmesi 

bu açıdan önemlidir. 

A. Çocuk Edebiyatının Tanımı ve Genel Özellikleri: 

Çocuk edebiyatı kavramı üzerine birbirinden farklı birçok görüĢ ileri 

sürülmüĢtür. Çocuk edebiyatı, kimilerine göre çocuktan bahseden bütün edebî 

verimler, kimilerine göre çocuğun ekseni etrafında geliĢen olay ve düĢünceleri 

aktaran eserler olarak tarif edilirken, bir kısım araĢtırmacı da bu kavramı edebiyat 

genel kavramı içerisinde ele almıĢtır.  

Birçok kavramda olduğu gibi, çocuk edebiyatında da bir kavram kargaĢası 

yaĢanmaktadır. 
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―Çocuk edebiyatı‖ kavramını açıklayabilmek için, bu söz öbeğini meydana 

getiren ―çocuk‖ ve ―edebiyat‖ sözcüklerinin anlamlarına bakmak gerekir. Türkçe 

Sözlükte ―çocuk‖, bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki geliĢme döneminde 

bulunan insan; ―edebiyat‖ ise, olay, düĢünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile 

biçimlendirilmesi sanatı olarak tanımlanmaktadır. Tamlamayı oluĢturan sözcüklerden 

de anlaĢılacağı üzere, ―çocuk edebiyatı‖ deyimiyle, 2–14 yaĢları arasındaki 

kimselerin ihtiyacını karĢılayan bir edebiyat alanı anlatılmak istenmektedir. "Çocuk 

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

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

romanlar, anılar, biyografik eserler, gezi yazıları, Ģiirler, fen ve doğa olaylarını 

anlatan yazılar vb. bu çerçeve içine girebilir (Oğuzkan, 2001: 1). 

Çocuk kitaplarının ortaya çıkıĢı, çocuk eğitimindeki arayıĢların bir sonucudur. 

Bize göre çocuk edebiyatı, çocukların ruh ve beden geliĢmelerine uygun, 

onların hayal dünyalarına hitap eden, bayağılıktan ve çirkinlikten uzak, çocuğun 

anlama, kavrama ve yorumlamasına imkân tanıyan; çocuğu eğitirken eğlendiren 

sözlü ve yazılı verimlerin tamamıdır.  

Bir çocuk edebiyatı eserinin veya çocuk edebiyatı eseri olarak ortaya konulan 

her türlü sözlü, yazılı ve görüntülü verimlerin genel özellikleri Ģunlardır: 

1. Çocuk edebiyatı yazarı özel bir birikime sahip olmalıdır. Onun için herkesin 

çocuk edebiyatı yazarı olmaması gerekir. Bir çocuk edebiyatı yazarı, çocuğun 

biyolojik, psikolojik ve sosyolojik geliĢimini çok iyi bilmesi gerekir.  

2. Çocuklara yönelik yazılan eserin, hangi yaĢ grubunu ilgilendirdiği kitabın 

üzerinde belirtilmesi yararlı olacaktır. Böylece, çocuk kendi yaĢ grubunu ilgilendiren 

eseri okuyacak, böylece hem okuduğundan zevk alacak, hem de okuduğu eserden 

yararlanmıĢ olacaktır.  

3. Çocuk edebiyatı eserleri, çocuğa göreliği ön planda tutmalıdır. Bu hususu 

gerçekleĢtirmek için ise, çocuk psikolojisini çok iyi bilmek veya çocuk 

psikologlarıyla yakın temas içerisinde bulunmak gerekmektedir.  
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4. Çocuk edebiyatı eserleri, çocuğun ilk dönemlerinden baĢlamak üzere, onun 

bütün dönemlerini irdeleyen ve bu duyarlılıkları anlatan bir edebiyat olmalıdır. 

Böylece çocuğun kendini keĢfetmesine ve daha iyi tanımasına da yardımcı olacaktır.  

5. Çocuksu bir dil ve anlatıma sahip olmalı, çocuğun ruh dünyasına ve zevk 

dünyasına hitap etmelidir. Çocuğun geniĢ hayal dünyasını keĢfedecek bir zenginliğe 

ve onun bu zenginlik içinde kendi hayallerinin yansımalarını bulmasına zemin 

hazırlayıcı olmalıdır. Ancak, bu unsur iĢlenirken dengelerin iyi korunmasına, 

aĢırılıklardan kaçınılmasına özen gösterilmelidir.  

6. Bir çocuk edebiyatı yazarı kendisine neyi yazmalıyım sorusundan ziyade, 

nasıl yazmalıyım sorusunu daha çok sormalıdır. Böylece yazmıĢ olduğu eser, çocuğu 

bir bütün olarak kuĢatmıĢ olacak, onu etkileyecektir.  

7. Bir çocuk edebiyatı sadece yazıda, sözde ve görüntüde değil, onun arkasında 

bulunan renkte, Ģekilde, resimde ve bunları birbiriyle ilgili kılacak unsurların 

tamamında kendini göstermelidir (Topaç, 1999). 

8. Eserin hem hacim, hem de konusunun çocuğa uygun olması gerekmektedir.  

9. Çocuklarımıza yönelik yayınlarda millî kimlik unsurlarına yer verilmelidir.  

10. Estetik değer ve zevklerin yanında, basılan eserlerin çocuğa yönelik; 

çocuğun ruh ve beden geliĢimine katkıda bulunacak içeriğe sahip olması gerekir.  

11. Çocuklara yönelik yazılan kitapların her Ģeyden önce, kolay anlaĢılır bir 

dili ve iyi çizilmiĢ resimleri olmalıdır. Yazı ve resmin birbiriyle uyumuna özen 

gösterilerek, ikisinin birbiriyle çeliĢmemesine dikkat edilmelidir 

12. Kitabın anlatımı sade ve yazımı imla ve dil bilgisi kurallarına uygun, 

resimler ise anlatılan konuyu özetlemeye yardımcı olmalıdır. Böylece çocuk 

istediğinde resimlerine bakarak hikâyeyi anlatabilir (Bakanay, 2007).  

13. Bu tür kitapların; cildi sağlam, kapak tasarımı ilgi çekici, yazılarının punto 

büyüklükleri çocuğa göre olmalıdır. 
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14. Nitelikli çocuk edebiyatı ürünleri, çocuğun dili doğru kullanma, kendisini 

ifade edebilme, betimleme yapabilme becerilerini geliĢtirir, bakıĢ açısını 

zenginleĢtirir. Merak duygusu son derece baskın olan çocuk, karĢılaĢacağı yazınsal 

ürünlerle yeni nesneleri, yeni insanları, yeni bakıĢ açılarını tanır, gördüklerini 

dinlediklerini, okuduklarını yorumlamaya çalıĢır (Uçan vd., 2005: 22). 

15. Çocuğu ruhsal ve zihinsel yönden geleceğe hazırlamalıdır. Ġçinde yaĢadığı 

toplumun ortak değerlerine saygılı ve onları gözeten; inançlı ama bilimsel düĢünce 

sistemlerine açık; kendine ve mensubu bulunduğu topluma yabancılaĢmadan tüm 

insanlığın hizmetine hazır; sevgiyi, saygıyı ve adaleti baĢ tacı eden, özgüveni tam bir 

kimlikte yetiĢtirilmesine hizmet etmelidir.  

16. Çocuk, genellikle hayalî, abartılı, gerçeküstü bir dünyadan hoĢlanır. Ancak 

bunları somutlaĢtırırsanız anlar ve zevk alır. Bu yüzden anlatıcı; hayalin içinde 

hayatın bir gerçeğini, abartılı duygu hallerinin içinde barıĢçı, mütevazı, uzlaĢmacı ve 

iyiliksever tutumu, gerçeküstü olayların kıvrımları arasında, gerçek hayat sahneleri 

karĢısında uyanık ve dirençli kalmanın bilincini, erdemini öne çıkarmalıdır. 

B. Çocuk Edebiyatının Tarihçesi 

Dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da çocuk edebiyatının ilk 

ve yaygın ürünleri sözlü geleneğin içinde yer almıĢtır. Çok eski yıllara uzanan 

tekerlemeler, ninniler, Ģiirler, masallar, destanlar, efsaneler, kıssalar, halk hikâyeleri, 

Karagöz oyunları, Nasreddin Hoca fıkraları hep bu sözlü geleneğin içinde yer almıĢ 

olan birer anlatı türleridir. 

Osmanlı toplumunda bilhassa medreselerde eğitim amacıyla Sadi‘nin Bostan 

ve Gülistan‘ı okutulmuĢtur. Bu alanda Nâbi (1642 – 1712) ‗nin Hayriye‘si yazıldığı 

dönemden itibaren medreselerde ders kitabı olan eser, devri için olduğu kadar 

günümüzde de geçerli olması gereken öğütlerle doludur. Tarihî bir vesika oluĢu ve 

devrinin iç yüzü ile sosyal hayatını yansıtması açısından da önemli olan Hayriye, 

daha yazıldığı günden itibaren pek beğenilmiĢ ve su gibi okunmuĢtur. Eser 1857 

yılında Pavet de Courtelle tarafından Fransızcaya çevrilmiĢtir. 
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Medreselerde ve eski rüĢtiyelerde o günün gençliğini terbiye maksadıyla 

okutulan Vehbi (1718 – 1809)‘nin Lütfiye adlı eseri de Osmanlı devrinin en ünlü 

eserlerindendir. Bu eser de Hayriye gibi Ģairin oğlunun Ģahsında bütün çocuk ve 

gençlerin eğitilmesi amacıyla yazılmıĢtır (Tökel vd., 2005: 84–85). 

―Tanzimat sonrasında çocuklara yönelik süreli yayınların ve çeĢitli türlerdeki 

kitapların yayınlanması konusunda, yavaĢ da olsa geliĢen bir çaba olduğu gözlenir. 

Bu dönemde Türk edebiyatı sahasında çocuk edebiyatının sınırları içine girebilecek 

ilk eserlerin tarihi Tanzimat‘ın ilanından 20 yıl sonraya rastlar. 1859 yılında üç farklı 

çalıĢmayla Türk çocuk edebiyatının bir nevi temelleri atılmıĢtır. Bu üç çalıĢma 

Ģunlardır: 

a) ġinasi‘nin La Fontaine‘den yaptığı fabl çevirileri 1859‘da ġairin Tercüme-i 

Manzume adlı kitabında yayınlanmıĢtır. 

b) Kayserili Doktor RüĢtü adlı bir kiĢinin, 1859 da Nuhbet’ül-Etfal isimli 

Arapça alfabe kitabının sonuna eklediği çocuk hikâyeleri, fabl tercümeleri ve kısa 

hayvan hikâyeleri bu türün Tanzimat sonrası Türk edebiyatındaki ilk örneklerinden 

biri olarak kabul edilebilir. 

c) Yusuf Kâmil PaĢa‘nın Klâsizm‘in zevk vererek eğitmek prensibini dikkate 

alarak François de Salignac de la Mothe Fenelon‘dan 1859‘da çevirdiği Telemak 

(Tercüme-i Telemak) adlı roman da önemli bir çalıĢmadır 

Bu çalıĢmaları, ġinasi‘nin 1863‘te yayımlanan Müntehabat-ı Eş’ar adlı Ģiir 

kitabına aldığı iki telif fabllı izlemiĢtir. Bunlar Karakuş Yavrusu ile Karga Hikâyesi 

ve Arı ile Sivrisinek hikâyeleridir. Recaizade Mahmut Ekrem‘in çevirdiği fabllarını 

yayımladığı Naciz (1871) adlı eseri; A.Mithat Efendi‘nin Fransızcadan yaptığı kısa 

Ģiir ve hayvan hikâyeleri tercümesi takip etmiĢtir. Roman alanında; Robenson Crusoe  

(Çev. Vakanüvis Lütfi – 1864), Güliver’in Seyahatnamesi  (Çev. Mahmut Nedim – 

1872), Seksen Günde Devr-i Âlem  (Ġlk Jules Verne Çevirisi – 1876), Kaptan 

Hatras’ın Sergüzeşpti (1878), Merkez-i Arza Seyahat  (Mehmet Emin – 1883), Beş 

Haftada Balonla Seyahat  (Mehmet Emin – 1887). Bunları, Ahmet Ġhsan tarafından 



 6 

hepsi1889 – 1904 yılları arasında çevrilmiĢ 16 Jules Verne romanı takip etmiĢtir‖ 

(Çıkla vd.,2005: 94-95). 

Bu dönemde çevirilerden baĢka, dönem yazarlarının çocuklar için de eserler 

verdiği görülmektedir. Ahmet Mithat Efendi‘nin kaleme aldığı Hace-i Evvel (1870), 

Kıssadan Hisse (1871) adlı eserler ilk telif eser sayılabilir. Recâizade‘nin Tefekkür 

(1886), Muallim Naci‘nin Ömer’in Çocukluğu (1890), Çaylak Tevfik‘in Letâif-i 

Nasrettin (1880) Cumhuriyet öncesinde verilen örneklerdendir.  

Cumhuriyet döneminde özellikle Ģiir türünde eserler verilmiĢtir. BaĢlıca ürün 

verenler ve ürünler Ģunlardır: 

1. Ġbrahim Alâeddin Gövsa (1889–1949): Daha çok edebiyat tarihi alanında 

yaptığı çalıĢmalarla tanınan yazarın, çocuklar için yazdığı eğitici Ģiirler, estetik 

ilkelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteren doğru ve güzel örneklerdir. Çocuk 

Şiirleri (1911) adlı kitabında topladığı Ģiirlerinde, doğrudan öğütler vermek yerine 

estetik yapıyı korumaya çalıĢmıĢ, vermek istediği mesajları, Ģiir içinde eriterek 

çocukların bulmasını istemiĢtir. ġiirlerin çoğunu hece ölçüsüyle yazmıĢtır. 

2. Ali Ulvi Elöve (1881–1975): Çocuklarımıza Neşideler (1912) adlı kitabında 

topladığı yetmiĢi aĢkın Ģiirlerinde, çocukların dünyasını ve duygularını dile 

getirmiĢtir. 

3. Tevfik Fikret (1867–1915): ġair, çocuk Ģiirlerini bir eğlence aracı değil, bir 

eğitim aracı olarak görmüĢtür. Şermin’(1914) den önceki tüm Ģiirlerini Osmanlıcayla 

ve aruz vezniyle yazan Ģair, büyüklere saygılı olma, doğayı sevme, hurafelere 

inanmama, cinlerden perilerden korkmama vb. temaları iĢlediği Ģiirlerini sade dille 

ve hece ölçüsüyle yazmıĢtır.  

Ayrıca Ali Ekrem Bolayır‘ın Çocuk Şiirleri (1917), Şiir Demeti (1923), 

Köprülüzâde Mehmet Fuat‘ın Mektep Şiirleri (1922), Ziya Gökalp‘ın Kızıl Elma 

(1915), Yeni Hayat (1918), Altın Işık (1923) adlı Ģiir kitapları bu türün cumhuriyet 

öncesindeki örnekleridir. 
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Cumhuriyet Sonrası: Bu dönemde de La Fontaine‘den çeviriler devam etmiĢtir. 

Yeni Türk Alfabesi‘nin 1928‘de kabulüyle birlikte, kültür hayatımızda önemli 

atılımlar olmuĢtur. 1930‘lardan sonra çocuk edebiyatı alanına ilgi artmıĢtır. Çocuk 

Esirgeme Kurumu‘nun 1943‘te çoğu çeviri olan 100‘e yakın kitabı bastırıp 

dağıtması, Hasan Ali Yücel‘in Milli Eğitim Bakanlığı yıllarında çevrilen batı 

klasikleri içinde çocuk edebiyatı kitaplarının da yer alması bu alanda önemli iki 

çalıĢma olmuĢtur
 
(Çıkla vd., 2005: 94-98). 

Masal alanında: 

Naki Tezel (1915–1980): 1943‘te yayınlanan halk öyküleri ve masalları resim 

ve içerik bakımından örnek verilebilecek ilk çalıĢmadır. En çok ilgi gören eseri Türk 

Masalları‘dır. 

Tahir Alangu (1916–1973): Masallar, gölge oyunları, destanlar ile ilgili 

araĢtırmalar yapan yazarın, en ünlü eseri Billur Köşk Masalları‘dır (Ciltli,1961, 100 

Temel Eser arasındadır).  

Eflatun Cem Güney (1896–1981): Geleneksel halk hikâyelerimizi ve 

masallarımızı derleyen, yazan, ―Masalcı Baba‖ olarak anılan bir yazardır. 

Danimarka‘da bulunan Andersen Kurumu, 1956 yılında Açıl Sofram Açıl kitabındaki 

masalları, 55 ulusun çağdaĢ masalları arasından seçerek, onur listesine aldığı 11 eser 

arasından en mükemmeli kabul etmiĢ ve Andersen Payesi ġeref Diploması ve Dünya 

Çocuk Edebiyatçısı Sertifikası vermiĢtir. 

Aynı armağanı Dede Korkut Masalları adlı eseriyle 1960‘da ikinci kez 

almıĢtır. Ġlk masal kitabı Dertli Kaval’ı 1945‘te yayınladı. 

Cahit Uçuk (Cahide Üçok) (1907–2004) : Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilk kadın 

yazarlarındandır. Dünyanın ünlü çocuk hikâyeleri İkizler serisinin yirmi sekizinci 

kitabı olan Türk İkizleri çok sayıda baskı yapmıĢ, 1985‘de Uluslararası Çocuk 

Kitapları Birliği‘nin, Hans Christian Andersen Armağanı‘nı kazanmıĢtır. Bu kitap 

Ġngilizceden Japoncaya birçok dünya dillerine çevrilmiĢtir. Bu eserden baĢka 1943–
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1976 yılları arasında yayınlanmıĢ sekiz masal kitabı daha vardır. (Özgür 

Ansiklopedi, 2007). 

Aziz Nesin (1915–1995): Köylerin En iyisi Bizim Köy, Kar Baba, Şimdiki 

Çocuklar Harika (1967), Üç Karagöz Oyunu (1968), Pırtlayan Bal(1974) adlı 

eserleriyle çocuklara hitap etmiĢtir. (Özgür Ansiklopedi, 2007). 

 

Hikâye ve Roman Alanında:  

Abdullah Ziya Kozanoğlu (1906–1966):  Konularını tarihten alan, tarihsel 

romanlarıyla tanınan yazar, gençler tarafından severek okunmaktadır. Kızıltuğ 

(1923), Atlı Han (1924), Türk Korsanları (1926), Gültekin (1928) adlı eserleri bu 

alana aittir. 

Bu dönemde en çok eseri basılan ve okunan hikâye yazarı Ömer 

Seyfettin(1884–1920)‘dir. 120 hikâyeden oluĢan 10 eseri, 3 roman ve Ģiir kitabı 

basılmıĢtır. 

Kemalettin Tuğcu (1902–1996) :  1960‘lı yıllarda kısa romanlarıyla çoğunlukla 

çocuk okurlara ulaĢan Tuğcu‘nun 300 kadar çocuk romanı vardır. Türk sinemasında 

çocuk yıldızların rol aldığı filmlerin ilki olan Ayşecik’in senaryosunu kaleme 

almıĢtır. Onun kitaplarını okumamıĢ ya da kitaplarından uyarlanan bir film 

izlememiĢ biri yok gibidir. Ġstanbul‘da yayınlanan tüm çocuk dergilerinde yayınlanan 

romanları büyük ilgi görmüĢtür. 

Gülten Dayıoğlu: (1935- ) Çocuk edebiyatının en verimli kalemlerinin baĢında 

Gülten Dayıoğlu gelmektedir. Cumhuriyet Gazetesi‘nin açtığı bir yarıĢmada Döl adlı 

hikâyesiyle ikincilik ödülü kazandı. Bu ödülün özendirmesiyle yoğun olarak çocuk 

edebiyatına yöneldi. ÇeĢitli hikâye ve Radyo-TV oyunları kaleme aldı. Çocuklar için 

gezi kitapları baĢta olmak üzere kısa hikâyeleri, kitap dizileri halinde basılmaktadır. 

1963–1971 yılları arasında çocuklar için birer hikâyelik otuz küçük kitap yayınladı. 

6–9 yaĢ gurubu için yirmi kitaplık Ece ile Yüce isimli bir dizi yazdı. Yazarın ilk eseri 

Bahçıvanın Oğlu adını taĢıyan bir çocuk kitabıdır. Fadiş (1970), Dört Kardeştirler 
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(1971)‘de basılmıĢtır. Yazar günümüzde de eser vermeye devam etmektedir. 

1970‘lerden sonra bu alanda pek çok ödül almıĢtır. 

Ayrıca çocuk edebiyatı alanında bu dönemde bir veya birkaç eseri olan 

yazarlar da vardır. 

ReĢat Nuri Güntekin (Kızılcık Dalları–1932), N.Rakım Çalapala (87 Oğuz–

1933), Huriye Öniz (Köprüaltı Çocukları–1936), Ġ.Fahrettin Sertelli (Tahtaları 

Deviren Çocuk–1937), Mahmut Yesari (Bağrıyanık Ömer–1930). 

1966‘da yayımladığı Toprağa Basınca adlı romanıyla Doğan KardeĢ Çocuk 

Romanı Armağanı‘nda üçüncülük kazanan Talip Apaydın da bu alanda zikredilmesi 

gereken bir isimdir. 

ġiir: Bu dönemde telif eserlerde bir artıĢ gözlenmektedir. 

Orhan Veli Kanık (1914–1950): La Fontaine‘nin 49 fablını nazım biçimi 

Türkçeye çevirerek 1943‘te La Fontaine’nin Masalları adıyla iki cilt halinde 

yayınlamıĢtır. ġair 72 adet Nasreddin Hoca fıkralarını Nasrettin Hoca Hikâyeleri 

(1979) adıyla manzum olarak yayınlamıĢtır. 

Mehmet Necati Öngay ( 1914–1986 ): Çocuklar için Ģiir ve masallar yazan 

Ģairin baĢlıca eserleri arasında Çocuk Şiirleri (1942), Çocuklara Sevgi Şiirleri (1945), 

Sonbahar (1962), Sevgi Bahçesi (1963) sayılabilir. 

Mümtaz Zeki TaĢkın (1915–2003):  Birçoğu sahnelenmiĢ çocuk oyunları 

yanında Çocuklarımıza Resimli Şiirler (1959) ve 1970‘ten sonra çıkan eserleriyle 

çocuk edebiyatına katkıda bulunmuĢtur. 

Hayatının 30 yılını çocuk Ģiirlerine veren 20‘den fazla çocuk Ģiir kitabı bulunan 

Fazıl Hüsnü Dağlarca 1970‘li yıllara kadar Çocuk ve Allah (1957), Açıl Susam Açıl 

(1967) adlı Ģiir kitaplarını yayınlamıĢtır. 
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Çocuk Gazete ve Dergileri: 

1927 yılına kadar çeĢitli sayılarda 50 civarında çocuk gazete ve dergisi 

çıkarılmıĢtır. 1928‘de Yeni Türk Harfleri‘nin kabulüyle baĢlayan okuma-yazma 

seferberliği çocuk gazete ve dergilerinde de artıĢ sağlamıĢtır. 43 sayı çıkan Çocuk 

Bahçesi (Selanik, 1904) de bu alanda önemli bir yere sahiptir. Çocuk Sesi (1928–

1948), Mektepli, Arkadaş ve Çocuk (1936–1948) bu dönemdeki uzun soluklu 

yayınlardır (Geçgel, 2006). 

Bunlardan baĢka; Ateş (1930), Çocuk Sesi (1932), Afacan (1934), Yavrutürk 

(1936), Gelincik (1936), Çocuk Gazetesi (1938), Binbir Roman (1939), Çocuk 

Romanları (1941), Çocuk Gözü (1945), Şen Çocuk (1945), Doğan Kardeş (1945), 

Karınca (1952), Çocuk Haftası Yıllığı (1959) gibi çalıĢmalar da bulunmaktadır (Çıkla 

vd., 2005: 101). 

Bunlarla birlikte çeĢitli kurumların, gazetelerin, bankaların çıkardığı Çocuk 

dergilerinden; Milliyet kardeş, Tercüman Çocuk, Türkiye Çocuk, Aman Çocuk, 

Diyanet Çocuk önemli yer tutmaktadır.  

1950 yılından itibaren Ġstanbul‘daki okullarda ve çeĢitli kütüphanelerde çocuk 

kitapları haftası ve sergiler düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. 

Çocuk Edebiyatı Alanında Yapılan ÇalıĢmalar: 

Cumhuriyet öncesinde ilk kez Ali Nusret adında bir yazarımız (1874–1919) 

çocuk edebiyatını konu edinen ve önemini vurgulayan bir yazı kaleme almıĢtır. Bu 

yazı Şura-yı Ümmet Gazetesi‘nde 1908 yılında yayınlanmıĢtır.  

Ardından 1909‘da Darulmuallimin Müdürlüğü‘ne getirilen Satı Bey, bu 

alandaki eksikliği hissederek birtakım giriĢimlerde bulunmuĢ, bazı Ģairlerden 

çocuklara yönelik Ģiirler yazmalarını istemiĢtir. Satı Bey‘in Çocuklarımıza Neşîdeler 

(1912) adlı eserine yazdığı 11ġubat 1911 tarihli sunuĢ yazısında çocuklara yönelik 

edebiyatın önemi üzerinde durmuĢ, çocuklara yönelik eserlerin eksikliğinden 

yakınmıĢtır (Çıkla vd., 2005: 102). 
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1920 öncesinde açılmaya baĢlanan anaokullarına dönük bir çalıĢma olduğu 

anlaĢılan ve dönemin Maarif Nazırı Ahmet Cevat (Emre) tarafından kaleme alınan 

Çocuklara Hikâye Anlatmak Sanatı (1917) adlı kitap çocuk edebiyatı tarihimizde 

kayda geçmesi gereken bir çalıĢmadır. 

Bu alana yönelik çalıĢmalar Tanzimat‘tan sonra giderek artmıĢtır. 

Cumhuriyetten sonra da artıĢ devam etmiĢtir. Fakat bu iki dönem arasında farklılıklar 

vardır. Bu dönemden önce çocuklar için yayın yapmanın önemi üzerinde 

yoğunlaĢılmıĢ, Cumhuriyet‘ten sonra ise ―çocuk edebiyatı‘‘ kavramı üzerinde 

durulmaya, akademik alanda çocuk edebiyatının eğitim boyutu üzerinde araĢtırmalar 

yapılmaya ve bu bağlamda birtakım teorik ve akademik kitaplar yazılmaya 

baĢlanmıĢtır (Çıkla vd., 2005: 102). 

MeĢrutiyet‘in ilanından sonra öğretmen okullarının açılmasıyla, daha çok 

çocukların Ģiirlerini düzeltmek ve onları eğitmede iĢe yarayabilecek manzumeler 

hazırlamak amacıyla çocuk kitapları yayınlanmıĢtır. 

Bu alanda 1970 ve sonrasında birçok ürünler verilmiĢtir. Alana yeni kiĢilerin 

de katılımıyla gün geçtikçe nitelikli ürünler verilmeye devam etmektedir. 

1970‘li Yıllara kadar Çocuk Edebiyatında Ġlkler: 

Ġlk Çeviri Çocuk Eseri: Yusuf Kâmil PaĢa Telemak (1862). 

Ġlk Nasreddin Hoca Kitabı: Çaylak Tevfik Letaif-i Nasreddin (1880). 

Ġlk Çocuk Gazetesi: Mümeyyiz (1869–1970). 

Ġlk Ansiklopedisi: Sabiha-Mehmet Zekeriya Sertel ve Faik Sabri Duran Çocuk 

Ansiklopedisi (1927–1928) (4 Cilt).  

Ġlk anı kitapları: Halide Nusret Zorlutuna Benim Küçük Dostlarım(1969),                   

Nahit Nafiz Edgüer Atatürk’ten Anılar (1963). 

Ġlk Biyografik Romanlar: Rakım Çalapala Mustafa Atatürk’ün Romanı (1944), 

Hayrettin Ziya Taluy Bir Avuç Askerle Tiryaki Hasan Paşa (1945). 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

MÜKERREM KÂMĠL SU’NUN HAYATI, ESERLERĠ ve EDEBÎ 

KĠġĠLĠĞĠ 

1.1. Hayatı 

Cumhuriyet Dönemi‘nden itibaren uzun yazın hayatında çeĢitli türlerde eserler 

veren Mükerrem Kâmil Su‘nun hayatını; kiĢi ve kaynaklardan hareketle alt baĢlıklar 

halinde incelemeye çalıĢtık. 

1.1.1. Doğumu ve Çocukluğu 

Mükerrem Kâmil Su‘nun doğum tarihi konusunda çeĢitli bilgiler vardır. Nihat 

Sami Banarlı Resimli Türk Edebiyatı Tarihi‘nde yazarın doğum tarihini 1900 olarak 

belirtmiĢtir (Banarlı, 2004: 1233). Ġnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 

adlı eserin 291. sayfasında 1906 tarihini vermiĢtir (Enginün, 2002: 291). Resmî 

evraklardan 1939 tarihli MF. V. Memurlarına Mahsus Sicil Cüzdanı‘nda ve Milli 

Eğitim Bakanlığı‘nın 1946 Ankara Kız Lisesi Öğretmeni, görev kartında kimlik 

bilgileri kısmında doğum tarihi 1320‘dir. Bunu Miladi‘ye çevirdiğimizde 1904 

olarak çıkmaktadır. Yine, 02.11.1956 ve 23 Temmuz1958 tarihli iki pasaportta da 

1904 olarak geçmektedir. Bunlarla birlikte yazarın çocukluğunu ve ilk gençlik 

yıllarını anlattığı Karakız adlı eserinde, Çapa Kız Öğretmen Okulu‘na 

kaydettirebilmek için halasının mahkeme kararıyla iki yaĢ büyüttürdüğü 

yazmaktadır. Bu bilgiye göre de resmi bilgilerden yola çıkılarak yazarın doğum tarihi 

aslında 1906‘dır (Su, 1997: 103). 

Doğum yeri Bursa‘dır. Annesinin yaĢı küçük olduğundan dolayı hamilelik 

onun için tehlikeli bir hal almasına rağmen çocuğunu canı pahasına dünyaya 

getirmiĢtir (Su, 1997: 7). Baba adı Halil, anne adı Hatice‘dir. Yazar 2,5–3 

yaĢlarındayken kız kardeĢi Muammer dünyaya gelmiĢtir. Bu kız kardeĢ yazarın 

hayatında önemli bir yere sahip olacak öldükten sonra da mezarları yan yana 

olacaktır. 
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Yazarın çocukluk ve ilk gençlik yıllarına ait bilgileri Karakız adlı 

otobiyografisinin ve anılarının anlatıldığı eserden öğreniyoruz. Bu eserde yazarın adı 

Azize, kardeĢinin Nezihe, babasının adı Halim olarak geçmektedir.  

Yazarın dedesi Rumeli göçmenlerindendir. ―Dedemin Rumeli‘de çok büyük 

konakları varmıĢ. Çiftlik, çubuk sahibiymiĢler. Kapısından pek çok insan geçinirmiĢ. 

Çiftlikteki pek çok atlar, inekler, sürüler… O bolluk, o saltanat… Sonra her Ģeylerini 

bırakıp göçmen olmuĢlar. Akrabaları var diye Bursa‘ya yerleĢmiĢler. Kapısında 

çiftliğinde onca insanı çalıĢtıran dedem, sokaklarda salep satıcısı olmuĢ, salebi 

Haminnem (Babaanne) piĢirir o da güğümleri alır, sokak sokak köĢe baĢlarında 

satarmıĢ. Karı koca çok çalıĢmıĢlar, sonraları memleketten biraz da para gelmiĢ 

satılan çiftlikten. ToparlanmıĢlar. Çocuklarını okutmuĢlar. Yoksulluk arkada kalmıĢ‖ 

(Su, 1977: 95–96). 

Yazar ve ailesi ilk çocukluk yıllarında Bursa‘da dede, Haminne, hala ile 

birlikte bahçeli bir evde yaĢamıĢlardır. 

Buradaki hayatı ve yaĢadıklarıyla ilgili Ģunları anlatmaktadır: ―Bizim evin 

sokak kapısı iki kanatlı, çok büyük bir kapı. Tokmağı da kocaman sarı bir halkaya 

takılı. Ne zaman bu kapıyı açık görsem hemen sokağa fırlarım. Evden kaçar doğru 

mektebe giderim. Burası bir mahalle mektebidir‖ (Su, 1977: 11). 

Mükerrem (romanda Azize) mahalle mektebine kaçıp kaçıp gitmektedir, fakat 

baba bu duruma razı değildir. 

―Ben de her gün gitmek istiyorum ama babam istemiyor. Burası mahalle 

mektebiymiĢ. YaĢım küçükmüĢ. ġimdiden böyle bir mektepte kafam yorulmamalı, 

bozulmamalıymıĢ. Sırası gelince beni maarif mektebine yazdıracakmıĢ. Okuyup 

yazmayı her bir Ģeyi adam gibi orada öğrenebilirmiĢim‖ (Su, 1977: 13). 

Buradaki hayatına dair yazarın etkisinde kaldığı olaylardan biri Haminnesinin 

yaramazlık yapınca onu karanlık sandık odasına kapatmasıdır. 

―Haminnem beni içeriye itip kapıyı kapıyor. Tir tir titriyorum. ġarkı söylemeye 

baĢlıyorum Yüklükteki masal cadısını eğlendirmek için bir Ģarkı, bir türkü… Onları 
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kızdırmazsam, hele böyle Ģarkı söyleyerek eğlendirirsem bana dokunmazlar‖ (Su, 

1977: 15). 

Dedesi bir mağaza iĢletmektedir. Baba; eğitimli, çocuklarıyla ilgilenen, çocuk 

psikolojisinden anlayan biridir. Fakat Bursa‘da ne iĢ yaptığını bilemiyoruz. Aileden 

ilk olarak evlenmek istemediği bir aday tarafından zarar göreceğinden korkulduğu 

için evde herkesin (özellikle dedenin) gözbebeği olan hala ayrılır. Ġstanbul‘a büyük 

ağabeyinin yanına gönderilir. Bu olaydan bir süre sonra dede hastalanır ve vefat eder. 

Aile Bursa‘daki dükkânı ve evi satıp Ġstanbul‘a taĢınır. Bir süre amcalarla kalınır. 

Sonra Yerebatan Sarayı‘nın karĢısında bir ev kiralanır ve oraya taĢınırlar. Bu ev 

ailenin birlikte mutlu oldukları son mekândır. 

Baba Ġstanbul‘da Nafia Vekâleti (Bayındırlık Bakanlığı)‘nde müfettiĢtir 

(Tuncer, Cumhuriyet Gazetesi, 1995). Nazır‘ın en iyi arkadaĢıdır. En çok tarih 

kitaplarına ilgi duyuyor, geceleri hep tarih okuyor, kızı Azize (Mükerrem)‘ye tarihte 

çok zor iĢler baĢarmıĢ, tarihe geçmiĢ büyük adamları anlatarak adeta kızını gelecek 

günlerde yaĢayacağı sıkıntılara hazırlıyordur.  

Karakız‘da baba Ģu cümlelerle anlatılmıĢtır: ―Benim babam dünyanın en iyi 

adamı. AkĢamları onu beklerken sevinirim. Sokak kapısına bıraksalar onu kapının 

önünde beklemek isterim. Bütün gün onu çok göreceğim gelir. Babam çok iyi 

kalplidir. Cömerttir. Güler yüzlüdür. Herkese yardım etmeye hazırdır. Bir kabahatim 

olsa bağırmaz, dövmez. KarĢısına alır, konuĢur, yaptığım Ģeyin doğru olmadığına 

beni inandırıncaya kadar konuĢur. Annem kardeĢimi, babam da beni daha çok sever. 

Ġkisi bizi paylaĢmıĢlar gibi. Annem, Nezihe (Muammer) ne yapsa kızmaz. Bana da, 

sen büyüksün, bak o daha küçük, der, onu korur. Hep ondan yana çıkar‖ (Su, 1977: 

58). 

Mükerrem‘in Boğaziçi Ġstinye‘de oturan baĢmüfettiĢ olan bir amcası vardır. 

Ara sıra onlara gece yatısına gitmektedirler. Amca ve ailesi denize karĢı, üç katlı 

beyaza boyalı büyük bir evde oturmaktadırlar. Amca tarafından çok sevildiğini 

hisseden Azize (Mükerrem) yengesinden aynı yakınlığı göremez, aksine onu 

sevmediğini, istemediğini düĢünmektedir.  
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Azize (Mükerrem), Yerebatan Sarayı‘nın karĢısındaki evde otururlarken 

amcasının da yönlendirmesiyle tahminen beĢ yaĢında, okumayı bildiği için, yapılan 

bir sınavla birinci sınıfı atlayarak ikinci sınıftan okul hayatına baĢlamıĢtır. Bir hafta 

içinde de yazma problemini çözmüĢtür. Bu dönemlerde ailenin hiçbir sıkıntısı 

yoktur. ― Evimizi seviyorum. Okulumu seviyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. 

ArkadaĢım çok. Onlar da beni seviyorlar. Her dersim iyi. Sabahları gözlerimi açınca 

içimi bir sevinç dolduruyor. Elimi yüzümü yıkayıp hazırlanıyorum. Kahvaltı 

soframız çiçek gibi. Semaverde demlenen çayın mis kokusu kızarmıĢ ekmeklerin 

kokusuna karıĢıyor. Bütün aile yuvarlak bir masanın çevresinde kahvaltı ediyoruz‖ 

(Su, 1977: 68). Azize (Mükerrem)‘nin bu mutlu günleri çok sürmez; acı, ızdırap dolu 

bir hayata doğru yolculuğu baĢlar. Önce amca hastalanır ve çok geçmeden ölür. 

Ardından baba savaĢa gider, oradan ağır yaralı olarak döner, bir süre tedavi görür 

fakat iyileĢemez. 

Yazar babasının ölümünü çocuk yüreğiyle Ģu Ģekilde anlatır: ―N‘olur 

gördüğüm acı bir rüya olsa da babam buralardan bir yerden çıkıverse. Kollarına 

atılsam, öyle korktum ki, ama gördüğüm rüya değil. Artık yüreği mutlulukla dolu 

olan çocuk değilim, eski çocuk yok artık. Babam giderken o Aziz‘i (baba ve amca 

ona Aziz diye hitap ederler) de yanında götürdü. Bana bundan sonra kimse Aziz 

demeyecek. Aziz çok sevilen, her istediği kendisi söylemeden yapılan bir mutlu 

çocuktu. Bu gün Azize boynu bükük bir yetim‖ (Su, 1977: 79). 

Babanın ölümünden sonra eĢyaları toplayıp Bursa‘ya dönmek zorunda kalan 

anne ve iki kız kardeĢ için kara günler asıl bundan sonra baĢlar. Hacı Baba onları 

karĢılamamıĢtır bile. Cicianne (annenin üvey annesi) birkaç gün sonra söylenmeye 

baĢlar: ―Gençsin. Güzelsin. Eksik eteksin. Ġki elinde iki çocuk, yalnız yaĢamak kolay 

mı? Elbet yine evleneceksin. Ölenle ölünmez ki…‖ (Su, 1977: 79). Bu sözler 

Azize‘nin yüreğine ok gibi saplanır ve annesinin evleneceği günü büyük korkuyla 

beklemeye baĢlar.  

Hacı Baba‘nın evinde ancak on gün kalabilirler. Sonra caddenin bitiminde, 

yokuĢun tepesinde küçücük bahçesi, bir oda, bir mutfağı olan eve zorunlu birkaç 

parça eĢya ile taĢınırlar. Anne, babasının evine sabah erkenden gidip karanlık 
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olmadan dönememektedir. Ġlk baĢlarda sadece terzilik yaptırırlar fakat sonra evdeki 

hizmetçileri iĢten çıkarıp hizmetçi gibi çalıĢtırırlar. Bu arada iki kız kardeĢ evde 

yalnız kalmakta annelerini doya doya görememektedir. O günlere ait bir anısını Ģöyle 

anlatmıĢtır: ―Annem bir akĢam eve geldiğinde beni hasta bulmuĢ. Alevler içinde 

yanıyormuĢum. Nezihe lambayı yakamamıĢ, karanlıkta ağlıyormuĢ. Annemi 

tanımamıĢım. Anneme bu hastalık dönemimde bile evde kalması için izin 

vermemiĢler‖ (Su, 1977: 80–81). Bu hastalıktan sonra Azize‘nin saçları tutam tutam 

dökülür. Kafası bir berbere traĢ ettirilir. Saçlarının kazınmıĢ olması onu çok 

utandırır, herkesin kendine baktığını düĢünür bir yandan da okulların açık 

olmamasına sevinir.  

Sonraki bir zamanda kirası daha ucuz diye mezarlığın karĢısında bir eve 

taĢınırlar. Orada Azize korkunç bir olay yaĢamıĢtır. Ġki kardeĢ karanlıkta annelerini 

beklerken içeriye uzun boylu, çarĢaflı, peçesiz bir kadın girer. Çocuklar ay ıĢığında 

kadına bir Ģeyler söylemeye çalıĢırken kadın Azize‘nin üzerine doğru yürüyüp 

omuzlarından tutup onu sarsmaya baĢlar. Çocukcağızın korkudan adeta dili 

tutulmuĢtur. Kadının elinden kurtulamaz. DıĢarıdan ayak sesleri gelmeye baĢlar. 

Gelen ev sahibinin genç kızıdır. Olayı görünce çığlık atarak anne, babasını çağırır. 

Kadın Azize‘yi bırakır ama gözlerini baĢka türlü dikerek bakmaya baĢlar. Sonra 

arkasını dönüp gider. Daha sonraları bu kadının akıl hastası olduğunu duyarlar. 

 Bir süre sonra anne geceleri eve gelmemeye baĢlar. Üç gün sonra gelir ve 

Azize‘ye artık büyüdüğünü, son sınıfa geldiğini ( tahminen 10–11 yaĢlarında) bazı 

Ģeyleri anlayabilecek yaĢta olduğunu söyler. ―Bu sözlerin sonunda hangi haberin 

verileceğini sezmiĢtim. Bursa‘ya geldiğimiz ilk akĢam, Cicianne‘nin söyledikleri 

içimde bir ateĢti. Geceleri uykum kaçınca hep bunu düĢünürdüm. Ne zaman, ne 

zaman diye? ĠĢte beni korkutan olay baĢımıza gelmiĢti. Ne yapabilirdim? Hiç… 

Hiçbir Ģey…‖ diyerek duygularını ifade etmiĢtir (Su, 1977: 84–85) 

 Anne Bursa‘nın kasabalarından birinde oturan zengin, çiftlik sahibi biriyle 

evlenir. Ġki kız kardeĢ istemedikleri, istenmedikleri Hacı Baba‘nın evine gitmek 

zorunda kalırlar. Orada hem her türlü iĢi yaparlar hem de hakaretlere, iĢkencelere 

maruz kalırlar. Okula da eski kitap ve defterleriyle giderler, hatta bir gün gitseler beĢ 
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gün gidemezler. Anne Azize‘yi Haminne ile halaya emanet ederek Nezihe‘yi yanına 

aldırır. Ġki kardeĢ birbirinden çok zor ayrılırlar. Azize bu okulda AyĢe adında bir 

arkadaĢının çok yardımını görmüĢ, kendini almaya gelen Haminnesiyle de onun 

sayesinde buluĢabilmiĢtir. Haminne Bursa‘ya gelip Azize‘yi Ġstanbul‘a götürür. 

Orada eniĢte ve hala onu çok iyi karĢılarlar. Azize artık hala, eniĢte, Haminne ve iki 

çocuğun olduğu bir aileyle yaĢamaya baĢlar. Burada önceleri 6 yıl olan ilkokulun son 

sınıfını bitirmiĢ, halası sayesinde mahkemede yaĢı iki yaĢ büyütülerek 

Darulmuallimat Çapa Kız öğretmen Okulu‘na kaydolmuĢtur. Sonraki yıllarda savaĢın 

sıkıntılarından dolayı, tütün iĢi yapan eniĢtenin iĢleri bozulur, dükkânını kapatmak 

zorunda kalır. EniĢte tersanede çok az paraya çalıĢmaya baĢlar. Aile maddi anlamda 

çok sıkıntı çeker. 

 Azize eski mutlu günlerini hatırlayarak, öğretmen olduğu günü hayal ederek 

sıkıntılara göğüs germeye çalıĢır. ―Yerebatan‘da da çok mutluyduk. Kiracıydık, ama 

hiçbir Ģeyimiz eksik değildi. Ama Ģimdi iĢte fakiriz. AteĢ geçmesin diye Haminnem 

mangaldaki ateĢi külle sıkı sıkı örtüyor. Mangalın kenarında çaydanlık. Bulanık su 

rengini alana kadar içindeki çayı dökmüyoruz. Çayı da birkaç kuru üzümle içiyoruz. 

ġekerin noktası yok bizim buralarda…‖ (Su, 1977: 96). 

Hayat yükünün altına Azize‘nin daha çok omuz vermesi gerekmektedir. 

―Tekke‘den taĢıdığım yemeklerden sonra bana yeni bir iĢ daha çıktı. Ekmek 

satıcılığı… EniĢtem Havuz‘dan asker tayını alıyor. Bu ekmekleri kârıyla satıyoruz. 

DıĢarıda ekmek altından kıymetli. Cami avlularında ekmek vesikası çıkartmak, 

fırınların önünde bu vesikalarla ekmek almak kolay iĢ değil. Ekmeği hem çok az 

veriyorlar, hem de çoğu zaman yenecek gibi olmuyor‖ (Su, 1977: 96).  

Darulmuallimatta ikinci sınıfta okurken büyük bir yangın çıkmıĢ, okullar tatil 

edilmiĢtir. Azize‘yi Haminne‘si annesinin yanına gönderir. Azize kardeĢini ve 

annesini büyük bir özlemle kucaklar. Burası evde üç tane yardımcının olduğu, 

kasabanın en büyük evlerinden biridir. Meyvelikleri, böceklikleri, peynirlerle dolu 

fıçıları, buğdayla dolu iki odası, hayvanları, tarlaları olan bir çiftliktir. Azize 

Ġstanbul‘daki sıkıntılarla buradaki bolluğu karĢılaĢtırıp durmuĢ fakat hiçbir 
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sıkıntısından annesine söz etmemiĢtir. Orada tahminen iki hafta kadar kalmıĢ, Efendi 

Baba (üvey baba)‘sını ve çocuklarını tanımıĢ, anne ve kardeĢiyle özlem gidermiĢtir. 

Ġstanbul‘a döndüğünde okulun açıldığını, sınavların olduğunu, kendisinin de 

derslerinden kaldığını öğrenir. Bütünlemelere girerek derslerini iyi notlarla geçer.  

Bir gün Hala, Azize‘yi okuldan almaya gelir. Kendisini ―Karakızım‖ diye 

seven eniĢtesi son anlarını yaĢamaktadır ve Azize‘yi görmek istemiĢtir. EniĢte ertesi 

gün vefat eder. O günden sonra okulda devamlı yatılı kalmaya baĢlar ve 1921 yılında 

bu okuldan mezun olur, kısa bir süre sonra da çok istediği, hayalini kurup dertlerini 

unuttuğu öğretmenlik mesleğine baĢlar. 

 1.1.2. Eğitim Hayatı 

 Mükerrem, henüz ilkokula baĢlamadan okumayı öğrenmiĢ fakat yazmayı 

öğrenmemiĢtir. Sultanahmet‘teki TaĢ Mektep‘te beĢ yaĢındayken ve birinci sınıfı bir 

haftada atlayarak eğitim hayatına baĢlamıĢtır. Kısa sürede yazmayı da öğrenmiĢ 

ikinci sınıflarla arasındaki farkı kapatmıĢtır. 

 Babanın vefatından sonra Bursa‘ya dönünce orada da okula gitmiĢ fakat üvey 

anneanne ve onun kız kardeĢinin engellemelerinden dolayı okul hayatı düzenli 

olamamıĢtır. Ġstanbul‘a halasının yanına gelince halanın oturduğu KasımpaĢa‘da o 

dönemlerde altı yıl olan ilkokulu bitirmiĢtir. Yazarımız okula baĢladığı ilk günden 

itibaren öğretmen olmak istemiĢ, çektiği sıkıntılara öğretmen olduğunu hayal ederek 

katlanmaya çalıĢmıĢtır. Ġlkokul bitince halası onu Çapa Kız Öğretmen Okulu‘na 

kaydettirebilmek için mahkemeye baĢvurmuĢ,  oradan iki yaĢ büyümüĢ olarak 

çıkmıĢtır. Yani Mükerrem Hanım sınıf arkadaĢlarından iki yaĢ küçüktür. Bu okula 

devam ederken eniĢtesinin de vefat etmesi üzerine okulda devamlı yatılı olarak 

kalmıĢtır. 

 Yazarımızın hayatında ve öğretmen olma isteğinde öğretmenlerinin önemli 

bir payı olmuĢtur. Öğretmenleriyle anılarını anlattığı bir yazısında Ģunları ifade 

etmiĢtir: ―Ben ilkokula Ġstanbul‘da Sultanahmet‘te ―TaĢ Mektep‘te baĢladım. O 

okuldan yalnız Lütfiye Öğretmeni hatırlıyorum. Türkçe dersini sevdiren, dilimizin 
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müziğini hissettiren, zenginliğini bir masal, bir hikâye havası içinde sergileyen 

sevimli bir öğretmendi. Her zaman yüzü gülerdi. Sesinin tonu yumuĢaktı. Sınıfta 

tembelliğimizi, yaramazlıklarımızı yüzümüze vurmaz, dersten sonra bir yere çekip 

konuĢurdu. Bu konuĢmalar bizlerin doğruyu, iyiyi ve güzeli kavramamıza yardımcı 

olmuĢtur. Azarlamak yok. Dayak asla. Kulak çekmek, ellere iğne batırmak, cetvelle 

vurmak onun harcı değildi. Noktalamayı daha ikinci sınıfta iken öğrenmiĢtik. 

ĠĢaretleri öğrenirken bu bir ders miydi yoksa oyun, eğlence miydi anlayamadan 

hepsini de yerli yerinde kullanmayı öğrenivermiĢtik. ĠĢaretler gözlerimizde canlı 

birer varlık halini almıĢlardı. Sabırlı, hoĢgörülü, otoritesi sevgiye dayanan, kalbi 

sevgi dolu bir öğretmendi. Altı yıllık bir ilkokul yaĢamından kalan tek sevgili 

öğretmen‖ (ÖY, 1984:118). 

 Mükerrem Hanım Çapa Kız Öğretmen Okulu‘nda birçok öğretmeninden 

etkilenmiĢtir: ―….Sabırlıydılar. HoĢgörülü, ciddi, sevecen, çocuk ruhundan anlayan, 

kendi çocukluklarını unutmamıĢ kiĢilerdi. Ġnsan yetiĢtirmenin ince bir sanat olduğu 

gerçeğini davranıĢlarıyla kanıtlamıĢlardı. Kelimenin tam anlamıyla öğretmendiler. 

Onları sever, sayardık. Varlıklarından kıvanç duyardık. Her biri bize değiĢik 

açılardan birer güzel örnekti. Hepsinden de az ya da çok etkilenmiĢizdir. 

 ….Bana edebiyatı sevdiren Süleyman ġevket Bey‘dir. Devamlı yatılı 

olduğum için boĢ zamanlarım olurdu. Bir köĢeye çekilir, küçük hikâyeler yazardım. 

Bunlardan birkaçını Süleyman ġevket Bey‘in baĢka sınıflarda okuduğunu duyduğum 

zaman dünyalar benim olmuĢtu. Hele bir kompozisyonumun kenarına yazdıkları 

Ģöyle bitiyordu: ―Geleceğin Halide Edip‘ini görür gibiyim.‖  

 Ama diplomamı aldığım gün elini öptüğümde on, on beĢ yıl hikâye 

yazmamamı, çevremi iyi tanımamı, insanları tanıyıp anlamaya çalıĢmamı, yeterli bir 

gözlemci olmamı söyleyince nasıl bir hayal kırıklığına uğradığımı anlatmak zordur. 

Bu sözlerdeki gerçeği değerli öğretmenimin yazı hayatıma nasıl ıĢık tuttuğunu 

zamanla öğrendim ve her kitabımın çıkıĢında S. ġevket Bey‘i anarım.‖ sözleriyle 

gerek meslek gerekse sanat hayatında iz bırakan öğretmenleri dile getirmiĢtir (ÖY, 

1984:120). 
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 Mükerrem Hanım 1921 yılında Ġstanbul Darulmuallimat-ı Âliye Kısmı 

Ġptidai‘den üstün baĢarı ile mezunu olur. Mezun olduğunda ( 20 TeĢrin-i Evvel 1337) 

resmi tarih hesaplarına göre on yedi yaĢındadır. Yazar gerek terbiyesiyle gerekse 

çalıĢkanlığı ile öğretmenleri tarafından çok sevilmiĢ, takdir edilmiĢtir. Öğretmenleri 

de onun hayatının Ģekillenmesinde, öğretmen olma hayaline kavuĢmasında önemli 

bir paya sahiptir. Yazdığı eserlerinde de öğretmen olma leitmotivini çok kullanmıĢ, 

önemli iĢler yapan, baĢarılı olan insanların hayatlarında mutlaka bir öğretmen 

olduğunu vurgulamıĢtır. 

 Yazar ayrıca 14.9.1337 tarihinde Gazi Terbiye Enstitüsü Yar Öğretmenliği 

sınavına girerek yeterlik belgesi ve 27 Mart 1339 Ġstanbul Maarif Müdüriyeti‘nin 

Terbiye-i Bedeniye Ehliyetnamesi almıĢtır.
1
 

 1.1.3. ÇalıĢma Hayatı 

 Yazar, resmi kayıtlara göre otuz yıl ülkenin çeĢitli yerlerinde Ģube 

muallimliği, baĢmuallimlik, müdür muavinliği, Türkçe Öğretmenliği gibi görevlerde 

bulunmuĢtur. Ayrıca çeĢitli gazete ve dergilerde hikâye, roman tefrikası ve yazılar 

yayımlamıĢtır. Basın ġeref Kartı sahibidir. 

 T.C. MF. V. Memurlarına Mahsus Sicil Cüzdanı 1939 tarihli vesikada tahsili 

kısmında Diploma alma tarihi 20 T. Evvel 1337 (M. 20 Ekim 1921)‘dir. Ġlk olarak 3 

TeĢrin-i Evvel 1339 (03 Ekim 1923) tarihli Halıcı oğlu Mehmet Sami Mektebi ġube 

Muallimliği görevi bulunmaktadır. Fakat kendisi Karakız adlı romanında 2.Ġnönü 

Zaferi‘nden hemen sonra mezun olduğunu (1921), mezun olduktan kısa bir süre 

sonra taĢraya tayininin çıktığını yazmaktadır. Bu okulda hem üst üç sınıfı okutacak 

hem de müdürlük yapacaktır (Su, 1977: 173). Buna göre 1921 ile 1923 yılları 

arasında nerede görev yaptığına dair herhangi bir bilgi ve belge yoktur. Elimizdeki 

belgede bu tarihlerde bir boĢluk vardır. Ayrıca yazarın torunu M. Ali Tanaydı da bu 

boĢluğu doğrulamaktadır. 

                                                 
1
 T.C. MF.V. Memurlarına Mahsus Sicil Cüzdanı,1939: 3 
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 28. Kanun-ı evvel 1340 tarihinde Burhaniye Kız Mektebi BaĢ Muallimliği 

görevinde 16 Nisan 1927 tarihine kadar çalıĢmıĢtır. Bu tarihten 1 TeĢrin-i Evvel 

1931‘e kadar Edremit Cumhuriyet Mektebi BaĢ Muallimi; 5.10.1931 tarihinde 

Susurluk Merkez Ġkinci Mektep BaĢ Muallimi;  6.12. 1931‘de Balıkesir Merkez Gazi 

Yatı Mektebi Müdür Muavini;  3.10.931‘de Balıkesir Merkez Kayabey Mektebi BaĢ 

Muallimi;  22.11.1934 Balıkesir Merkez Altı Eylül Mektebi BaĢ Muallimi;  

28.10.1936 tarihinden 22.9.1938‘e kadar Balıkesir Lisesi Türkçe Öğretmeni olarak 

görev yapmıĢtır. 26.9.1938‘de Ankara 1. Orta Okul Türkçe Öğretmeni iken buraya 

naklinin üzerinden iki ay geçmeden eĢinin talebe müfettiĢi olarak Almanya‘ya tayin 

olmasıyla maaĢsız izin kullanmıĢ 2. Dünya SavaĢı‘nın çıkmasıyla geri 

çağrılmıĢlardır. Döndüğünde 23. 9.939 tarihinde Ankara 3. Ortaokul Türkçe 

Öğretmeni;  21.10 939 tarihinde de Ankara 4. Orta Okul Türkçe Öğretmeni 

görevlerinde bulunmuĢtur. Son olarak 15.9.1941‘de Ankara Kız Lisesi‘ne tayin 

olmuĢ, emekli olana kadar bu okulda Türkçe Öğretmeni, bir süre de müdür muavini 

olarak çalıĢmıĢtır. Yazarın çeĢitli kaynaklarda 1957 yılında emekli olduğu bilgisi 

verilmektedir ( Su, 2009: Sonsöz). Elimizdeki belgede en son iĢlenen tarih 31.5.1953 

Ankara Kız Lisesi Türkçe Öğretmenliği görevinde kadrosunun yenilenme tarihidir. 

Ayrıca Ankara Radyosu‘nda göreve baĢlama tarihi de 1957‘dir. 

 Yazar öğretmenliği sırasında iki defa ödüllendirilmiĢtir. 1926–1930 yılları 

arasında çalıĢtığı Edremit Merkez Mektebi Muallimiyken ders seneleri mesaisini 

takdir sebebiyle takdirname verilmiĢ. 21.11.1942 tarihinde Ankara Kız Lisesi Türkçe 

öğretmeniyken ödevinde gösterdiği üstün baĢarıdan dolayı takdirname ile taltif 

edilmiĢtir.
2
 

 1957 yılında emekli olduktan sonra dönemin baĢbakanı Celal Bayar 

tarafından Ankara Radyosu Çocuk Saati ġef Redaktörlüğü görevine getirilmiĢtir. Bu 

görev 1960 yılına kadar sürmüĢtür. 

 Sürekli basın kartı sahibi olan Mükerrem Kamil Su‘ya 7 Haziran 1980‘de 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Türk basınında yirmi yıldan fazla emek ve 

                                                 
2
  T.C. MF.V. Memurlarına Mahsus Sicil Cüzdanı,1939: 28-29 
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hizmeti geçtiği için ―basın Ģeref kartı belgesi‖ verilmiĢtir. ÇeĢitli gazete ve dergilerde 

yazıları ve hikâyeleri yayımlanmıĢtır. 

 1.1.4. Evlilikleri, Ailesi, Çocukları 

Yazar ilk evliliğini Ziraat Mühendisi olan Sadi Tanaydı ile ihtimal ki 1925 

yılında yapmıĢtır. Hala günümüzde de mevcut olan Balıkesir Burhaniye 

Mahallesindeki evde 15 Mayıs 1926 yılında oğlu Sedat, 1927‘de kızı Serap dünyaya 

gelmiĢtir. Ġlk evliliği yaklaĢık 3–4 sene sürmüĢtür. Torununun ifadelerine göre 

―geçimi zor olan Sadi Tanaydı3 ile 1929 yılında boĢanmıĢ, 1930‘da kendi gibi 

eğitimci olan Kâmil Su ile evlenmiĢtir.4 Ġlk evliliğinden olan kızı Serap baba ile 

kalırken, oğul Sedat anneye verilmiĢtir. ―Kâmil Bey, iyilik timsali ve melek gibi bir 

insandır, eĢine sonsuz bir saygısı vardır. 1930 Türkiye'sinde, iki çocuklu bir dul 

kadını ömrü boyunca sevmiĢ ve birlikte çocukları olması konusunda eĢine asla ısrarlı 

bir yaklaĢımı olmamıĢtır. Sedat ve Serap'ı kendi öz çocukları gibi, Önder'i ve 

Mehmet Ali‘yi kendi öz torunları gibi benimsemiĢtir. Kâmil Bey de eğitimcidir, yani 

karı koca birlikte öğretmenlik mesleklerini icra etmiĢlerdir.  

 Hayatta en sevdiği kiĢi kuĢkusuz oğlu Sedat (babam) idi. Oğlu Sedat ile kızı 

Serap arasında sevginin boyutu anlamında bir fark gözetmemeye özen gösterirdi. 

Serap, boĢandığı koca Sadi Bey'in ikinci eĢi Pakize Tanaydı (üvey babaanne) 

                                                 
3
 Sadi Bey ikinci evliliğini Pakize Hanım ile yaptıktan sonra Ġstanbul Erenköy‘de büyük bir 

bahçe içinde köĢk tabir edilebilecek nitelikte bir evde oturmuĢlar. Çocuklardan dolayı ayrılan eĢlerin 

irtibatları kopmamıĢtır. Sadi Bey, 1959 ve 1960 yıllarında oğlu Sedat tarafından iki defa Londra‘ya 

götürülüp ameliyat ettirilmiĢtir.1961 yılında gırtlak kanserinden vefat etmiĢtir. 

4
 Kâmil Su: 1909‘da Manisa‘da doğdu. Ġstanbul Üniversitesi ve Yüksek Öğretmen Okulu Tarih 

Bölümü‘nden mezun oldu (Ekim 1932). 1932–1933 öğretim yılı baĢında Balıkesir‘de Necatibey 

Öğretmen Okulu tarih öğretmenliğine atandı. Aynı zamanda, yeni kurulmuĢ olan Balıkesir Lisesi‘nde 

de öğretmendi. 21 Ocak 1933‘te Atatürk, Balıkesir gezisinde, onun tarih dersine girmiĢ ve ders 

anlatmasından memnun kalmıĢtı. 

 Kâmil Su, önemli eğitim ve öğretim görevlerinde bulundu: Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği 

(1950–1956 ve 1966‘da), MEB Bakanlık BaĢmüfettiĢliği (1967–1973). Bu son görevinden 1973‘te 

emekli oldu. 

 Eserleri: Kâmil Su tarih ve eğitim alanında birçok değerli eserler vermiĢ, makaleler 

yayımlamıĢtır. Bunlar, Balıkesir Tarihi, Yıldırım Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Manisa Tarihi, 

Müzecilik, İnkılâp Tarihi, eğitimde teftiĢ alanlarındadır. Ġlkokul, ortaokul ve liseler için tarih kitapları 

yazmıĢtır 

  Bilgi için bkz. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1132/13297.pdf 
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tarafından büyütüldü. Sadi Bey ile Pakize Hanım‘ın evliliğinden çocukları 

olmamıĢtır fakat sevecen ve iyi bir insan olan Pakize Hanım Serap'a öz evladı gibi 

bakmıĢtır.  

 Mükerrem Hanım'ın, oğlu Sedat ile beraberliği, Sedat'ın genç yaĢta, 1975 

yılında 49 yaĢında vefatına kadar ayrılıksız sürmüĢtür. Sedat'a olan sevgisi o kadar 

büyüktür ki, oğlunu kaybettikten sonra, (14 Nisan 1969 yılında kızı Serap da 41 

yaĢındayken yüksek tansiyona bağlı, koroner rahatsızlıktan, Erzurum‘da vefat 

etmiĢtir), canına kıymayı bile düĢünür. Ġki evladını kaybetmek Mükerrem Hanım‘da 

onarılmaz yaralar açtığından ömrünün sonuna kadar çocuklarının hatıralarıyla 

yaĢamıĢtır.5 

 Mehmet Ali Tanaydı Mükerrem Hanım vefat ettiğinde 44 yaĢındadır. Torunu, 

―Ben 44 yıllık hayatımın tümünü babaannemle paylaĢmak Ģansına ve keyfine sahip 

oldum. 93 yıllık uzun yaĢamında torun çocuklarını da görme fırsatı oldu.‖ 

Demektedir. 

Yazarın çocuklarının da doğduğu Ģu anda hâlâ mevcut olan Burhaniye 

mahallesine ait tam bir adres bilgisi elimizde yoktur. Yazara ait en eski adres bilgisi 

26.8.1933 tarihli ―MeĢruhat Mahalli‖ belirtir belgede;
6
 Osmaniye mah., Hane:2, 

Mahalle veya Köyü: 23, Sahife: 75 bilgileri verilmektedir. Balıkesir- Merkez, 

Burhaniye, Edremit, Susurluk, Balıkesir Lisesi gibi değiĢik yerlerde öğretmen ve 

idareci olarak görev yapmıĢtır. 22.9.1938 yılına kadar burada hayatını sürdürmüĢtür. 

Ankara‘ya tayin olmalarının ardından eĢinin görevi dolayısıyla on ay kadar 

Almanya‘da bulunurlar. 

Mükerrem Hanım ve Kâmil Bey, Almanya‘dan Ankara‘ya döndüklerinde 23 

Eylül 1939‘da Cebeci semtinde Ģimdiki Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Hukuk 

Fakültesi arasında bulunan Arı Apartmanında kiracı olarak 1954 yılına kadar 

oturmuĢlardır. 1954 yılında Ankara Bahçelievler 11. Sokakta 2 katlı bahçe içinde bir 

ev satın alıp taĢınırlar. (Kâmil Bey) ve yazarımız, 1969 yılında yine Bahçelievler 16. 

                                                 
5
 Yazarın torunu M. Ali Tanaydı ile kiĢisel iletiĢim:2010 

6
         M. K. S.‘nun arĢivinden (Ankara Emniyet Müd. 26.08.1933‘te pasaport için alınan MeĢruhat 

Mahalli belgesi).  
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Sokak 5/9 Gül Apt.'nda bir daire satın alırlar. 1960'lı yıllar Ankara'da müstakil 

bahçeli evlerden apartman dairelerine taĢınma dönemidir. 1983 yılında Kâmil Bey 

vefat ettiğinde bu evde oturmaktadırlar. 

1.1.5. Fizikî Özellikleri, KiĢiliği, Mizacı  

Fizikî özellik olarak; yazar ― kahverengi gözlü (kestane), kumral yüzlü, siyah 

saçlı,1,62 cm boylarında‖dır.7 Onu yakından tanıyan torunu Mehmet Ali Tanaydı‘nın 

ifadelerine göre zarif ve ince yapılı olan yazarımız 90'lı yaĢlarında bile bakımlı 

biridir. 

―Evhamlı bir insandı. Sevdiklerini sürekli merak eder ve muhayyilesinde 

hastalık, kaza gibi olumsuz Ģeyler vehmederdi. Ġki evladını hastalıktan kaybederek 

maalesef haklı da çıktı. Bu merak ve evham kitaplarına konu olarak yansımıĢtır. 

Çok düzgün, arı bir Türkçesi vardı. KonuĢtuğu zaman çevresini etkilerdi. 

Yazdığı müsveddeler çoğu zaman düzeltmeyi gerektirmeyecek kadar düzgündü. 

 Hayatı programlı ve son derece düzenli idi. Yapacağı iĢleri sıraya dizerdi. 

Kendi istemi dıĢında bir Ģey yapması istendiğinde canı sıkılır ve bunu kibarca belli 

ederdi. Hayatında hiç kimseyi kırmadı, incitmedi. 

Mükerrem Hanım son derece duygusal bir yapıya sahipti. Hassas ve kırılgandı 

ama asla kin duymazdı. Üzüntülerini dıĢa vurmamaya çalıĢır, kendisini üzen kiĢilere 

kesinlikle kızgınlık göstermezdi. 

Tiyatroya çok meraklıdır ve Ankara'da sahneye konan tüm tiyatro temsillerini 

izlemiĢ, bundan esinlenerek radyo çocuk piyesleri yazmıĢtır. 

Çapa Ġlk Öğretmen Okulu‘nda okuduğu yıllarda Ġstanbul'un iĢgaline tanık 

olmuĢtur ve çok etkilenmiĢtir. Ġngiliz askerlerinin iĢgal sırasında halka kötü 

davranıĢlarını hep anlatır ve özgürlüğün değerine ve önemine değinirdi. Mesleğe 

yeni baĢladığı yıllar Cumhuriyetin ilk yıllarıdır. Kendisi de Cumhuriyetin ilk 

öğretmenlerinden idi, bu çok önemlidir, çünkü o nesil son derece idealist, açık fikirli 

                                                 
7
 2 Kasım 1956 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü‘nden alınan 441822 no‘lu pasaport 



 25 

ve aydındır. Cumhuriyetin ilanını takip eden devrimlerin tamamını iĢ baĢında bir 

öğretmen olarak yaĢamıĢtır. AnlaĢılacağı gibi Atatürk'ten çok etkilenmiĢtir.  

Mükerrem Hanım, inanç sahibi bir insandı. Ancak hiçbir yaĢ döneminde baĢını 

bağlamadı. Namaz da kılmadı ama hep dua ederdi. Küçüklüğümde bana yeterli 

olabilecek dinî bilgiler verdi ve benim de inanç sahibi yetiĢmeme katkıda bulundu. 

Önce Türkçe, sonraki yıllarda edebiyat öğretmeni olduğundan kitap okumakla 

yakından ilgiliydi. Kedisine "Finten" adını koyması, Abdülhak Hamit'in Finten adlı 

eserinden etkilenmesi sonucudur.  

Öğrencileri tarafından çok sevilip sayılan bir kiĢi idi, halen hayatta olan (68–70 

yaĢ üzeri) öğrencileri vardır. Öğrencilerinden öğretmenlik mesleğini seçenler 

kendisini örnek aldığını ifade etmiĢlerdir.‖8 

1.1.6. Son Yılları ve Ölümü  

1995 Yılında artık yalnız yaĢayamayacağı belli olana kadar Mükerrem Hanım 

da Bahçelievler‘deki Gül Apt.da yaĢamıĢtır. 1995–1997 arası Ġstanbul'da torunu 

Mehmet Ali Bey‘in gözetiminde Dragos'ta kalmıĢtır. Dragos çok sevdiği ve 

kitaplarına konu olabilecek kadar etkilendiği bir yerdir (Dragos’ta Tatil). 

 1995 yılında torunu babaanneyi Ġstanbul'a getirme konusunda çok uğraĢmıĢ, 

yalnız baĢına yaĢamasının artık mümkün olmadığına zorla ikna etmiĢtir. 1997 yılında 

ölene kadar her zaman Mehmet Ali Bey‘den kendisini Ankara'ya götürmesini 

istemiĢtir. Ömrünün son yıllarını hep hatıralarına sarılarak geçirmiĢtir. Hayatının 

büyük bir bölümünü Ankara'da geçirdiğinden en yoğun hatıralar Ankara menĢelidir. 

Serap ve Sedat Ankara Cebeci Mezarlığı‘nda gömülüdürler. Uzun seneler çok sık 

olarak kabristan ziyaretlerinde bulunmuĢtur. Hatta ileriye yönelik olarak daha 

hayattayken kendisine ve kardeĢi Muammer Hanım'a Cebeci Mezarlığı‘nda kabir 

satın almıĢtır. Hem uzun yıllarının Ankara‘da geçmesi hem de çocuklarının ve çok 

değer verdiği kız kardeĢinin mezarlarının orada olması yazarın Ankara özleminin 

yeterli sebepleridir. Muammer Hanım 1995 yılında, ondan iki yıl sonra 

                                                 
8
 Yazarın torunu M. Ali Tanaydı ile kiĢisel iletiĢim:2010 
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23.07.1997‘de Mükerrem Hanım, Ġstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi‘nde, 93 

yaĢındayken vefat etmiĢtir. Ölüm sebebi olarak Kronik Myelosifer Lösemi 

gösterilmiĢtir.9 Eğitim hayatı ile Çapa Öğretmen Okulu‘nda baĢlayan yaĢantısı, Çapa 

Tıp Fakültesi Hastanesi‘nde ölümüyle son bulmuĢtur. Cenazesi torunu Mehmet Ali 

Tanaydı tarafından Ankara‘ya götürülür. Ankara Cebeci Mezarlığı‘nda kız 

kardeĢinin yanına gömülmüĢtür.  

1.2. YetiĢmesi ve Beslendiği Kaynaklar 

Mükerrem Kâmil Su; daha Çapa Kız Öğretmen Okulu‘nda okurken Edebiyat 

öğretmeni yazılarını değerlendirmiĢ ve onu, ―geleceğin Halide Edip‘i‖ olarak 

değerlendirmiĢtir. Bu ifadeden yazarın henüz öğrenciyken yazı yazma 

deneyimlerinin olduğunu anlamaktayız. 

 ―….Bana Edebiyatı sevdiren Süleyman ġevket Bey‘dir. Devamlı yatılı 

olduğum için boĢ zamanlarım olurdu. Bir köĢeye çekilir, küçük hikâyeler yazardım. 

Bunlardan birkaçını Süleyman ġevket Bey‘in baĢka sınıflarda okuduğunu duyduğum 

zaman dünyalar benim olmuĢtu. Hele bir kompozisyonumun kenarına yazdıkları 

Ģöyle bitiyordu: ―Geleceğin Halide Edip‘ini görür gibiyim.‖ Ama diplomamı aldığım 

gün elini öptüğümde on, on beĢ yıl hikâye yazmamamı, çevremi iyi tanımamı, 

insanları tanıyıp anlamaya çalıĢmamı, yeterli bir gözlemci olmamı söyleyince nasıl 

bir hayal kırıklığına uğradığımı anlatmak zordur. Bu sözlerdeki gerçeği değerli 

öğretmenimin yazı hayatıma nasıl ıĢık tuttuğunu zamanla öğrendim ve her kitabımın 

çıkıĢında S. ġevket Bey‘i anarım.‖ sözleriyle gerek meslek gerekse sanat hayatında iz 

bırakan öğretmenleri dile getirmiĢtir (ÖY, 1984: 120). 

Bir röportajında yazarın ―Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü‘nü 

tamamladıktan sonra tayin edildiği Balıkesir Gazi Ortaokulu‘nda okul müsameresi 

için yazdığı bir oyun, sonradan yazacağı sayısız romanın baĢlangıcıdır.‖ denilmiĢtir 

(Tuncer, Cumhuriyet Gazetesi, 1995). 

                                                 
9
 Sağlık Bakanlığı‘na ait ölü sahibine verilmek üzere düzenlenmiĢ gömme izin kâğıdı 
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 Mükerrem Kâmil Su‘nun yazı hayatına baĢladığı 1930‘lu yıllar Halide Edip, 

ReĢat Nuri, Esat Mahmut Karakurt, Mahmut Yesari, Ömer Seyfeddin, Peyami Safa 

v.b. yazarların en etkin oldukları dönemdir. 

Halide Edip Adıvar, yazarımız için ayrı bir önem taĢımıĢ kanısındayız. 

Öncelikle ideolojik özelliklerinin benzerliği dikkatimizi çekerken AteĢten 

Gömlek‘ten esinlenerek yazdığı AteĢten Damla romanı, sadece konusu ile kalmaz, 

adıyla bile benzerlik göstermektedir. Halide Edip, birçok kiĢinin zihninde 

Sultanahmet mitingiyle yer etmiĢken yazarımızın da 22 Temmuz 1936 tarihli Türk 

Dili adlı gündelik siyasal gazeteden Balıkesir‘de Montrö Boğazlar SözleĢmesi‘nin 

imzalanmasından dolayı düzenlenen bayram coĢkusunda heyecanlı bir konuĢma 

yaptığını görüyoruz. Bu benzerlikler bize yazarın Halide Edip‘ten etkilendiğini, hatta 

onu model aldığını da göstermektedir (Türk Dili, 1936: 1-2). 

Olaya dayalı aĢk ve serüven romanlarıyla ünlenmiĢ, küçük öyküleri olan, 

polisiye olayları anlatan Esat Mahmut Karakurtc (1902–1997)10 yazarın etkilendiği 

kiĢilerdendir (Özgür Ansiklopedi, Esat Mahmut Karakurt). 

 Kendi dönemdaĢları ise Kerime Nadir, Server Bedi, Güzide Sabri, Hikmet 

ġevki, Muazzez Tahsin gibi yazarlardır. Bunlar genellikle aynı temalarda yazılarını 

yazmıĢlardır.  

Yazarımız daha çok Balzac, Alexandra Dumas, Moliere, Selma Lagerlöf, Knut 

Hamsun gibi yazarların eserlerini okumuĢtur.11 Bu yazarlardan özellikle Türkiye‘de 

çizgi film dizisi Uçan Kaz‘la bilinen Selma Lagerlöf ile arasında ciddi benzerlikler 

dikkatimizi çekmiĢtir. Ġki yazar arasında evlilikleri, öğretmen olma yönleri, masal ve 

efsane yazmaları, kendi çocukluklarını kaleme almaları gibi benzerlikler vardır. 

Konularını tarihten alan eserler yazmasıyla, yarattığı canlı kiĢileriyle, 

olağanüstü hayal gücüne sahip olan Alexandre Dumas (1802–1870), yalın ve 

                                                 
10

       http//tr.wikipedia.org/wiki/Esat_Mahmut_Karakurt, 07.05.2010 

11
       Yazarın torunu M. Ali Tanaydı ile kiĢisel iletiĢim: 2010 
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çocuksu üslubu ile 1920‘de Nobel Ödülü alan Norveçli yazar, Knut Hamsun (1859–

1952)  Mükerrem Kâmil Su‘yu etkileyen kiĢilerdendir.  

Kısacası Mükerrem Kâmil, hem Dünya hem de Türk Edebiyatı‘nı yakından 

takip etmiĢ, yaĢadığı dönemden etkilenmiĢtir. Türkiye‘de 1970‘li yıllarda çocuk 

edebiyatına ciddi yönelimler olmuĢ, o da bu alanın özelliklerini inceleyip araĢtırarak 

ürünler vermiĢtir.  

1.3. Yazdığı Türler 

Mükerrem Kâmil Su'nun 1930'larda baĢlayıp 1980'li yıllar dâhil süren yarım 

asırlık uzun bir yazım yaĢamı olmuĢtur. Yarım asır çok büyük değiĢimlerin olduğu 

çok uzun bir süredir. Dünyada ve ülkemizde yaĢanan değiĢimler haliyle yazarı da 

etkilemiĢtir. Önceleri his ve heyecana yönelik bireysel konularda eser verirken sonra 

toplumsal meselelere yönelmiĢ 1970 sonrası ise çocuk edebiyatı içinde 

değerlendirilecek ürünler vermiĢtir. Eserlerini roman, hikâye, çocuk romanı ve 

hikâyesi, masal, radyo piyesi türlerinde vermiĢtir. Çocuk romanları genellikle 

modern roman tarzında ve Romantizm akımının etkisindedir. Yazar her ne kadar 

Realist olmak istese de bu konuda baĢarılı olamamıĢtır. 

 ―Romanlarında daha çok aĢk, tutku ve serüven gibi konuları ele almıĢ; bunları 

olay örgüsünün geri planda kaldığı bir anlatımla yansıtmıĢtır. Bu romanların çoğu 

gazetelerde tefrika edildikten sonra basılmıĢtır. Kadın romancılarımız arasında aĢk ve 

ihtiras temalarını ulusal duygularımıza uygulayanların baĢında gelir. Realist olmak 

istese de Romantizmden kurtulamadığını söyleyen sanatçı, sanatın insanı 

düĢündürmesi gerektiğini savunur‖ (Camgöz, 2009) 

90 yaĢındayken yazarla yapılan röportajda ―Doksan yılını sayısız roman, 

çocuklar için Atatürk kitapları, Ortaöğretim kurumlarında yıllarca ders kitabı olarak 

okutulan T.C. Ġnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük kitapları yazarak, radyo programcılığı, 

günlük gazetelerde köĢe yazarlığı yaparak dopdolu yaĢamıĢ‖ denilmiĢtir (Tuncer, 

1995.) 
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Mükerrem Kâmil Su, Türk Edebiyatı kaynaklarında daha çok popüler 

romancılığı yönüyle yer almıĢtır.12 Ġnci Enginün, Türk kadın romancılarını üç gruba 

ayırmıĢ, yazarımızı da popüler romancıların yer aldığı, üçüncü grup içinde 

değerlendirmiĢtir:  

―3.grup yazarlara gelince, sayıca çok fakat edebiyat tarihlerine de pek 

girmeyen popüler kadın romancılardır. Sayıları ve eserlerinin sayısı pek çok olan bu 

romancıların da hakir görülmemesi lazımdır. Zira onlar asıl özlenen kadın tipini ve 

kadının çeĢitli özlemlerini halk seviyesine indirmektedirler. Böylece sayıları çok 

kabarık olan okuyucularına daha kolay hitap imkânı bulmaktadırlar. Yaptıkları 

aslında edebiyat sosyolojisi bakımından herhalde üzerinde durulmaya değer. Ayrıca 

okuma alıĢkanlığı verdikleri için kütüphanecililer, bu açıdan da kendilerine minnet 

duymaktadırlar. Bu popüler romancılar arasında en meĢhurları Muazzez Tahsin 

Berkant (doğ. 1900), Mebrure Sami Koray (doğ.1907), Nur Tahsin Salor, Mükerrem 

Kâmil Su (doğ.1900) …‖ (Enginün, 2004). 

Mükerrem Kâmil Su‘nun çocuk edebiyatı içinde değerlendirilecek eserlerinden 

özellikle romanlarına ve masallarına ayrı bir kıymet vermek gerekir. Romanlarından 

Karakız, otobiyografik; Dragos’ta Tatil polisiye; Mutluluk Fantastik;
13

 Ata’nın 

Romanı belgesel; Olaylar Gemisi macera türünde yazılmıĢtır. Masalları da Masal 

Dünyası adlı eserde toplanmıĢtır. Bunlardan baĢka yazarın radyo piyesleri ve çocuk 

hikâyeleri de vardır. Ayrıca yazar, Hüseyin Rahmi Gürpınar‘ın eserlerinin bir 

kısmını baĢarılı bir Ģekilde sadeleĢtirmiĢtir. Bu konu ile ilgili Selim Ġleri Dilde 

Sadeleştirme ve Yahya Kemal baĢlıklı yazısında Ģunları ifade etmiĢtir: 

―Atlas Kitabevi, 1960'larda Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın tüm eserlerini okurla 

yeniden buluĢtururken, sadeleĢtirme için, bazı yazarlarımıza baĢvurmuĢtu. Mustafa 

Nihat Özön'le Mükerrem Kâmil Su'nun sadeleĢtirmeleri dıĢta tutulursa, bu giriĢim, 

Hüseyin Rahmi'den yazık ki bir Ģeyler kaybettiriyordu. 

                                                 
12

        Popüler roman tanımı ve özellikleri için bkz. http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi14/cilt2 

    Popüler roman yazarı olduğuna dair bkz. http://oykuleroykuculer.blogcu.com/oyku+Yazilari 

13
        Fantastik roman tanımı ve çeĢitleri için bkz. Çetin, 2007; 241–249. 

http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi14/cilt2
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Mustafa Nihat, Hüseyin Rahmi'nin üslûp değeri taĢıyan deyiĢlerine asla 

dokunmamıĢtı. Mükerrem Kâmil ise, romancılığından gelen sezgiyle sadeleĢtirmiĢ, 

Hüseyin Rahmi lezzetini korumuĢtu.‖ ifadeleri de yazarın bu konuda baĢarılı 

olduğunu göstermektedir.  (Ġleri, 21.03.2010). 

1.4. Eserlerine Genel Bir BakıĢ 

Yazarın ürün vermeye baĢladığı dönemde Edebiyat çevresinde genellikle 

benzer konular, popüler roman tarzında, iĢlenmektedir. Sevgim ve Istırabım adlı ilk 

romanını 1934 yılında yayınlayan Mükerrem Kâmil Su, 1970 yılına kadar bu tarzda 

yirmi eser kaleme almıĢtır. 1944 yılında iki de hikâye kitabı yayımlanmıĢtır.  

Bazı romanları; Hayat Mecmuası ve Hürriyet gazetesinde tefrika edilmiĢtir. 

Tasvir gazetesinde köĢe yazarlığı yapmıĢtır. Cumhuriyet, Son Posta, Zafer, Ulus 

gazetelerinde hikâyeleri yayınlanmıĢtır. Yarım Ay, Resimli Ay, Hayat, Okul ve 

Öğretmen gibi dergilerde yazıları çıkmıĢtır. Ayrıca çok sayıda radyo oyunu 

yazmıĢtır. 

Çocuk edebiyatı alanında; altı romanı, üç hikâye ve iki biyografinin 

birleĢtirilmesinden oluĢan eseri, altı adet radyo piyesi, on iki masal ve bir efsaneden 

oluĢan masal kitabı, 1940 yılında Yeni Mecmua Çocuk NeĢriyatı‘nda yayımladığı 

farklı türlerde altı adet fasikül hikâyesi bulunmaktadır. Uzun yıllar okullarda ders 

kitabı olarak okutulan T.C. Tarihi, T.C. İnkılâp Tarihi kitapları vardır. Ayrıca yine 

ders kitabı formatında, geneli Türk tarihi konularında yazılmıĢ beĢ eseri 

bulunmaktadır. 

Yazarın ayrıca Ateşten Damla adlı romanı 1960 yılında, Atilla Ġlhan ve Atıf 

Yılmaz tarafından sinemaya uyarlanmıĢtır
14

. 

Yönetmen: Memduh Ün; Senaryo Yazarı: Attila Ġlhan, Atıf Yılmaz; Tür: 

Duygusal, Dram, SavaĢ;  Süre: 91 dakika; Eser: Mükerrem Kâmil Su; Yapım: Uğur 

Film, Duru Film; 1960. 

                                                 
14

 Bilgi, www.sinematurk.com‘dan alınmıĢtır. 

http://www.sinematurk.com/
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Tezimizin asıl konusunu oluĢturan, çocuk edebiyatı alanındaki ilk eserleri, 

1940 yılında, Yeni Mecmua Çocuk Kütüphanesi Serisi arasında çıkan, değiĢik 

türlerde, fasikül halinde yayımlanmıĢ, ortalama yirmiĢer sayfalık küçük çocuk 

hikâyeleridir. Bunlar; Yuvasız Çocuk, Meksika Bataklıklarında, Okumaya Başladım, 

Doğan’ın Kamp Hatıraları, Sakarya Yollarında, Batı Hikâyesi (Parmak Çocuk) 

adlarıyla birer defa yayımlanmıĢtır. Okumaya Başladım fasikülünde ikiĢer üçer 

sayfalık, yeni okumayı öğrenenlere yönelik, beĢ küçük hikâyecik yer almakta, 

diğerlerinde birer hikâye bulunmaktadır. Bu ürünlerden Batı Hikâyesi (Parmak 

Çocuk) masal türünde; Meksika Bataklıklarında çeviri eser türündedir. 

Yazarın bu eserleri gerek kurgusu, gerek anlatımı açısından sıkıntılı 

hikâyelerdir. Çok küçük yaĢlara hitap etmesine rağmen, yazı boyutu oldukça 

küçüktür. Resimlemeye de çok fazla önem verilmemiĢtir.  

Çocuk hikâyeleri türünde, 1971 yılında Malazgirt Zaferi, 1975 yılında Millet 

Malı ve Vatan Toprağı adlı eserleri yayımlanmıĢtır. Vatan Toprağı 1982‘de ikinci 

baskısını yapmıĢ, Mart 2009‘da bu hikâyeyle birlikte Malazgirt Zaferi, Millet Malı, 

hikâyeleri ve Atatürk Bizimle, En Büyük Türk’ten Bize adlı Atatürk konulu 

biyografileri aynı baĢlık altında toplanmıĢ ve Elips yayınları tarafından Mart 2009‘da 

1. baskı olarak yayınlanmıĢtır. Bu eser Milli Eğitim Bakanlığı‘nca 100 temel Eser 

arasında değerlendirilmiĢ, Mart 2010‘a kadar 4. baskısını yapmıĢtır. 

Radyo Çocuk Saati Bürosu‘nun 1952 ve 1953 yıllarında hazırladığı Radyo 

Çocuk Piyesleri adlı 2 eserde Mükerrem Kâmil Su‘ya ait 6 adet piyes yer almaktadır. 

Bu piyeslerin adları: Küçük Oğul, Toplantı Dönüşü, Senin Gibi Bir Anne, Bir Ad 

Koyma Töreni, Bu Vatan Hepimizin, Kahramanlar Mektebi’dir. Bildiğimiz kadarıyla 

bu piyesler Ankara Radyosu‘nda yayınlanmıĢ, fakat baĢka baskısı yapılmamıĢtır.  

Ġlk baskısı, 1972 yılında Milliyet Yayınları tarafından yapılan, Mutluluk adlı ilk 

çocuk romanı, 1981‘de Ġnkılâp ve Aka Kitapevleri tarafından, Ocak 2010‘da Elips 

Yayınevi‘nce yeniden 1. baskısı yapılmıĢtır. 1981 yılında Ġstanbul, Yelken 

Matbaası‘nda yapılan 2. baskısının kapak resmi ―Yücel‖ imzalıdır. 144 sayfalık eser 
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iki bölümden oluĢmuĢ, birinci bölümde 17, ikinci bölümde 4 baĢlık kullanılmıĢtır. 

Eserde anlatılan olayları somutlaĢtırmaya yardımcı, 11 resim yer almıĢtır.  

Milliyet Yayınları‘nın 1973 ve 1976, Karacan Yayınları‘nın 1981 yılında 

baskısını yaptığı Olaylar Gemisi’nin kapak resmi ―Aydın Erkmen‖ imzalıdır. Dizgi- 

Baskı: Yüksel Mat. ve Tic. Kol. ġti. tarafından yapılan eser 21 bölüm ve 311 

sayfadan oluĢmuĢtur.  

Ġnkılâp ve Aka Kitapevleri tarafından 1977‘de basılan ve baĢka da baskısı 

yapılmayan, yazarın kendi çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını anlattığı, 

otobiyografik romanı Karakız , 176 sayfadan oluĢmaktadır. Dizgi- baskı: Ġstanbul 

Gül Matbaası tarafından yapılan eseri yazar, oğlu Sedat Tanaydın‘ın ruhuna ithafen 

yazmıĢtır.  

Ġlk baskısını Milliyet Yayınları‘nın 1977, ikinci baskısını Karacan 

Yayınları‘nın 1981 yılında yaptığı Ata’nın Romanı adlı eser, küçük boy, üçüncü 

hamur kâğıda basılıdır ve 376 sayfadır. MEB‘nın 14.04.1997 tarih ve 11816 sayılı 

kararıyla, okullara tavsiye olunmuĢtur. Ankara Elips Kitap tarafından, 2010‘da 

yeniden basımı yapılan eser, karton kapaklı ve 208 sayfadır. Atatürk‘ün doğumundan 

Anıtkabir‘e naaĢının taĢınmasına kadar hayatının bütünüyle anlatıldığı eser, tezli 

roman türündedir.  

Küçük yaĢlarda ayrılan ikiz kardeĢlerin, yıllar sonra bir kampta birbirlerini 

bulmaları ve yeniden bir aile olmak için verdikleri mücadelenin anlatıldığı Küçük 

Dünyalar adlı eser, 1981 yılında, Ġnkılâp ve Aka Kitapevleri tarafından yayımlanmıĢ, 

baĢka baskısı da yapılmamıĢtır. Ġnkılâp ve Aka Basımevi‘nde basılan eser 128 

sayfadır. Kapak resmi ―Yücel‖ imzalıdır. 

Ġnkılâp Yayınevi tarafından, Anka Ofset A.ġ.‘de 1985 yılında basılan, baĢka da 

baskısı yapılmayan Dragos’ta Tatil adlı polisiye çocuk romanı, iki bölümden 

oluĢmaktadır ve 133 sayfadır. Birinci bölümde kahraman anlatıcı, ikinci bölümde 

gözlemci anlatıcı kullanılan eserde, konuyu somutlaĢtırıcı sekiz resim bulunmaktadır. 

Eserin kapak resmi ―Aslan‖ imzalıdır.  
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Yazarın 12 masal, 1 efsaneden oluĢan Masal Dünyası adlı eseri, Damla 

Yayınevi tarafından, 1976 ve 1982 yıllarında iki defa basılmıĢtır. Küçük yaĢtaki 

çocuklara hitaben yazılan eser, çocuk edebiyatının genel özelliklerini kısmen 

taĢımaktadır. Masalların uzunluğu, yazıların punto büyüklüğü, konusu, dil ve üslubu 

bu alana uygundur. Kapak ve iç resimleri ―ÖkkeĢ Ġlhan‖; Dizgi-Baskı: DoğuĢ 

Matbaası; kapak baskı: Çetin Ofset tarafından yapılmıĢtır.  

MEB Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 1971‘de yayımlanan Tarihte 

Türk Kadını adlı eser ders kitabı tarzındadır. Ġstanbul Milli Eğitim Basımevi‘nde 

basılan eseri Ziya Ünal resimlemiĢtir. Türk tarihine altın harflerle geçen Ulun, 

Türkan ve Nene Hatun‘un anlatıldığı eser birinci defa olarak 40.000 adet 

bastırılmıĢtır. 32 sayfalık eserde on beĢ resim yer almıĢtır. Eserin dil ve anlatımı, 

konu- resim iliĢkisi çok baĢarılıdır ve çocukların anlayabileceği Ģekildedir. 

MEB Halk Eğitim Genel Müdürlüğü‘nün, Cumhuriyetin 50. yılı Halk Eğitimi 

Dizisi: 2 olarak, 1973‘de bastırdığı Kurtuluş Savaşı Başlarken adlı eser, birinci defa 

40 bin adet basılmıĢtır. Mondros Mütarekesi‘nden TBMM‘nin kuruluĢuna kadar 

Yeni Türk Devleti‘nin tarihini anlatan ders kitabı ebatlarında, 32 sayfalık resimli bir 

eserdir. Resimler Nevide Gökaydın tarafından çocuklara hitap edecek Ģekilde 

yapılmıĢtır. Eserde anlatılanlar, çocukların anlayacağı bir dille sade bir Ģekilde 

anlatılmıĢ, sayfa düzeni ve yazı puntosu çocuklara göre ayarlanmıĢtır. 

Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri‘nin ilk baskısını 1979‘da yaptığı Atatürk Bizimle 

adlı eser, 1981, 1982 ve 1998‘de tekrar basılmıĢtır. 1998‘de Cumhuriyetin 75. Yılı 

anısına yapılan baskısında Atatürk ve onunla alakalı 34 adet belgesel fotoğrafa yer 

verilmiĢtir. Mart 2009‘da da Elips yayınları tarafından çıkarılan Vatan Toprağı adlı 

eserin 5. konusu olarak (s. 89–305) yer almıĢ, bir önceki baskıda kullanılan 

fotoğraflar bu baskıda çıkartılmıĢtır. 

 Yazar eserinin baĢında babasının tam bir Atatürk hayranı olduğunu ve en 

büyük isteğinin onun öyküsünü yazmak olduğunu fakat ömrü yetmediği için bu 

isteğini kendisinin gerçekleĢtirmek istediğini yazmaktadır.  
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Atatürk‘ün doğumundan ölümü ve defnedilmesine kadar hayatı, fikirleri, 

savaĢları, devrimleri, biyografik olarak anlatılmıĢtır. Anlatım yapılırken gerçek 

mekân ve zaman ifadeleri kullanılmıĢtır. Ayrıca Atatürk‘ün yurt gezilerinde Anadolu 

insanıyla yaĢadığı anılarına yer verilmiĢtir. 

Bu eserde anlatılanlar, ilk baskısı Milliyet Yayınları tarafından 1977‘de 

yapılan, Ata’nın Romanı adlı eserde ayrıntılı olarak anlatıldığından tekrara 

düĢmemek adına ayrıntılı incelemede yer verilmeyecektir. 

Yazarın En Büyük Türk’ten Bize adlı eseri, Ġnkılâp ve Aka tarafından, 1981 ve 

1988‘de basılmıĢtır. Daha sonra, Mart 2009‘da Elips Yayınları‘ndan çıkan Vatan 

Toprağı adlı eserin dördüncü konusu olarak (s.55–88) yer almıĢtır. 

Mustafa Kemal, TBMM‘nin açıldığı günün akĢamında, Çankaya‘daki evinin 

penceresinden Ankara‘ya bakarken, bütün hayatı geriye dönüĢ tekniği kullanılarak 

gözünün önüne gelmiĢtir. Doğumundan ġemsi Efendi Okulu‘na gidinceye kadarki 

bölümler, annesinin bakıĢ açısıyla anlatılmıĢ, sonrakilerde gözlemci bakıĢ açısı 

kullanılmıĢtır.  

Atatürk Bizimle adlı eserde olduğu gibi, bu eserde de anlatılanlar Ata’nın 

Romanı’ nda ayrıntılı olarak anlatıldığından, tekrar incelemeye gerek duyulmamıĢtır. 

Yazarın, 1954–1980 yılları arasında, Kanaat Yayınları tarafından 24 kez basımı 

yapılan, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi adlı ders kitabı uzun yıllar okullarda 

okutulmuĢtur.  

Lise ve dengi okullar için Ahmet Mumcu ile birlikte hazırladığı, Türkiye 

Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük adlı kitabı, ilk olarak 1981 yılında 

basılmıĢtır. Ortaöğretim Kurumları Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi eseri MEB 

yayınları 1982 basım tarihlidir.  

Yazarın yayımlanmıĢ eserlerinin dökümü, basım tarihleri aĢağıdaki Ģekildedir:  
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1.4.1. Romanları: 

1. Sevgim ve Istırabım Balıkesir: SavaĢ Kitabevi, 1934. 

                                       Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi 1943. 

                                       Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, 1946. 

                                       [Y.Y.]: Yenlap 1938. 

2. Bu Kalp Duracak     Balıkesir: SavaĢ Kitabevi,1935, s.264. 

                                       Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1944. 

3. Dinmez Ağrı  Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1937. 

    Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1943. 

    Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1944. 

4. Sus Uyanmasın  Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1938. 

    Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1940. 

5. Istıranca Eteklerinde Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1939. 

    Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1943. 

6. Çırpınan Sular  Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1941. 

    Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1943. 

7. Ateşten Damla  Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1942. 

    Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1945. 

    1960 Duru ve Uğur Film CD. 

8. Sızı    Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1943. 
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9. Uyuyan Hatıralar  Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, 1944. 

10. Uzaklaşan Yol  Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, 1944. 

11. Büyük Rüzgâr  Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1945. 

12. Kaybolan Ses  Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, 1945. 

13. İnandığım Allah  Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, 1946. 

14. Bir Avuç Hatıra  Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, 1947. 

15. İhtiras   Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, 1948. 

16. Gençliğimin Rüzgârı Ġstanbul: Ġnkılâp Kitabevi, 1955. 

17. Özlediğim Kadın  Ġstanbul: Türkiye Yayınevi, 1959. 

18. Aynadaki Kız  Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1962. 

19. Ayrı Dünyalar  Ġstanbul: Arkın Kitabevi, 1964. 

20. Ben ve O   Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1970. 

 1.4.2. Hikâye Kitapları 

1. Gizlenen Acılar  Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1944. 

2. Bir Avuç Kül  Ġstanbul: Semih Lütfü Kitabevi, 1944. 

 1.4.3. Çocuklara Yönelik Eserleri 

 1.4.3.1. Çocuk Hikâyeleri: 

1. Yuvasız Çocuk  (Yeni Mecmua Çocuk NeĢriyatı–4, 1940) 

2. Meksika Bataklıklarında (Yeni Mecmua Çocuk NeĢriyatı–5, 1940)  

3. Okumaya Başladım (Yeni Mecmua Çocuk NeĢriyatı–11, 1940)  
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4. Doğan’ın Kamp Hatıraları(Yeni Mecmua Çocuk NeĢriyatı–12, 1940)  

5. Sakarya Yollarında  (Yeni Mecmua Çocuk NeĢriyatı–14, 1940)  

6. Malazgirt Zaferi  Ankara: MEB Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, 1971. 

                                                Ankara: Elips kitap, Mart 2009‘da Vatan Toprağı adlı                                                        

eserin 3. konusu olarak (s.35–54) yer almıĢtır. 

7. Millet Malı   Ankara: MEB Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, 1975 

                                               Ankara: Elips kitap, Mart 2009‘da Vatan Toprağı adlı 

eserin 2. konusu olarak (s.20–34) yer almıĢtır. 

8. Vatan Toprağı  Ankara: KurtuluĢ Yayınları, 1975 

    Ankara: KurtuluĢ Yayınları, 1982 

                                                Ankara: Elips kitap, Mart 2009‘da Vatan Toprağı adlı 

eserin 1. konusu olarak (s.7–18) yer almıĢtır. 

 1.4.3.2. Çocuk Romanları 

1. Mutluluk   Ġstanbul: Milliyet Yayınları, 1972. 

    Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1981. 

    Ankara: Elips Yayınevi, Ocak 2010 (1.Baskı). 

2. Olaylar Gemisi  Ġstanbul: Milliyet Yayınları, 1973. 

    Ġstanbul: Milliyet Yayınları, 1976. 

    Ġstanbul: Karacan Yayınları, 1981. 

3. Ata’nın Romanı  Ġstanbul: Milliyet Yayınları, 1977. 

    Ġstanbul: Karacan Yayınları, 1981. 
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4. Karakız   Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1977. 

5. Küçük Dünyalar  Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1981. 

6. Dragos’ta Tatil  Ġstanbul: Ġnkılâp Yayınevi, 1985. 

 1.4.3.3. Masalları 

1. Batı Hikâyesi (Parmak Çocuk) (Yeni Mecmua NeĢriyat–20,1940). 

2. Masal Dünyası   Ġstanbul: Damla Yayınevi, 1976. 

     Ġstanbul: Damla Yayınevi, 1982. 

  

1.4.3.4. Radyo Çocuk Piyesleri 

 Milli Eğitim Bakanlığı Radyo Çocuk Saati Bürosu (1952 ve 1953 

yıllarında)‘nun hazırladığı Radyo Çocuk Piyesleri adlı 2 eserde Mükerrem Kâmil 

Su‘ya ait 6 adet piyes yer almaktadır. 

1. Bir Ad Koyma Töreni 

2. Bu Vatan Hepimizin 

3. Kahramanlar Mektebi 

4. Küçük Oğul 

5. Senin Gibi Bir Anne 

6.Toplantı Dönüşü 

 1.4.3.5. Ders Kitapları 

1. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: Ġstanbul: Kanaat Yayınları, 1954–1980 yılları 

arasında aynı yayınevi tarafından 24 kez basılmıĢtır. 
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2.  Tarihte Türk Kadını Ankara: MEB Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, 1971. 

3.  Kurtuluş Savaşı Başlarken Ankara: MEB Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, 

1973. 

4.  Atatürk Bizimle  Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1979. 

               Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kol. ġti., 1981. 

               Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1982. 

                                               Ġstanbul: Ġnkılap Kitabevi Yayın Sanayi ve Tic.A.ġ., 

1998 (Cumhuriyetin 75.yılı Armağanı olarak basılmıĢtır.) 

                                              Ankara: Elips kitap, Mart 2009‘da Vatan Toprağı adlı 

eserin 5. konusu olarak (s.89–305) yer almıĢtır. 

 

5. En Büyük Türk’ten Bize   Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka, 1981. 

      Ġstanbul: Ġnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1988. 

                                                Ankara: Elips kitap, Mart 2009‘da Vatan Toprağı adlı 

eserin 4. konusu olarak (s.55–89) yer almıĢtır. 

6. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (Lise ve Dengi Okullar Ġçin, 

Ahmet Mumcu ile Birlikte), 1981. 

7. Ortaöğretim Kurumları Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi, Ankara, M.E. B.1982. 

8. Lise T.C. Ġnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Ankara: MEB 1983–1986.  

9. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Ankara: Milli Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanlığı, 1986. 

10. Lise ve Dengi Okullar İçin Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük,   

Ankara: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1985 Ankara: MEB 1991. 
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 1.4.4. SadeleĢtirmeleri 

Gürpınar, H. Rahmi; Dirilen İskelet, 2. baskı, Ġstanbul: Atlas Kitabevi, 1970, 251s. 

_________________;Toraman 4. Baskı, Ġst: Atlas Kitabevi, 1973, 140s. 

_________________; Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı?,  2. Baskı, Ġst: Atlas 

   Kitabevi, 1971, 198s. 

_________________; Muhabbet Tılsımı, 2. Baskı, Ġst: Atlas Kitabevi, 1969, 184s. 

_________________; Aşk Batağı (Bir Muadele-i Sevda,) 3. Baskı, Ġst: Atlas  

   Kitabevi, 1972, 172 s.  

_________________; Şık, 5.Baskı, Ġst: Atlas Kitabevi, 1972, 86s. 

_________________; Sevda Peşinde, 3. Baskı, Ġst: Atlas Kitabevi, 1972, 234 s.  

_________________; Nimetşinas,  Hakka Sığındık, Meyhanede Kadınlar  

   [Hikâyeler], (Tahir Nejat Gencan ile birlikte), 3. Baskı, Ġst:  

   Atlas Kitabevi, 1981, 325+1 s.  

_________________; Ölüm Bir Kurtuluş Mudur?, 2. Baskı, Ġst: Atlas Kitabevi,  

   1971, 128 s.  

 _________________; Meyhanede Kadınlar, 2.Baskı, Ġst: Atlas Kitabevi, 1972, 93 s. 

_________________; Kaderin Cilvesi, 2. Baskı, Ġst: Atlas Kitabevi,  1973, 195 s.15
  

 1.5. Çocuk Edebiyatı AnlayıĢı 

 1970‘li yıllar, Türkiye‘de çocuk edebiyatına yönelimlerin yoğun olduğu bir 

dönemdir. 30 yıl öğretmenlik yapan, çocukları yakından tanıyan ve çok seven yazar, 

idealindeki memleketi oluĢturacak olan kiĢileri yetiĢtirme hayaliyle ve popüler roman 

tarzındaki eserlerinin belirli sayıya ulaĢmasından dolayı çocuk edebiyatına yönelmiĢ 

bu alanda çocuk romanı, radyo piyesi, hikâye ve masal gibi türlerde ürünler 

vermiĢtir. 

                                                 
15  http://www.oncu.com/tallib, 09.02.2010 

http://www.oncu.com/tallib
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 Mükerrem Kâmil Su‘nun çocuk edebiyatı ürünlerinde; figürlerinin daha çok 

psikolojik ve sosyal yönleri üzerinde durması, kahramanları arasında taraf tutması, 

okuyucuyu bilgilendirmeye çalıĢması gibi yönelimlerinden dolayı Romantizm 

akımının etkisinde olduğunu göstermektedir. Yazar eserlerini yazarken hem modern 

yöntemlerden, hem de klasik yöntemlerden faydalanmıĢtır. Eserleri genellikle mutlu 

sonla biter.  

 DeğiĢik türlerdeki eserlerini incelediğimizde Mükerrem Kâmil Su‘nun tam 

bir öğretmen olarak Ģekillendiğini, hayatının her anında bu kimlikten sıyrılamadığını, 

piyesleriyle, minik hikâyeleriyle, romanlarıyla, yani her fırsatta etrafındaki insanlara, 

okuyucuya bir Ģeyler öğretme sevdasında olduğunu görmekteyiz. Yazar öğretmenlik 

yaptığı yıllarda da birçok öğrencisinin onun mesleğini seçmesine katkıda 

bulunmuĢtur. Karakız romanının sonunda iki amacının olduğunu, birinin öğretmen, 

diğerinin yazar olmak olduğunu anlatır. O iyi bir öğretmen olmuĢ ve birinci emelini 

gerçekleĢtirmiĢ, fakat çok iyi tanınan bir yazar olamamıĢtır. Çünkü edebiyat 

araĢtırmacıları bile onu sadece popüler romancılığı yönü ile değerlendirirken, yazarın 

çocuk edebiyatı alanında verdiği ürünler yeterince bilinmemektedir. 

 Romanlarından biri çocukluk ve ilk gençlik yıllarının anlatıldığı 

otobiyografik bir özellik de taĢıyan Karakız adlı eseridir. Akdeniz turunun anlatıldığı 

bir gezi yazısı özelliği de gösteren Olaylar Gemisi çocuklarımız için birçok mesajlar 

vermektedir. Annesinden tokat yediği için evinden kaçmak isteyen küçük bir kızın 

baĢına gelenlerin anlatıldığı Mutluluk, annesi-babası daha onlar küçükken ayrılan 

ikiz kardeĢlerin bir kampta karĢılaĢmaları ve yeniden aile olma çabalarının anlatıldığı 

Küçük Dünyalar, Atatürk‘ün hayatının anlatıldığı biyografik roman da sayılan 

Ata’nın Romanı, arkasında annesi babası olmayan çocukları, kötü iĢlerine alet etmek 

isteyen insanların cezalandırıldığı Dragos’ta Tatil yazarın çocuk edebiyatı içinde 

değerlendirilecek romanlarındandır.  Son yıllarda Elips Yayınları‘ndan çıkan Vatan 

Toprağı adlı kitap günümüzde ortaokul çocuklarına tavsiye edilen 100 Temel Eser 

arasında yer almıĢ, bir nebze de olsa yazarın adının duyulmasını sağlamıĢtır. (Mart 

2009-Mart 2010 tarihi arasında 4 baskı yapmıĢtır.) Yazarın bu kitabı 5 eserinin 

birleĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢtur. Kitabın arka kapağındaki yazı Ģu ifadelerle 
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bitirilmiĢtir: ―Ġlköğretim seviyesindeki çocuklarımıza bu eserleri okutmayı 

baĢarabilirsek okuyan, bilinçli ve geliĢmiĢ bir toplum olma yolunda ilk adımı atmıĢ 

olacağız‖ (Su, 2009: Arka kapak). Yani yazarın öğretmenliği ölümünün üzerinden 13 

yıl geçmesine rağmen hala devam etmektedir.  

 Yazı hayatına baĢladığı ilk yıllarda Yeni Mecmua Çocuk NeĢriyatı‘nda 

çocuklar için yazdığı hikâye, masal, çeviri hikâyeleri yayımlanmıĢtır…(6 adet). 

 Yazar altı çocuk romanı, bir (on iki masal, bir efsane) masal kitabı, altı radyo 

çocuk oyunu ve sekiz çeĢitli ebatlarda ve sayfalarda hikâyesi (çocuk hikâyesi) vardır. 

Bu romanlardaki baĢ figürler hep çocuklardır. Yani yazar çocuklara çocukları 

anlatmak istemiĢtir. 

 M. Kâmil Su; romanlarında hep ders verme amacındadır. Kahramanları 

arasında açık açık taraf tutmaktadır. ÇalıĢkan, kitap okumayı seven, gündemi takip 

eden, sosyal sorumluluğu olan, uyumlu, yardımsever, sanatla uğraĢan kiĢilerin 

yanında yer alır, çocuklara kötü davranan, çocukları kötü emelleri için kullanan, 

maddi çıkar peĢinde olan, sorumsuz, içkici babaların ve sorumsuz kiĢilerin 

karĢısındadır. Genellikle kiĢiler siyah ve beyazdır. Yani ya iyidir, ya da kötüdür. Gri 

insan çok kullanılmamıĢtır. Sadece bu tipteki insanlar Dragos’ta Tatil adlı eserde yer 

almıĢtır. 

 Bengi‘yi kaçıran kiĢilerden biri olan kadın figür, aslında kötü iĢler yapmak 

istemeyen, zorla o çevreye itilen ve yaptığı iĢten huzursuzluk duyan biridir. Diğer bir 

figür ise Ahmet‘i ve annesini bırakıp giden baba önceleri çok kızılan biriyken 

sonraları pek de kızılmayan, hatta acınan biri olmuĢtur. 

 ĠĢlediği Konular: Mükerrem Kamil Su daha çok eserlerinde; tarihî, millî, 

ailevî konularla Atatürk, insan ve hayvan sevgisi konularını iĢlemiĢtir. 

 Atatürk: Bu konuda yazarın Ata’nın Romanı adlı tezli bir romanı, En Büyük 

Türk’ten Bize ve Atatürk Bizimle adlı Atatürk‘ün hayatının ve Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin kuruluĢ yıllarının anlatıldığı eserleri ve Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda 

adıyla yayımlanmıĢ sadece KurtuluĢ SavaĢı‘nın anlatıldığı eseriyle birlikte uzun 
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yıllar okullarda ders kitabı olarak okutulan T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük kitabı 

vardır. 

 Millî Duygular, Bağımsızlık Mücadelesi, Tarihî Konular: Vatan Toprağı’nda 

küçük olmasına rağmen bağımsızlık için büyük mücadele veren bir kahramana 

gösterilen vefa anlatılır. Millet Malı‘nda millî varlıklarımıza herkesin sahip çıkması, 

koruması gerekliliği, Sakarya Yollarında, Kahramanlar Mektebi, Bu Vatan 

Hepimizin, bağımsızlık mücadelesi, Malazgirt Zaferi, Tarihte Türk Kadını devletleri 

için mücadele eden üç Türk kadını, Bir Ad Koyma Töreni eski Türk geleneği 

konularında yazılmıĢtır. 

 Ülkemizin Doğa ve Tarihî Güzellikleri: Ülkemizin doğa ve tarihî 

güzelliklerinin konu edildiği Olaylar Gemisi okunurken zaman zaman bir gezi yazısı 

okuma hissi vermektedir. Gezilen yerlerin güzelliklerini betimleme, hikâyelerini 

anlatma yoluyla hem eğlendirme hem bilgilendirme sağlanmıĢtır. Özellikle denizin, 

tabiatın güzelliklerine sık sık değinen eserleri Dragos’ta Tatil, Mutluluk, Küçük 

Dünyalar romanlarıdır. 

 Ailenin Önemi, mutlu ve mutsuz aile çocukları: Bütün eserlerinde anne, baba, 

çocuk sevgisi, ailenin önemi, baĢarılı olma gibi temaları iĢleyen yazar çocukların iyi 

bir aile ortamında yetiĢmesi gerektiğini vurgulamıĢ, suça yönelen çocukların ailevî 

problemlerinin olduğuna dikkat çekmiĢtir. ―Olaylar Gemisi”nde alkollü babasının 

zulmünden kaçmaya çalıĢan Ahmet; Küçük Dünyalar’da anne- baba ayrılığından 

dolayı bir taraflarını eksik hisseden ikizler, Dragos’ta Tatil‘de kötü adamlar 

tarafından kullanılmak istenen Kerim ve Ahmet… romanlarında anne ve baba 

kaynaklı mutsuz çocuklardan sadece bir kaçıdır. Mutluluk‘ta annesinin sözünü 

dinlemeyip evden kaçmak isteyen sonra hatasını anlayan bir çocuk, dar gelirli fakat 

birbirine tutkun bir aile vardır. Çocuğun kendi anne ve babasının yanında kalması 

gerektiği vurgulanır. Mutlu bir aile için çok zengin olmak gerekmez. Bunlarla 

birlikte anne ve babasını bir yangında kaybeden Zehra sevgi ve anlayıĢı ailesinde 

gördüğü için evlatlık giderken bile gemideki çocuklarla çok çabuk kaynaĢabilmiĢtir. 
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 Eserlerindeki Tipler: Romanlarında kullanılan figüratif kadro oldukça 

geniĢtir. Yazar genellikle kahramanlarını baĢkaları vasıtasıyla tanıtmıĢtır. 

Kahramanların fiziksel özellikleri açısından pek bilgi verilmez, daha çok psikolojik 

ve sosyal yönleriyle üzerinde durulur.  

 a) Çocuk Tipleri: Yazarın çocuk edebiyatı eserlerinde en fazla yer alan figür 

çeĢididir. Zira bütün romanları, piyesleri, hikâyeleri çocuk etrafında dönmektedir. 

Yani baĢ figür hep çocuklardır. Dolayısıyla eserlerinde çok çeĢitli çocuk tiplerine yer 

verilmiĢtir: 

1. Sevgi ortamında yetiĢen çocuklar; bunlar baĢlarına ne gelirse gelsin hayata 

karĢı sağlam bir duruĢ sergilerler. Eninde sonunda baĢarılı ve mutlu 

olabilirler. 

2. Çok kitap okuyan, çalıĢkan, öğretmenlerini çok seven çocuklar, 

3. Evlatlık büyüyen çocuklar (bunlar da) iyi yetiĢtirilenler ve kötü muamele 

görenler diye ayrılabilir. 

4. Anne ve babası olmayan dede ve nineyle kalan çocuklar, 

5. Anne ve babası çalıĢtığı için dede ve nineyle kalan çocuklar, 

6. Anne ve babası ayrılmıĢ çocuklar, 

7. Anne ve babasından zarar gören, sahip çıkılmayan, evden kaçan çocuklar, 

8. Ailesi fakir olduğundan çalıĢmak zorunda olan çocuklar…  

 b) Ġyi-sorumluluk sahibi tipler: Zor durumda olan insanlara yardım eden, 

olaylara çözüm bulan tiplerdir. Dragos’ta Tatil‘deki Anneanne- Ahmet‘in babasını 

bulmasını sağlamıĢ, Emine‘yi küçüklükten yanına alıp onu okutmuĢ, eğitmiĢ biridir. 

Ayrıca kızı ve damadı ölünce torunlarını yanına almıĢ, onların iyi yetiĢmesi için 

uğraĢmıĢtır.  
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 Olaylar Gemisi‘ndeki baba- telefonla hastasına söyleyeceği sözü hatırlayınca 

vapuru kaçırmıĢtır. Vapura gizlice binen çocuğu kaçak olmaktan kurtarmıĢtır. 

Babasından kaçan çocuğun ailesine ulaĢmıĢ, babanın alkolden kurtulması için 

giriĢimde bulunmuĢtur. Bulduğu çocuğu yanında tutan Yusuf Garip‘in olayını 

çözmüĢ, sıkıntısını gidermiĢtir.  

 Yazarın eserlerinde kullandığı tipler genelde olumlu tiplerdir. ―Dragos’ta 

Tatil‖ romanında annesi-babası ölen iki kardeĢ, anneanne ve bir yardımcıyla 

hayatlarına devam etmektedirler. Yardımcı küçüklükten ailenin yanına aldığı, 

okuttuğu, iĢ öğrettiği biridir. Bu aile, etrafında problem yaĢayan insanlara yardım 

ederek sosyal sorumluluklarını yerine getirir. 

 Olaylar Gemisi‘nde, iki çocuk, doktor baba ve ev hanımı, babanın destekçisi 

anneden oluĢan, yurt dıĢından gelen misafirleriyle bir Akdeniz turuna çıkan, 

gördükleri olumsuzluklara çözüm bulan bir aile anlatılır. Karakız’da gerçek bir hayat 

hikâyesidir ve Karakız‘ın etrafında genellikle onu seven, iyi yetiĢmesini sağlayan, 

ona sahip çıkan kiĢiler vardır. Romandaki Haminne, hala, eniĢte, Azize‘ye sahip 

çıkmıĢlar, onu Öğretmen Okulu‘nda okutmuĢlardır. 

 c) Yazar- Sanatçı Tipi: Mutluluk’taki Serap‘ın dedesi çok kitap okuyan, 

Mutluluk adında roman yazan bir yazardır. Olaylar Gemis’inde Oya Onat soprano 

opera sanatçısıdır. Anılarını yazmıĢ ve eserde anlatılmıĢtır.  Küçük Dünyalar’da baba 

bir müzisyendir. Anne bir dergi editörüdür.  

 d) Öğretmen Tipi: Genellikle sevilen, öğrencilerine yol gösteren, 

öğrencilerini seven ve değer veren öğretmen tipine yer verilmiĢtir. Karakız henüz 

dört yaĢında baĢlayan ve 17 yaĢında gerçekleĢen öğretmen olma hayali üzerine 

kuruludur. Olaylar Gemisi‘nde rastlanılan Oya Onat‘ın sesini keĢfeden ve onun ünlü 

bir soprano olmasının yollarını açan ġükran Öğretmen… Mutluluk’ta Selma‘nın 

öğretmenini sevmesi ve öğretmen olma hayalinin vurgulanması, Dragos’ta Tatil‘de 

yaĢadığı güzellikleri öğretmenine anlatmak için heyecanlanan çocukların olması… 

 e) EĢlerinden AyrılmıĢ Tipler: Bu kiĢiler genelde ikinci evlilik yapmamıĢ ya 

da evlenip mutlu olamamıĢ, daha kötü durumlara düĢmüĢ tiplerdir. Dragos’ta 
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Tatil‘de Ahmet‘in babası küçük çocuğunu ve eĢini bırakıp kaçmıĢ, sonraki evlendiği 

kiĢi ile çok mutsuz olmasına rağmen birlikteliğini sürdürmüĢtür. Küçük Dünyalar‘da 

anne de baba da ikinci kez evlenmemiĢ, kendilerini çocuklarına adamıĢlar, sonunda 

yine ayrıldığı eĢleriyle hayatlarını birleĢtirmiĢlerdir. 

 Diğer Tipler:  

1. Ġyi eğitim almıĢ, baĢarılı, meslek sahibi, anlayıĢlı, problem çözücü baba tipi, 

2. AnlayıĢlı, iyi eğitim almıĢ, sevgi dolu anne, 

3. Bilge kiĢi rollerinde anneanne, babaanne, 

4. Zengin ailelerin yanında yetiĢen, evin iĢlerini yapan, aynı zamanda evin bir 

ferdi gibi davranılan yardımcılar… 

5. Ġçki içen, karısına, çocuğuna iĢkence yapan, onlara karĢı sorumluluklarını 

yerine getirmeyen baba, 

6. Karanlık iĢlerle uğraĢan, çocuk kaçıran, onları çalıĢtıran kötü karakterli 

adamlar, 

7. Az gelirleriyle mutlu olmaya çalıĢan insanlar, 

8. EĢinin iĢkencelerine katlanan zavallı kadınlar, 

9. Fırsatçı kadınlar, 

10. Zor durumda kalanlara yardımcı olmak isteyen, meslek sahibi, itibarlı, 

kültürlü kiĢiler, 

11. Öğrencilerini çok seven, onlara güzel örnek olan, onları yönlendiren 

öğretmenler, 

12. Öğrencilerini sevmeyen, dayakçı, dersini sevdirmeyen, sevimsiz öğretmenler, 
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 Masallarında genellikle hatasını anlayan tiplere daha çok yer verilmiĢtir. Ġyi 

kalpli ile kötü kalpli, kıskanç ve kıskanç olmayan, çıkarcı ve kendi emeği ile 

geçinen, hayvanlara iyi ve kötü davranan arasında sürekli bir çatıĢma durumu 

olmuĢtur. Sonunda kötüler hatalarını anlamıĢlardır. Hemen hemen bütün eserlerinde 

hayvan figürü yer almaktadır. 

 Anlatım Teknikleri: Yazar romanlarında en fazla modern roman 

tekniklerinden olan geriye dönüĢ ve diyalog tekniğini kullanmıĢtır. Dragos’ta 

Tatil‘de geriye dönüĢle çocukların anne ve babalarını kaybettikleri zamanın 

anlatılması, Mutluluk’ta Selma‘nın yaz tatilinde arkadaĢı Serap‘la yaĢadığı 

maceraları, Küçük Dünyalar‘da küçük yaĢta birbirinden ayrılan ikizlerin yıllar sonra 

bu durumu öğrenmeleri, En Büyük Türkten Bize’de Cumhuriyet‘in ilan edildiği gün 

Atatürk‘ün pencereden bakarak bütün hayatının gözünde canlanması… gibi durumlar 

bu tekniği kullanmayı gerektirmiĢtir.  

 Kullanılan diğer bir teknik de leitmotiv tekniğidir. Öncelikle yazarın 

hayatındaki iki hedeften birincisi olan öğretmen olma hemen bütün eserlerinde 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 Saç: Yazar bir figürünün fiziksel özelliğinden bahsedecekse mutlaka saç 

motivini kullanmıĢtır. Anneler saçlarını tarayıp topuz yaparlar, kız çocuklarının 

uzun, sarı, parlak, zaman zaman örgülü saçları vardır. Oyuncak bebeklere anneler 

kendi saçlarını kesip yapıĢtırmıĢlardır. 

 Kitap okumanın önemi: Hemen hemen bütün eserlerinde vurgulanan, 

çocuklara kazandırılmak istenen bir alıĢkanlıktır. Okumaya önem veren, kitap kurdu 

olan çocuklar daha bir övgüyle anlatılır, örnek gösterilir, ön plana çıkarılmaya 

çalıĢılır. 

 Ses: Annenin tatlı ve yumuĢacık sesi, denizin sesi, insanı dinlendiren su sesi, 

çayın fokurdayan sesi, birçok kez karĢımıza çıkan motivlerdendir. Ayrıca Deniz, 

yüzme yarıĢları, kürek çekme, denizin maviliği, mavi rengin güzelliği; zengin 

insanların ihtiyacı olanlara yardım etmesi de kullanılan leitmotivlerdendir. 
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 Anlatıcı ve BakıĢ Açısı: Yazar, bütün anlatıcı türlerini romanlarında 

kullanmıĢtır. Daha çok kahraman anlatıcı karĢımıza çıkmaktadır. Karakız ve 

Mutluluk romanlarında kahraman anlatıcı Dragos’ta Tatil‘de Çoğul anlatıcı 

(kahraman+ilâhi), Küçük Dünyalar- Ġlâhi, Olaylar Gemisi‘nde gözlemci ve ilâhi 

anlatıcı, Ata’nın Romanı‘nda Gözlemci (öznel), kullanılmıĢtır. Genellikle tekil birinci 

ve üçüncü kiĢi ağzından anlatım yapılmıĢtır. 

 Zaman: Eserlerinde belirli bir zaman dilimi kullanılmamıĢtır. Sadece 

Atatürk‘ün hayatı ile ilgili eserlerde net zaman kavramı kullanılmıĢtır. 

 Eserlerde geçen olaylar genellikle aylık sürelerde saatlik, birkaç haftalık ve 

birkaç aylık yaz tatillerinde yaĢanmıĢ ve Ģahit olunmuĢ olaylardır. 

 En Büyük Türk’ten Bize adlı eser birkaç saatlik zaman diliminde bir ömrün 

hatırlanıĢı üzerine kuruludur. Mutluluk romanı, bir gün ve gecede geriye dönüĢlerle 

tahminen üç aylık bir zamanı anlatır.  Küçük Dünyalar‘da, 2–3 ay gibi bir zaman 

dilimi anlatılmıĢ, yine geriye dönüĢlerle 9 yıl önceye gidilmiĢtir. Olaylar Gemisi, 2–3 

aylık bir yaz tatilinde gerçekleĢen olayları anlatır. Dragos’ta Tatil‘de, yaz tatilinde 

yaĢanan ve Ģahit olunan olaylar anlatılır. 

 En geniĢ zaman dilimini Ata’nın Romanı adlı eser kapsamaktadır. 1881–1938 

yılları arasında yaĢanan bir ömür anlatılır. Ġkinci sırayı Karakız alır ve aĢağı yukarı 

15 yılı anlatmaktadır. 

Yazar eserlerinde Atatürk‘ün hayatı ile ilgili eserlerin dıĢında gün, ay, yıl 

vererek belirli bir zaman ifadesi kullanmamıĢtır. Ġki hafta, 15 gün, bir hafta, üç gün 

gibi net olmayan eser içinde geçen zaman ifadelerine yer vermiĢtir. 

 Kullanılan Mekânlar: Roman ve hikâyelerinde olaylar, genelde gerçek 

mekânlarda geçmektedir. Ankara, Ġstanbul, Ġstanbul‘un semtleri, Dragostepe, ülkenin 

değiĢik tarihî ve turistik yerleri, KurtuluĢ SavaĢı‘nda, Türk tarihinde önemli olayların 

olduğu yerler… Ankara; Ankara‘nın çıkıĢındaki çayı güzel kahvehane, Bahçelievler, 

MenekĢe Palas, havaalanı, istasyon, Çankaya, Etnografya Müzesi, Anıtkabir, 

hayvanat bahçesi, Ankara-Ġstanbul arasındaki trenle geçilen yerler, EskiĢehir, 
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Hereke… Ġstanbul; Ġstanbul‘un birçok semti, istasyon, Dragos, Dolmabahçe Sarayı, 

Babıâli, KasımpaĢa, Eminönü, Marmara Denizi, ülkenin turistik yerlerinden; 

Aspendos, Efes, Ġzmir, Foça, Antalya, Ġncekum Plajı, Manavgat, Alanya, Muğla vb. 

KurtuluĢ mücadelesinin verildiği Anadolu‘nun birçok ili, ilçesi, köyü, kasabası gibi 

yer adları kullanılmıĢtır.  

 Belirtilen geniĢ mekânların yanında ev ortamları, müsamere salonları, otel 

odaları gibi dar mekânlar, uzun yolculukların yapıldığı tren ve vapurlar da eserlerde 

geçen yerlerdir. En geniĢ mekânın kullanıldığı eser ―Ata’nın Romanı”dır. Selanik, 

Trablusgarp, Suriye, Bulgaristan, Almanya, Anadolu‘nun birçok ilini içine almıĢtır. 

Masallarında mekân olarak hem gerçek, hem hayalî mekânlara yer verilmiĢ, 

genellikle orman kullanılmıĢtır. 

 M. Kamil Su‘nun 1940‘ta yayımladığı hikâyelerindeki sıkıntılı cümle 

kuruluĢları, anlatıcı seçimine bir türlü karar verememesi, baĢarılı kurgular 

yapamaması gibi sorunlar 1970 sonrası eserlerinde tamamen giderilmiĢ gibidir. 

Sonraki dönemlerde özellikle dil ve üslup konusunda baĢarılı olmuĢ, anlatımlarını 

sade, akıcı bir Ģekilde yapmıĢtır. Eserlerinde yabancı kelime yok denecek kadar 

azdır. Birkaç eserinde denizcilik, müzik, yüzme bilimlerine ait terimlere ve batı 

kökenli bazı kelimelere yer vermiĢtir. Dili kullanma konusunda öğretmen olmanın 

avantajlarını yaĢamıĢtır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ÇOCUK KĠTAPLARI 

2.1. Çocuk Hikâyeleri 

2.1.1. 1940 Yılında Yayımlanan Çocuk Hikâyeleri 

Yazar, çocuk edebiyatına ait ilk ürünlerini 1940 yılında vermiĢtir. Yeni 

Mecmua Çocuk NeĢriyatı‘ndan çıkan farklı türlerde altı çocuk eseri genellikle 

çocuklara ders verme amacıyla yazılmıĢtır. Bunlar yayınlanıĢ sırasına göre Yuvasız 

Çocuk, Meksika Bataklıklarında, Okumaya Başladım, Doğan’ın Kamp Hatıraları, 

Sakarya Yollarında, Batı Hikâyesi (Parmak Çocuk") adlarında, fasikül halinde 

yayınlanmıĢ, ortalama yirmi sayfalık, çoğu dil ve anlatım, olay kurgusu yönlerinden 

sıkıntılı ürünlerdir. Hitap ettiği yaĢ grubuna göre oldukça az resim kullanılmıĢ ve 

yazı puntoları çok küçük olmuĢtur. Genellikle bir baĢ figür kullanılmıĢ ve olay onun 

etrafında dönmüĢtür. Bu döneme ait ulaĢabildiğimiz hikâyelerini konu, vaka, özet, 

fikirler, figürler, anlatıcı, bakıĢ açısı, anlatım teknikleri, zaman, mekân, dil ve üslup 

çerçevesinde incelemeye çalıĢacağız. 

2.1.1.1. Yuvasız Çocuk 

Hikâyede; annesinin babasının sözünü dinlemeyen, derslerine çalıĢmayan 

Suat‘ın, ceza almasının üzerine kardeĢiyle birlikte Konya‘dan Ġstanbul‘a kaçması ve 

orada iki kardeĢin baĢına gelenler anlatılmaktadır. 

Hikâyede ―Anne baba mutlaka çocuklarının iyiliğini ister. Söz dinlemeyen 

çocuklar anne babanın verdiği cezanın kat kat fazlasıyla karĢılaĢırlar‖ fikirleri 

verilmiĢtir. 

Suat derslerine çalıĢmayan, söz dinlemeyen, 10 yaĢında bir çocuktur. Karnesi 

zayıf gelmiĢtir, babası da onu odasına kapatıp aç bırakmıĢtır. KardeĢi Selma, anne ve 

babası uyuyunca ona yemek götürür. Suat Selma‘ya evde sürekli iĢ yaptıklarını, rahat 

olmadıklarını bu yüzden Ġstanbul‘a kaçmak istediğini söyler. ArkadaĢından 

duyduğuna göre Ġstanbul‘da çocuklar sinemaya gidiyor, güzel elbiseler giyiyor, rahat 
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yaĢıyorlardır. Ağabeyinin anlattıkları Selma‘yı da etkiler ve evden birlikte kaçarlar. 

Trenle Ġstanbul‘a giderler. Trenden iner inmez çocukların piĢmanlığı baĢlar fakat geri 

dönemezler. Orada kalacak yer de bulamazlar. Köprü altında buz gibi soğukta 

yatmak zorunda kalırlar. Paraları da azdır. Selma hastalanır. Kötü niyetli bir adam 

Selma‘yı alıp evine götürür. Suat‘ı kabul etmez. Suat kardeĢini ziyarete gittiğinde 

görüĢtürmezler ve ona dilenci muamelesi yaparlar. Günlerce kapının önünde sarı 

köpekle beklerler. Oradan geçen yaĢlı, merhametli kadın onu polise götürür. Suat 

durumu anlatır. Polisle kardeĢinin olduğu eve gelirler. Kötü niyetli adam ve karısı 

yakalanır. Suat, Selma‘ya kavuĢur. Polisler kardeĢleri trene bindirip Konya‘ya 

gönderirler. Annesi ve babası çocuklarını çok iyi karĢılarlar. Suat söz 

dinlememesinin ve tembelliğin cezasını fazlasıyla çekmiĢtir. Ġki kardeĢ için hayat 

yeniden baĢlamıĢtır okullarına devam ederler orada da çok baĢarılı olurlar. Karne 

günleri bayram havasında yaĢanır olur.  

Suat: Hikâyenin baĢ figürüdür ve yazar Suat‘ı olumsuz örnek göstererek 

derslerine çalıĢmayan, yaramaz çocuklara ders vermeyi amaçlamıĢtır. 

Suat; on yaĢına gelmiĢ, sabahtan akĢama kadar sokaklarda dolaĢan, mektebe 

gittiği zamanlarda dersi dinlemeyen, haylaz ve yaramaz bir oğlandır.(s.5). Karnesi 

kötü olduğundan babası onu odaya kapatıp, aç kalma cezası verir. Suat bir 

arkadaĢının anlattığı Ġstanbul‘da rahat yaĢayan, güzel giysiler giyen, sinemalara 

giden, iĢ yapmayan çocuklara özenmiĢ, babası da ona ceza verince oraya kaçıp rahat 

yaĢamayı düĢünmüĢtür. Bu fikrini Selma‘ya söyleyince Selma da kaçmak ister. Ve 

iki kardeĢ gece yarısı evden çıkarlar. Konya‘dan Ġstanbul‘a giderler. Orada baĢlarına 

gelen olaylardan ve umdukları hayatın hiçbirini bulamadıklarından dolayı piĢman 

olur, geri dönmek isterler. Fakat paraları kalmaz. Orada kalacak bir yer, yiyecek 

ekmek dahi bulamazlar. Suat büyük vicdan azabı çekmektedir. Yaptığı yanlıĢın 

farkına varmıĢtır. Üstelik kardeĢinin onun yüzünden hastalanması, kötü adamların 

eline düĢmesi, onu görememesi de Suat‘ı fazlasıyla yıpratmıĢtır. Onun ağladığını 

gören merhametli, yaĢlı bir kadın onu polise götürür. Polis önce Selma‘yı bulur. 

Onları Konya‘ya, evlerine gönderirler. Suat artık derslerine çok çalıĢan, annesinin 

babasının sözünü dinleyen bir çocuktur. 



 52 

Selma: Sekiz yaĢında, abisini çok seven bir kız kardeĢtir. Onun ceza almasına 

razı olmamıĢ, anne babası uyuyunca ağabeyinin kapısını açmıĢ ve ona yemek 

vermiĢtir. Onun sözlerine inanıp onunla Ġstanbul‘a gitmiĢ, orda kalacak yer 

bulamadıkları için köprü altında kalınca hastalanmıĢtır. Kötü niyetli bir adam 

tarafından evine götürülmüĢ, abisiyle görüĢtürülmemiĢtir. Polisin eve gelmesiyle 

ağabey kardeĢ kavuĢmuĢ ve memleketlerine gönderilmiĢtir.  

Anne: Bir yandan Suat‘ın karnesi kötü olduğu için babasından azar iĢiteceğine 

üzülürken bir yandan da fakir bir memur olan kocasının oğlunu okutmak için yaptığı 

fedakârlığı düĢünmektedir. Oğlu ve eĢi arasında gelgitler yaĢamaktadır. 

Baba: (Bay Ali) Ġyi yürekli, çalıĢkan, fakir bir memurdur. Oğlunun iyi huylu ve 

çalıĢkan olmasını ister. Umduğunu bulamayınca oğluna ceza verir, aç bir Ģekilde onu 

odaya kilitler. Suat kardeĢini de alıp kaçınca çocukların kaybolduğunu her yere haber 

vermiĢtir.  

Suat‘ın mektup arkadaĢı Cevat…(s.6). Suat‘ın mektup arkadaĢı Cevat‘ın 

çalıĢmadığı halde zengin olan, evinde güzel eĢyaları olan babası…(s.6). 

Suat‘ın notlarının kötü olduğunu ve sınıfta kalacağını söyleyen 

öğretmeni…(s.7). 

Konya garında bilet alırken Suat‘a iki bilet alıveren yaĢlı kadın…(s.12). 

HaydarpaĢa Garı‘nda çocuklara Ġstanbul‘a gidecek vapurun kalkacağını 

söyleyen bir memur…(s.13). 

Köprü üstündeki muhallebi yedikleri dükkânın sahibi…(s.14). 

Selma‘yı evine götüren kötü niyetli adam…(s.15). 

Kötü niyetli adamın evinden çıkan ve Suat‘a dilenci muamelesi yapıp onu 

azarlayan hain yüzlü, fena gözlü kadın…(s.17). 

Selma‘nın alıkonduğu evin önünde Suat ağlarken oradan geçen; onu polise 

götüren yaĢlı, merhametli kadın (s.18). 
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Suat ve kardeĢiyle ilgilenen polisler…(s.18–19). 

Suat ve kardeĢi Konya‘dan Ġstanbul‘a kaçarken peĢlerine takılan, onlarla 

maceralara tanık olan, çocukların eve dönmelerinden sonra evde yaĢamaya baĢlayan, 

küçük sarı köpek de hikâyede geçen figürlerdendir. 

Hikâyede olaylar gözlemci bakıĢ açısıyla ve üçüncü tekil kiĢi ağzından 

anlatılmıĢtır. 

Zaman zaman diyalog tekniğinin kullanıldığı hikâyede daha çok anlatım 

tekniğine baĢvurulmuĢtur.  

Belirli bir zaman olmamakla birlikte karne alındığına göre, soğuk, karlı, 

rüzgârlı hava, sıcak çorba gibi ifadelere bakılırsa yarıyıl tatilini akla getirmektedir. 

Üstelik kısa bir süre sonra okula yeniden baĢlıyorlar. 

Gece vakti evden kaçan çocuklar, sabaha doğru trene binerler. Ġstanbul‘da 

köprü altında kaç gün-gece kaldıkları da bilinmemektedir. Yalnız çocuklar polise 

gittikten iki gün sonra Konya‘ya varabilmiĢlerdir. 

Konya‘da ailenin yaĢadığı iki katlı ev; Konya Garı, yolculuğun yapıldığı tren; 

HaydarpaĢa Garı; vapur; Ġstanbul‘da çocukların kaldığı köprü altı; Selma‘nın 

götürüldüğü ev ve evin önleri, Polis karakolu ve tekrar Konya, hikâyemize konu olan 

olayların yaĢandığı mekânlardır. 

Konusu son derece sıradan olan hikâye sade, anlaĢılır bir dille yazılmıĢtır. 

Hiçbir yabancı kelime kullanılmamıĢtır. Yirmi sayfalık bir hikâyedir. Üç baĢlığa ve 

konuyla alakalı dört resme de yer verilmiĢtir. Hikâyede zaman zaman yazım hataları 

yapılmıĢtır. Fakat bunlar eserin gidiĢatını zorlaĢtıracak boyutta değildir. 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Eser yazıldığı döneme göre oldukça 

sade olmakla birlikte dönem itibariyle çocuk ürünlerindeki kriterler belli 

olmadığından olsa gerek, hikâyede daha çok teknik problemler göze çarpmaktadır. 

Öncelikle eser görünüĢ itibariyle hiç albenili değildir. En çok da yazı puntoları 

çocuklara göre oldukça küçüktür. Ayrıca olay kurgusu açısından da sıkıntılıdır. 
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Konya- Ġstanbul arası eserin yazıldığı dönemde trenle en az 15 saat sürmektedir. On 

yaĢındaki çocuk ve kardeĢinin bu gidiĢ ve geliĢleri abartılı olmuĢtur. 

2.1.1.2. Meksika Bataklıklarında  

 Yazar hikâyenin ilk paragrafında (Bu hikâye baĢtan sona kadar olmuĢ bir 

vakadır. Hikâyeyi 1883 yılında ölen ve dünyanın en güzel hikâyelerini yazan kaptan 

Mayne Reid yazmıĢtır.16 Hikâye size yalnız bir Türk gencinin kahramanlıklarını 

değil, Meksika bataklıklarının bilmediğimiz taraflarını da anlatacaktır) demektedir. 

Yazarı da 1883‘de öldüğüne göre hikâye 1800‘lü yıllarda yaĢanmıĢ ve kaleme 

alınmıĢtır. Mükerrem Kâmil Su da bu eseri Türkçeye çevirmiĢtir.
17

 

Eser okunduğunda ―Bir Türk dünyaya bedeldir‖ sözünü hatırlatmaktadır. 

Hikâyede çalıĢkanlığın, azmin, cesaretin önemi vurgulanmıĢ, baĢka ülkede yaĢayan 

her bir insanın aslında kendi milletini de temsil ettiğinin güzel bir örneği 

sunulmuĢtur. Anlatımı, kurgusu yönüyle bu dönem hikâyeleri içinde en kalitelisidir. 

BaĢtan sona heyecan unsurları canlı tutulmuĢ ve olay okuyucunun merakla beklediği 

bir sonuçla bitirilmiĢtir.    

 Bay Mehmet Amerika‘ya gider. Orada bir demir fabrikası kurar. Oğlunu ve 

karısını da yanına aldırır. Bir süre sonra iĢleri bozulur, fabrikayı kapatmak zorunda 

kalır. Bay Mehmet‘in oğlu Demir, babasının iĢinden dolayı üzüntüsüne dayanamaz, 

bir mektup bırakıp evden ayrılır. Bir demir fabrikasına iĢçi olarak girer. Ama asıl 

amacı altın madeninin nereden alındığını öğrenmektir. Orada ihtiyar bir Amerikalıyla 

tanıĢır. O, Demir‘e gençken altın iĢçiliğine girmesini söyler. Demir de asıl amacını 

anlatınca ihtiyar adam, ona yardım etmeye karar verir. Atlarını, silahlarını alıp 

birlikte yola çıkarlar. Dört aydan sonra altın dağına yaklaĢırlar. Fakat Amerika‘nın en 

korkunç kırmızıderililerini geçmeleri için ayrılmaları gerekmektedir. Önce ihtiyar 

adam gidecek, tepeye varıp ona beyaz mendil sallayacak, Demir de ondan sonra 

                                                 
16

  Thomas Mayne Reid (4 Nisan 1818- 22 Ekim 1883) Amerikan romancı. Ġngiliz romancı. O 

ABD‘ne 1840 yılında göç etti ve Meksika savaĢlarında teğmen olarak görev yaptı. Ġngiltere‘ye döndü. 

Özellikle çocuklar arasında popüler olan macera öyküleri yazmaya baĢladı. YetmiĢ beĢ roman ve 

birçok kısa hikâye yazdı. Ġlk kitabı Rifle Rangers (1850)- Boy Hunters (1855)- Beyaz Baş (1855)- 

Başsız Süvari (1866), Kafa Derisi Avcıları (1905), (3 cilt, Ġngilizce roman ), And Dağlarında – çizgi, 

Bataklık Savaşı -  çizgi  (Milliyet Çocuk Çizgi Klasikleri). 
17

          Eserin adapte mi çeviri mi olduğu konusunda bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. 
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geçecektir. Mendil sallanmazsa ihtiyar adam kırmızıderililere esir olmuĢ anlamına 

gelecektir. Bir süre geçer ve nihayet mendil sallanır. Demir kendini kontrol edemez 

ve sevincinden bağırır. Bu sesle birlikte birden saldırıya uğrar. Baba Barton, silah 

seslerinden durumu anlar ve yardıma koĢar. Tam Demir‘i kurtarırken kendisi zehirli 

bir okla omzundan yaralanır. Atları Mala sayesinde kırmızıderililerin arasından çıkıp 

kurtulurlar. Ġhtiyar Amerikalı öleceğini bilmektedir. Görevini yapmıĢ bir insan 

edasıyla son nefesini verir. Demir arkadaĢına üzülürken on beĢ kırmızıderili üstüne 

saldırır. Onu, ağaca bağlayıp etrafına ateĢ yakarlar. Yağlarını eriterek öldürmeye 

çalıĢırlar. Fakat Demir en ufak bir korku, üzüntü hissetmez. Kırmızıderililer ateĢin 

ona çok zarar vermediğini düĢünüp, kurtuluĢ yolu olmayan Meksika bataklığına 

götürürler. Fakat Mala yardımıyla oradan da kurtulur. Sonraki karĢılaĢtığı bir grup 

kırmızıderililerin reisini öldürür ve onların reisi olur. Onlarla altın dağına gidip altın 

iĢletmeye baĢlarlar. Bir yıl içinde hem altın fabrikasını hem de demir fabrikasını 

kurup, Amerika‘nın en zengin adamı olur. 

Bay Mehmet: Genel savaĢ baĢlamadan önce Amerika‘ya gitmiĢ, orada bir 

demir fabrikası kurmuĢtur. Az zamanda iĢini büyütmüĢ, çok para kazanmıĢtır. Sonra 

da karısı ile küçük çocuğu Demir‘i yanına aldırmıĢtır. Bay Mehmet, epey yaĢlıdır. 

YavaĢ yavaĢ oğlunu iĢine alıĢtırmak ister. Fakat bir süre sonra iĢleri bozulur. 

Fabrikanın kapısına kilit vurulur. Üstüne üstlük oğlu da bir mektup bırakıp ortadan 

kaybolur. Baba polise oğlunu bulmaları için baĢvurur. Oğlunun yanından 

ayrılmasından büyük üzüntü duyar ve hastalanır. Aylar sonra oğlu gelir ve onu altın 

dağına götürür (s.18). Bay Mehmet, çok iyi kalpli, çalıĢkan bir adamdır (s.9). 

Etrafındaki yabancıların güvenlerini kazanmıĢ, onun kiĢiliğinde Türkleri de 

sevmiĢlerdir. Ġhtiyar Barton da Demir‘e babasını iyi tanıdığı ve ona saygı duyduğu 

için yardım etmek istemiĢtir. 

Demir: Babası Amerika‘da demir fabrikası kurduktan sonra annesi ile birlikte 

Amerika‘ya getirilir. On dört yaĢlarındayken babası onu yavaĢ yavaĢ iĢlere alıĢtırmak 

ister. Babanın bir süre sonra iĢleri bozulur. Onun üzüldüğünü gören Demir bu iĢe bir 

çözüm bulmak ister. Bir mektup bırakıp yola çıkar. Mektupta babasına; ―Ben birkaç 

ay için çok uzak bir yere gidiyorum. Beni hiç merak etme, üzülme‖ der.  
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 Demir evden çıkar çıkmaz büyük demir fabrikalarından birine iĢçi olarak 

girer. Asıl niyeti fabrika sahibinin altın madenini nerede bulduğunu öğrenmek ve 

oraya gitmektir. Fabrikada Barton ile tanıĢır. Bir hafta sonra ihtiyar Barton ve küçük 

Demir altın madenini aramak için yola çıkarlar. 

 Aradan üç, dört ay geçer fakat altın bulamazlar. Yolda birkaç defa 

Kızılderililerle karĢılaĢırlar. Amerika‘nın en korkunç Kırmızıderili kabilesini geçince 

altın dağlarına varacaklardır. Baba Barton ona ayrılmaları gerektiğini, kendisinin 

önden gidip tepeden mendil sallarsa hemen yanına gelebileceğini, aksi takdirde gece 

o yolu geçmesi gerektiğini anlatır. Demir ağacın tepesinde arkadaĢının mendil 

sallamasını bekler. Bir saat sonra mendil sallanır. Demir kendini tutamaz, 

sevincinden bağırır. Hızla atıyla giderken etrafında çığlıklar duyar, yüzlerce 

Kırmızıderili tarafından etrafının sarıldığını görür. Kırmızıderililer çok kalabalıktır. 

Silah sesini duyunca Baba Barton durumu anlar ve yardıma koĢar. Demir‘i öldürmek 

üzere olan bir Kızılderili‘den kurtarır. Demir atından atlayıp Baba Bartonu Mala‘nın 

sırtına bindirir. Hızla oradan uzaklaĢırlar. Baba Barton zehirli okla yaralanmıĢtır ve 

kurtuluĢu yoktur. Demir arkadaĢını kaybettiğine üzülürken Kırmızıderililerin tekrar 

sesini duyar ve birden on beĢi üzerine atılır, onu yakalarlar. 

 Kırmızıderililer Demir‘den müthiĢ intikam almak isterler. Çünkü o birçok 

arkadaĢlarını öldürmüĢtür. Önce bir ağaca bağlarlar. Etrafına ateĢ yakarlar. AteĢ 

gittikçe Demir‘in yağlarını eritmektedir. Fakat yüzünde en ufak bir acı hissi yoktur. 

Aksine gülmektedir. Kırmızıderililer buna çok ĢaĢırırlar. Demir‘e ateĢin yeterince 

eziyet vermediğini düĢünerek ateĢi söndürürler, ağaçtan çözerler. Onu büyük bir 

bataklığa getirirler ve yürütürler. Biraz ilerler fakat geriye dönemez. Kurtulmaya 

çalıĢtıkça da daha fazla batar. Artık sonunun geldiğini düĢünürken Malayı bataklığın 

kenarında görür ve ona seslenir. Demir, atın kuyruğuna tutunarak bataklığın kenarına 

çıkar. Atına binip silahı alır, altın dağına doğru ilerler. Yolda antilop öldürmeye 

çalıĢan birkaç kırmızıderiliyle yine karĢılaĢır. Demir bir niĢanla antilobu öldürür. 

Onlar da hem ĢaĢırır, hem korkarlar. Reislerini yanına çağırır ve onu da bir kurĢunla 

öldürür. Diğer Kırmızıderililer kaçarken onlara zarar vermeyeceğini söyler ve onların 

reisi olur. Altın dağına giderler. Amerika‘nın en zengin altın madenini bulurlar. 
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Kırmızıderilileri orada çalıĢtırır. Babasını alıp altın dağına götürür. Bir yıl içinde 

Amerika‘nın en zengin adamı olmuĢ, demir fabrikası açılmıĢ, on bin iĢçi emrinde 

çalıĢmaya baĢlamıĢtır.  

 Ġhtiyar Barton: AltmıĢ yaĢlarında, demir fabrikasında iĢçi olarak çalıĢan, kirli 

sakallı bir adamdır. Demir‘e çok genç olduğundan demir fabrikasında değil de altın 

iĢinde çalıĢmasını önerir, onunla altın aramaya gidebileceğini söyler ve birlikte yola 

çıkarlar. Yolda Demir‘e hikâyeler anlatarak canının sıkılmasını engellemeye çalıĢır.

 ―Türkler dünyanın en cesur ve en iyi insanlarıdır‖ (s.9) der. Bu fikre Demir‘in 

babasını tanıyıp ona hayran olması sayesinde kapılır. 

 Yollarda Kızılderililerle karĢılaĢırlar. ―Baba Barton, onların dilini, adetlerini 

iyi bildiği için konuĢuyor, bir Ģeyler söylüyor, yollarına devam ediyorlardı‖ (s.10). 

 Bir gün Amerika‘nın en korkunç kırmızıderili kabilesinden geçmeleri 

gerekmektedir. Baba Barton Demir‘e ağaca çıkmasını ve karĢı tepeden ona mendil 

sallamasını beklemesini söyler. Mendil sallanırsa yola devam edip yanına 

gelebileceğini, sallamazsa gece yoldan geçmesini söyler. (Onun mendil sallamaması 

demek Kızılderililerin eline düĢmesi ve gece onu baĢka bir yere götürüp öldürmeleri 

anlamına gelmektedir.) Baba Barton‘un bu davranıĢıyla ne kadar fedakâr bir insan 

olduğunu görmekteyiz. Nihayet beklenen mendil sallanır fakat Demir‘in heyecandan 

bağırmasından dolayı Kızılderililer ona saldırır. Baba Barton silah seslerinden 

durumu anlar ve yardıma koĢar. Demir‘i ölümden kurtarırken kendisi zehirli okla 

yaralanır. Ġhtiyar Amerikalı öleceğini bilmekte ve Demir‘e tavsiyelerde 

bulunmaktadır. Baba Barton tavsiyelerini sıralarken Demir‘in kendini 

unutamayacağından emindir. Ġyilik yaparak öldüğünden de çok mutludur. ―Ben 

ölürken hiç üzülmeyeceğim, çünkü benim yapamadığım iĢi senin yapacağına 

inanarak öleceğim‖ (s.12) demiĢtir. Bu sözüyle de hem fedakârlığının boyutunu hem 

de Türkleri ne kadar sevdiğini ve saydığını, hem de Demir‘de kendini gördüğünü 

anlamaktayız. Demir Kızılderililerin iĢkencesinden kurtulunca atıyla Baba Barton‘un 

yanına gelir ve gülümsüyor gibi cansız upuzun yatmakta olduğunu görür. Ona bir 

mezar kazar ve onu gömer. Demir onun dediği gibi bir sene içinde hem demir 

fabrikasını iĢletir, hem de altın fabrikasını… 
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Mala: ―Mala, Demir‘in bindiği bembeyaz attı. Sahiden iyi bir arkadaĢtı. Bir 

konuĢmadığı kalıyordu‖ (s.13). Baba Barton‘un ―O senin candan arkadaĢındır. Ona 

benden çok güvenebilirsin…‖ dediği bir attır. Gerçekten de özelliği olan bir attır ki, 

onu yüzlerce kırmızıderilinin içinden hızla geçerek kurtarmıĢ, yine dönüĢü olmayan 

bataklıktan çekip çıkarmıĢtır. 

Hikâyede bu baĢ figürlerden baĢka fon figürler de vardır. Bunlar hikâyedeki 

baĢ figürleri ve olayları tamamlayıcı unsur olarak kullanılmıĢtır. 

 Bay Mehmet‘in Amerika‘ya gidip demir fabrikası kurup yanına aldırdığı 

eĢi…(s.5). 

 Bay Mehmet‘in kaybolan oğlu Demir‘in bulunması için baĢvurduğu polis 

müdürü…(s.6). 

 Amerika‘da Bay Mehmet‘in fabrikasının yakınlarında fabrika kuran fabrika 

sahipleri… (s.6). 

 Baba Barton‘la altın aramak için yola çıkan, altı ay aradıktan sonra büyük bir 

altın bulunca onu Meksika bataklıklarına atan, altınları iĢletip zengin olan iki 

arkadaĢı…(s.8–9). 

  Aralarına hiç yabancı sokmayan, beyaz insanı görünce hemen öldüren 

Kızılderili insanlar…(s.10). 

 Amerika‘nın en korkunç Kırmızıderili kabilesi…(s.10). 

 Hançeri Demir‘in göğsüne saplamaktayken Baba Barton tarafından öldürülen 

Kızılderili…(s.14). 

 Baba Barton‘u omzundan zehirli okla yaralayan Kızılderili…(s.14). 

 Çok güzel Ġngilizce konuĢan, Demir‘e iĢkence yapmak için emirler veren, 

onunla dalga geçen ve hikâyenin sonunda Demir tarafından tek kurĢunla öldürülen 

Kızılderililerin reisi…(s.15). 
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 Reisleri tek kurĢunla öldürülünce Demir‘i reis yapan, daha sonra altın iĢinde 

çalıĢan Kızılderililer…(s.18). 

 Olaylar gözlemci bakıĢ açısıyla üçüncü tekil anlatıcı tarafından anlatılmıĢtır. 

―Bay Mehmet genel savaĢ baĢlamadan önce Amerika‘ya gitmiĢ, orada bir 

demir fabrikası kurmuĢtu.‖(s.5).  

  Eserde geriye dönüĢ, diyalog, mektup ve anlatma teknikleri kullanılmıĢtır. 

―Ben bu fabrikayı açtığım vakit burada hiçbir fabrika yoktu. Ama sonra baĢkaları da 

açtılar. Onlar Meksika‘da altın madenleri buldular. Zengin oldular. Fazla paraları 

olduğu için benim fabrikamı kapattırdılar.‖(s.6) cümleleri geriye dönüĢ tekniğinin 

kullanıldığını göstermektedir.  

Hikâyede olaylar; Amerika, altın madenlerinin getirtildiği Meksika…(s.6), 

Dere kenarı (Meksika‘da), Amerika‘nın en korkunç kırmızı derililerinin yaĢadığı 

bölge ve bu bölgeden sonraki tepe…(s.12), KurtuluĢun imkânsız olduğu Meksika 

bataklıkları…(s.16), Kaktos ormanları…(s.17). gibi mekanlarda geçmektedir. Belirli 

bir zaman verilmemekle birlikte, ―Genel savaĢ baĢlamadan önce‖, ―Demir ve 

Amerikalının 4–5 ay süren altın arayıĢı‖, ―altın bulunduktan bir yıl sonra‖ gibi zaman 

ifadeleri kullanılmıĢtır.  

Eser yirmi sayfadır. 1940 basımlı olmasına rağmen dil konusunda son derece 

baĢarılıdır. Günümüzde de hiç zorlanmadan okunup anlaĢılabilecek, zevkle 

okunabilecek bir eserdir. Yalın, akıcı bir Türkçe ile anlatım yapılmıĢtır. AnlaĢılması 

zor kelime kullanılmamıĢ, akıcı ve duru bir Türkçe kullanılmıĢtır.  

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Konusuyla da millî ve manevî 

değerleri kazandıracak bir yönü vardır. Anlatılan olayları somutlaĢtırmayı 

kolaylaĢtıracak beĢ tane de resim yer almıĢtır. BeĢ baĢlık halinde yazılmıĢ eserin 

belki de tek kusuru hitap ettiği yaĢ seviyesine göre oldukça küçük yazı puntosunun 

kullanılmasıdır. Ayrıca eserin gidiĢatını, anlaĢılmasını olumsuz etkilemeyecek 

Ģekilde, muhtemelen matbaadan kaynaklanan ufak tefek yazım hataları da vardır. 
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2.1.1.3. Okumaya Başladım 

Yazarın yeni okumaya baĢlayan çocuklar için yazdığı yirmi sayfalık, beĢ küçük 

hikâyeden oluĢan eseri tamamen davranıĢ kazandırma amacıyla yazılmıĢtır. Son 

derece acemice yazılan ikiĢer üçer sayfalık hikâyeciklerde hiçbir Ģey anlatmayan, bir 

kurgusu olmayan hikâye denemeleri de vardır. Bu ürünlerde bir baĢ figür vardır ve 

olaylar onun etrafında örülür. Bunlar sırasıyla; Sokak Çocuğu, Sıtmalı Şükrü, Küçük 

Nemci Nasıl Doktor Oldu?, Bir Yaz Tatili, Pinti Ahmet adlı ürünlerdir. 

2.1.1.3.1. Sokak Çocuğu (s.4–5). 

Bir sokak çocuğunun arkadaĢ yardımıyla yeniden güzel bir hayat yaĢamaya 

baĢlaması anlatılmaktadır. ―Ġnsanlar ne kadar kötü olursa olsun tekrar kazanılabilir. 

Her insana yapılabilecek iyilik vardır.‖ mesajı verilmektedir. 

Birgin, annesi babası henüz o küçükken ölmüĢ, sokaklarda yaĢayan, üstü baĢı 

kirli, saçları uzun bir çocuktur. Bir gün, çocuk bahçesinde boynunu büküp oturur, 

hıçkırarak ağlamaya baĢlar. Yanına bir okullu çocuk gelir. Onunla oyun oynar, 

dertleĢir. Birgin onun dostluğuyla yeniden hayata döner, sokaklardan kurtulur. Bütün 

fena alıĢkanlıklarını bırakır. Babasının bir arkadaĢı onu evine alır. Sonra arkadaĢının 

okuluna yazılır. Artık Birgin iyi bir çocuktur. 

Birgin: Hatalarını gören ve değiĢen bir figürdür. Çok küçük yaĢta anne ve 

babasını kaybetmiĢ, sokaklarda yaĢayan, haylaz, terbiyesi bozuk, sürekli okuldan 

kaçan bir çocuktur. Bazı tanıdıkları onu yanlarına almak istemiĢ, fakat o kabul 

etmemiĢ, sokakları tercih etmiĢtir. ArkadaĢının yardımıyla hem okullu olmuĢ, hem de 

sokaklardan kurtulmuĢ, bir tanıdıklarının yanında yaĢamaya baĢlamıĢtır. 

Küçük Okullu (Okullu Çocuk): Temiz giyimli, ince fikirli, arkadaĢ canlısı, 

düĢkünlere acıyan bir çocuktur. Birgin‘i çocuk bahçesinde ağlarken görünce yanına 

gitmiĢ, onunla oyun oynamıĢ, onun dertlerini dinlemiĢtir. Gösterdiği dostluk ve 

anlayıĢla Birgin‘in sokaklardan kurtulmasına ve okula gitmesine vesile olmuĢtur. 

Ayrıca, Birgin‘in anne ve babası, komĢular, çocuk bahçesinde oynayan 

çocuklar gibi figürler de hikâyede yer almıĢtır.  
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Hikâyede yazar-anlatıcı kullanılmıĢ, olaylar birinci tekil Ģahıs ağzından 

anlatılmıĢtır. Doğrusu yazar, gördüğü ve duyduğu bir kiĢiyi nasıl anlatacağını 

bilememiĢ gibidir. Aslında bir anısını anlatmak istemiĢtir.  

Olay güzel bir bahar akĢamında yaĢanmıĢ, fakat Birgin‘in anne ve babasının 

ölümüne değinilerek Birgin‘in küçüklüğüne gidilmiĢtir. 

Mekân olarak sokaklar, köprü altı, otel ve han köĢeleri ve çocuk bahçesi gibi 

mekân ifade eden kelimeler kullanılmıĢtır. 

Ġki sayfalık hikâye üç bölümden oluĢmuĢtur. Ġlk bölümde sokak çocuğu 

hakkında bilgi, ikinci bölümde yazarın çocuk bahçesi ile ilgili gözlemleri, üçüncü 

bölümde Birgin‘in hayatındaki değiĢiklikler ve ona yardım eden Okullu Çocuk 

anlatılmıĢtır. 

Hikâyede hiçbir yabancı kelime yer almamıĢ, son derece sade bir dil 

kullanılmıĢtır. Bununla birlikte kurgu oldukça zayıf, anlatım sıkıntılı olmuĢ, birçok 

hatalı cümleler kurulmuĢtur. 

2.1.1.3.2. Sıtmalı Şükrü (s.6–9). 

ġükrü adlı bir çocuğun, herkese zarar veren Muhlis‘e dersini vermesi ve onun 

iyi bir çocuk olmasını sağlaması anlatılmaktadır. ―Her insanın anlayacağı bir iyilik 

yolu vardır.‖ fikri verilmektedir.  

ġükrü baĢka bir okuldan yeni gelmiĢtir. Öğretmen onu; yaramaz, herkese zarar 

veren Muhlis‘in yanına oturtur. Teneffüste Muhlis‘in küçük bir çocuğun zıp zıpını 

aldığını ve çocuğu yalvarttığını görür. Duruma müdahale edince Muhlis‘le kavgaya 

giriĢirler. Muhlis‘in benzer yaramazlıkları günlerce devam eder. Bir gün ġükrü 

Muhlis‘in dövüldüğünü görür ve ona acıyıp yardım eder. Üstünü baĢını temizler ve 

nasihatler verir. Muhlis arkadaĢının bu davranıĢından etkilenir ve bir daha kimseye 

zarar vermeyeceğine söz verir. ġükrü ile Muhlis iyi iki arkadaĢ olurlar. 

ġükrü, sıtma hastasıdır. Muhlis‘lerin okuluna uzak bir vilayetten gelmiĢtir. 

Muhlis‘in yaramazlıklarına karĢı koyar, tavır ve davranıĢlarıyla ona örnek olur. En 
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sonunda Muhlis dayak yiyince gösterdiği arkadaĢlık sonucu onu kazanır. Ġyi bir 

çocuk olmasını sağlar. Sıtma hastalığından tedavi olarak kurtulunca eski halsizliği de 

kalmaz, sıhhatli ve gürbüz bir çocuk olur. Her zaman güçsüzün yanında yer alan 

biridir. 

Muhlis, hikâyede önce yaramaz, herkese zarar veren bir çocukken, ġükrü 

sayesinde doğru yolu bulmuĢ figürüdür. 

 ġükrü‘nün babası, öğretmeni, zıp zıpı alınan çocuk, Muhlis‘in kavga ettiği 

birkaç çocuk da hikâyede adları birer defa anılan diğer figürlerdir. 

Hikâye, gözlemci bakıĢ açısıyla üçüncü tekil Ģahıs anlatıcı tarafından 

anlatılmıĢtır. Daha çok anlatma tekniği kullanılmıĢtır. Yazar kahramanları arasında 

taraf tutmuĢ, iyinin yanında yer almıĢtır. 

Hikâyede belirli bir zaman yoktur. Okul zamanı, tatil, tatilden dönüĢ gibi 

zaman ifadeleri vardır. Anlatım önce kapalı (sınıf ortamı) mekânda baĢlamıĢ sonra 

açık mekânlarda (bahçe, okul bahçesi, çocukların uçurtma uçurduğu alan) devam 

etmiĢtir. 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Anlatım son derece sadedir. Basit 

bir kurgusu vardır. Çocukların anlayacağı seviyededir. Hiçbir yabancı kelime 

kullanılmamıĢtır. Hikâyenin 8. sayfasında yer alan resimde kavga eden iki çocuğu 

ayıran bir çocuk vardır. Bu resim hikâyede anlatılanları somutlaĢtırmakta, 

anlatılanlarla örtüĢmektedir. 

2.1.1.3.3. Küçük Necmi Nasıl Doktor Oldu? (s.10–13). 

Dört sayfalık, üç bölümden oluĢan küçük hikâyede imkânı olmayan küçük bir 

çocuğun okuma ve doktor olma çabaları anlatılmaktadır. ―Ġmkânsız diye bir Ģey 

yoktur. Sadece zor vardır‖ düĢüncesi vurgulanmaktadır. 

Annesi ölmüĢ olan Necmi, babasının imkânı olmadığından köy yatı okuluna 

gönderilmiĢtir. Altı yıl o okulda kalır. Ardından kasabada bir eczacının evinde 

kalarak ortaokulu birincilikle bitirir. Yine Eczacı Bey‘in yardımıyla Ġzmir Lisesi‘ni 
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bitirip, tıp fakültesine girer. Doktor olup kasabasında bir muayenehane açarak kendi 

insanlarına hizmet etmeye baĢlar. 

Hikâyenin baĢ figürü azmi temsil eden Necmi‘dir. Ġnsan bir Ģeyi istediği zaman 

mutlaka baĢarır fikrine örnek oluĢturmaktadır. Köy yatılı okulunda on iki on üç 

yaĢına kadar okumuĢ, köyüne dönmüĢtür. Ġlk baĢlarda okula gitmek istememiĢ, fakat 

öğretmenleri ve arkadaĢlarının yardımıyla kısa sürede oraya alıĢmıĢ ve mezun 

olduğunda oradan zor ayrılmıĢtır. Ortaokulu Ayvalık‘ta babanın tanıdığı bir 

Eczacının evinde kalarak okumuĢ, ona da Eczanede yardımcı olmuĢtur. Lise ve 

Üniversiteyi yine aynı kiĢinin yardımıyla Ġzmir‘de okumuĢtur. Doktor olup kendi 

kasabasında muayenehane açarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Ġnsanların sohbet etmekten 

hoĢlandığı biridir.  

Ayrıca onu köy yatılı okuluna veren babası, küçük yaĢta ölen anne ve onu 

okutan Eczacı Bey, muayeneye gelen hastalar da hikâyede geçen diğer figürlerdir. 

Hikâye anlatma tekniği ile yazılmıĢ, gözlemci bakıĢ açısı kullanılmıĢ, üçüncü 

tekil Ģahıs ağzından anlatım yapılmıĢtır. 

Zaman oldukça geniĢ tutulmuĢtur. Necmi‘nin okula baĢlaması (6 yıl okuması) 

üç yıl ortaokulun sürmesi, lise ve üniversite hayatı ve doktor olarak çalıĢmaya 

baĢlamasıyla geniĢ bir zaman dilimini kapsamıĢtır. 

Necmi‘nin köyü belirtilmemiĢ olmakla birlikte, ortaokulu okuduğu Ayvalık, 

lise ve üniversiteyi okuduğu Ġzmir hikâyede geçen mekânlardır. Ayrıca köy yatı 

mektebi, okulun bahçesi ve Ayvalık‘taki eczane de mekân olarak kullanılmıĢtır.  

Hikâye sade, anlaĢılır bir dille, hiçbir yabancı kelime kullanılmadan 

yazılmıĢtır. Çocuklara azimli olmayı aĢılamak amacıyla kaleme alınmıĢtır. Ayrıca 

(s.11)‘de hastasını muayene eden genç doktor resmedilmiĢtir. 
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2.1.1.3.4. Bir Yaz Tatili (s.14–15). 

Sınıfını iyi dereceyle geçen Mingü‘yü annesinin tatile götürmesi ve tatilde 

çocukların yaĢadıkları anlatılmaktadır. Hikâye aslında bir olay üzerine kurulu 

değildir ve bir ders verme amacı da yoktur. 

Mingü‘nün annesi sınıfını geçerse onu Bergama‘ya dayısına götüreceğini 

söylemiĢtir. Mingü sınıfını iyi derece ile geçer ve anne ile birlikte yola çıkarlar. 

Ġstanbul‘dan Kınık‘a kadar önce deniz, sonra tren yoluyla gidilir. Kınık‘ta dayı ve 

oğlu Acar onları karĢılar. At arabasıyla, güle oynaya Bergama‘nın Fıstık Nahiyesine 

varırlar. Orada iki hafta geçirirler. Ġstanbul‘a dönerler. 

Ġki sayfalık hikâyede baĢ figür Mingü‘dür. Mingü‘nün yaĢı ve fiziki özelliği 

konusunda hiçbir bilgi verilmemiĢtir. Okula giden bir çocuktur ve sınıfını geçmiĢ 

annesi tarafından tatille ödüllendirilmiĢtir. Kendileri Ġstanbul‘da yaĢamaktadır. Yaz 

tatilinde Bergama‘nın Fıstık Nahiyesindeki dayıya giderler. Orada dayı çocuklarıyla 

güzel vakit geçirirler. Gezerler, eğlenirler. Orada kullanılan aydınlatma cihazları 

(lambalar) ona çok ilkel gelir. Çünkü onlar Ġstanbul‘da elektrik kullanıyorlardır. 

Dayısının oğlu Acar‘dan bir süre sonra onların da elektrik kullanmaya baĢladıkları 

haberini alır ve sevinir.  

Mingü‘nün köyde vakit geçirdiği, araba kullanabilen, Ģarkı söyleyebilen, 

dayıoğlu Acar, onu tatile götüren anne, köydeki dayı çocukları, dayının hanımı, 

hikâyede geçen diğer figürlerdir. 

Hikâye, gözlemci bakıĢ açısıyla üçüncü tekil Ģahıs tarafından, anlatma tekniği 

kullanılarak anlatılmıĢtır.  

Zaman bir yaz tatilinin iki haftalık bölümüdür. Geriye dönüĢ tekniği ile 

Mingü‘nün tatil kazanabilmek için ders çalıĢtığı okul dönemine de değinilmiĢtir. 

Güzel bir yaz sabahı Ġstanbul‘dan yola çıkılmıĢtır. 

Mekân olarak Mingü ve ailesinin yaĢadığı Ġstanbul, Bergama‘ya giderken 

geçtikleri Galata Rıhtımı, Bandırma, Soma, Kınık gibi yerler ve dayısının oturduğu 
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Fıstık Nahiyesi gibi gerçek mekânlar kullanılmıĢtır. Ayrıca Acar‘ların bağı, 

Kınık‘taki cami, dayının evi, bahçesi, gibi mekânlar da geçmektedir. 

Belirli bir amacı ve kurgusu olmayan kısa hikâyeciğin dili sadedir. Yabancı 

kelime olarak ―brik‖ kelimesi kullanılmıĢtır. Acar ve Mingü‘nün birlikte söylediği 

Ģarkının dört dizelik sözü (s.15) de  yer almıĢtır. 

2.1.1.3.5. Pinti Ahmet (s.16–18). 

EĢyalarını kimseye vermeyen Ahmet‘e ‗Pinti‘ adının takılması ve 

arkadaĢlarının bu davranıĢlarından piĢman olmaları anlatılmaktadır. 

―ArkadaĢlarımızdan aldığımız emanetleri geri vermeliyiz ve arkadaĢlarımıza kötü 

lakaplar takmamalıyız‖ fikirleri verilmektedir. 

Ahmet; arkadaĢlarının eĢyasını iyi kullanmadıklarından dolayı hiçbir Ģeyini 

kimseye vermek istemez ve Ahmet‘e arkadaĢları Pinti adını takarlar. Bir gün 

öğretmenleri sınıfa çok üzgün girer. Çocuklara deprem olduğunu ve yardım etmeleri 

gerektiğini söyler. Okuldan en çok yardımı Ahmet yapar. Ahmet bir yılda biriktirdiği 

parasını ve babasının yeni aldığı paltosunu deprem bölgesine gönderir. 

Öğretmenlerinin herkesin önünde Ahmet‘i tebrik etmesiyle arkadaĢları Ahmet‘e 

yaptıkları haksızlığı anlamıĢlar ve piĢman olmuĢlardır. 

Hikâyede baĢ figür Ahmet‘tir. Ahmet arkadaĢlarına verdiği eĢyalarına zarar 

geldiğini görünce bir daha kimseye bir Ģey vermemeye söz vermiĢtir. Kararını 

uygulayınca arkadaĢları ona Pinti adını takarlar. Bu durumdan çok rahatsız olmuĢ, 

çok üzülmüĢtür. Hikâyenin sonunda deprem bölgesine en fazla yardımı o yaptığının 

açıklanmasıyla arkadaĢları ona yaptıkları haksızlığı anlarlar. 

Ayrıca, Ahmet‘in öğretmeni, babasının aldığı hokkayı kıran arkadaĢı, ona 

lakap takan ve onunla dalga geçen arkadaĢları, hikâyenin diğer figürleridir. 

Hikâye, Ġlâhi bakıĢ açısı kullanılarak üçüncü tekil Ģahıs tarafından anlatılmıĢtır. 

Anlatma tekniği ve Ahmet‘e Pinti adının takılma sebebinin anlatıldığı yerde geriye 

dönüĢ tekniği kullanılmıĢtır.  
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Olay sınıf ve okul ortamında farklı ve belirsiz zamanlarda geçmektedir. Bir 

gün, ertesi gün, bu gün, birinci gün, cumartesi günü ifadeleri kullanılmıĢtır. 

Hikâye alınan emanetleri geri vermek gerektiğini anlatmak amacıyla 

kurgulanmıĢ son derece sade anlatımla kaleme alınmıĢtır. Birkaç tane yabancı kelime 

kullanılmıĢtır. Bunlar; hasis, müteessir, iĢtirak kelimeleridir. Abdal kelimesi de 

yanlıĢ anlamda kullanılmıĢtır.  

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: 1940 yılında yayınlanan eserleri 

arasında kurgusu en zayıf, dil ve anlatımı en kusurlu olan hikâyeleridir. Yazı 

puntoları da çok küçüktür. Aslında bunlar hikâyeden ziyade birer hikâye 

denemeleridir. 

2.1.1.4. Doğan’ın Kamp Hatıraları 

Hikâyede anne ve babasının sözünü dinlemeyen, yaramazlık yapan, yalan 

söyleyen bir çocuğun baĢına gelenler anlatılmaktadır. Anne ve babanın sözünün 

mutlaka dinlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Babası Doğan‘ı yaz tatili gelince arkadaĢlarıyla kampa göndermek ister. Fakat 

o gitmemek için yalanlara baĢvurur. Onun, baĢka arkadaĢlarıyla sandal gezintisi planı 

vardır. Kampa gidileceği gece Doğan‘ı uyku tutmaz ve evden kaçar. DıĢarıda buz 

gibi soğuk vardır. Ne yapacağını ĢaĢırmıĢken deniz kenarındaki kayıkları görür, 

oraya sığınır ve uyuyakalır. Uyandığında denizin ortasında sırılsıklam olmuĢtur. 

Etrafta kimsecikler olmadığından küreklere sarılır. Kayığın içi su ile dolmakta, 

rüzgâr Ģiddetlenmektedir. Doğan bu korkular içindeyken birden kara görünür. 

Ortalıkta kimse olmayınca Hayırsız Ada‘ya düĢtüğünü anlar. 4 gün orada aç susuz 

birilerini bekler. Dördüncü gün küçük bir kızı kaçıran iki adam gelir. Doğan kendini 

onlara göstermeden olanları izler. Biri çocuğun babasından fidye almak için geri 

döner. Kız ile adamın biri orada kalır. Adam uyurken küçük kızla konuĢup adamı 

bağlar, onun silahını alır. Diğer adamın gelmesini beklerler. Beklenen adam gelince 

onu da bir Ģekilde iple bağlayıp kayıkla oradan kurtulurlar. Önce Doğan, Yıldız‘ı 

evine bırakır. BaĢlarından geçenleri anlatırlar. Sonra evine gider ve hemen kampa 

katılır. Fakat kampta kimse ona yüz vermez. Kampın sonunda kamp hatıralarını en 
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iyi anlatana ödül verilecektir. Bir müsamere düzenlenir. En iyi hatırayı Doğan 

anlatır. Dinleyiciler, arkadaĢları, anne babası anlatılanlara çok ĢaĢırırlar ve ödülün 

ona verilmesini isterler. 

Doğan anne babasını dinlememenin, yalan söylemenin cezasını fazlasıyla 

çekmiĢ, iyi çocuk olacağına kendi kendine söz vermiĢtir. 

Doğan: Hiç rahat durmayan, gece yarılarına kadar arkadaĢlarıyla oynayan, 

anne babasını dinlemeyen yaramaz, yalan söyleyen bir çocuktur. Babası onun 

yaramazlıklarını engellemek için öğretmenleri ve arkadaĢlarıyla kampa göndermek 

ister. Fakat o, türlü bahaneler uydurur. En sonunda da evden kaçar. BaĢına birçok 

olay gelir, birçok sıkıntılar yaĢar. Tek baĢına fırtınalı, yağmurlu bir gecede kendini 

denizin ortasında yapayalnız ve çaresiz bulur. Sonra kimsenin yaĢamadığı Hayırsız 

Ada‘ya düĢer. Dört gün orada aç, susuz kalır. Dördüncü gün iki adam fidye almak 

için kaçırdıkları on iki yaĢında bir kızla gelirler. Önce o kendini göstermez. Sadece 

onları izler. Yıldız ile yardımlaĢarak oradan birlikte kurtulurlar. Onu anne babasına 

teslim eder, kendi de evine döner. Babasına hatasını anladığını, kampa katılmak 

istediğini söyler ve katılır.  

Kampın sonunda düzenlenen müsamerede en iyi kamp hatırasını anlatana 

radyo hediye edilir ve o hediyeyi de baĢından geçenleri anlatan Doğan kazanır. 

Yıldız sahneye çıkar ve Doğan‘ın anlattıklarını doğrular. Onun büyük kahraman 

olduğunu, haydutların elinden kendisini kurtardığını anlatır. Babası da sahneye 

gelerek Doğan‘a kızını kurtardığı için teĢekkür eder. 

Yıldız: Ġki adam tarafından fidye almak için kaçırılan on iki yaĢlarında, sarıĢın, 

üstü baĢı düzgün bir kızdır. Hayırsız Ada‘ya götürülür. Oradan Doğan‘la iĢbirliği 

yaparak iki adamı bağlayıp kayıkla kurtulurlar. Anne ve babasına kavuĢur. 

Doğan‘ın babası (Bay Özdemir): Doğan‘ı kampa gönderip yaramazlık 

yapmasına engel olmak isteyen bir babadır. Doğan‘ın yalan söylediğini hemen 

anlamakta, onu bu konuda uyarmaktadır. 



 68 

Doğan‘ın mahalle arkadaĢları, Sandalı olan arkadaĢı (Doğan‘ın) (s.6), 

Doğan‘ın öğretmeni(s.4). Hayırsız Ada‘ya bazen gelen avcılar…(s.7). Hayırsız 

Adadaki insan parçalayan kurtlar…(s.9). Yıldız‘ı kaçıran iki haydut…(s.9). Yıldız 

kaçırılınca fidye vermeyi kabul etmeyen, polislere haber veren anne ve 

babası…(s.13). Yılsonu müsameresi izleyen veliler, öğrenciler, öğretmenler (s.16). 

Hikâye ilâhi bakıĢ açısıyla ve üçüncü tekil Ģahıs ağzıyla anlatılmıĢtır.  

―Doğan, büsbütün korkmaya baĢladı. Açlıktan bitkin bir hale gelmiĢti. Dizleri 

tutmuyordu.‖ 

Eserde daha çok Doğan‘ın düĢüncelerini okuyacak Ģekilde iç çözümleme 

metodu kullanılmıĢtır.  

 ―_Ne kadar fena bir çocuk olduğumu Ģimdi anlıyorum. Babamı dinleseydim 

bütün bunlar baĢıma gelmezdi. Kim bilir babam da ne kadar üzülmüĢtür. Belki beni 

hâlâ arıyorlar‖ (s.8). 

Diyalog ve anlatma- gösterme teknikleri de kullanılan yöntemlerdendir. 

Anlatım, yaz tatili olmadan birkaç gün önce, günlerce sürecek kamp planlarıyla 

baĢlar. Tatil olunca Doğan evden kaçtığı için kampa katılamaz. Yalnız bir adada dört 

gün aç, susuz kalır. Dört gün sonra adaya küçük kızla iki adam gelir. Biri, iki gün 

sonra gelmek üzere oradan ayrılır. Yani Doğan, Hayırsız Ada‘da altı gün kalır ve 

sonra evine dönerek kampa katılır. Kampın süresi belli değildir. Hikâyede daha çok 

Hayırsız Ada‘da ve fırtınalı denizde geçen zaman anlatılmaktadır. 

Hikâyede ailenin oturduğu Kadıköy, Mühürdar…(s.6); Hayırsız Ada…(s.7); 

Yıldız‘ın evinin olduğu Maçka…(s.15); Çocuk kampı…(s.15); Müsamere 

salonu…(s.16) gibi mekân adları geçmektedir. 

Eserin basım yılı 1940 olmasına rağmen hikâye; çok sade, akıcı, anlaĢılır bir 

dille anlatılmıĢtır. Yabancı hiçbir kelimeye yer verilmemiĢtir. Bir masal havasında 

kurgulanmıĢ, resimlerle çeĢitlendirilmiĢtir. Yine ders verme amacıyla yazılmıĢtır.  
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2.1.1.5. Sakarya Yollarında 

Gerçek mekân ve kiĢilerin yer aldığı hikâyede yeni Türk Devleti‘nin kurulması 

sırasında gösterilen çabalar, fedakârlıklar anlatılmaktadır. 

―Yeni Türk Devletinin kurulmasında emeği geçen insanlar çocuğuyla, 

yaĢlısıyla, kadınıyla canları pahasına çalıĢmıĢlardır‖ fikri çıkarılmaktadır. 

Özet: Dâhiliye Mütehassısı ve Eminönü Hükümet Doktoru olarak çalıĢan 

Mustafa Yurtseveroğlu, Doktor ReĢat Yurtsever, Ġstanbul‘da hastalarına karĢı olan 

bağlılığı ve baĢarılarıyla tanınmaktadır. Ġstanbul Hükümeti onu kendi yanında sanıp 

onun raporlarını kabul etmekte, sorun çıkarmamaktadır. Aslında o Kuvayımilliye 

emrinde çalıĢmak isteyenlere yardımcı olmaktadır.  

―Doktor ReĢat, Anadolu Hükümeti adına çalıĢan bir casustur. Anadolu, 

muvaffakiyetlerinin yarısını bu adama borçludur. Ġstanbul‘dan gidecek bütün 

gönüllüler evvela ona uğrar, nasıl hareket edeceklerini öğrenirler. Bunlar iĢ baĢında 

olanların kulağına bile gitmiĢtir. Ondan kısmen Ģüphe de etmiĢler ve onu takibe 

baĢlamıĢlardı‖ (s.5). 

Doktoru takip etmesi için iki polis hafiyesi görevlendirilir. Onlar hapishaneden 

kaçan ve Anadolu‘ya gitmek isteyen iki kiĢiyi doktorun yanında görürler. Merkeze 

gidip doktoru Ģikâyet ederler. Aralarında doktorun arkadaĢı olan Seyfi Erol‘un da 

bulunduğu bir grup tarafından idamına karar verilir. Seyfi Erol durumu hemen 

doktora haber verir. Çünkü o da Doktor gibi Anadolu kuvvetlerine yardım için o 

görevdedir. Doktor hapishaneden kaçan iki genci ele verirse kendini 

kurtarabilecektir. Ama önce onlardan izin almak ister. Ġki kaçak adam ihbar edilmeyi 

kabul ederler. Doktor, merkeze onları yakaladığını ve bahane ile muayenehanede 

tuttuğunu, gelip yakalamalarını söyler. Ġki genç yakalanır, idam edilirler. Doktorun 

da Ġstanbul Hükümeti‘ndeki itibarı artar. 

Kuvayi Ġnzibatiye de Subay Ferdi Alkan Ġzmir‘e gönderilmek istenir. Fakat bu 

subay, görev tehlikeli olur endiĢesiyle, önemli bir rahatsızlık bahanesiyle gitmek 

istemez ve Doktor Bey‘den rapor almaya gelir. 
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Subayın (Hilmi Sır)  görevi Kuvayımilliyecilerin ilerlemesini durdurmak için 

Kuvayi Ġnzibatiye‘nin yeni planını Kurtul Köyü‘ndeki Hans‘a vermektir. 

Doktor, subaya rahatsızlığı olmadan rapor vermesinin sakıncalı olacağını 

söyler. Doktorun yan odasında Anadolu‘ya gitmek isteyen gönüllü genç Fehmi 

Doğrul bütün konuĢulanları dinlemiĢtir. Anadolu‘ya gönüllü gitmek isteyen gencin 

ilk iĢi Sakarya yollarında casusluk olacaktır. Doktor, Ġstanbullu subayı takip 

etmesini, ona verdiği mektubu cephe kumandanı Arif Soyer‘e iletmesini söyler. 

Genç Fehmi Doğrul trene biner. Bir süre sonra yanına biri gelip oturur. Adam 

Fehmi‘yi zor duruma sokar ve aĢağılayan cümleler kullanır. Kendisinin 

Ġnzibatiyeden olduğunu Kuvayımilliye‘ye katılanları düĢman olarak gördüğünü, 

onları yolundan döndürmeye çalıĢtığını söyler. 

Aralarında atıĢmalar olur. Fehmi doktorun verdiği mektubu görmemeleri 

uğruna adam uyurken onu boğarak öldürür ve üzerindekileri alıp, elbiselerini giyer 

ve onu vagon penceresinden atar. Bu onun ilk cinayetidir. Fakat öldürmeseydi 

kendisi öldürülecektir. Bu iĢi vatanı için yaptığını düĢünüp biraz rahatlar. Aradan bir 

saat geçer. Memur, on dört yaĢlarında zeki ve vatansever bir çocuk getirir. Fehmi 

konuĢmasına parolayı söyleyerek baĢlar. Çocuk parolayı duyunca çok sevinir. Fehmi 

baĢından geçenleri anlatır ve mektubu Tosun‘a verir. Onu inince en yakın Kuvayi 

Milliye komutanına vermesini söyler. Kuvayımilliyeciler mektubu alır ve 

değerlendirirler. Çocuğa da baĢkomutanla görüĢme mükâfatı verirler.  

Doktor bir hafta sonra bir mektup alır. Mektupta; Gönderilen gönüllü gencin 

Kuvayi Ġnzibatiyenin önemli adamını boğarak öldürdüğü, trenden attığı, kaçarken de 

vurulduğu, gönderilen mektuba göre hareket edildiği, Tunç Kanat‘ın Kurtul Köyü 

iĢini üzerine aldığı, Ferdi Bey‘i ve babasını (Ethem Ağa‘yı) öldürerek planları ele 

geçirdiği yazmaktadır. 

Mektubun altındaki notta: ―Fehmi‘den aldığı notları Kuvayımilliye 

Komutanı‘na ulaĢtıran Tosun‘a çocuk niĢanı verilmiĢtir‖ yazmaktadır. 
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Genç Gönüllü Fehmi Doğrul: Yırtık elbiseli, periĢan kılıklı, hasta yüzlü, parlak 

gözlü, ancak on dokuz yaĢlarında olan genç, Doktor Bey‘e gelerek Anadolu‘ya gidip 

orada Mustafa Kemallerin, Ġsmetlerin emrinde çalıĢmak istediğini söyler. O, Doktor 

Bey‘in odasındayken Kuvayi Ġnzibatiye‘den bir subay gelir. Fehmi Bey doktorun 

yandaki odasına geçer. Subayın Kuvayi Milliye aleyhine anlattıklarını duyar. Subay 

gidince Doktor Bey onun ilk görevinin subayı takip etmek, casusluk yapmak 

olduğunu söyleyerek Kuvayi Ġnzibatiye‘nin planlarının yazılı olduğu bir mektubu 

ona verir ve Bilecik‘teki en yakın Kuvayımilliyeci komutanına ulaĢtırmasını söyler. 

 Trenle görevine giderken merkez hükümetten görevli Hilmi Bey yanına gelir. 

Ona sıkıĢtırıcı sorular sorar. Zor durumda kalan Fehmi Doğrul, Hilmi Beyi boğarak 

öldürür ve onun kılığına girip kimliğini alır. Onu vagonun penceresinden atar. Bir 

süre sonra yanına 14 yaĢında, zeki ve vatansever bir çocuk gelir. Ona parolayla söze 

baĢlayarak baĢından geçenleri anlatır. Mektubu çocuğa verir. Kendisi de kaçarken 

vurulur.  

Hilmi Sır: Kuvayi Ġnizibatiye‘de görevli bir kiĢidir. Kuvayımilliye‘ye katılmak 

isteyenlerin düĢmanıdır ve Anadolu‘ya geçen insanları fikrinden vazgeçirmek için 

sürekli trenle seyahat etmektedir. Trende rastladığı Fehmi Doğrul‘u da vazgeçirmeye 

çalıĢır. Ona zor durumda bırakıcı, hakaret edici sözler söyler. Uyuduğu bir sırada 

Fehmi tarafından boğularak öldürülür ve pencereden atılır. 

Ferdi Bey (Kuvayi Ġnzibatiye de görevli subay): Doktor ReĢat Bey‘e gelerek 

Kuvayi Ġnzibatiye tarafından Kuvayımilliyecilerin yoğun olduğu Ġzmir‘e ilerlemeyi 

durdurmak için Kurtul köyündeki Hans‘a yeni planı vermek üzere gönderilmek 

istendiğini söyler. Durumun tehlikeli olmasından dolayı gitmek istemez ve doktordan 

rapor almak ister. Doktor önemli bir rahatsızlığı olmadığı için rapor vermenin 

sakıncalı olacağını bahane eder. Fehmi Bey kendi güvenliğini arttırarak gitmek 

zorunda kalır. Kurtul köyündeki Etem Ağa‘nın yanındayken Tunç Kanat tarafından 

öldürülür ve planları ele geçirilir. 

Tunç Kanat: Kurtul Köyü‘ndeki Ethem Ağa‘nın Sakarya‘da tayyare kullanan 

Kuvayi Milliye taraftarı oğludur. Kuvayımilliyeci olduğu için babası tarafından eve 
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alınmamakta, asi olarak nitelendirilmektedir. Kuvayımilliyeciler, Kuvayi 

Ġnzibatiyenin planını ona söylerler ve Kurtul Köyü ile kendisi ilgilenir. Tayyaresi ile 

hem Ferdi‘yi hem babası Ethem Ağa‘yı öldürür.  

BaĢ figürlerden baĢka fon figürler de hikâyede yer almıĢtır. Doktor Bey‘den 

Ģüphelenen merkez hükümetin onu takip etmesi için görevlendirdiği iki polis 

hafiyesi…(s.5). Hapishaneden kaçan ve Anadolu‘ya gitmek isteyen, doktorun ihbar 

etmek zorunda kalmasıyla idam edilen gerçek vatanseverlerden iki genç… Birinin 

adı Hasan oğlu Recep, diğeri Mustafa oğlu Süleyman (s.5–6). Doktorun Polis 

Merkezi‘nde görevli yakın arkadaĢı Seyfi Erol…(s.6). Kurtul Köyünde bulunan 

kumandan Hans…(s.9). Subay Ferdi Beyi köyde misafir edecek olan, Ġstanbul 

Hükümetine bağlı, ekseri zamanlarını Ġstanbul‘da geçiren, Ġzmir tarafını karıĢ karıĢ 

bilen köyün ağası Etem Ağa…(s.12). Etem Ağanın abisi gibi Kuvayımilliye‘ye 

katılıp dağlara çıkmak isteyen sonra vazgeçen güzel kızı…(s.12). Doktorun mektup 

gönderdiği cephe kumandanı Arif Soyer…(s.13). Trende yolculara bilet soran ve 

Fehmi Doğrul‘un yanına, on dört yaĢındaki Tosun‘u kolundan tutup getiren bilet 

memuru…(s.17). 

Fehmi‘nin mektubu verdiği ve onu Kuvayımilliyeci kumandanına götüren, 

baĢarısından dolayı çocuk nisanı verilen on dört yaĢlarında zeki, cesur ve vatansever 

çocuk Tosun…(s.17). 

Belirli bir zaman verilmemekle birlikte Osmanlı‘nın son dönemleri ve 

Kuvayımilliye‘nin oluĢtuğu dönem anlatılmıĢtır. Eserin yazılıĢ ve yayınlanıĢ tarihi 

1940‘tır. 

Hikâye tarihi olaylara dayandığı için gerçek kiĢiler ve mekânlar kullanılmıĢtır. 

Ġstanbul, Sakarya, Bilecik, Ġzmir, Kurtul Köyü, HaydarpaĢa Garı, Ġstanbul‘da Doktor 

Bey‘in muayenehanesi gibi gerçek mekân adları geçmektedir. 

Kuvayımilliye‘yi oluĢturan insanların ne kadar fedakârlık yaptığı, vatanlarını 

her Ģeyden üstün tuttukları anlatılmaktadır. Vatan için çocuğundan kadınına, 

fakirinden zenginine, okumuĢundan cahiline kadar her insanın yapabileceği 

fedakârlığın, cesaretin olabileceği gösterilmektedir. 
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1940 basımlı bir eserdir. Yirmi sayfadır. Üç resim yer almıĢtır. Seçilen 

isimlerin uzun olması ve birbirine çok yakın seslerden oluĢması (Hilmi, Fehmi, 

Ferdi, Seyfi…) hikâyede figürlerin akılda tutulmasını zorlaĢtırmıĢtır.  

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Bu dönem hikâyeleri arasında en 

fazla söylenilmesi ve anlaĢılması zor ifadeler burada kullanılmıĢtır. Hafiye (s.5), 

curnal et- (s.5), kuvayi inzibatiye (s.9), hüviyet (s.15), kuvayımilliye (s.17) gibi 

kelimeler çok geçmektedir. 

Konusu; konunun uzunluğu çocuklar için uygun olmasına rağmen anlatım 

anlaĢılmayı zorlaĢtırmıĢtır. Yine yazının punto büyüklüğü de bu alan için uygun 

değildir. 

2.1.2. 1970 Yılı Sonrası Yayımlanan Çocuk Hikâyeleri 

Yazarın bu grupta değerlendireceğimiz hikâyeleri yayımlanıĢ sırasına göre 

Malazgirt Zaferi (1971), Millet Malı (1975), Vatan Toprağı (1975, 1982) adlı 

eserleridir. Türk çocuklarına tarihlerini öğretmek, millî bilinç kazandırmak amacıyla 

yazılmıĢtır.  

2.1.2.1. Malazgirt Zaferi 

26 Ağustos 1071‘de Malazgirt Ovası‘nda, Selçuklu Sultanı Alparslan‘la Bizans 

Ġmparatoru Romanes Diogenes arasında olan ve Türklere Anadolu kapılarının 

açılmasını sağlayan savaĢ anlatılmıĢtır. Eserde tamamen gerçek kiĢiler, mekânlar ve 

zamanlar kullanılmıĢtır. 

Selçuklu Devleti‘nin kurucusu Tuğrul Bey‘den sonra yeğeni Alparslan tahta 

geçer. Tahta geçtiğinde Horasan, Ġran Azerbaycan‘ı ve Irak Selçuklulara aittir. 

Alparslan, Mısır ve Anadolu‘yu da topraklarına katmak ister. 

Selçuklular Anadolu‘ya ufak ufak akınlar yaparken Bizans yaklaĢan tehlikeyi 

fark etmez. Ġmparator Konstantinos X.Dukas ölmüĢ yerine Ġmparatoriçe Eudoxia 

geçmiĢ, ülkede otorite boĢluğu oluĢmuĢtur. 
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BoĢluğu gidermek için Ġmparatoriçe Romanes Diogenes ile evlenir. Diogenes 

1068 de Ġmparator ilan edilir. ÇeĢitli milletlerden oluĢturduğu askerlerle seferlere 

çıkar. Bu arada Alparslan‘ın Anadolu‘ya akınları aralıksız sürmekte, Bizans‘ı 

yıpratmaya çalıĢmaktadır. 

Romanos Diogenes ne pahasına olursa olsun Türkleri Anadolu‘dan çıkarmaya, 

hatta Ġran‘a girmeye karar verir. 13 Mart 1071 de sefere çıkar. Bu sırada Mısır‘da 

iktidar kavgası olmakta, Alparslan‘dan yardım istenmektedir. Alparslan harekete 

geçer. Azerbaycan‘dan güneye inerken Bizans‘ın sağlam kalelerinden biri olan 

Malazgirt‘i alır ve yoluna devam eder. Halep‘te karĢılaĢtığı Türk komutanı Emir 

AfĢin Anadolu‘da sağlam bir Bizans direniĢi olmadığını söyler. 

Bizanslılar Erzurum‘a doğru ilerlerken Ġmparatora  ―Sultanın korkuya kapılıp 

Irak‘a çekildiğini‖ yazan bir mektup ulaĢır. Alparslan ve Bizans öncü kuvvetleri 

Ahlât‘ta karĢılaĢır. Anadolu savaĢlarında üstün baĢarılar kazanmıĢ olan Sanduk da 

Bizanslıların Ahlât‘ta olduğunu duyunca bir baskın yapar ve Bizanslılar neye 

uğradıklarını ĢaĢırıp Malatya‘ya doğru kaçarlar. Önlerinde taĢıdıkları haç da 

Türklerin eline geçer. Komutan Sanduk bu haçı halifeye gönderir.  

Bizanslılar ellerine geçen her fırsatı değerlendirmek isterler. Alparslan‘ın 

Suriye‘ye giderken aldığı Malazgirt Kalesinde az bir kuvvet bırakıldığı için kale 

Bizanslılar tarafından kuĢatılır. DireniĢçiler can güvenliği karĢılığında kaleyi 

boĢaltacaklarını söylerler. DüĢman bu Ģartı kabul eder. Fakat kaleden çıkarlarken 

kılıçtan geçirirler. 

Nihayet iki ordu Malazgirt‘le Ahlât arasında, Rahva Ovası‘nda karĢılaĢırlar. 

Aralarında sayıca çok fark vardır. Bizans ordusu Elcezire kuvvetleri, eyalet askerleri, 

Ermeniler, Gürcüler, paralı asker Franklar, Normanlar, Ġslavlar, Uz ve Peçeneklerle 

iki yüz bir civarındadır. Fakat orduda birlik yoktur. Selçuklu ordusunun sayısı azdır. 

Fakat tam bir birlik ve ahenk vardır. Sayıları elli bin civarındadır. Alparslan 

ordusunu güçlendirmek için Ġmparatora barıĢ çağrısında bulunur. Fakat barıĢ 

çağrısına yanaĢılmaz aksine elçilere hakaret edilir.  
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Bütün Ġslam âleminde Alparslan ve ordusu için dualar edilir. SavaĢ hazırlıkları 

da tamamlanır. Bütün bunlar Selçuklu ordusunu iyice yüreklendirir. 

Artık tarihi gün baĢlar. Türkler önce öylesine bir hücuma geçerler ve geri 

çekilmeye baĢlarlar. DüĢman da arkalarından gelir. Geri çekilme sürerken arkadan 

pusudaki Türk askerleri saldırıya geçerler. DüĢmanı her yandan sarıp çembere alırlar. 

Bu arada Uzlar ve Peçenekler Türkler tarafına geçerler. Bunu gören Ermenilerde 

savaĢ alanından kaçarlar. Bizanslılar iyice zor duruma düĢerler. Alparslan bizzat 

ordunun önünde savaĢır. Ġmparator hazinelerine doğru çekilmeye baĢlar. Elinden 

yaralanır. Atı da yaralanınca yere düĢer ve bir köle tarafından esir alınır. Sultan 

Romanes Diogenes‘e zaferi sen kazansaydın ne yapardın diye sorar. O ―senin ya 

baĢını kestirirdim ya da darağacına astırırdım‖ der. ―Sana ne yapacağımı sanıyorsun‖ 

diye sorunca, üç yol olduğunu, birincisinin onu öldürteceğini, ikincisi fethetmeyi 

düĢündüğü yerlerde gezdirip halka gösterileceği, üçüncüsü ise affedeceği düĢüncesini 

söyler. Sultan da zaten onu affetmeyi düĢünmektedir ve Ġmparatoru serbest bırakıp 

memleketine uğurlar. 

Malazgirt Zaferi bütün Ġslam ülkelerinde sevinçle karĢılanır. Alparslan bu 

büyük zaferiyle Anadolu‘yu yurt olarak Türklere kazandırmıĢtır. Zaferden sonra 

Türk boyları Anadolu‘ya yerleĢir. Bizans, artık dünya ölçüsünde bir imparatorluk 

olmaktan çıkar. 

Bu hikâyede yer alan figürleri Selçuklular ve onun tarafında yer alanlar ve 

Bizanslılar ve onların tarafında yer alanlar olmak üzere iki gruba ayırdık. 

1. Selçuklular ve onun tarafında yer alan figürler: 

Alparslan: Selçuk Devletinin kurucusu Tuğrul Bey‘in kardeĢinin oğludur. 

―Daha babasının, amcasının sağlığında değerli bir komutan olarak tanınmıĢtı. 

Cesurdu. Mertti. Halk ve asker tarafından çok sevilirdi. Birçok sefere katılmıĢ, 

zaferler kazanmıĢtı‖ (s.37). 

―Alparslan tahta çıkınca önce içiĢlerini ele aldı. Memlekette çıkan bazı 

karıĢıklıkları, saltanat kavgalarını bastırdı. Sonra Azerbaycan üzerine yürüyerek 
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Bizans‘a bağlı Ermeni, Gürcü ve Abaza hükümdarlarını yendi. Tiflis, Ani, Kars gibi 

önemli merkezleri ele geçirdi. Böylece Kuzey Anadolu‘ya, Otar Anadolu‘ya 

yapılacak akınlara güvenli yolları açmıĢ oldu‖ (s.38). 

Alparslan Malazgirt SavaĢı için zaman kazanabilmek amacıyla Diogenes‘e 

barıĢ çağrısında bulunur. Fakat Ġmparator hakaret ederek karıĢlık verir. Mecburen iki 

yüz bine karĢılık elli bin askerle savaĢa girer. Bütün Ġslam ve Türk âleminin 

desteğini, duasını alarak askerleriyle birlikte en önde savaĢmıĢtır. Askerlerine 

kendisinin de onlar gibi olduğunu, Tanrı‘dan baĢka sultan olmadığını söylemiĢtir. 

―Alparslan beyazlar giydi. Eski bir Türk geleneğine göre atının kuyruğunu 

kendisi bağladı. Bu davranıĢıyla da kendisinin bu orduda sadece bir asker olduğunu 

belirtiyordu. Ön saflarda savacağını anlatmak için de okla yayını bıraktı, kılıçla 

topuzunu aldı. Atına bindi. ―Ey askerlerim ― diye seslendi. Eğer Ģehit olursam bu 

beyaz elbise kefenim olsun. Beni vurulduğum yerde gömün. O zaman ruhum göklere 

yükselecektir. Zaferi kazanırsak önümüzde çok iyi günler olacaktır‖ (s.49). 

―Alparslan ordusunun baĢında savaĢı kendisi idare ediyordu. Beyaz atının 

üstünde yıldırım gibi her yana yetiĢiyordu‖ (s.50). 

SavaĢ sonunda Diogenes komutanlarıyla birlikte esir olur. Fakat Alparslan 

Diogenes‘e esir değil, büyük bir hükümdar muamelesi yapar. Çünkü Tanrı‘ya 

muzaffer olursa ona karĢı iyi davranacağına and içmiĢtir. Bir süre sonra onu serbest 

bırakır. Korumalar eĢliğinde memleketine gönderilir. 

Zaferden sonra halife; Alparslan‘ın dünya tarihinde en büyük fatihler, gaziler 

arasına girdiğini belirtir. 

Selçuklu Devletinin kurucusu Tuğrul Bey…(s.37). Selçuklu hizmetine giren 

Türkmenler…(s.37). Alparslan‘a yenilen Ermeni, Gürcü, Abaza hükümdarları… 

(s.38). Selçuklu uyruğuna giren küçük Arap hükümetleri…(s.38). Eski Türk taktiğini 

kullanarak Anadolu‘ya akınlar düzenleyen Türkmenler ve Akıncıları…(s.38).  

Manuel‘in yenildiği Türk Komutanı Ersagun…(s.40). Saltanat davasına kalktığı için 

Ersagun‘u takip eden Emir AfĢin…(s.41). Ġktidar kavgaları yüzünden Alparslan‘dan 
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yardım isteyen Mısır Fatımileri…(s.41). Anadolu savaĢlarında üstün baĢarılar 

kazanmıĢ ünlü Türk Komutanı Sanduk…(s.44). Halife, Nizamül Mülk…(s.44). 

Malazgirt Kalesinde teslim olmak zorunda olan garnizon komutanı…(s.45). Selçuklu 

ordusunda Türk ve Ġslam ülküsü uğruna her Ģeyi göze alan komutanlar, bozkır 

savaĢında yetiĢmiĢ süvariler, Türkmen Beyliklerinin emrindeki Türkmen birlikleri ile 

toplam elli bin asker…(s.46). SavaĢ tedbiri olarak memlekete gönderilen Sultanın eĢi 

ve çocukları…(s.46). Alparslan‘a dua eden, onu motive eden imam…(s.47). Bütün 

Ġslam ülkelerine zafer için dua metni gönderen Abbasi Halifesi…(s.47).  Pusu 

kurmakla görevli Selçuklu Generali…(s.48). Pusudaki askerler, keĢif kolu… (s.48).  

Alparslan‘ın oğlu MelikĢah…(s.48).  Ön safta savaĢan, Alparslan‘ı kollayan komutan 

Aytekin…(s.50). Malazgirt Sultanı‘nı tebrik eden Halife…(s.52). 

2) Bizanslılar ve onların tarafında yer alanlar: 

Romanos Diogenes: Malazgirt Meydan Muharebesi‘nde Bizans ordusunun 

baĢında olan kiĢidir. 

EĢi öldükten sonra Ġmparatoriçe Eudoxia, ülke içinde çıkan karıĢıklıkları 

bastırmak, Türk tehlikesinden korunmak amacıyla Romanos Diogenes ile evlenir. 

Diogenes 1068 yılında imparator ilan edilir. Gerçekten çok cesur, atılgan, askerlik 

sanatında yetenekli biridir. Ancak gururlu ve kendini beğenmiĢ, övünmekten 

hoĢlanan, fikirlerine karĢı gelinmesini istemeyen bir adamdır. Ġmparator tahta 

çıkıĢının ikinci ayında Franklardan, Uzlardan, Makedonyalılardan acele derleyip 

toparladığı bir orduyla sefere çıkmıĢtır. Diogenes ne pahasına olursa olsun Türkleri 

Anadolu‘dan söküp atma düĢüncesindedir. ―Ġmparator kendisini dahi bir komutan 

sanıyordu. Fikirlerine karĢı çıkanları yanında tutmuyor, her Ģeyi kendi isteğine göre 

düzenliyordu‖ (s.43). 

Malazgirt Meydan Muharebesi‘nde Ġmparator komutanlarıyla birlikte esir 

düĢmüĢtür. Alparslan‘ın ―SavaĢı sen kazansaydın ne yapardın?‖ sorusuna ―Ya baĢını 

kestirir ya da darağacına astırırdım‖ cevabını verir. Bunun üzerine Alparslan onun 

doğru söylediğini, adamakıllı mert bir insan olduğunu düĢünmüĢtür. Ve onu affetmiĢ, 

ülkesine korumalar eĢliğinde göndermiĢtir. 
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Ölen Bizans Ġmparatoru Kostantinos X.Dukas… (s.39). X.Dukas‘ın yerine 

geçen Ġmparatoriçe Eudoxia… (s.39). Ġmparatorun yerine savaĢa giden Doğu 

Orduları BaĢkomutanı Manuel Komneros… (s.40). Bizans ordusundaki mancınıkçı, 

çarkçı, lağımcı, kazmacı, arabacı gibi yüz bin teknisyen… (s.42). sayıları otuz bine 

varan komutan ve subay… (s.42). Ermeni Komutan Basilakis (Bizans‘a katılan)… 

(s.43). Bizans ordusunu oluĢturan; Elcezire kuvvetleri, eyalet askerleri, Ermeniler, 

Gürcüler, paralı asker Franklar, Normanlar, Ġslavlar, Uz ve Peçeneklerle iki yüz bine 

yakın asker…(s.45). Bizans ordusundan ayrılan Oğuzlar ve Peçenekler, 

Ermeniler…(s.50). 

Hikâyede büyük bir savaĢ anlatıldığından geniĢ ve gerçek mekânlar 

kullanılmıĢtır. Bunlar: Horasan, Ġran Azerbaycan‘ı, Irak…(s.37). Tiflis, Ani, Kars 

gibi önemli merkezler…(s.38). Malazgirt Ovası…(s.37–39–43). 1068 de Bizanslılar 

tarafından alınan Kayseri, Sivas, Divriği, Toroslar ve Halep yolu ile Anadolu‘nun 

güneyi…(s.40). Türklerin ilerlediği Niksar, EskiĢehir, Sakar dolayları…(s.40). 

Ġstanbul…(s.41). Emir AfĢin tarafından alınan Honas Ģehri…(s.41). Suriye (s.41). 

Halep (s.42). Musul (s.43). Bitlis (s.43). Gürcistan, Sicilya, Irak, Ahlât…(s.44). Ġki 

ordunun karĢılaĢtığı Rahva Ovası…(s.45). Hemedan (s.52). Isfahan (s.46). Hoy 

(Alparslan‘ın ordusuna ilk hitap ettiği yer) (s.48). Zaferden sonra süslenen Bağdat 

ġehri…(s.52). 

Gerçek bir olay anlatıldığından olaylar gün, ay, yıl olarak verilebilmiĢtir. 

Bunlarla birlikte zaman anlamı veren ifadeler de kullanılmıĢtır. Romanos 

Diogenes‘in 1068‘de imparator ilan edilmesi…(s.40). 1070 yılında Ġmparatorun 

savaĢa hazırlanması. (40). Alparslan‘ın barıĢ çağrısının reddedildiğini duyduğu, 

savaĢ planı yaptığı ÇarĢamba günü…(s.47). SavaĢın baĢladığı PerĢembe 

günü…(s.48). Ordusuna hitap ettiği Cuma günü…(s.48). Bizans Ordususun dağıtılıp, 

Malazgirt Zaferinin kazanıldığı 26 Ağustos 1071… 

Eserde daha çok anlatma ve gösterme tekniği kullanılmıĢtır. Bunlarla birlikte 

geriye dönüĢ, alıntı tekniği de kullanılmıĢtır. 
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Eserin ilk paragrafında Malazgirt Zaferi‘nin tarihi (26 Ağustos 1071) verilmiĢ, 

ilerleyen sayfalarda geriye dönüĢ tekniği kullanılarak Türklerin Malatya‘ya geldiği 

1068‘den Malazgirt Zaferi‘ne kadar geçen sürede Bizans ve Türklerin çeĢitli akınları, 

savaĢ hazırlıkları, savaĢ sırasında ve sonrasında yaĢananlar anlatılmıĢtır.  

Bunlarla birlikte zaman zaman alıntı tekniği de kullanılmıĢtır. Bu alıntıların 

çoğu Alparslan‘a aittir. ―Ey askerlerim, eğer Ģehit olursam bu beyaz elbise kefenim 

olsun. Beni vurulduğum yerde gömün. O zaman ruhum göklere yükselecektir. Zaferi 

kazanırsak önümüzde çok iyi günler olacaktır.‖  

Eserde gözlemci bakıĢ acısı ve ilâhi bakıĢ açısı birlikte kullanılarak üçüncü 

tekil Ģahıs ağzından anlatım yapılmıĢtır. 

1971 yılında kaleme alınan eser 2009 yılında Elips Yayınevi tarafından 

yayımlanan Vatan Toprağı adıl eserin üçüncü konusu olarak 35–56 sayfaları arasında 

yer almıĢtır. 

Eserde yabancı kelime, söylenmesi, anlaĢılması zor ifadeler kullanılmamıĢ 

gayet anlaĢılır bir dille anlatım yapılmıĢtır. Cümlelerin uzunluğu, düzenleniĢi de 

problemli değildir. Konu baĢtan sona heyecan unsurları canlı tutularak anlatılmıĢtır. 

Gerçek yaĢanmıĢ bir konunun anlatılmıĢ olması da anlatımın canlılığını etkilemiĢtir. 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Türk tarihinden yaĢanmıĢ bir konu 

anlatılmıĢtır. Anlatımda abartıya kaçılmamıĢ, yabancı, anlaĢılması zor kelimeler 

kullanılmamıĢtır. Daha çok ortaokul çocuklarına yönelik öğretici bir anlatıdır. Konu 

ile ilgili resim kullanılmamıĢtır. 

2.1.2.2. Millet Malı 

Tamamen öğretici bir anlatıdır. Bir günün okul saatleri süresince 

gerçekleĢtirilen eğitici ve öğretici bir kır gezisi anlatılmıĢtır. Kırda da sınıf ortamı 

sağlanmıĢ, verimli bir ders iĢlenmiĢtir. Eserde milli varlıklarımızı korumamız 

gerektiği vurgulanır. 
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Öğretmen beĢinci sınıf öğrencilerini alıp kırlara götürür. O günün dersleri kırda 

yapılacaktır. Öğrenciler kayalar arasında yemyeĢil bir düzlük bulurlar ve oraya 

otururlar. Ġlk ders müziktir. Okul Ģarkıları ve marĢlar söylenir. Ardından sevilen halk 

müziği parçaları seslendirilir. Hep birlikte yemeklerini yerler. Resim yaparlar. Sıra 

kompozisyon dersine gelir. Kompozisyon dersinde çocuklar, açık oturum yapmak 

isterler. Kendilerine bir baĢkan seçerler. Millet malı konusunda konuĢmaya baĢlarlar. 

Millet malı nedir? Onları nasıl korumalıyız? Korumayanlara ne yapmalıyız? 

Konularında birbirlerinin sözünü kesmeden, fikirlerini ifade ederler. Fikirlerini 

destekleyici hikâyeler, güzel sözler söylerler. Öğretmen dersin sonunda konuyu 

toparlar. Çocukları tebrik eder. Evlerine mutlu bir Ģekilde dönerler.  

Cumhuriyet Okulu‘ndaki binin üstünde olan öğrenciler…(s.32). Okulun 

beĢinci sınıf öğrencileri…(s.32). Tatlı ve yumuĢak sesli, beĢinci sınıfların 

öğretmeni…(s.30). Millet malına örnek veren, denizlerin kirliliğini anlatan 

Levent…(s.28). Yol kenarına dikilen ağaçları anlatan Halil…(s.28). Camilerle ilgili 

bilgi veren Tahir…(s.30). Tarihi eserler ve müzeleri anlatan Cem…(s.30). Açık 

oturumda ilk söz alan, ormanlar hakkında konuĢan Feride…(s.24). Orman 

yangınlarıyla ilgili olay anlata Tunç…(s.24). Okullarla ilgili bilgi veren 

Leman…(s.26). Okullardaki eĢyaları iyi kullanmak söyleyen Nazlı…(s.26). 

Aspendos‘un hikâyesini anlatan Ali…(s.27). Almanya‘da orman yangınına sebep 

olan çocuğun hikâyesini anlatan Tunç‘un babası…(s.24). Aspendos‘u gezerken 

Ali‘lere rehberlik eden liseli genç…(s.27). Köylülerin kentlilere göre çeĢmeleri daha 

iyi koruduğunu söyleyen Halil‘in babası…(s.29). Eserleri yalnız yapmak yetmez, 

onları korumakta gerekir diyen Emel‘in ninesi…(s.32). Aspendos‘un yapılıĢ 

hikâyesindeki kral, kralın kızı ve ona talip iki tane delikanlı…(s.27). 

Hikâyede daha çok anlatım tekniği kullanılmıĢtır. Bazı fikirleri, düĢünceleri 

desteklemek amacıyla, alıntı tekniğinden faydalanılmıĢtır. Aspendos Antik 

Tiyatrosunun yapılıĢ hikâyesi (s.27).  

Birkaç yerde gösterme tekniği kullanılmıĢtır. ―Söz sırası Cem‘e gelince Ģöyle 

bir doğruldu. Hafif öksürdü. Bir söylev verecekmiĢ gibi bir hal aldı‖ (s.30). 
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Hikâyede gözlemci bakıĢ açısı kullanılmıĢ, olay üçüncü tekil anlatıcı tarafından 

anlatılmıĢtır. Yazar kendiside öğretmen olması dolayısıyla, yeri geldikçe bilgiler 

vermeyi ihmal etmemiĢtir.  

Belirli bir zaman kullanılmamıĢtır. Sadece ―güzel bir bahar günü…‖ ifadesine 

yer verilmiĢtir.   

Küçük kentten kırlara gidip, açık havada ders (s.21), Kayalar arasında yemyeĢil 

bir düzlük (s.21), Cumhuriyet Ġlkokulu…(s.21), Günün sonunda çocukların 

döndükleri evleri…(s.32) mekân belirten sözcüklerdir. 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Bilgi verme amaçlı bir anlatıdır. 

Belirli bir olay kurgusu yoktur. Dil ve anlatımı akıcı ve sadedir. Konuyu 

somutlaĢtırmaya yönelik resimlere yer verilmemiĢtir. Yazı tipi açısından  da ortaokul 

çocuklarına uygundur. 

2.1.2.3. Vatan Toprağı 

Hikâyede vatanımızın kurtuluĢu için etkin çaba göstermiĢ bir çocuk kahraman 

ve ona gösterilen vefa anlatılmaktadır. 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra Japonya yenilince, Kore Japon hâkimiyetinden 

kurtulur. Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye ayrılır. Bir süre sonra Kuzeyliler 

Güneylilere saldırır. SavaĢ büyür. BirleĢmiĢ Milletler Kurulu üye olan ülkelerden 

asker ister. Türkiye‘den de bir tugay asker gönderilir. Orada Türk askerinin 

gösterdiği baĢarı ve cesaret dillere destan olur. 

23 Nisan Bayramı yaklaĢırken Cumhuriyet Ġlkokulu öğrencileri Kore‘de 

savaĢan askerlerimize armağan göndermek isterler. Kampanyalar baĢlar, hediyeler 

hazırlanır. Okul Müdiresi de özel bir paket hazırlamıĢ ve üzerine ―YüzbaĢı Cahit 

Eser Ġçin‖ yazmıĢtır. Öğrenciler bu yazıyı ve kiĢiyi merak ederler ve sorarlar. Müdire 

Hanım anlatmaya baĢlar: 

Kendisi yeni öğretmen olup bir kazaya atandığında KurtuluĢ SavaĢı 

baĢlamıĢtır. Bir gün odasının kapısı vurulur ve öğrencilerden Cahit‘in babası olan 
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YüzbaĢı Nuri Bey gelmiĢtir. DüĢmanın kasabaya yaklaĢtığını, ailesini ona emanet 

ettiğini söylemiĢ ve düĢman askeriyle iĢbirliği içine girip kendilerine yardım 

etmelerini istemiĢtir. Bu öğretmen için çok zor olacaktır. YanlıĢ anlamalara sebep 

olacak hatta halk tarafından lanetlenme ihtimali vardır. Fakat ülkesi için istenileni 

yapmak zorundadır. DüĢmandan aldığı bilgileri Cahit‘le beraber, birçok tehlikeleri 

aĢarak askerimize ulaĢtırır. UlaĢtırılan bilgiler sayesinde Türk askerinin düĢmanı 

yenmesi kolaylaĢır ve kasaba kurtarılır. 

ĠĢte KurtuluĢ SavaĢı‘nın küçük kahramanı Ģimdi Kore‘de YüzbaĢı Cahit Eser 

olarak görev yapmaktadır. Özel pakette ise Cahit‘in ağaç bayramında diktiği çam 

ağacının yaprakları ve bahçeden bir avuç vatan toprağı vardır. 

Öğrenciler çok duygulanır. Ġçlerinden biri: ―Büyük armağan… Okul toprağı… 

Bir avuç vatan toprağı…‖der (s.17). 

Öğretmen (Müdire Hanım) ve Cahit Eser baĢ figürdür. Öğretmen: KurtuluĢ 

SavaĢı devam ederken bir kasabaya öğretmen olarak atanmıĢ, daha genç bir kızken 

baĢöğretmen olmuĢtur. YüzbaĢı Nuri Bey‘in isteği üzerine düĢman askeri ile 

iĢbirliğine girer. Kasaba halkı tarafından lanetlenme pahasına düĢmandan bilgileri 

alır. Köylü bir kadın kılığına girerek kasaba ve orman yollarını iyi bilen Cahit‘i de 

yanına alarak askerlerimize bilgileri ulaĢtırmaya çalıĢır. Kasabada silah sesleri 

artınca öğretmen bilgileri Cahit‘e verir ve kendisi geri dönmek zorunda kalır. Bu 

bilgiler sayesinde kasaba kurtulur. DüĢman ĢaĢkına döner. Tek kurĢun atmadan 

kasabadan kaçarlar.  

Cahit: YüzbaĢı Nuri Bey ile Leyla Hanım‘ın on iki yaĢında, boyundan ve 

yaĢından büyük kahramanlıklar yapan, bir kasabanın kurtuluĢuna sebep olan 

çocuklarıdır. Cahit‘i öğretmeni zeki olması, kasaba ve orman yollarını iyi bilmesi 

nedeniyle düĢmandan aldığı bilgileri Türk askerine ulaĢtırmak için yanına alır. 

Beraber Ģehrin yolunu tutarlar. Zorlu yollardan geçerek iki gün yol alırlar. Kasabada 

silahlar durmak bilmez. O yüzden öğretmen geri dönmek zorundadır. Bilgileri 

yazmak için kâğıt vardır, fakat kalem yoktur. Cahit bir dalı kalem Ģekline getirir ve 

kolunu kesip kanatır. Cahit‘in kanıyla kâğıda plan çizilir. Kolunun kanını hiç 
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düĢünmeden bilgileri Türk birliğine ulaĢtırır. Kasaba düĢmandan temizlenince alay 

görünür. Alayın önünde beyaz atın üstünde bir çocuk, elinde bayrak, kasaba halkına 

gülümseyerek bakıyor…(s.16) dur. Halk arasında YüzbaĢı‘nın Oğlu ağızdan ağza 

dolaĢır. KurtuluĢ SavaĢı‘nda bir kasabanın kurtuluĢuna sebep olan Cahit, yıllar sonra 

Güney Kore‘ye YüzbaĢı olarak gider. Ġlkokuldaki öğretmeni, okuldayken kendi 

diktiği çam ağacından yapraklar ve okulun bahçesinde bir avuç vatan toprağı 

gönderir. Bu hediye ona çocukluğunu hatırlatacak, onu memnun edecektir. 

Diğer figürler: Güney Kore‘deki askerlerimize hediye göndermek isteyen 

Cumhuriyet Ġlkokulu öğrencileri (s.9). Cahit‘in babası YüzbaĢı Nuri Bey…(s.10). Ġlk 

önce Cahit‘i öğretmene vermek istemeyen, sonra razı olan Cahit‘in annesi Leyla 

Hanım…(s.12). Haberlerin ulaĢtırıldığı Türk Komutan…(s.16).  

Bazı yerlerde kahraman, bazılarında ise gözlemci anlatıcı kullanılmıĢtır. Anının 

baĢlangıcında öğretmen ben anlatıcıyı kullanırken birden üçüncü tekil anlatıcıya 

geçilmiĢtir. 

―…Öğretmen okulundan çıkar çıkmaz buraya geldim. Genç bir kızdım. Beni 

baĢöğretmen yaptılar…(s.10). Bir gün odamın kapısı vuruldu. Öğrencilerimizden 

Cahit‘in babası idi gelen…(s.10). 

BaĢöğretmen, nasıl oldu bilinmez, o anda kendisini çok güçlü hissetti. Yüksek 

sesle konuĢmaya baĢladı…‖ (s.11); ―BaĢöğretmen, YüzbaĢı Nuri Bey‘in verdiği 

görevi yapmaya baĢlamıĢtı…‖ (s.12). 

Özellikle Cahit ve Öğretmenin konuĢmalarının geçtiği yerlerde diyalog tekniği 

kullanılarak olaylar göz önünde canlanır hale gelmiĢtir. 

—  Ne yaptın sen, ne yaptın? Dur Ģu kanı dindirelim. 

— Hayır öğretmenim. ġu çubuğu alın ve yazmak istediklerinizi yazın 

kâğıda…(s.15). 

Önce okulda 23 Nisan hazırlıkları yapılmaktadır. Kore‘deki askerlere hediyeler 

gönderilecektir. Müdire Hanım‘ın özel hediyesinden yola çıkılarak geçmiĢe bir 
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yolculuk yapılmıĢ, geriye dönüĢ tekniği kullanılarak ilk görev yılına gidilmiĢ ve bir 

anı anlatılmıĢtır. Daha doğrusu burada iki zaman kullanılmıĢtır. Birisi olayın 

yaĢandığı zaman, diğeri olayın hatırlanıldığı anının anlatıldığı zamandır. 

Yazarın ilk görev yeri olduğuna göre, 1921 yılında Çapa Öğretmen 

Okulu‘ndan mezun olup hemen göreve atanmıĢtır. Olay da 1921‘de yaĢanmıĢ 

olabilir. Ayrıca bu yıllarda da KurtuluĢ SavaĢı devam etmektedir.  

Ayrıca anının içinde geçen ―hava kararırken, gece yarısı, kasabadan çıkalı iki 

gün oldu, öğleye doğru gibi zaman belirten ifadeler de kullanılmıĢtır. 

Asıl mekân Cumhuriyet Ġlkokulu‘dur. Oradaki öğrenciler Müdire Hanım‘ın 

anısını dinlerler ve geçmiĢe giderler. Müdire Hanım‘ın anlattığı anıda geçen 

mekânlar: Hükümet Konağı (s.11–16), Hükümet Konağı‘nın balkonu (s.11–16), 

Müdire Hanım‘ın evi, kapısının önü (s.12), kasaba, Ģehir (s.12), orman, ormanda 

saklandıkları büyük ağacın kovuğu (s.14). Akdeniz…(s.17). 

100 Temel Eser arasına girmiĢ olan Vatan Toprağı adlı eserin ilk hikâyesi 

kitabın adı ile aynıdır. Yani kitap adını ilk hikâyesinden almıĢtır. Günümüzde 

ilkokul, ortaokul çocuklarının rahatlıkla okuyabileceği sadelik ve yalınlıkta 

yazılmıĢtır.  

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Eserde geriye dönüĢ tekniği biraz 

sıkıntılı kullanılmıĢtır. Zamanın kullanımı çok belirgin verilmemiĢtir. (An‘dan geriye 

dönüĢ tekrar an‘a geliĢ). Çocuklara millî duyguları kazandırması açısından konu 

seçimi uygundur. 

2.2.Romanları 

Yazarın bu türde altı eseri vardır ve alanın en değerlendirmeye değer 

ürünleridir. Ġlk romanı 1972, son romanı 1985 yılında basılmıĢtır. 1970‘li yıllar Türk 

Edebiyatı‘nda çocuk edebiyatının rağbet görmeye baĢladığı dönemdir. Yazarımız ilk 

çocuk romanını yazmadan önce bu alanın özelliklerini araĢtırmıĢ ve bu bilgilerini 

romanındaki bir figür vasıtasıyla anlatmıĢtır. Öğrendiklerini de elinden geldiğince 

uygulamıĢtır. Mutluluk, Olaylar Gemisi, Ata’nın Romanı, Karakız, Küçük Dünyalar, 
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Dragos’ta Tatil adlı romanları vardır. Bu romanları genelde farklı türlerde 

yazılmıĢtır. Yazar oldukça geniĢ figür kadrosu kullanmıĢtır. Genellikle çoğul bakıĢ 

açısı kullanmıĢtır. Bu türdeki eserlerinde de yazar ders vermeyi, bir Ģeyler öğretme 

çabasını ihmal etmemiĢ, öğretmenliğini kitaplarıyla devam ettirmiĢtir. Eserlerindeki 

en dikkat çekici yön ise kapak resimlerinin çok güzel olması ve içeriği birebir 

yansıtmasıdır.  

2.2.1. Mutluluk 

Mükerrem Kâmil Su‘nun çocuk romanlarının ilki olan bu eser daha çok 

modern roman özelliklerini yansıtmaktadır. BaĢtan sona hareket unsurları canlı 

tutularak yazılmıĢ ve iki bölümden oluĢmuĢtur. Birinci bölüm hikâye tekniği ile 

ikinci bölüm masal unsurlarıyla yazılmıĢ, sonuç kısmında ise bu iki bölüm 

birleĢtirilerek vaka sona erdirilmiĢtir. 

Konu 

Mutluluk romanında evini annesine kızdığı için terk etmeye kalkan Selma‘nın 

baĢına gelenlerden ders alması ve piĢmanlığı rüya kapsamı içerisinde tasvir edilmiĢ, 

anne ve babanın sözünden çıkmamamın önemi vurgulanmıĢtır.  

Vaka Özeti 

Yaz sezonu sona ermiĢ, yazlıkçılar birer birer geri dönmüĢ, artık okullar 

açılmıĢtır. Selma, okul arkadaĢlarından Meral‘e ders çalıĢmak için gitmek ister. 

Annesi izin vermez. Ġsteğinden vazgeçmeyerek inatlaĢan Selma, diğer arkadaĢları 

gibi özgür olmak istediğini, onların sinemaya, tiyatroya, çay, doğum günü partilerine 

rahatlıkla katıldıklarını, kendisinin de öyle yaĢamak istediğini söyler. Annesi iyice 

sinirlenir ve kızına iki tokat atar. Bu durum Selma‘ya çok ağır gelir. Gece herkes 

uyuyunca Serap‘ın yanına Adana‘ya kaçmayı planlar. Yaz tatilinde arkadaĢı Serap‘la 

yaĢadıkları bir bir gözlerinin önüne gelir. 

Selma, Ġstanbul‘da bir yazlıkta bahçıvanlık yapan bir ailenin kızıdır. Yaz 

tatilinde yalıya gelen Serap‘la çok iyi arkadaĢ olurlar. Ġkisi de aynı yaĢtadır. Fakat 
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aile yapıları, gelir düzeyleri, yaĢadıkları hayat birbirinden çok farklıdır. Serap 

kültürlü, aydın bir aileye mensupken Selma, gelenekçi, fakir bir ailede yetiĢmektedir. 

Serap yalıda anneannesi ve yazar olan dedesinin yanında kalmaktadır. Çünkü 

anne ve babası sürekli iĢ gezileri yapmaktadır. Serap bu duruma çok üzülmekte, 

yalıda Selma ile kurduğu arkadaĢlık, hoĢça vakit geçirmeleri, eğlenmeleri biraz da 

olsa onun bu üzüntüsünü gidermektedir.  

Çocukların iyi anlaĢmaları büyüklerin de gözünden kaçmaz. Bir gün Serap‘ın 

anneannesi Selma‘nın annesine çocukların birbirinden ayrılmamalarını, kardeĢ gibi 

birlikte okuyup meslek sahibi olabileceklerini söyler. Kısaca Selma evlatlık 

istenmektedir. Baba bu duruma çok öfkelenir ve izin vermez. 

Selma hikâyenin birçok yerinde Serap‘tan yüzme, kürek çekme gibi birçok 

Ģeyler öğrenir. Yaz tatili bitince Serap ailesiyle birlikte Adana‘ya çiftliklerine döner. 

Selma arkadaĢı Serap‘la geçirdiği güzel günlerini düĢünürken uyuyakalır. 

Hikâyenin bundan sonrası rüyada geçer ve masal unsurlarıyla olaylar 

anlatılmaya devam edilir.  

Selma rüyasında pencereden atlayıp alacakaranlık sokaklardan geçerek rıhtıma 

gider. Rıhtımın kalabalık olmasından yararlanıp bir vapura biner ve bileti olmadığı 

için saklanır. Bir süre sonra onu gören görevliden kaçarken bir boĢluğa düĢer. Burası 

Denizaltı Ülkesidir. Selma korkusundan bağırıp çağırmak ister ama baĢarılı olamaz. 

KarĢısında tünel gibi kocaman ağzı olan bir balık görünce gözlerini kapatır. Kendini 

bir kraliçenin huzurunda bulur. Kraliçeyi annesine benzetir. Ama ona ulaĢamaz. 

Kraliçenin isteğiyle onun emrine Yosun ve Mercan adında iki denizkızı verilir. 

Yosun ve Mercan Selma‘yı birçok yere götürüp gezdirirler. Masallar Bahçesi‘nde 

Masal ve Rüya adlarında ikiz kardeĢlerle tanıĢtırırlar. 

Evden kaçan, annesinin babasının sözünü dinlemeyen çocukların bulunduğu 

Kayıp Çocuklar Bahçesi‘ne de giderler. Oradaki çocuklar hep pislik içinde ve 

açlıktan kıvranmaktadırlar. Mercan Selma‘ya bir ayna verir. Aynayı kalbinin üstünde 

ısıtınca sevdiği insanları görebileceğini söyler. Selma denileni yapar ve anne-baba ve 
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kardeĢinin çok üzgün olduklarını görür. Ağlamaya baĢlar. Kraliçe onu huzuruna 

çağırır. Mahkemede yargılanacaktır. Yargılanma sonucu kayıp çocukların bulunduğu 

yere tam gönderilecekken Denizaltı Ülkesi‘nden bir Ģenlik haberi gelir. Kraliçe mutlu 

olunca Selma‘yı da mutlu etmek istemiĢ, onu yanına çağırtmıĢtır. Selma kraliçeye 

sarılır. Gördüğü rüyanın etkisiyle çok korkan Selma uyanır ve kendisini annesine 

sarılmıĢ bir Ģekilde bulur, gördüklerinin rüya olduğuna sevinir ve onu üzdüğü için 

özür diler. Artık Selma hatasını anlamıĢtır. 

Fikirler 

Eserde ―Mutluluğu uzakta aramamalı, her çocuk kendi ailesiyle mutlu olmayı 

bilmelidir.‖ Ana fikri verilmektedir. Bununla birlikte ―Kabahat çocukların gözlerinde 

yazılıdır‖(s.40) sözü vurgulanmıĢ, çocukların yalan söylememeleri, izinsiz bir Ģeye 

kalkıĢmamaları da anlatılmıĢtır. 

Figüratif Kadro 

Eserde nerdeyse bütün figürler olumlu yönleriyle anlatılmıĢ, birkaç kiĢi dıĢında 

olumsuz yönleri olan Ģahıslar kullanılmamıĢtır. 

Selma: Hikâyede olaylar onun baĢından geçmekte, onun bakıĢ açısıyla anlatım 

yapılmaktadır. Selma‘nın dersleri çok iyidir. Öğretmenini çok sevdiği için öğretmen 

olmak istemekte ve onunla ilgili hayaller kurmaktadır. Annesine yardım etmeyi, 

bebeklerine elbiseler giydirmeyi çok sevmektedir. Küçük Ģeylerle mutlu olabilen bir 

çocuktur. Çok sevdiği bir bez bebeği vardır. (s.50). Annesi çeyiz sandığını açtığında 

sandıktaki renkli boncuklarla ve küçük bez parçalarıyla oynamak onu çok mutlu 

etmektedir (s.41). Serap‘la güzel bir arkadaĢlık kurmuĢ annesinden tokat yiyince 

onun yanın kaçmayı düĢünmüĢtür. Onunla geçirdiği mutlu günlerini düĢünürken 

uyuyakalmıĢ ve rüyasında gördükleriyle hatasını anlamıĢtır. Karaböcek adında bir 

kedisi vardır. Minik bir yavru iken bahçe kapısında bulmuĢtur onu (s.18). Karaböcek 

Selma‘nın bütün dediklerini anlamaktadır (s.26). 

Hikâyede baĢ figür Selma olmasına rağmen Serap daha güçlü, baskın bir 

karakter olarak çizilmiĢtir. Çünkü  birçok yerde Serap Selma‘ya bir Ģeyler öğreten, 
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giriĢken, zorluklardan çabucak sıyrılabilen ve kendine güvenen biri olarak 

gösterilirken, Selma daha çekingen ve pasif anlatılmıĢtır. Selma‘nın sadece fiziksel 

özellik olarak ellerinin sert olduğundan bahsedilmiĢ, Serap‘la ilgili ―yüzü çok güzel, 

dalga dalga kestane rengi saçları omuzlarına dökülmüĢ, kirpikleri uzun ve kıvırcık, 

gözleri iri iri, pırıl pırıl, burnunun ucu yukarı kalkık, küçük ve biçimliydi. Elleri 

yumuĢacıktır‖ (s.8–9) gibi ifadeler kullanılmıĢtır.  

Serap: Anne ve babası genellikle iĢ gezilerinde olduğu için yazları anneanne 

ve dedesi ile birlikte yazlıkta kalmaktadır. ―Yüzü çok güzel, dalga dalga kestane 

rengi saçları omuzlarına dökülmüĢ, kirpikleri uzun ve kıvırcık, gözleri iri iri, pırıl 

pırıl, burnunun ucu yukarı kalkık, küçük ve biçimliydi. Elleri yumuĢacıktır‖ (s.8–9) 

gibi ifadelerle fiziksel bilgileri verilmiĢtir.  Tarih dersini sevmeyen (s.20), yüzmeyi, 

kürek çekmeyi çok iyi bilen Serap (s.15), aslında Adana‘da bir çiftlikte yaĢayan 

zengin, kültürlü bir ailenin kızıdır(s.18). Maceracı, cesaretli, yeni Ģeyler denemeye 

hevesli, ―zorlukların içinden kolayca çıkabilen, özgüveni tam bir çocuktur.‖ (s.69). 

Annesi kızına arkadaĢlarıyla geçireceği güzel bir doğum günü partisi düzenlemiĢtir 

(s.77–82).18 

Selma’nın babası ve annesi: Çok konuĢmayı sevmeyen (s.26), kendi 

yaĢayamadıkları güzellikleri çocuklarına yaĢatmaya çalıĢan, kendi yağıyla kavrulan 

iyi huylu insanlardır. 

Baba: Selma‘nın annesini yaĢadığı sıkıntılardan kurtarmıĢ adeta annesinin hem 

kocası hem babası hem akrabası olmuĢtur. EĢine ve çocuklarına sahip çıkan, onlara 

çok değer veren biridir. Yazlıkta da ünlü bir bahçıvandır. ―Babam boĢuna nam 

vermemiĢtir buralarda dedim içimden. Kolay kolay BahçıvanbaĢı olunur mu? BaĢka 

yalılardan, evlerden de kendi bahçelerine vakti olunca bir bakıversin, bahçelerine 

düzen vermeyi öteki bahçıvanlara öğretsin diye babama rica ederler.‖ (s.36). 

                                                 

18
 Yazarın kendi kızının ismi de Serap‘tır. Belki de burada baĢ figürden daha belirgin çizilen 

Serap kendi kızıdır. 
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―Babam insanlara yardım etmekten çok hoĢlanır, çevredeki bahçıvanlara seve 

seve yardımcı olur. Çiçeklerin, bitkilerin hastalıklarından anlar. Ġlaçlamada üstüne 

yoktur. AĢılamada da‖ (s.36). 

Anne: Hikâyenin en olumlu figürü olmakla birlikte Selma‘ya tokat atan kiĢidir. 

Evlatlık olarak büyümüĢ (s.103), okula gidememiĢ, büyüdüğü ailenin çocuklarından 

ve evin hanımından çok çekmiĢ (s.104), kimseleri rahatsız etmek istemeyen (s.74), 

insan halinden anlayan, iki çocuk annesi bir kadındır. Annesi o küçükken ölünce beĢ 

kardeĢ ortalıkta kalmıĢ, babaları Ģehre gelip çocuklarını farklı ailelere dağıtmıĢtır. 

Yıllar sonra babası onu görmek istemiĢ ve ona annesinden hatıra bir fincan vermiĢtir. 

O fincan Emine için çok kıymetlidir fakat Selma‘nın kedisi Karaböcek onu kırmıĢtır. 

Emine fincanın kırıklarını atmaya kıyamamıĢ sandığına kaldırmıĢtır. Selma rüya 

görürken uzun süre baĢucundan ayrılmamıĢ, korkulu rüyanın etkisiyle çıkan ateĢini 

düĢürmek için uğraĢmıĢtır. 

Serap’ın annesi Selmin Hanım: Elleri yumuĢacık, kendisi çok güzel bir 

kadındır (s.18). Çay tiryakisidir (s.89). Halil‘i denizde boğulmaktan kurtarmıĢ ve ona 

ilk müdahaleyi yapıp hayata döndürmesiyle hikâyede yer almıĢtır (s.75). 

Serap’ın babası: Yüzme yarıĢlarında dereceler almıĢ usta bir yüzücüdür. 

(s.100). Sürekli eĢiyle iĢ gezilerine çıkmakta, kızlarıyla fazla vakit geçirememektedir. 

Serap’ın dedesi: ÇalıĢma masasına, kitaplarına karĢı çok titiz davranan, 

kitapların temizliğini gözünün önünde yaptıran (s.44), Mutluluk adında bir kitap 

yazmaya çalıĢan (s.33), gezmeyi (s.10), yeni Ģeyler öğrenmeyi seven (s.11) biridir. 

Halil kaybolunca karakola telefon açmıĢ ve bulunmasını sağlamıĢtır. Selma‘ya 

Poliyanna adlı kitap hediye etmiĢtir (s.52).    

Anneanne: Hikâyede birkaç yerde geçen çok canlı bir figür değildir. Selma‘yı 

evlatlık alma fikrini anneye söyleyen kiĢidir (s.27).  

Halil: Selma‘nın beĢ yaĢındaki kardeĢidir (s.84). Denize düĢmesi (s.75) ve 

evden kaybolması (s.76) durumlarıyla hikâyeye hareketlilik getirmiĢtir. 
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Bu figürlerin dıĢında Serap‘ın dadısı (s.35), dedenin kitaplarının tozunu alan 

Pervin (s.44), dedenin Ģoförü Yıldırım Efendi (s.60), Selmin Hanım‘ın Alman 

konuğu (s.61), Halil‘i bulup karakola götüren yaĢlı adam (s86), YaĢlı adamın Halil‘i 

teslim ettiği komiser (s.86), okul arkadaĢı Meral (s.102), Emine‘yi evlatlık olarak 

alan, sert, anlayıĢız, dayakçı Hanım (s.104)  gibi karakterler de eserde yer almıĢtır.  

Ayrıca Selma‘nın kedisi Karaböcek (s.38), Serap‘ın bebeği Arap Bacı (s.46),    

köpeği Finten (s.73), birinci bölümün diğer figürleridir. 

Hikâyenin masalsı ikinci bölümünde baĢ figür yine Selma olmakla birlikte, 

Poliyanna (s.45), Yosun ve Mercan adında denizkızları (s.109), fil (s.116), zürafalar 

(s.116), at (s.117), deve (s.117), kumru (s.118), bülbül (s.120), Masal ve Rüya 

(s.122) adlı çocukları mutlu etmekle görevli ikiz kardeĢler, Kraliçe, Kral, Al BaĢlıklı 

Kız (s.45,124), Parmak Çocuk (s.125), Bremen Mızıkacıları (s.125), Keloğlan 

(s.125), deniz böcekleri (s.132), balıklar (s.132)… gibi figürler yer almaktadır. 

Anlatıcı ve BakıĢ Açısı 

Yazar eserinde tekil bakıĢ açısını kullanmıĢ ve olaylar birinci tekil kiĢi 

ağzından anlatılmıĢtır. Kahraman-anlatıcı olarak kullanılan Selma yaĢadığı ve 

gördüğü olayları anlatmaktadır. 

―Serap… Benim en iyi arkadaĢım. O gittikten sonra buraları çekilmez oldu… 

ġimdi bana her yer boĢalmıĢ gibi geliyor. Serap giderken sanki yazın sıcaklığını, 

pırıltılarını da aldı götürdü…‖ (s.5) ifadeleri hikâyede ―ben‖ birinci tekil Ģahıs 

ağzından anlatım yapıldığını göstermektedir. 

Anlatım Teknikleri 

Eserde en çok dikkat çeken anlatım metodu geriye dönüĢ tekniğidir. Hikâyenin 

baĢlarında ―Uyuyamıyorum. Annem beni tokatladı. Küçükken bile ondan dayak 

yememiĢtim. BeĢinci sınıf öğrencisi olan koskoca bir kız dövülür mü? 

Sindiremiyorum bunu. Ben artık bu evde kalamam. Alıp baĢımı gideceğim 

Adana‘ya… Serap‘ların yanına. Bizimkiler iyice uyusunlar da öyle. YavaĢça 

pencereden atlayıp gideceğim‖ (s.6). 
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Selma‘nın annesinden tokat yediğini ve evden kaçmak istediğini eserin 

baĢında, tokatın sebebini ancak sonlara doğru öğrenebiliyoruz. Hikâyenin birinci 

bölümü tamamen geriye dönüĢ tekniği ile yazılmıĢ. Serap‘la ve Serap‘ın ailesiyle 

yaĢanılanlar anlatılmıĢtır. 

Yazar, hikâyede sık sık olayın geçtiği mekânları betimleyerek somutlaĢtırmalar 

yapmıĢtır. Buna en iyi örnek Emirgan‘da bir kahve tasviridir: 

―Kahvenin ortasında koskoca bir çınar ağacı. Dalları birbirine karıĢmıĢ, aĢağı 

doğru sarkıyor. Yaprak, yaprak, yaprak… Gökyüzü görünmüyor bunlardan. Ağacın 

bu kadar büyüğünü bizim oralarda görmedim ben. Babamın dediğine göre yüz 

yaĢından büyükmüĢ bu çınar ağacı. ĠĢte bu ulu ağacın altına masalar, sandalyeler 

koymuĢlar denize karĢı. TaĢlı taĢlı bir yer. YokuĢ gibi. Bu kahve Ġstanbul‘un en ünlü 

yerlerinden biriymiĢ, ara sıra buraya tanınmıĢ kiĢiler büyük adamlar da gelir, çay 

içermiĢ‖ (s.57). 

Hikâyede üçüncü olarak iç monolog yöntemine yer verilmiĢtir. ―…beĢinci sınıf 

öğrencisi olan koskoca bir kız dövülür mü, sindiremiyorum bunu. Ben artık bu evde 

kalamam‖ (s.6). 

Kullanılan diğer bir yöntem leitmotiv tekniğidir. Hikâyenin altı yerinde 

Selma‘nın öğretmen olmak istediği karĢımıza çıkmaktadır.  

Ayrıca seyahat etmek, gezmek, yeni Ģeyler öğrenmek, kitap okumak leitmotiv 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Zaman 

Hikâyede anlatılanlar bir sonbahar gecesinde geçmektedir. Selma annesinden 

tokat yer ve bunu gururuna yediremez herkes uyuyunca kaçmak ister. Kahramanın o 

akĢamki düĢünceleri hatıraları kitabın vakasını oluĢturur. Geriye dönüĢ tekniği ile 

Selma‘nın zihnindeki yaz tatilinde yaĢananlar anlatılmaktadır.  

Masal kısmında ise zaman bir rüya zamanıdır. Rüyada geçen olaylar 

anlatılmaktadır. 
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Mekân 

Mekân oldukça çeĢitlidir. Hem iç hem de dıĢ mekân kullanılmıĢ olmakla 

birlikte daha çok açık mekânda olaylar geçmektedir. Ġç mekân olarak Serap‘ın odası, 

dedesinin çalıĢma odası, Selma‘nın üç gün ceza çektiği odası ve annesinin değerli 

fincanın kırıldığı mutfak karĢımıza çıkmaktadır. 

DıĢ mekân olarak ise Adana (s.22), Adana‘da Serap‘ların çiftliği (s.18), 

Ġstanbul‘un Bağdat Caddesi (s.23, 59), Suadiye ile Kadıköy arası, YeĢilköy 

Havalimanı (s.35), Emirgan (s.55), Karaköy (s.55), Yenicami önü (s.55), 

DolmaBahçe Sarayı (s.56) Üsküdar (s.59), Rumelikavağı (s.64), Altınkum Plajı 

(s.64), Suadiye Plajı, Ġzmir, Marmaris(s.90), Bodrum (s.91), YeĢilköy Havaalanı 

(s.92), Yassıada, Sivriada (s.98)…  gibi yerler verilmiĢtir. 

Masalın geçtiği yerler ise Sularaltı Ülkesi (s.133), Denizleraltı Ülkesi (s.110), 

Masallar Bahçesi (s.122) ve Kayıp Çocuklar Bölgesi (s.136)dir. 

Dil ve Üslup 

Yazarın bu hikâyede kullandığı dil sade olmakla birlikte zaman zaman 

çocukların anlamakta zorlanacakları kelimelere yer vermiĢtir. 

Kekea (s.28), balmumu (s.44), Güderi (s.60), iĢporta (s.61), mavna (s.62, 89), 

yabancı bandıralı Ģilep (s.62, 89), küpeĢte (s.63, 91), hippi (s.66), krepdamur (s.79), 

emprime (s.79), branda (s.91), sorguç (s.115)…  gibi kelimeler bunlardan bazılarıdır. 

Yazarın öğretmen olmasından dolayı sık sık çeĢitli figürler vasıtasıyla 

okuyucuya fikir verme, bilgi verme yoluna gittiğini, özlü sözler söylediğini 

görmekteyiz. Mesela yazar, çocuk romanı türünde ilk kitabını yazmadan önce bu tarz 

kitapların nasıl olması gerektiği konusunda araĢtırma yapmıĢ ve bu bilgilerini Selma 

vasıtasıyla okuyucuya da aktarmıĢtır(s.52–53). 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Hikâye çocuk edebiyatında olması 

gereken özelliklere uymaktadır. Çok canlı ve kitabın konusuna uygun bir kapak 

resmi vardır. Sayfa sayısı, konusu çocukların seviyesine göredir. Ġçinde, olayları 



 93 

somutlaĢtırmayı kolaylaĢtıracak resimler yer almaktadır. Anlatılanlar akıcıdır ve 

zorlanılmadan okunmaktadır. Eser çocukların hayal dünyasını geliĢtirecek bir 

zenginliğe sahiptir. Konusu açısından da etkileyici, ders vericidir. Yazım ve 

imlasında çok sıkıntılı değildir. Bütün bu olumlu özelliklerin yanında bazı yerlerde 

olaylar arası geçiĢler kısmen sıkıntılı olmuĢtur.  

2.2.2. Olaylar Gemisi
19

 

Yazarın bu türdeki ürünleri arasında en hacimli, figüratif kadrosu en geniĢ, sık 

sık hareket unsurlarına yer verilerek vakası hareketlendirilmiĢ, birbirine bağlı yirmi 

bir bölümden meydana gelmiĢ, birçok edebî türün özelliklerinin görüldüğü bir 

romanıdır.  

Konu 

Doktor Ġlhami Bey ve ailesinin misafirleriyle birlikte planı aylar öncesinden 

yapılmıĢ olan Akdeniz turunda yaĢadıkları ve Ģahit oldukları olaylar anlatılmaktadır. 

Eserde birbirinden farklı türler adeta iç içe geçmiĢ gibidir. Gezilip görülen yerlerin 

anlatılması yönüyle kısmen gezi yazısı türünün, roman kahramanlarından biri olan, 

ailenin vapurda tanıĢtığı ünlü Soprano Oya Onat‘a ait anılara yer vermesiyle anı 

türünün, yaĢanan ve Ģahit olunan birçok olayı anlatmasıyla da roman türünün 

özelliklerini bünyesinde birleĢtirmiĢtir.   

Vaka Özeti 

Doktor Ġlhami Bey, aylar öncesinden ailesinin ve Almanya‘dan gelecek 

misafirleri Helga Vogel‘in katılacağı sürpriz Akdeniz turu için plan yapmıĢtır. 

Ġstanbul‘dan baĢlayan yolculuk Ġskenderun‘a kadar uzanacak gönüllerince bir tatil 

yapacaklardır.  

Doktor Ġlhami Bey, eĢi Süreyya Hanım, kızı Ece ve oğlu Vedat‘tan oluĢan aile 

Ankara‘da oturmaktadır. Ece‘nin Alman mektup arkadaĢı Helga da geziye katılması 

için Türkiye‘ye davet edilmiĢtir. Misafir Ankara‘ya gelir. Ġki hafta sonra yola çıkılır. 

                                                 
19

 1970‘li yıllarda Devlet Deniz Yolları ĠĢletmesi‘nin Akdeniz ve Karadeniz gezileri hizmeti 

olmuĢtur. Yazar o yıllarda defalarca bu gezileri tekrarlamıĢtır. 
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Akdeniz yolculuğu için önce Ġstanbul‘a gelirler, iskeleye varırlar. Orada kartpostal 

satarak okul harçlığını çıkarmaya çalıĢan, Vedat‘ın Ankara‘dan arkadaĢı Rıza ile 

karĢılaĢırlar, çocuklar bir süre onunla sohbet ederler. Geminin kalkmasına az bir 

zaman kala Ġlhami Bey, bir hastasıyla görüĢmesi gerektiğini hatırlar, gemiden ayrılır. 

ĠĢini halleder fakat saati durduğu için zamanı fark edemez. Ġskeleye tekrar geldiğinde 

ise gemi hareket etmiĢtir.  

Gemiyi kaçırması Doktor Bey‘in hamal Yusuf Garip‘le tanıĢmasına sebep 

olmuĢtur. Adamın bir sıkıntısı vardır. Yedi sekiz yaĢlarında bir kız çocuğunu azgın 

bir köpekten kurtarmıĢ, sonra da onu evine götürmüĢtür. Çocuk konuĢamadığı için de 

hakkında bir bilgi edinememiĢtir. Kendisi çalıĢırken ona bakacak da kimsesi yoktur. 

Doktor Bey, çocuğu alıp bir süreliğine Suadiye‘deki annesine bırakır.  

Ailenin yolculuğu Doktor Bey yanlarında olmadığı için biraz buruk baĢlar. 

Fakat bir süre sonra baba onlara Ġzmir‘de yetiĢir.  

Marmaris‘te mola verilir. Denize girilir ve motor turu yapılır. Bundan sonra 

arkası kesilmeyecek olaylar baĢlar. Önce boğazına boncuk kaçan bir bebek Ġlhami 

Bey tarafından kurtarılır. Ardından yedi sekiz yaĢlarında ele avuca sığmaz, yaramaz 

bir çocuk denize düĢer, herkesin yüreği ağzına gelir. O da bir gemici tarafından 

kurtarılır.  

Vedat gemide kaçak bir çocukla tanıĢır. Çocuk içkici babasının zulmünden 

kaçıp bir arkadaĢının çiftliğinde çalıĢmak umuduyla gemiye gizlice binmiĢtir. Vedat 

bu durumu annesine, annesi de babaya anlatır, baba da Adnan Kaptanla olayı 

çözümler. 

Gemide ünlü Soprano Oya Onat da vardır. Ece ile Helga onunla tanıĢırlar ve 

ona hayran olurlar.  

Adnan Kaptan Ġskenderun‘dan Zehra adında on bir on iki yaĢlarında bir kızla 

döner. Zehra‘nın anne babası evlerinde bir gaz patlaması sonucu ölmüĢtür ve Zehra 

kimsesiz kalmıĢtır. Kaptan da onu bir tanıdığına evlatlık olarak götürmektedir.  
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Ġskenderun‘dan hareket eden gemiye Beyoğlu OlgunlaĢtırma Enstitüsü‘nden 

bir grup öğretmen, öğrencileriyle binmiĢler ve gemidekilere harika bir defile 

sunmuĢlardır.  

Soprano Oya Onat yoğun istek üzerine mini bir konser vermiĢ, herkesi kendine 

hayran bırakmıĢtır.  

Antalya‘da otobüsle yapılacak bir gezi planlanır. Alanya, DamlataĢ Mağarası, 

Ġncekum Plajı, Manavgat Çağlayanları, Aspendos Açıkhava Tiyatrosu gezilir. 

Gezilen yerlerle ilgili bilgiler edinilir. 

Çocuklar Antalya Parkı‘nda gezerken anne ve baba, gemiye gizlice binen 

kaçak çocuk Arif‘in ailesine ziyarete giderler. Babasının bağımlılıktan kurtulması 

için giriĢimde bulunurlar. 

Aile fertleri buluĢup iskeleye döndüklerinde iskelede büyük bir kalabalıkla 

karĢılaĢırlar. Oya Onat‘ın köylüleri onu büyük bir coĢkuyla karĢılamaya gelmiĢlerdir.  

Oya Onat, Ece ile Helga‘ya giderken özel armağanlar hazırlamıĢtır. Ece‘ye 

kendi anılarının yer aldığı bir defter bırakmıĢtır. 

Oya Onat anılarında, çocukluğundan itibaren hayatında önemli yer edinen 

olayları ve kiĢileri anlatmıĢtır. En çok da problemli, dersleriyle alakasız biri iken, onu 

ve sesini keĢfeden ġükran Öğretmenini anlatmıĢtır. 

Artık yolculuk bitmek üzeredir. Suadiye‘ye gelinir fakat maceralar orada da 

devam etmektedir. Yusuf Garip‘in bulduğu küçük kız, Ġlhami Bey‘in babasının 

giriĢimleriyle ailesine kavuĢmuĢ ve artık konuĢmaya baĢlamıĢtır. Yusuf Garib‘e de 

bahçıvanlık iĢi bulunmuĢtur. Herkes yapılan geziden çok memnun kalmıĢtır. Helga 

bir gün sonra Almanya‘ya gidecek, aile de birkaç gün sonra Ġstanbul‘dan ayrılacak, 

Ece okullar açılınca Olaylar Gemisi‘nde yaĢananları bir bir öğretmenine anlatacaktır.  
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Fikirler 

Yazarın üç türü birleĢtirmesi, farklı olayları ele alması gibi nedenlerden dolayı 

eserde pek çok mesaj verilmektedir. Eserin geneline baktığımızda ―ülkemiz tabii ve 

tarihi zenginlikler sebebiyle önemli bir yere sahiptir.‖ Mesajı verilmiĢtir. Problemli 

birçok çocuğun romana dâhil edilmesiyle ―Çocukların çoğu anne babalarının yanlıĢ 

tutumlarından dolayı sıkıntı çekmektedirler, çocuklar iyi bir aile ortamında 

yetiĢmelidir.‖ Mesajı çıkarılmaktadır. BaĢarılı ve ünlü bir figürün anılarından da 

―Ġnsanlığa en büyük hizmeti öğretmenler yapar.‖ Ana fikri çıkmaktadır. 

Figüratif Kadro 

Romanın figüratif kadrosu oldukça geniĢtir. BaĢ figür romanın isim annesi de 

olan Ece‘dir. Olaylar onun etrafında kurgulanmıĢtır. Helga onun arkadaĢıdır, iki 

mektup ona yazılmıĢ, önemli bir yer teĢkil eden Oya Onat‘ın anıları Ece‘ye 

bırakılmıĢtır. Figürün fiziksel özellikleri hakkında eser boyunca pek bilgi 

verilmemiĢ, sosyal ve psikolojik yönlerine değinilmiĢtir. 

―Ece ilkokulu bitirmiĢti. Yabancı dilde baĢarı gösterdiği için hazırlık sınıfını 

okumadan doğrudan orta bire devam edecekti.‖(s.6). Bu ifadelerden Ece‘nin on bir, 

on iki yaĢlarında olduğunu tahmin ediyoruz. ―Ece kendisini epey büyümüĢ 

hissediyordu. Ġlkokulda bütün sınıfları pekiyi ile geçmiĢti. Bundan sonra da öyle 

olması için çalıĢacak, anne ve babasını hep memnun edecekti.‖ (s.6). 

Ġlkokula baĢlamadan önce babası Almanya‘da ihtisas yaparken iki yıl orada 

kalmıĢ, Almancayı biraz öğrenmiĢtir. Bu durum onun Helga ile tanıĢmasını sağlamıĢ, 

mektuplaĢmaya baĢlamıĢlardır. ArkadaĢlıkları ilerleyince Ece ve ailesi Helga‘yı 

Türkiye‘ye davet etmiĢlerdir.  

Ece (abisinin tersine) telaĢlı, aĢırı derecede duygulu bir çocuktur. Herhangi bir 

Ģeye üzülünce hemen ağlamaktadır.  Meslek seçimi konusunda düĢünceleri sürekli 

değiĢmektedir. Öğretmen olmak isterken gemide defile yapan öğrencileri görünce 

manken olmak istemiĢtir. Fiziksel olarak sadece ―bal rengi gözleri‖ (s.193) nin 

olduğunu öğreniyoruz.  
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Helga: Münih‘te yaĢayan on iki yaĢında ve dördüncü sınıfa giden bir kızdır. 

Ece‘nin mektup arkadaĢıdır. Akdeniz turu için Türkiye‘ye davet edilmiĢtir. Babası 

Atom Enerjisi Laboratuarı‘nda görevli, annesi büyük satıĢ mağazalarından birinin 

müdürüdür. Akrabalarından bazılarının Türkiye‘yi gezdiklerini ve çok beğendiklerini 

anlatmalarının üzerine bir Türk öğrenci ile arkadaĢlık kurmak istemiĢtir.  

Fiziksel olarak ―YeĢile çalan koyu mavi gözleri‖ (s.24), ―Altın sarısı saçları, 

omuzlarına dökük, bu altın telleri andıran saçlar rüzgârda uçuĢuyor‖ (s.104) bilgileri 

verilmektedir. 

Helga Türkiye‘yi çok sevmiĢtir. ―Her gördüğü yeniliğe bayılır, hoĢuna giden 

bir Ģeyle karĢılaĢınca hemen ellerini çırpar‖ (s.35) ―Yazar olmak istiyor. Tiyatroyu 

çok seviyor‖ (s.80)dur. Gemide tanıĢtığı Oya Onat‘ı da sevmiĢtir. Hatta yazar olunca 

ilk kitabının kahramanı ünlü Soprano Oya Onat olacaktır.  

Vedat: Ece‘nin ağabeyidir. Ortaokulu bitirip liseye gidecek olan, liseli olduğu 

için kendisini çok büyümüĢ, çok Ģey öğrenmiĢ sayan, nazik zamanlarda bile 

soğukkanlılığını koruyan, üzüntüsünü, kaygılarını dıĢa vurmayan bir gençtir. Ailesi 

yurtdıĢında olduğu için Babaannesi tarafından büyütülmüĢtür (s.75). Dedesini çok 

sever. Küçük yaĢtan beri onu kendisine örnek almıĢtır. ―Dedem gibi bir adam olmak, 

yere sağlam basmak demektir, diye düĢünürdü‖ (s.25–26). Sürekli elinde dürbünü ve 

fotoğraf makinesi ile dolaĢmakta, etrafı izleyip, fotoğraf çekmektedir. ―O bir yerde 

uzun süre kalmayı sevmez. Çok hareketlidir. Küçüklüğünde öğle yemeğinden sonra 

bir saat yatakta tutsunlar diye ev halkı deliye dönermiĢ. Bazen geceleri bile kalkar, 

bir süre okur, yine yatar. O hiç uykucu değildir‖ (s.69–70). ―O zaten her Ģeyi daha 

çabuk kavrar, gözünden bir Ģey kaçmazdı‖ (s.98). ―Vedat okumaya, öğrenmeye 

meraklı bir çocuktur. Dünyaca tanınmıĢ gemicilerin, büyük kaptanların serüvenlerini 

tüm biliyordu‖ (s.136–137). Zaman zaman Vedat‘ı Ece‘nin davranıĢlarını kontrol 

eden, kısıtlayan, biri olarak görmekteyiz.  

Süreyya Hanım: Çocuklarıyla ilgilenen, onları iyi bir aile ortamında 

yetiĢtirmeye çalıĢan, eĢiyle uyumlu bir kiĢi olan anne, hikâyemizin çok öne çıkmayan 

çocukları ve eĢi tamamlayan bir figürüdür.  
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Doktor Ġlhami Günel: Ġhtisasını yapmak için iki yıl Almanya‘da kalmıĢtır. 

Yeri gelince çocuklarıyla arkadaĢ olmayı bilen, etrafındaki problemlere duyarsız 

kalmayan, yardımsever, anlayıĢlı bir babadır. Ailesine gemi ile seyahat yapma 

sürprizi hazırlamıĢtır. 

Ġstanbul‘da tam gemiye binecekleri zaman bir hastasıyla görüĢmesi gerektiğini 

hatırlayınca gemiden ayrılmıĢ, saati durduğu için gemiye yetiĢememiĢtir. Ancak 

Ġzmir‘de ailesine kavuĢabilmiĢtir. Gemide kaçak çocuk olayını çözmüĢ ve boncuk 

yutan çocuğa müdahalede bulunmuĢtur. Ayrıca kaçak çocuk Arif‘in babasını 

Antalya‘da ziyaret etmiĢ, onun alkolden kurtulması için giriĢimlerde bulunmuĢtur.  

Oya Onat: Annesi ve babasını küçük yaĢta kaybettiğinden dedesi ve ninesi 

tarafından el bebek gül bebek büyütülen Oya Onat, Antalya‘nın Gökköy‘ündendir. 

Ġlkokulda 5. sınıfa kadar pek bir Ģey öğrenememiĢ, son sınıfta hayatını değiĢtirecek 

ġükran öğretmenle tanıĢmıĢtır (s.68). Öğretmeni onun sesini keĢfetmiĢ, opera 

sanatçısı olabilmesi için ona yol göstermiĢtir (s.68). Ünlü olduktan sonra da köyünü 

unutmamıĢ sürekli irtibat halinde olmuĢtur. Dinlenmek, tatil yapmak için gazetecilere 

görünmeden köyüne gitmek isterken basın ordusuna yakalanır. Gazetecilik mesleğini 

de sevdiği için onların sorularını cevaplandırır (s.63). Sonraki günlerin birinde 

gemide bir konser verir. Gemiden ayrılırken Ece‘ye anılarını bırakır. Opera sanatçısı 

ünlü soprano Oya Onat, Antalya iskelesinde köylüleri tarafından büyük coĢkuyla 

karĢılanır. 

Yusuf Garip: ĠĢlemediği bir suçtan dolayı yıllarca hapiste yatan ve 

suçsuzluğunu ispat edemeyen (s.48)  bu sebepten karısı tarafından terk edilen biridir. 

(s.50). Sokakta bir çocuğu köpek saldırısından kurtarıp evine götürmüĢtür (s.54). 

Çocuk konuĢamadığı için anne babasına ulaĢamamıĢ (s.55), doktordan yardım 

istemiĢtir (s.56). Eserde yer alan figürler arasında en ezik, en zavallı kiĢidir. Sahip 

çıktığı kız çocuğu onun bir nebze yalnızlığını gidermiĢtir, fakat vicdan azabına daha 

fazla dayanamamıĢ, çocuğun ailesini bulabilmek için yardım istemiĢtir. Eserin 

sonunda babaanne ve dede tarafından ona bahçıvanlık iĢi verilmiĢtir. 
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Küçük kız: Yusuf Garip‘in sokakta köpekten kurtardığı, yaĢadığı olayla Ģoka 

girip konuĢamayan, her Ģeyden korkmaya baĢlayan (s.56) bir kızdır.  Gurbetçi ailesi 

onu bir tanıdıklarına emanet bırakmıĢlar kaybolduğundan haberleri olmadığı için de 

çocuğu arayan olmamıĢtır. YaĢı belirtilmemiĢ küçük kız, ailesini görünce konuĢmaya 

baĢlamıĢtır. 

Ece ve Vedat’ın dede ve babaannesi: Torunlarının baĢarılarıyla gurur duyan, 

onları yüreklendiren, olaylar karĢısında telaĢa kapılmayan, sakinliğini koruyan 

kiĢilerdir. Yusuf Garip ve bulduğu küçük kıza sahip çıkmıĢlar, onu ailesine 

kavuĢturabilmek için uğraĢmıĢlardır. 

Rıza: Aslında Ankara‘da oturan, yaz tatilinde harçlığını çıkartmak için 

Ġstanbul‘a gelip kartpostal satan (s.10), hayat kavgasına küçük yaĢta atılmıĢ (s.17), 

cana yakın (s.11), aydınlık yüzlü (s.17) bir çocuktur. Vedat‘ın okul arkadaĢıdır 

(s.10).Babası aslında kamyon Ģoförüdür. Bir trafik kazasında sakatlanmıĢ, uzun süre 

çalıĢamamıĢtır. KardeĢleri de olduğundan annesiyle birlikte kendi de çalıĢmak 

zorunda kalmıĢtır (s.14). 

Rıza, Ġskelede çocuklarla sohbet etmiĢ, Helga‘ya iyi bir ev sahipliği yapmıĢ, 

ona kartpostal hediye etmiĢtir (s.16–17). 

Geminin doktoru: Gözlerinin içi hep gülen, saçları Ģakaklarına doğru 

kırlaĢmıĢ, sigarayı bıraktığı için ağzının kenarında sürekli yanmayan puro 

bulunduran, kolay kolay öfkelenmeyen bir adamdır (s.129). 

Gülsevil öğretmen: Ece‘yi birden beĢe kadar okutmuĢtur. Güler yüzlü, genç, 

güzel, melek gibi bir öğretmendir. Öğrencileri tarafından çok sevilen, çocuk dostu 

(s.95) onlara ―ilk göz ağrılarım‖ diye hitap eden biridir (s.79).  

Arif Yılmaz: Arif, babasının alkolik olmasından dolayı arkadaĢları arasında 

hep dalga konusu olmakta (s.160), babasından da sürekli iĢkence görmektedir. Bütün 

bunlardan kurtulmak için (s.161), Ġskenderun‘daki arkadaĢının çiftliğinde çalıĢmak 

amacıyla kaçak olarak Antalya‘dan gemiye biner (s.155). Vedat ve babası sayesinde 

kaçaklıktan kurtulur (s.162). ÇalıĢıp para kazanacak daha sonra da annesini yaĢadığı 
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zulümden kurtaracaktır (s.157). Arif aslında küçüklüğünden beri mühendis olmak 

istemiĢtir (s.159). 

Arif Yılmaz’ın babası: Ġyi bir ayakkabı tamircisiyken arkadaĢları vasıtasıyla 

içkiye alıĢmıĢ, eĢine ve çocuğuna zulmetmeye baĢlamıĢtır (s.157). Doktor Ġlhami Bey 

ve eĢi, onu bu durumdan kurtarmak için giriĢimlerde bulunmuĢtur (s.293–294). 

Zehra: Anne ve babası bir gaz patlaması sonucu öldüğünden kimsesiz kalan 

(s.189), Adnan Kaptan vasıtasıyla Ġstanbul‘a getirilerek bir aileye evlatlık verilecek 

olan, son derece akıllı, çalıĢkan, terbiyeli, çok kitap okuyan, doktor olmak isteyen bir 

kızdır (s.215). Zehra on, on iki yaĢlarındadır (s.181). Annesi ve babası ölünce 

Ġskenderun‘da tüccar Halim Budak bir süre ona bakmıĢtır (s.190). Gemide Ġstanbul‘a 

götürülürken çocuklarla çabuk kaynaĢmıĢ, onların hayranlığını kazanmıĢtır. 

Ġstanbul‘da evlatlık olacağı aileye teslim edilir. 

Zehra’nın babası: Güler yüzlü, iyi kalpli, yemez yedirir, giymez giydirir 

biridir. Parayı zor kazandığı halde, yardım isteyene yardım eder.  ĠĢyerinde herkes 

tarafından sevilen biriyken geçirdiği kaza sonucu sakatlanmıĢ ve eĢiyle birlikte gaz 

patlaması sonucu ölmüĢtür (s.184–185). 

Zehra’nın annesi: EĢi çalıĢmadığı zamanlarda evinin hem erkeği hem kadını 

olmuĢtur. Zehra‘yı çok iyi yetiĢtirmiĢtir. Beslediği kumruları vardır. Bütan gazının 

patlaması sonucu eĢiyle birlikte hayatını kaybetmiĢtir (s.180). 

Eserde değindiğimiz bu figürlerden baĢka birçok yardımcı figür de yer 

almaktadır: 

Sıkıntılı günlerinde ev hizmetlisi olarak evin geçimine katkıda bulunan 

Rıza‘nın annesi (s.14), Rıza‘yı kendi çocuğu gibi gören, onu çok beğenen, gazete 

baĢbayii (s.14). Yusuf Garip‘in cezaevindeyken yaptığı tahtadan oyuncakları dıĢarıda 

sattıran, parasını hesabına yatırıveren onun suçsuzluğuna inanan, iyi niyetli, ceza evi 

müdürü (s.50–51). Oya Onat‘ı keĢfeden, öğrencileri tarafından çok sevilen, beĢinci 

sınıf öğretmeni ġükran Esen (s.68). Boğazına boncuk kaçan çocuk, annesi ve ağabeyi 

(s.125). Yaramazlığından dolayı gemide herkesin yüreğini ağzına getiren ve denize 
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düĢen yaramaz çocuk (s.135); Kaybolan yaramaz çocuğun makine dairesinde 

olduğunu haber veren genç kız (s.135). Arif Yılmaz‘la tek dalga geçmeyen, onunla 

uğraĢmayan, aksine dövüĢlerde Arif‘in yanında yer alan Altan (s.160). Hayatı üstün 

baĢarılarla dolu (s.151),  yoksullara çok acıyan (s.161), herkes tarafından sevilen, 

duygulu, evde kötürüm annesi, karısı ve iki çocuğu olan Adnan Kaptan (s.162). 

Adnan Bey‘den bakmak için kız çocuğu isteyen, emekli Kurmay Albay ve 

karısı (s.182).  

Zehra‘ya geçici süre sahip çıkan, sekiz çocuklu, Ġskenderun‘da tüccar Halim 

Budak (s.182).  

Zehra‘nın hiçbir öğrencisini birbirinden ayırt etmeyen, onları hiç dövmeyen 

ilkokul öğretmeni ġefika Hanım (s.188–189).  

Çocukların Antalya Parkında tanıĢtıkları, Finten adlı kedinin sahibi AyĢim 

Göksever (s.226). 

Oya Onat‘ın bir yaĢındayken kaybettiği anne ve babası, ağanın oğluyla evlenen 

annesinin emmisinin kızı (s.244). 

Sevdiği, suya kapılınca deliye dönen, her akĢam düğün alayının geleceği saatte 

dere boyuna giderek, güzel gelini bekleyen ağanın oğlu (s.244). 

Oya Onat‘ı büyüten toprakla uğraĢmayı çok seven dedesi, sürekli mırıl mırıl bir 

Ģeyler söyleyen, çıkrıkla yün eğiren, çok masal bilen ninesi (s.248).  

Suya kapılma olayında kocasını kaybeden ve yalnız kalan, altın gibi kalbi olan, 

akıllı ve bilgili Güllü Aba (s.249). 

Çok iyi masal anlatan, köyde tek göz odada tek baĢına yaĢayan, kocası savaĢtan 

dönmemiĢ, çocuğu olmamıĢ Nazife Yenge (s.250). 

Hiç gülmeyen, kalınca sesli, çocuklara sürekli ceza veren, ilçeden köye 

yollanmıĢ, köyü hiç sevmeyen, yaĢlı bayan öğretmen (s.261).  
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Oya Onat‘ın köyüne bir haftalığına gelen, herkesi ücretsiz muayene eden, 

güzel, iri gözlü, kalın ve etkileyici bir ses tonu olan, ġükran öğretmenin doktor 

arkadaĢı Süheyla Baykal (s.278–279). 

Ġncekum Plajında Vedat‘la yüzme yarıĢı yapan, Ģakalarıyla, taklitleriyle herkesi 

güldüren, çocuklarla güzel arkadaĢlıklar kuran Ahmet (s.298). 

Küçük kızın konuĢtuğunu, doktor ve eĢine anlatan, dede ve ninenin bahçıvanı 

ve karısı Halime (s.303). 

Küçük kızın gurbette olan anne ve babası (s.306).  

Yusuf Garip‘e bahçıvanlığı öğretecek olan Yakup ve komĢu yalının bahçıvanı 

Ġdris (s.309). 

Anlatıcı ve BakıĢ Açısı 

Yazarın kendi içinde bütünlük gösteren 21 bölümden oluĢan bu eserinde 

anlatıcı, çoğul olarak karĢımıza çıkmaktadır. Eserde genelde dünyaya, olaylara bir 

çocuğun gözüyle bakılıyor gibidir. En çok gözlemci bakıĢ açısıyla üçüncü tekil Ģahıs 

ağzından anlatım yapılmıĢtır. Kitabın ilk paragrafında ―Ece rıhtımın kalabalığına 

karıĢtıkları zaman sevinçten uçuyordu. ĠĢte Ģu beyaz vapurla uzun bir yolculuk 

yapacaklardı. Kaç yıldır bu yolculuğun hayali ile yaĢamıĢlardı. Annesi, babası, 

ağabeyi ve kendisi…‖ (s.5). 

Ġkinci olarak Ġlahi bakıĢ açısıyla üçüncü tekil Ģahıs ağzından anlatım 

yapılmıĢtır. ―Ece kamara kapısının üstünde yanan lambanın hafif ıĢığına bakarak 

düĢünüyordu. Hiç uykusu yoktu. Babasının rıhtımdaki hali gözlerinin önünden 

gitmiyordu. Birçok anı, yağmur yağar gibi kafasının içine doluyor, ateĢ üstündeki 

tavada cin mısırları patlarmıĢ gibi kafasının içinde bir sürü Ģey hoplayıp zıplıyordu 

sanki…‖(s.88). 

Eserde önemli bir yer tutan Oya Onat‘ın mektubu ile baĢlayıp anılarıyla devam 

eden kısımlarda anlatıcı birinci tekil Ģahıstır. Olaylar tekil bakıĢ açısıyla anlatılmıĢtır. 

Romandaki bu kısım bir nevi Oya Onat‘ın otobiyografisi gibidir. 
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―Bu ses içime ürperti veriyor. Hemen ayağa kalkıyorum. Bütün çocuklar da 

kalkıyorlar. ―günaydın‖ diyoruz ama dosdoğru içimden günaydın demek yerine 

―günkara‖ demek geliyor‖ (s.265). 

Kahraman anlatıcının kullanıldığı (anne tarafından) ve üçüncü tekil Ģahıs 

ağzıyla anlatımın yapıldığı yerler de vardır: ―Vapurun hareketinden önce üst 

güvertede geçen hoĢ sahneyi bizimkiler kaçırmıĢlardı.‖(s.61). 

Anlatım Teknikleri 

Eserin hacimli olması, birden fazla anlatıcının bulunması, kalabalık figüratif 

kadrosu kullanılan anlatım tekniklerini de çeĢitlendirmiĢtir. 

En fazla kullanılan anlatım tekniği geriye dönüĢ tekniğidir. ―Hatırlıyor musun 

hani, Bahçelievler‘de oturduğumuz sıra, yanımızdaki evde birileri oturuyordu. Baba 

çok sertti. Çocukları çok dövdüğünü söylerlerdi. Büyüğü korkudan dayak 

korkusundan kekeme oldu diyorlardı‖ (s.176). 

Ayrıca Ece‘nin sık sık anılarını hatırlaması, Oya Onat‘ın anıları geriye 

dönüĢleri zorunlu kılmıĢtır. 

―Dedemle ninem beni yadigâr diye daha da çok sevmiĢler. Bir dediğim iki 

olmazdı. Gözümün içine bakar, üstüme titrerlerdi. KomĢularla, Güllü Abayla dere 

boyuna gittiğim zaman içleri rahat etmezdi. Sanki annemle babamı alan sular beni de 

götüreceklermiĢ gibi…‖ (s.248). 

Kullanılan diğer bir teknik de betimleme tekniğidir. Eserde kiĢi 

betimlemelerinden ziyade, çevre, mekân, tabiat betimlemelerinin daha çok 

yapıldığını görmekteyiz. Bu Ģekilde okuyucu metnin dünyasına çekilmektedir. 

―Hele bizim derenin kayalardan döküldüğü yere bayılıyordum.‖ 

―Helga, Antalya sokaklarına bayıldı. Kaldırım kıyılarına dikilmiĢ portakal, 

turunç ağaçları ne kadar hoĢtu. Caddenin ortasından incecik bir akarsu geçiyordu. 

Suyun iki yakasında palmiyeler vardı‖ (s.228). 
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Yazar birçok eserinde olduğu gibi bunda da öğretmen leitmotivini çok 

kullanmıĢtır. 

Ece ―Oh benim sevgili öğretmenim‖ dedi, A‘dan baĢladın Z‘ye kadar bana 

bilmediğim birçok Ģeyi sen öğrettin… (s.92). Ayrıca ―bir yerlere gelen insanlar 

üzerinde mutlaka bir öğretmenin etkisi vardır‖ düĢüncesi sık sık vurgulanmıĢtır. 

Diğer leitmotiv de ―kitap okumanın önemi‖ dir. 

Metnin muhtemel ağırlığını hafifletmek amacıyla olsa gerek eserde diyalog 

tekniği de çokça kullanılmıĢtır. 

Helga ve Oya Onat‘ı daha yakından tanımamızı sağlayan iki mektup, mektup 

tekniğinin kullanılmasına sebep olmuĢtur. Ayrıca bu teknik esere canlılık ve heyecan 

getirmiĢtir.  

Montaj tekniği de kullanılmıĢtır. Fakat montajlanan metin anlatıcının 

ifadeleriyle yeniden yazılarak mealen verilmiĢtir. Aspendos Açıkhava Tiyatrosunun 

yapılıĢ hikâyesi anlatılmıĢtır (s.209). Figürlerden biri olan Zehra‘nın anlattığı ―Evcil 

köpek hikâyesi‖ de montajlama tekniği ile karĢımıza çıkmaktadır (s.221–222). 

Zaman zaman iç çözümleme tekniği kullanılmıĢtır. …Zehra ―sözün burasında 

biraz sustu. Yutkundu. Ġçinden ağlamak geldi. Ama kendini tuttu. Kimsenin neĢesini 

kaçırmaya hakkı yoktu. Dert kendisinindi, kendine aitti…‖ (s.217). 

―Ninemin gözleri dolu dolu… BuruĢuk elini uzatıyor bana. Bu mavi mavi 

damarları çıkmıĢ, kemikli eli sevgiyle öpüyorum. Öpüp baĢıma koyuyorum‖ (s.260) 

cümlelerinde olduğu gibi bazı yerlerde de anlatma-gösterme tekniği kullanılmıĢtır. 

Zaman 

Hikâyede net bir zaman olmamakla birlikte ―Ağabeyi ortaokulu bitirmiĢti. 

ġimdi bir liseliydi‖ (s.5). ―Ya kendisi? O da ilkokul diplomasını almıĢtı‖ (s.6) Helga 

Türkiye‘ye geldiğinde ―yanlarında kaldığı iki hafta içinde üç beĢ Türkçe kelime 

öğrenmiĢti‖ (s.7) ifadesinden yaz tatiline gireli en az iki hafta gibi bir süre olmuĢtur. 

Birkaç gün Suadiye‘de kalınmıĢtır ki Helga babaanne ve dedeyle tanıĢmıĢtır. 
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Akdeniz turu yapılmıĢ ve dönüĢte dedenin evine gidilmiĢ orada bir hafta daha 

kalınmıĢtır. Bunu ―O gece Ece yatağında yine uykusu kaçmıĢ düĢünüyordu. Ertesi 

gün Helga‘yı YeĢilköy‘den uçakla yolcu edeceklerdi. Suadiye‘de hafta rüzgâr gibi 

geçmiĢtir.‖ (s.309) ifadelerinden anlıyoruz. 

―Birkaç gün sonra babaanne ve dedesinden de ayrılacaktı (s.309). Okulların 

açılmasına az kalmıĢtı.‖ (s.310). 

Aslında eserde anlatılan olaylar bir yaz tatilinde yaĢananlardır. Yalnız ―iĢte Ģu 

beyaz vapurla uzun bir yolculuk yapacaklardı. Kaç yıldır bu yolculuğun hayali ile 

yaĢamıĢlardı‖ (s.5) sözleriyle, Ece‘nin anıları vasıtasıyla ve Oya Onat‘ın çocukluk 

yıllarının anlatılmasıyla, Zehra‘nın anne ve babasını kaybettiği günü hatırlamasıyla 

aylar, yıllar öncesine gidildiğini, bunlarla beraber çocukların geleceğe yönelik 

planlar yaptıklarını da görmekteyiz. Kısaca geçmiĢe gidilmesiyle ve geleceğe dair 

planlarla oldukça geniĢ ve belirsiz bir zaman kullanılmıĢtır. 

Mekân 

Eserde mekân çok çeĢitlidir. Seçilen mekânlar okuyucuda tamamen gerçeklik 

duygusu uyandırmaktadır. Olaylar çoğunlukla açık (dıĢ) mekânda geçmektedir. 

Ailenin asıl yaĢadığı yer Ankara Bahçelievlerdir. Misafirlerini Esenboğa 

Havalimanı‘ndan alırlar. Ankara‘da misafirlerine Gazi Orman Çiftliği, Çubuk Barajı, 

Çankaya, Gençlik Parkı gezdirdikleri yerlerdir. 

Boğaziçi ekspresle Ġstanbul‘a yolculuk yapılır. Mekân kapalıdır. EskiĢehir, 

Sapanca Gölü Ġstanbul‘a giderken trende görülen yerlerdir. Bostancı, Suadiye, 

Ayasofya, Sultanahmet Camii, Adalar, Çamlıca, Florya Karaköy Pastanesi 

Ġstanbul‘da gezilip görülen mekânlardır. 

Marmaris, Alanya, DamlataĢ Mağarası, Ġncekum Plajı, Manavgat Çağlayanları, 

Antalya, Aspendos Açıkhava Tiyatrosu, Antalya Parkı, Bodrum Müzesi, KuĢadası, 

Efes, Ġzmir, Meryem Ana Evi, Ġskenderun… Akdeniz turu sırasında gezilip görülen 

yerlerdir. 
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Ġç mekân Ankara‘dan Ġstanbul‘a giderken tren yolculuğunda ve Akdeniz 

turunun yapıldığı gemide kullanılmıĢtır. Gemide yemek yenilen salon, Ece ile 

Helga‘nın konuĢtukları, uyudukları kamara, Oya Onat‘ın kamarası gibi yerlerde iç 

mekân karĢımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca Suadiye‘de yaĢayan dede ve babaannenin evi, bahçesi; Yusuf Garip‘in 

küçük kızı kurtardığı sokak, onu götürdüğü evi; Ġstanbul‘da iskele Helga‘nın geldiği 

yer olan Münih karĢımıza çıkan diğer mekânlardır. 

Dil ve Üslup 

Eserdeki dil son derece akıcıdır. Okunması, anlaĢılması kolay bir eserdir. 

Yabancı, anlamı bilinmeyen kelime yok denecek kadar azdır. Bu anlamda 

kullanılanlar da genelde terim anlamlıdır ve eserin anlaĢılmasını zorlaĢtırmamaktadır. 

Yazar eserinde toplumsal renkliliği yansıtabilmiĢtir. Kendisi değil 

kahramanları konuĢturmuĢtur. Kahramanlarını konumuna, yöresine, yaĢına göre 

konuĢturmuĢ, bu da eserin gidiĢatına renk katmıĢtır. ―…öyle sıkı bir çalıĢma idi ki 

bu, ninem, eh yetti gayri, gız vaktinden önce bunayıp köĢelerde galacan, diye 

üzülüyor‖ (s.279) cümleleri bu düĢüncelerimize örnektir. 

Yine Gülsevil öğretmen: ―Bizde turizmin önemi geç anlaĢıldı çocuklar, bu 

yüzden geri kaldık. Kalkınamadık. Oysa bizim memleketimiz turizm bakımından bir 

altın damardır‖ (s.122) diyerek konumuna göre bir üslupla konuĢmuĢtur. 

Yazar, ortaokul seviyesindeki öğrencilerin rahatlıkla okuyabileceği Ģekilde bir 

eser kaleme almıĢtır. Bununla birlikte anlamı bilinmeyen kelimeler de eserde yok 

değildir. Bu kelimeler genelde müzik ve gemicilik terimleridir. 

Bunlardan bazıları; kamarot (s.37), transistor (s.42), küpeĢte (s.61), resital 

(s.61), kolan vur- (s.110), yabancı bandıralı Ģilep (s.116), pansiyonculuk (s.122), 

veranda (s.203), tayfa (s.141), flika (s.141), güverte (s.128), sundura (s.243), resital 

(s.61), minyatür (s.110), lied (s.198), arya (s.198), blöf (s.137), kep (s.243), parter 

(s.284)… gibi kelimelerdir. 
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Eserde bir Ģiire ve bir türküye de yer verilmiĢtir. ġiir Ece‘nin bir müsamerede 

okuduğu mutluluk konulu sekiz mısralık bir Ģiirdir (s.89). Türkü ise Oya Onat‘ın 

köyündeki ağanın oğlunun sevdiği kızın suya düĢmesi üzerine yaktığı altı mısralık 

bir türküdür (s.246). 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Olaylar Gemisi sayfa sayısının 

çokluğuna rağmen eserler arasında en rahat okunanıdır. Olaylar rahatlıkla 

okuyucunun gözünde canlanabilmektedir. Yazıların punto ebatları, sayfa düzeni, 

olayların çeĢitliliği ve anlatımın son derece sade olması eserin okunmasını 

kolaylaĢtırmaktadır. Kapak resmi de çocukların dikkatini çekecek Ģekildedir. Konusu 

yönüyle çocukların hayal dünyalarına katkı sağlayacak, millî ve manevi yönlerini 

destekleyecek Ģekildedir. Yalnız kitabın içerisinde resimlere yer verilmemiĢtir. Bu da 

çocuk ürünlerinde bulunması gereken bir özelliktir. 

2.2.4. Ata’nın Romanı 

Milli Eğitim Bakanlığı‘nca okullara tavsiye edilen bu eser, yazarın 

düĢüncelerini açıkça ortaya koyması, taraf tutması gibi göstergelerden dolayı tezli 

romanı olarak değerlendirilebilir. 

Konu 

1881‘de Selanik‘te baĢlayan, 10 Kasım 1938‘de Dolmabahçe Sarayı‘nda son 

bulan bir hayat, en ince ayrıntılarına kadar biyografik roman tarzında anlatılmıĢtır. 

Vaka Özeti 

Pırıl pırıl bir bahar sabahı, 1881 yılında bir güneĢ doğmuĢtur. Babası ona 

Mustafa adını vermiĢ ve ilk olarak bir kılıç hediye etmiĢtir. Doğum ailede büyük 

mutluluğa sebep olmuĢtur. Mustafa ilk olarak annesinin isteği üzerine Mahalle 

Mektebi‘ne verilmiĢ sonra babası tarafından ġemsi Efendi Okulu‘na aldırılmıĢtır. 

Mustafa bağdaĢ kurup oturmadığından Mahalle Mektebi‘ndeki hocasından azar 

iĢitmiĢ, o da hocaya karĢı gelmiĢtir. Bu olay üzerine babası da onu, ġemsi Efendi 

Okulu‘na aldırmıĢtır. 
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Mustafa‘nın babası ölünce anne ve kız kardeĢiyle dayısının çiftliğine giderler 

ve orada Mustafa çiftliğe ait ufak tefek iĢler yapar. Doğa ile içi içe olmak çok hoĢuna 

gider. 

On iki yaĢındayken annesini ikna ederek Askeri RüĢtiye‘ye yazılır. Bu okulda 

çok sevdiği Matematik Öğretmeni ona, Mustafa Kemal ismini takar.  Üç ay içinde 

yapılan bir sınavla çavuĢ olur. Öğretmenlerin olmadığı zamanlarda sınıflara girer, 

arkadaĢlarına ders anlatır. 14 yaĢında bu okulu bitirerek Manastırdaki Askerî 

Ġdadî‘ye yatılı olarak girer. 

Askerî Ġdadî‘den sonra Ġstanbul Harbiye Mektebi‘ne piyade sınıfına girer. 

Burayı 21 yaĢında bitirir. Kurmay Subay olmak için Harp Akademisi‘ne girer. Bu 

okulda kendini tarihi konulara verir. Napolyon‘a dair ne bulursa okur. Politikayla da 

ilgilenmeye baĢlar. Bir yandan derslerine çalıĢır, bir yandan memleketin durumunu 

düĢünüp çözüm yolları bulmak ister. Yirmi dört yaĢında yüzbaĢı olarak Akademi‘yi 

bitirir. Beyazıt‘ta birkaç arkadaĢıyla bir ev kiralarlar. Ali Fuat ve iki arkadaĢı ile 

birlikte, sonradan acıyarak eve aldıkları okuldan atılmıĢ genç tarafından saraya 

Ģikâyet edilirler. Tutuklanıp hapse atılırlar. Akademi Müdürü devreye girerek onları 

ġam‘a sürgün göndermek kaydıyla serbest bıraktırır. M. Kemal ve Ali Fuat ġam‘daki 

5. Ordu‘ya atanır. Orada kendisi gibi sürgün olan Hacı Mustafa ile karĢılaĢır. Birlikte 

‗Vatan‘ adında gizli bir dernek kurarlar. M. Kemal birçok yeri gezerek derneğin 

Ģubelerini açar. Ġstedikleri devrim hareketine yeterince destek sağlayabilmek için 

Selanik‘teki arkadaĢlarıyla ‗Vatan ve Hürriyet‘ Ģubesini açarlar. 

M. Kemal Selanik‘e izinsiz gitmiĢtir. Bu durumu meĢrulaĢtırmak için Askerî 

RüĢtiye‘den tanıdığı Kurmay Albay‘a gider. Albay onun için Ġstanbul‘dan dört aylık 

hava değiĢimi raporunun alınmasını sağlar. 

Ġkinci MeĢrutiyet‘in ilanından dokuz ay sonra yönetime karĢı ayaklanmalar 

ortaya çıkar. Rumeli‘de bulunan kuvvetlerden oluĢan Harekât Ordusu baĢında M. 

Kemal bulunarak Ġstanbul‘a gelir ve ayaklanmaları bastırır. 
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Ġlk savaĢını Batı Trablusgarp‘ta Ġtalyan‘lara karĢı yapar. Tobruk‘ta zafer 

kazanır. Balkan SavaĢları çıkınca Ġstanbul‘a döner. Balkan Devletleri Osmanlı‘yı 

Avrupa‘daki topraklarından atıp oraları aralarında paylaĢmak istemektedirler. 

Askerlerimiz Alman silahlarına yabancı olduklarından yenilgi üstüne yenilgi 

alırlar. Makedonya elden çıkar. Binlerce Selanikli Müslüman, göçmen olarak 

Ġstanbul‘da Camii avlularına sığınır. Zübeyde Hanım ve kardeĢi de göçmenler 

arasındadır. M. Kemal onları camii avlusunda bulur ve BeĢiktaĢ‘ta bir eve yerleĢtirir. 

Edirne onun hazırladığı savaĢ planıyla kurtarılır. Fakat Ġkinci Balkan SavaĢı‘ndan 

sonra Sofya‘ya Askerî AteĢe olarak gönderilir. 

Bulgaristan‘da Fransızcasını iyice ilerletir. O Sofya‘dayken Birinci Dünya 

SavaĢı çıkar. Artık orada duramaz olur ve Ġstanbul‘a gelir. Gelibolu‘ya gönderilir ve 

karargâhını orada kurar. 

Çanakkale‘deki birliklerin Alman komutanı; M. Kemal‘i beğeniyordu. ―Karar 

adamıdır. Ġleri görüĢlü bir savaĢçıdır. Sorumluluğu kabul eden bir önderdir‖ diyordu.  

Çanakkale‘de Komuta ettiği bütün birlikleri onun emrine vermiĢtir. 

Çanakkale SavaĢı‘nda bir Ģarapnel parçası göğsüne isabet eder. Bunu gören 

askerin, durumu ifade etmesine izin vermez. Çünkü vurulduğunun duyulmasını 

istememektedir. Zaten Ģarapnel parçası göğüs cebindeki saate çarpmıĢ ve onu 

parçalamıĢ, kendisine bir zarar gelmemiĢtir. Askerleriyle birlikte gösterdikleri 

fedakârlıklarla Gelibolu Yarımadası kurtulmuĢtur. 

Doğu cephesinde savaĢarak beĢ gün içerisinde Bitlis ve MuĢ ele geçirilir. Bu 

üstün baĢarısından dolayı kendisine ―Altın kılıç‖ madalyası verilir. 

Bağdat‘ı geri almak için kurulan ―Yıldırım Orduları‖ grubunun baĢındaki 

Alman generalle anlaĢamaz ve görevinden çekilir. 

Bu arada Almanya‘ya bir gezi düzenlenir. Geziye padiĢahın yerine Veliaht 

Vahdettin ve Mustafa Kemal de katılır. Orada savaĢ üzerine bir toplantı yapılır.  
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PadiĢah öldükten sonra tahta ġehzade Vahdettin geçer ve Mustafa Kemal‘i 

Suriye‘deki 7.Ordu Komutanlığı‘na getirir. Dünya SavaĢı‘nda müttefiklerimiz 

yenildiği için, Osmanlı Devleti de yenik sayılmıĢtır. Mustafa Kemal bu duruma çok 

üzülmüĢ ve Anadolu‘ya geçme yollarını aramaya baĢlamıĢtır. Ġlk olarak Samsun‘a, 

oradan Havza‘ya, sonra da Amasya‘ya giderek Milli Mücadele‘yi baĢlatır. Bu arada 

Ġngilizler saraya baskı yaparak Mustafa Kemal‘i Anadolu‘dan almalarını isterler. 

Fakat O, Ali Fuat PaĢa, Rauf Bey, Rafet Bey ile Amasya‘da buluĢup yollarına devam 

ederler. Bu sefer de Mustafa Kemal Ġstanbul‘un sözlerini dinlemediğinden görevden 

alınır. Yerine Kazım Karabekir getirilir.  

Amasya‘dan sonra Tokat, Sivas, Erzurum gibi illerde kongreler yapılır. Yeni 

Türk Devleti‘nin temelleri atılır. Kongrelerden sonra Ankara‘ya geçerek etrafına 

gençleri toplayıp vatanı kurtarmanın gerekliliğini anlatır. Bu arada da Anadolu‘da 

kalan topraklar bir bir iĢgal edilmeye devam edilir. Ġzmir‘in iĢgalinden sonra 

Ġstanbul‘un da iĢgali halkı daha çok galeyana getirir. Ġnsanların akın akın Milli 

Mücadele‘ye katılmasını sağlar. 

23 Nisan 1920‘de Ankara‘da büyük bir coĢkuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 

açılır.  

Mustafa Kemal ve yedi arkadaĢı için padiĢah tarafından ölüm fermanı 

çıkarılmıĢtır. Aynı Ģekilde Meclis de Damat Ferit PaĢa‘yı ölüm cezasına çarptırır. 

Böylece ülke ikiye bölünür ve iç karıĢıklıklar çıkmaya baĢlar.  

Türkiye‘yi ortadan kaldırmayı amaçlayan Sevr AntlaĢması imzalanır. Yunan 

saldırıları baĢlar ve Trakya Bölgesi Yunanlara geçer. Ardından doğudan da saldırılar 

olur. Ġçte de Çerkez Ethem ve iki kardeĢi problem çıkarırlar.    

Ġçteki karıĢıklık kısa sürede etkisiz hale getirilir. Birinci Ġnönü SavaĢı‘nda 

düĢmana karĢı ilk zafer kazanılır. Londra Konferansı yapılır. Fakat bir sonuç elde 

edilemez. 

Ġkinci Ġnönü, çok geçmeden Sakarya Meydan SavaĢı ile Yunanlılar, EskiĢehir‘e 

doğru ilerler. Mustafa Kemal bütün yetkileri kendisinde toplamak ister ve 
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BaĢkomutan olur. Bütün ülkeyi savaĢa destek olmaya çağırır. Yirmi iki gün yirmi iki 

gece süren savaĢ Türklerin lehine sonuçlanır. Mustafa Kemal bu savaĢ sırasında attan 

düĢüp kaburga kemiklerini kırmıĢtır. Meclis Onu MareĢalliğe yükseltir ve Gazi 

niĢanı verilir. Yine bu savaĢ sonunda Fransızlarla anlaĢma yapılarak Adana boĢaltılır.  

BaĢkumandan Medyan SavaĢı‘yla da Afyon, Dumlupınar Türk‘lerin eline 

geçer.  

Mustafa Kemal saltanatın kaldırılması için çalıĢmalara baĢlar. Ġtilaf Devletleri 

hem Ġstanbul Hükümeti‘ni hem de Ankara Hükümeti‘ni Lozan BarıĢ Konferansı‘na 

çağırır. Bu davetin Ġstanbul Hükümeti‘nin isteği doğrultusunda olduğunu düĢünen 

Ankara, Mecliste oy birliğiyle saltanatı kaldırır. Lozan Konferansı‘ndan istenilen 

sonuç alınamaz. Meclisin yenilenmesine karar verilir. Ve Halk Partisi kurulur. Ġkinci 

Lozan Konferansı‘nda barıĢ sağlanır. Ġtilaf Devletleri Ġstanbul‘u boĢaltırlar. Ankara 

baĢkent yapılır.  

Ġstanbul Hükümeti istifa etmek zorunda kalır. 29 Ekim 1923‘te Cumhuriyet 

ilan edilir ve Mustafa Kemal CumhurbaĢkanı seçilir.  

Büyük mücadeleler sonucu halifelik kaldırılır. Halife Abdülmecit ve ailesi 

Ġsviçre‘ye gönderilir. ġer‘i Mahkemeler kaldırılarak Medeni Kanun kabul edilir. 

ġapka devrimi yapılır ve fes kalkar.  

Gazi, yeni Türkiye‘yi sağlam temeller üzerine kurmuĢtur. Her gittiği yerde 

büyük coĢkuyla karĢılanmaktadır.  

Atatürk bir yandan ülkeyi gezerken öbür yandan inkılâplara devam etmektedir. 

Yeni Türk Alfabesi kabul edilir. KomĢu ülkelerle iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla 

Balkan Paktı imzalanır. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu kurulur. Takvim; 

Miladi Takvime, hafta tatili cumadan pazara çevrilir. Soyadı Kanunu çıkarılır.  

Montreux‘de ―Boğazlar SözleĢmesi‖ ile Türkiye‘ye boğazlarda asker 

bulundurma ve denetleme hakkı verilir.  
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Mustafa Kemal iyice hastalanır. Dinlenmesi gerekirken 2.Dünya SavaĢı‘nın 

sinyalleri gelmeye baĢladığından Hatay sorununu çözmeye çalıĢmıĢ, bu durum daha 

çok hastalanmasına sebep olmuĢtur. Son günlerini Dolmabahçe Sarayı‘ndan 

geçirmiĢ, 10 Kasım 1938‘de hayata veda etmiĢtir. Cenaze Ankara‘ya büyük bir 

hüzünle gönderilir. Geçici süreliğine Etnografya Müzesi‘ne konulur. Anıtkabir‘deki 

mezarı yapılınca oraya taĢınır. Memleketin her bir köĢesinden getirilen topraklar 

mezarının üzerine serpilir. 

Fikirler 

 Eserde ―Hayatta hiçbir baĢarı tesadüf değildir. Arkasında büyük azim, cesaret, 

sabır, kendine güven, çalıĢkanlık barındırır.‖ düĢüncesi verilmektedir. M. Kemal 

iĢgal altında ve ümitsiz bir ülkeyi milletine güvenerek, onlara cesaret vererek 

yeniden kurma baĢarısını göstermiĢtir. Bu baĢarı sıradan ve tesadüflere bağlı değildir. 

Cesaret, azim ve çok çalıĢma sonucudur. 

Figüratif Kadro 

Eserde baĢ figür Mustafa Kemal Atatürk‘tür. M. Kemal‘in hem hayatı, 

kahramanlıkları hem de kiĢilik özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmıĢtır. Aslında M. 

Kemal yüceltilmiĢ tip olarak anlatılmıĢtır.
20

 

Mustafa pırıl pırıl bir bahar sabahı, 1881 yılında bir güneĢ gibi doğmuĢ (s.5), 

doğum ailede büyük mutluluğa sebep olmuĢtur. Babası koĢarak evine gelmiĢ (s.7), 

oğluna adını koyduktan sonra ona ilk olarak bir kılıç hediye etmiĢtir (s.9). 

Annesinin gözlerine benzeyen iri mavi gözleri vardır (s.9). ―SarıĢın, çok güzel 

bir çocuktu. ArkadaĢları arasında hemen seçiliyor, herkesin dikkatini çekiyordu. 

DuruĢu, davranıĢları büyüksüydü. BaĢka çocuklar gibi sokakta aĢıkla, yemiĢ 

çekirdekleriyle oynamazdı. Bu oyunları karĢıdan seyreder, oyunlara katılmak için 

istek duymazdı‖ (s.13). 

                                                 
20

 YüceltilmiĢ tip: Buna ―idealize tip‖ te denir. Yazarın ana izleğe bağlı kalarak, kendi  kafasında 

biçimlendirdiği kusursuz bir tip olup; romancının düĢünce ve duygularını dile getiren ve temsil eden 

bir kiĢidir. Bu tip, yazar tarafından olumlanan değerleri, fiilleri, duygu ve düĢünceleri savunarak, 

yaĢayarak temsil eden biridir.  
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―Eğilmekten hoĢlanmayan bir çocuktu‖ (s.13). (ArkadaĢlarının birdirbir 

oynama teklifine karĢılık eğilmeyi kabul etmemiĢtir.) 

 ―…Onda hiç kimseye benzemeyen bir hal vardı. Bir üstünlük vardı. Onu hem 

sayıyor, hem sayıyorlardı. Bütün derslerde iyi idi. Öğretmenleri ders verirken büyük 

bir dikkatle dinler, söylenen, anlatılan Ģeyleri o anda öğrenirdi‖ (s.21). 

―Temiz giyinmeye meraklıydı. DıĢ görünüĢe önem verirdi‖ (s.22). 

Okulda kendi giydikleri kıyafetleri sevmemekte, subayların giydikleri ona 

güzel görünmektedir (s.22). 

―Mustafa açık sözlü bir çocuktu. Doğru bildiği Ģeyden ĢaĢmaz, düĢündüklerini 

açıkça söylerdi. Özgür ruhluydu‖ (s.26), ‖Mustafa ne istediğini bilen çocuktu‖ (s.26). 

―Mustafa Kemal kolay kolay arkadaĢlık kurmazdı. Kendisine yakın bulduğu, 

sevdiği ve güvendiği iki arkadaĢı vardı. Ömer Naci ve Ali Fethi‖ (s.35–36). 

―Ġyi giyinirdi. Çekici bir görünüĢü vardı. DavranıĢları kusursuzdu. Çok 

konuĢmazdı. Sessiz ve içine kapanık hali gözden kaçmıyordu. Bulgarlar ona ―Türk 

gibi bir Türk‖ diyorlardı. Yüksek aileler toplantılarına çağırıyor kendisini büyük bir 

saygı gösteriyorlardı. O bir yandan en iyi biçimde görevini yapıyor, bir yandan da 

memleketin sosyal yaĢantısını inceliyordu‖ (s.66). 

―O, (Çanakkale SavaĢı‘nda) savaĢan askerlerin en önünde gidiyordu. Bir 

bayrak gibiydi. Vücuduna kurĢun iĢlemiyordu. ġarapnel göğsüne çarpıyor da ona bir 

Ģey olmuyordu. KurĢun yağmuru altında cepheleri geziyordu. Canını düĢünmüyor, 

Mehmetlerin yanında, sırasında, onlarla omuz omuza dövüĢüyordu. Hep kendisini 

ateĢ hatlarına atıyor, askerine örnek oluyordu.  

Mustafa Kemal korku nedir bilmezdi. DüĢman gemilerinin topa tuttuğu 

yollardan yürüyüp geçiyor, düĢman gülleleri sağına soluna, önüne düĢüyordu da ona 

değmiyordu. Türk Milletini kurtarsın diye Tanrı onu koruyordu‖ (s.93–94). 
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Mustafa Kemal sabahları çok erken kalkar. Sekreterinden geliĢmelerle ilgili 

bilgiler alır (s.183). 

Öğle yemeklerini çabucak yer, akĢam arkadaĢlarıyla biraz vakit geçirir ve 

yoğun bir çalıĢma temposuna girer (s.185). 

Mustafa Kemal söylediğini yapardı. Yapamayacağı Ģeyi de asla vaat 

etmezdi…(s.217). 

―Güzel konuĢurdu. Dinleyenleri çabucak etkisi altına alırdı‖ (s.241). 

―DüĢman bayrağı da olsa bayrağa saygı duyulmalı, çünkü bayrak bir milletin 

onurunu temsil eder.‖ diye düĢünür (s.255). 

―Halkın arasına karıĢan, halkla içtenlikle konuĢan ilk devlet baĢkanıydı. 

KonuĢmaları halkı etkiliyor, memleket iĢlerine ilgiyi arttırıyordu‖ (s.282). 

YaĢlı ağaçların bile kesilmesine razı olmaz. Kimsenin Ankara‘da ağaç 

yetiĢeceğine inanmadığı yerde o bir çiftlik kurup, çeĢit çeĢit meyveler yetiĢmesini 

sağlamıĢtır (s.305). 

Hayvanları çok severdi. Onların kurban edilmesini görmeye yüreği 

dayanmıyordu (s.311–312). 

―Öğretmenliği severdi. Eğitim ve öğrenim iĢlerinde üstün bir yeteneği vardı. 

Çok kolay öğrendiği gibi çok da kolay öğretirdi‖ (s.332). 

―Çankaya‘da Gazi‘nin sofrası dostlarına açıktı. Sofranın iyi kurulmuĢ olmasını 

ister, sofra örtüsünü düzeltir, tabaklara bakar, her Ģeyle ilgilenirdi. 

Yemeğe düĢkün değildi. Askerlikte iken alıĢtığı kuru fasulye pilav severdi. 

Gündüzleri az yer, yumurtayı her zaman isterdi‖ (s.338). 

―Dünyada bana gerekli olan Ģey; bir dilim ekmekle, dostlarımla yiyip 

içebilmektir‖ derdi (s.339). 
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Çok sevdiği bir tayı vardır. Hastalandığı için yanına yaklaĢmamaları 

söylenmiĢtir. Mustafa Kemal tayını bir kez daha görmek için direnir ve ellerine 

eldiven geçirip tayını son kez sever (s.341). 

Çok sevdiği köpeği Foks ölünce çiftlikteki veterinerler köpeği doldurup camlı 

dolaba koyarlar. Mustafa Kemal buna çok üzülür ve köpeğin gömülmesini ister 

(s.342). 

 ―Atatürk çocukları çok severdi. YaĢlandıkça onlara daha çok yakınlık 

duymaya baĢladı. Onları çevresine toplar, onlarla oyunlar oynar, Rumeli Türküleri 

söylerdi‖ (s.344). 

―Ertuğrul yatı ile Boğaz‘da, Marmara‘da dolaĢmayı severdi‖ (s.352). 

―Atatürk on yıl içinde iki kez kalp krizi geçirmiĢti. Ama kalbi sağlamdı. 

Karaciğeri hasta idi. Ġstanbul‘da bulunduğu sıralardı ya Yalova‘da ya da Florya 

Deniz KöĢkü‘nde kalıyordu. Saray onu sıkıyordu. Halkın arasına karıĢır, yüzer, 

kürek çekerdi. Sağlığı bozulmuĢtu. Rengi solmuĢ, eski canlılığı kalmamıĢtı. Sürekli 

bir dinlenmeye ihtiyacı vardı‖ (s.354). 

―Atatürk‘ün bütün umudu çocuklardı, gençlerdi. Yarının Türkiye‘sini onlar 

yükseltecek, Cumhuriyeti ve devrimleri onlar koruyacaklardı‖ (s.354). 

―Bir sahil çocuğu idi. Denizi çok severdi. Ama son hastalık günlerinde 

özlemini çektiği yer, bir çam ormanlığıydı‖ (s.362). ―YeĢili çok severdi‖ (s.362). 

Zübeyde Hanım: Derin bakıĢlı, duru mavi gözleri olan Zübeyde Hanım, 

Mustafa Kemal‘in annesidir. EĢiyle ilk defa Mustafa‘nın hangi okula baĢlayacağı 

konusunda fikir ayrılığına düĢmüĢlerdir.  

―Zübeyde Hanım geleneklere bağlı bir kadındı. Oğlunun Mahalle Mektebi‘ne 

gitmesini istiyordu. Güzeldi, zekiydi, akıllı kadındı. Ama öyle pek çok okumamıĢtı. 

Ancak okuma yazma bilirdi‖ (s.9–10). 
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EĢi ölünce Zübeyde Hanım, iki çocukla çok zor durumda kalır. Mustafa‘yı 

okuldan alır, Selanik‘e yakın çiftliklerden birini yöneten ağabeyinin yanına giderler. 

Bir süre orada kalırlar.  

Oğlunun iyi bir eğitim alması konusunda eĢinin vasiyetini hiç unutmaz ve onu 

yerine getirmeye çalıĢır. Oğlunun yapısını da bildiğinden asker olmasına ilk baĢta 

çok karĢı çıkar. Fakat gördüğü rüyanın etkisi ve Mustafa‘nın ikna çabalarıyla bu 

konudaki isteklerini onaylamak zorunda kalır.  

Zübeyde Hanım, hem oğlu için, hem de Türk Milleti için sürekli dua 

etmektedir.  

Selanik‘in iĢgal edilmesiyle kızı Makbule ve birçok göçmenle birlikte 

Ġstanbul‘a gelip camii avlusuna sığınırlar. Mustafa Kemal annesini ve kız kardeĢini 

bulur. BeĢiktaĢ‘ta bir ev kiralayıp oraya yerleĢtirir. Mustafa Kemal annesi ile 

irtibatını hiç koparmamıĢtır. Zübeyde Hanım Sakarya Meydan SavaĢı‘ndan sonra 

Ankara‘ya gelmiĢ, bir süre orada yaĢamıĢtır. Atatürk yurt gezisindeyken, annesi 

Ġzmir‘de vefat etmiĢtir. Mezarı da Ġzmir‘dedir.  

Ali Rıza Efendi: Oğlunun doğduğunu haber alınca uçarcasına eve gitmiĢtir. 

Adını koyup ona bir kılıç armağan etmiĢtir.  

―Ali Rıza Efendi, zamanına göre iyi bir eğitim ve öğrenim görmüĢtü. Açık 

fikirli bir adamdı‖ (s.10). 

Oğlunu Mahalle Mektebi‘ne değil, ġemsi Efendi Okulu‘na vermek istese de 

önce Zübeyde Hanım‘ın isteği galip gelmiĢ, sonra onun istediği gibi olmuĢtur.  

―Ali Rıza Efendi küçük bir devlet memuruydu. Kazancı Selanik‘te ailesini 

geçindirmeye yetmiyordu. Bir köye verilmesini istedi. Gittikleri köy ormanlık bir 

bölgedeydi. Burada birçok kimse kereste ticareti yaparak zengin olmuĢtu. Umuda 

kapılarak memurluğu bıraktı. Kereste iĢine baĢladı. Yeniden Selanik‘e taĢındılar. 

Önceleri iĢleri iyi gitti. Büyük bir ev yaptırdı. Ancak zaman kötü idi. Rum çeteleri 

iĢini engelliyor, onu rahat bırakmıyorlardı. Hatta buralarda Osmanlı yönetimi zayıftı. 

Bu durumdan güç alan çeteler yağmacılığa baĢladılar. Ali Rıza Efendi onlarla baĢa 
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çıkamadı, kereste ticaretini bıraktı. Tuz ticaretine giriĢti. Bu iĢte de parasını batırdı. 

Üç yıl süren bir hastalıktan sonra öldü‖ (s.14). 

Ali Rıza Efendi hayatı boyunca oğlunun iyi bir eğitim alacağını ve büyük bir 

adam olacağını düĢünmüĢ, bunu eĢine sık sık ifade etmiĢtir.  

Diğer Figürler: 

Mustafa‘yı ―PaĢam, paĢam‖ diye seven, bir dediğini iki etmeyen 

anneannesi…(s.9). 

Selanik‘e yakın çiftliklerinden birini yöneten iyi kalpli, güngörmüĢ olan 

dayı…(s.15). 

Mustafa‘nın olağanüstü bir zekâya ve kavrama gücüne sahip olduğunu 

söyleyen öğretmen… (s.17). 

Mülkiye RüĢtiyesi‘nde Kaymak Hafız adıyla bilinen çocuklara kıyasıya dayak 

atan öğretmen... (s.21). 

Mustafa‘nın çok sevdiği, oğlunu da subay okulunda okutan subay komĢusu… 

(s.22). 

Asker olması için yardım istediği BinbaĢı komĢu…(s.24). 

ġiir yazan ve bunları Mustafa‘ya okuyan Askeri Ġdadî‘deki arkadaĢı Ömer 

Naci…(s.35). 

Mustafa Kemal‘e Fransızca kitaplar veren, politikayla ilgilenmesini sağlayan 

Makedonyalı arkadaĢı Ali Fethi…(s.36). 

Ġstanbul Harbiye Mektebi‘ndeki arkadaĢı Ali Fuat ve Ali Fuat‘ın emekli 

general babası…(s.37). 

Harp Okulu‘ndayken Mustafa Kemal‘in sırasındaki Namık Kemal‘e ait Ģiiri 

hafiyeler sezdirmeden alan Okul Müdürü Ali Rıza PaĢa…(s.42). 
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Beyazıt‘taki kiralanan eve Mustafa Kemal ve arkadaĢlarının acıdıkları için 

aldıkları, okuldan kovulmuĢ, daha sonra Mustafa Kemal ve arkadaĢlarını özgürlük 

hakkında konuĢtukları için saraya Ģikâyet edip hapse attıran kiĢi…(s.47–48). 

Mustafa Kemal‘in ġam‘da tanıĢtığı Ġstanbul‘da tıp öğrenimi yaparken, 

özgürlükçü düĢüncelerinden dolayı okuldan atılan ve ġam‘a sürgün gönderilen, 

burada siyasal bir dernek kurmak isteyen Hacı Mustafa…(s.50). 

Mustafa Kemal‘i Selanik‘e gelmesi için kıĢkırtan, fakat gizlice oraya gelince 

de yardım etmeye yanaĢmayan, baĢından korkan paĢa…(s.54). 

Mustafa Kemal, Selanik‘e ‗Vatan ve Hürriyet‘ derneğini kurmaya izinsiz 

geldiğinde onun Ġstanbul‘dan dört aylık hava değiĢimi raporu almasını sağlayan, 

vatansever Kurmay Albay…(s.54–55). 

―Vatan ve Hürriyet‖ derneğinde silah üzerine yemin ettikten sonra silahı 

emanet olarak verdiği arkadaĢı Hüsrev…(s.57). 

Hamidiye kaptanı Rauf Bey…(s.65). Harbiye Nazırı Enver PaĢa…(s.69). 

Dürüst, aklı baĢında, iyi yürekli, iyi yetiĢmiĢ bir asker olan Kazım 

Karabekir…(s.95–96). 

Mustafa Kemal‘in odasına emir erini dahi sokmak istemeyen, odanın bir 

köĢesinde uyuyan, onu avutan Alp adlı köpek ve ona bakan emir eri…(s.96). 

Mondros Mütarekesi‘nin imzalanmasıyla Yıldırım Orduları Komutanlığı‘ndan 

ayrılan, yerini Mustafa Kemal‘e bırakan Alman MareĢal…(s.102). 

PadiĢah kızlarından biriyle evli olduğu için Damat diye anılan Mustafa 

Kemal‘in memleket yararına bir Ģey beklemediği Hükümet BaĢkanı Ferit 

PaĢa…(s.105). 

Harbiye Nezaretinde MüsteĢar olan, Mustafa Kemal ve arkadaĢlarına 

Anadolu‘ya geçiĢ yollarını gösteren Ġsmet Bey…(s.106). 
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Mustafa Kemal‘in Samsun‘a gönderilmesini sağlayan, ĠçiĢleri Bakan Vekili 

Mehmet Ali Bey…(s.110). 

Mustafa Kemal‘in Samsun‘a gideceği gemiyi ayarlatan Bahriye 

Nazırı…(s.118). 

Mustafa Kemal‘in Samsun‘da karĢılaĢtığı, üstü baĢı yırtık, yüzünün rengi 

atmıĢ, memleketinin istila edilmesine ağlayan, daha sonra Mustafa Kemal‘in yanına 

katılan ilk er…(s.130). 

Ġzmir‘de Rauf Bey‘e adamlarıyla birlikte emrinde olduğunu söyleyen Demirci 

Efe…(s.137). 

Mustafa Kemal‘in Sivas‘a giderken karĢılaĢtığı, memleket sevdalısı ihtiyar 

adam…(s.144). 

Mustafa Kemal‘i Sivas‘ta tutuklamakla görevlendirilen Ali Galip adında eski 

bir subay…(s.146). 

Sivas‘ta Mustafa Kemal‘e Türk motifleriyle iĢlenmiĢ bir yatak örtüsü hediye 

eden genç kız, kongreye katılan delegeler…(s.154). 

Sivas‘ta Mustafa Kemal‘e hizmet eden, babasının ikazlarına aldırmadan iĢini 

yapan, temiz ruhlu genç ve iĢinden vazgeçirmeye çalıĢan ihtiyar baba…(s.155–156). 

Ġngiliz askerleri Ġstanbul‘u iĢgal edince acele Anadolu‘ya haber veren, telgraf 

memuru Manastırlı Hamdi Efendi…(s.173). 

Millîcilerin baĢ düĢmanı padiĢah…(s.176). 

Mustafa Kemal ve ondan yana olanları asi ilan eden, dönemin en büyük din 

adamı olan ġeyhülislam…(s.177). 

Mustafa Kemal‘in sekreteri Hayati…(s.183). 

Makbule‘nin eĢi (eniĢte) ve Mustafa Kemal‘den ailesine, ailesinden ona haber 

getirip götüren, güvenilir adam…(s.189). 
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Ġngilizlerin Zübeyde Hanım‘ın evine casus olarak yolladığı, üniformalı genç 

adam…(s.190). 

Milli Kuvvetleri uğraĢtıran, Ġstanbul‘dan destek gören Anzavur ve onu etkisiz 

hale getiren Çerkez Ethem…(s.192–193). 

Mustafa Kemal‘in karĢısına esir olarak çıkartılan Yunan BaĢkomutanı 

Trikopis…(s.256). 

Göğsünde Atatürk‘ün resmini taĢıyan, ihtiyar köylü…(s.259). 

Vahdettin ile birlikte yurt dıĢına gidecek olan dokuz kiĢi…(s.279). 

Ankara Hükümetinin isteği ile halife olan Abdülmecit Efendi…(s.280). 

Mustafa Kemal‘in yolunu çiçeklerle bekleyen Sultan Ana…(s.283). 

Atatürk‘ün güreĢmek istediği, aslan yapılı, güreĢçi Mehmet…(s.284). 

Mecliste bulunanlara Cumhuriyet‘in ilanı konusunda ikna edici bir konuĢma 

yapan, halk Ģairi Mehmet Emin…(s.291). 

Tarsus‘ta Atatürk‘ü karĢılayanlardan, iri yapılı, sert görünüĢlü, KurtuluĢ SavaĢı 

kahramanı Adile ÇavuĢ…(s.292). 

Gazi Yalova‘daki kaplıcalara giderken onun yolunu kesen er ve 

onbaĢı…(s.299). 

KurtuluĢ SavaĢı‘ndaki baĢarılarıyla Gazi‘yi tanıyan Yugoslavya Kralı, 

Türkiye‘ye gelen Ġran ġahı ve Irak Kralı Faysal…(s.334–336). 

Gazi‘nin aĢçıbaĢı Mehmet Usta…(s.338). 

Gazi‘yi gördüğü gün doğduğunu söyleyen yaĢlı kadın…(s.344). 

Atatürk‘ün beĢ yıl emir erliğini yapan, sonraki hayatında Güllük Köyü‘nün 

Muhtarı olan Pepe Ali…(s.354–355). 
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Atatürk‘ün tabutunu taĢıyan on iki general, süvari polis müfrezesi, mızraklı 

süvari, asker birlikleri, asker ve sivil memurlar…(s.370–371). Eserde yer alan diğer 

figürlerdir. 

Anlatıcı ve BakıĢ Açısı 

Yazar, görgü tanığı konumunda, gözlemlenen olayların anlatımını yaptığından 

dolayı gözlemci anlatıcı kullanılmıĢ, olaylar öznel bir yaklaĢımla yazar tarafından 

anlatılmıĢtır. Anlatıcı olayların kendisinde ve baĢkalarında uyandırdığı izlenimlere de 

yer vermiĢtir. Zaman zaman da anlatımda ilahi bakıĢ açısı kullanmıĢ, üçüncü tekil 

Ģahıs ağzından anlatım yapılmıĢtır. Anlatıcı-yazar kendi varlığını çok belli etmiĢtir. 

Araya girip bilgiler, yorumlar, değerlendirmeler, kiĢileri yargılamalar vs. yapmıĢtır.  

Anlatım Teknikleri 

Tezli romanda daha çok anlatma tekniğinin kullanıldığını görmekteyiz. ―Gaziyi 

çekemeyenlerden biri çevresine beĢ on kiĢi topladı. Çoğunun sabıkası vardı.‖ (s.321). 

Özellikle eserin sonlarına doğru sık sık geriye dönüĢ tekniği kullanılarak 

Atatürk‘ün anılarına yer verilmiĢtir. 

Eserin biyografik roman tarzında olmasından dolayı montaj tekniği ile 

Atatürk‘ün özlü sözlerine, yorumlarına yer verilmiĢ ve bunlar tırnak iĢareti içinde 

gösterilmiĢtir. 

Ayrıca Faruk Nafiz Çamlıbel‘e ait bir Ģiir (s.363), Zübeyde Hanım‘ın oğluna 

yazdığı mektup (s.246) ve Atatürk‘ün Pepe Ali‘ye yazdığı bir mektup (s.355–356) 

daha yer almıĢtır. 

Zaman 

Eser Atatürk‘ün doğduğu 1881‘den baĢlayıp 21 Kasım 1938‘de Atatürk‘ün 

naĢının Ankara‘daki Etnografya Müzesi‘ne konulması, sonra da oradan alınıp 

Anıtkabir‘e gömülmesiyle son bulmaktadır. Fakat Ata‘nın Romanı‘nın ilk basım 

tarihi 1981‘dir. Yani romandaki olaylar, olup bittikten sonra ileriki bir zamanda 
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hatırlamalara ve tutulan kayıtlara göre aktarılmıĢtır. Anlatılan olaylarda zaman 

çoğunlukla belirlidir, gerçek tarihler verilmiĢtir. Bu tarihlerin bir kısmı gün, ay, yıl; 

bir kısmı gün, ay; bir kısmı da ay, yıl olarak verilmiĢtir. Bazı zaman ifadeleri de 

olayın ya da durumun süresini ifade etmiĢtir. Bunlarla birlikte simgesel zamanlar da 

kullanılmıĢtır. 

19 Mayıs 1919 – Samsun‘a varıĢ Samsun‘a varıĢtan bir hafta sonra Havza‘ya 

geçiĢ…(s.130). 

Sivas ve Erzurum gezilerinin bir hafta sürmesi…(s.147); 15 gün süren Erzurum 

Kongresi…(s.151). 

Ġzmir‘in iĢgalinden 10 ay sonra Ġstanbul‘un iĢgali…(s.175). 

22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan SavaĢı…(s.235). 

26 Ağustos sabahı…(s.249). 89 Eylül…(s.259). 10 Eylül…(s.261). Üç yıl 

önce…(s.263). 24 Temmuz 1923 (s.286). Sonbahar…(s.327). Devrimlerini 

tamamladığı on yıl…(s.344).  

21 Kasım 1938- Atatürk‘ün sandukası Etnografya Müzesi‘ne geçici süreliğine 

teslim edilmesi (s.373). 

Mekân 

Eserde hareketli geçen bir ömür anlatıldığından dolayı mekân oldukça 

çeĢitlidir. 

Selanik‘te Atatürk‘ün doğduğu ev (s.7). Kubbeli çıplak bir odadan müteĢekkil 

Mahalle Mektebi (s.11). Babanın kereste iĢi için gittiği köy (s.14). Dayının çiftliği 

(s.15), çiftliğe yakın bir okul (s.20). Selanik‘teki teyzenin evi (s.20). Mülkiye 

RüĢtiyesi (s.20), Askeri Ġdadî (Manastır) (s.32), Ġstanbul Harbiye Mektebi (s.36). 

Ġstanbul‘da Ali Fuat‘la birlikte gezilen büyük ada, Boğaziçi, Marmara Denizi (s.38). 

Harbiye Akademisi (s.40). ġam (s.49). Selanik‘te Vatan ve Hürriyet Derneği‘nin 

kurulduğu ev (s.56). BeĢiktaĢ‘ta Zübeyde Hanım ve kızına tutulan ev (s.63). Edirne, 
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Çatalca, Kocaçimentepe, Conkbayırı (s.73), Anafartalar (s.81), Kireç tepe (s.90), 

Suriye (s.101), Halep (s.102), Rumeli (s.103), Dünya SavaĢı‘nda elden çıkan, 

Yemen, Hicaz, Ürdün, Filistin, Suriye, Irak (s.103). Mustafa Kemal‘in ġiĢli‘deki evi 

(s.106). Sadrazam Ferit PaĢa‘nın konağı (s.112). Sultan Ahmet alanı (s.119). 

Bandırma Vapuru (s.125). Samsun, Havza, Amasya, Tokat (s.143), Sivas (s.144), 

Erzurum (s.147). Sivas Kongresinin yapıldığı lise binası (s.153). KırĢehir (s.162), 

Ankara (s.164), Malta (s.168), Urfa, MaraĢ, Antep (s.168). Ġstanbul ġehzade baĢı 

Karakolu (s.173). Merkez Telgrafhanesi (s.174). Mustafa Kemal‘in çalıĢtığı Ziraat 

Okulu (s.183). Atatürk‘ün Çankaya‘daki iki katlı evi (s.216). Kayseri, Polatlı (s.229), 

Çal dağı (s.233). Rafet Beyin Keçiören‘deki evi (s.240). AkĢehir‘deki genel karargâh 

(s.242). Kocatepe, Afyon (s.248), Nif, Ġzmir (s.259), Ġstanbul Limanı, KarĢıyaka 

(s.263). Mudanya Konferansı‘nın yapıldığı Rus Konsolosluk binası (s.266). Merasim 

KöĢkü (s.279). Lozan Üniversitesi (s.286). Yalova (s.298), Kastamonu, Ġnebolu 

(s.308–309), Çankaya KöĢkü (s.322), Dolmabahçe Sarayı, HaydarpaĢa Garı, Ertuğrul 

Yatı (s.324). Gülhane Parkı (s.329). Savarona Yatı (s.361). Kuleli Askeri Lisesi 

(s.365). Ġzmit‘te Atatürk‘ün beyaz treni (s.372). Etnografya Müzesi (s.373). 

Anıtkabir (s.374) kullanılan mekânlardır. 

Dil ve Üslup 

Pek çok olaya ve kiĢilere yer vermesi açısından, geniĢ ve önemli bir dönemi 

ayrıntılı olarak vermek amaçlandığından panoramik roman özelliği gösterir (Çetin, 

2007: 192). 

Eserdeki olaylar akıĢı kesilmeden sebep sonuç iliĢkisine bağlı olarak 

anlatıldığından organik bütünlük göstermektedir (Çetin, 2007: 192). 

Eser; yazarın ısrarla üzerinde durduğu bir konunun olması, taraf olması, kendi 

fikirlerini de açıkça ortaya koyması yönleriyle tezli roman özelliği de göstermektedir. 

Aynı zamanda bir dönem romanı olan eserde olayların akıĢını çok zorlamasa 

da yabancı, günümüzde pek kullanılmayan bazı kelimelere yer verilmiĢtir. Ġstihkâm 

(s.248), kıvan- (s.270), tezine (s.279), serpuĢ (s.308), stil (s.326), fotin (s.313), 

iskarpin (s.313), tekmil (s.335), katafalk (s.370), müfreze (s.371)… 
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 2.2.3. Karakız 

YaĢanmıĢ bir hayatın bir bölümünün anlatıldığı Karakız romanı; vakası 

oldukça hareketli, yazarın birebir çocukluğunu ve gençliğini, çocuğa göre bir bakıĢ 

açısıyla gözlemleyen, birbirine bağlı yirmi dört bölümden oluĢmuĢ, figüratif kadrosu 

oldukça geniĢ bir eserdir.  

Konu 

 Bursa‘daki evde iki buçuk, üç yaĢlarındayken Haminne tarafından atılan 

tokatla baĢlayan bir nevi otobiyografik roman 1921 tarihinde yazarın Çapa Kız 

Öğretmen Okulu‘nu bitirmesi ve öğretmen olarak atanmasıyla son bulur. 

Vaka Özeti 

Azize, yeni doğan kardeĢinin, annesinin yanında yattığını görünce onu kıskanır 

ve kendi de yatmak ister. Haminne izin vermez, çocuk da inatlaĢınca yanağına 

unutulmaz bir tokat yer. Tokat Azize‘nin hem kalbini hem yanağını acıtmıĢtır. 

Azizelerle babaanne (Haminne), dede, hala birlikte yaĢamaktadır. Halanın çok 

sevdiği iki kedisi de vardır. Bir gün anne, bebeğe zarar verecek korkusuyla halanın 

çok kıymetli kedisini ayağıyla iter. Hala da bunu görür ve çok sinirlenir ―Onlar 

benim baĢ tacım, bu evden sen gidersin de onlar gitmezler‖ der (s.9). Anne çok 

üzülür. Odasına gidip hazırlanırken Azize, Haminneye haber verir. Gelin-görümceyi 

barıĢtırır. 

Bir gün eve yabancı bir kadın gelir. Evdeki herkes baĢkalaĢır. Gizli gizli 

konuĢmalar baĢlar. Sonunda hala bir gece gizlice Ġstanbul‘daki ağabeyine gönderilir. 

Olayın sebebi ise halayı isteyen ve kabul edilmeyen birinin onu öldürme planları 

yaptığının duyulmasıdır. 

Dedenin hastalığının ardından ölümü üzerine aile Bursa‘dan Ġstanbul‘a taĢınır. 

Bir süre oradaki ağabeyde kalırlar. Sonra Yerebatan Sarayı‘nın karĢısında bir ev 

kiralanır. Azize Sultanahmet‘teki okula (TaĢ Mektep) baĢlar. Ġlk sınıfı amcasının 



 125 

tavsiyesiyle bir sınavla atlar. ―Okumayı biliyor, fakat yazamıyordur.‖ Bir haftada 

yazmayı da öğrenir ve sınıfındaki arkadaĢlarına yetiĢir. 

Azize‘nin ailesi Ġstanbul‘da amcalarla sürekli birbirlerine gelip giderler. Bir 

süre sonra hala, KasımpaĢa‘da evi olan, tütün iĢi ile uğraĢan kendinden büyük, 

ağabeyinin arkadaĢı Mehmet EniĢte ile evlenir.  

Amca hastalanır ve ölür. Baba savaĢa gider. SavaĢtan ağır yaralı olarak döner. 

Bir süre hastanede yatar fakat iyileĢemez. Azize babasının ölümüyle adeta yıkılır.  

Hacı Baba (annenin babası) torunlarını ve kızını Bursa‘ya aldırır. On gün orada 

kalırlar. Onlara bir ev tutulur. Anne, dedenin evinde adeta bir hizmetçi gibi 

çalıĢmakta, çocuklarıyla vakit geçirememektedir. Çocuklar çok sıkıntılar, korkular 

yaĢarlar. Sonra daha ucuz diye baĢka bir eve taĢınırlar. En sonunda anne Bursa 

dıĢından zengin biriyle evlenir. Çocukları Hacı Dede‘nin evinde bırakır. Çocuklar 

için asıl iĢkenceler burada baĢlamıĢtır. Hem hizmetçi gibi çalıĢırlar, hem aç kalırlar, 

hem de Ģiddet görürler. Anne bir süre sonra küçük kızı (Nezihe‘yi) yanına aldırır. 

Azize‘yi Haminne ve Hala‘ya bırakmıĢtır. Haminne Bursa‘ya gelir ve Azize oradaki 

iĢkence ve açlıktan kurtulur. Tekrar Ġstanbul‘a bu defa halanın evine gelir. Hala ve 

eniĢte onu çok iyi karĢılarlar. ―Hacı Babanın evinden kurtulduğum için sevinçten 

durduğum yerde duramıyorum‖ (s.92) diyerek duygularını ifade etmiĢtir. 

EniĢte bir süre sonra savaĢtan dolayı dükkânı kapatır. Askere alınır. Havuz‘da 

bir tersanede çok ağır bir iĢte çalıĢmaya baĢlar. Bir süre sonra o da hastalanır. 

Azize altı yıllık ilkokulu halasının yanında bitirir. Bu sıralarda ülkenin durumu 

içler acısıdır. Azize de biraz para kazanmak için su taĢır, eniĢtesinin Havuz‘dan 

getirdiği ekmekleri satar, Haminne ile hamallık yaparlar, tekkeden eve yemek 

getirirler.  

Azize‘nin öğretmen okuluna girebilmesi için yaĢının büyütülmesi 

gerekmektedir. Hala ile birlikte mahkemeye giderler ve Azize oradan iki yaĢ 

büyümüĢ olarak çıkar. Zorlukla Çapa Kız Öğretmen Okulu‘na kaydolur. 
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Ġkinci sınıftayken Fatih‘te yangın çıkar. Yangın hızla yayılınca Öğretmen 

Okulu‘na da sıçrayacağından korkulur ve okul tatil edilir. Tatilde Azize Bursa‘ya 

annesinin yanına gider. Onlarla çok güzel günler geçirir. O annesinin yanındayken 

okulda yangından dolayı yapılamayan sınavlar yapılır. Azize‘nin haberi olmadığı 

için ikmale kalmıĢtır. Sınavlardan hep on alarak geçer. 

Bir gün hala ansızın Azize‘yi okuldan almaya gelir. Yolda eniĢtesinin hasta 

olduğunu ve onu görmek istediğini söyler. EniĢte adeta Azize ile vedalaĢmak 

istemiĢtir. Onun ölümünden sonra da okulda devamlı yatılı bölümüne yazılır.  

Azize‘nin okuldan mezun olana kadar öğretmen ve arkadaĢlarıyla birçok 

anıları olmuĢtur. 

Azize‘nin okulu biter, öğretmen olur. Dört yaĢından beri istediği, hayallerini 

kurduğu hedefine artık ulaĢmıĢtır. Tayini Anadolu‘ya çıkar. Üç sınıfı birden 

okutacak ve okulun da müdürü olacaktır. Bu durum evde de sevinçle karĢılanır. 

Haminne Azize‘yi yine yalnız bırakmaz, onunla ilk tayin yerine gider. Hala da bir 

doktorun yanında çalıĢmaya baĢlar. 

Fikirler 

Ünlü Simyacı romanında olduğu gibi ―Ġnsan iyi bir Ģey yapmaya niyet ederse 

yeryüzündeki her Ģey o insanın niyetini gerçekleĢtirmek için uğraĢacaktır‖ sözüne 

kanıt bir hayat hikâyesidir romanda anlatılanlar… 

―Ġnsan hangi olumsuzluklarla karĢılaĢırsa karĢılaĢsın amacından sapmamalı, 

yaĢadığı olumsuzluklar ona daha çok güç vermeli‖ mesajı verilmektedir. 

Bununla birlikte ―aile sevgisi çocuklar için çok önemli bir yatırımdır‖ örneği 

de sunulmaktadır. Anne- baba sevgisini hisseden çocuklar, karĢılaĢtığı güçlüklerle 

daha kolay mücadele edebilirler. Aksi takdirde mücadele etmeden hayata yenik 

düĢerler. 
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Figüratif Kadro 

Roman figüratif kadro açısından zengin bir eserdir. Romanın baĢ figürü, 

hayatının bir bölümü anlatılan Azize‘dir. Azize‘nin fiziki yönlerine hemen hemen 

değinilmemiĢ, okula, okumaya karĢı istekli, zeki ve çalıĢkan oluĢu, öğretmen olma 

hayalleri kurması ve daha çok yaĢadığı olaylarla ilgili duygu ve düĢünceleri 

anlatılmıĢtır. 

Azize ―dokuz aylıkken konuĢup yürümüĢtür‖ (s.30). KonuĢmayı, soru sormayı 

çok sevmektedir (s.42). 

Annesinin ifadelerine göre kardeĢinden çok farklıdır. ―KardeĢin gibi bebek 

oynamazsın. Evcilik oyununa yanaĢmazsın. Hiçbir oyuna kendini vermezsin. ĠĢin 

gücün masa mı olur, sandalye mi, bunlara dayanır, öğretmenlerini taklit edersin.‖ 

(s.67) sözleri, onun öğretmenliğe olan ilgisini ortaya koymaktadır. 

Azize‘nin hayatında babasının çok ayrı bir yeri olmuĢtur. ―Babamla her bir 

Ģeyden konuĢuyoruz. O benim en iyi arkadaĢım. Onu herkesten, her Ģeyden çok 

seviyorum. Dünyalar kadar seviyorum…‖ (s.68) sözlerinden de anlaĢılacağı üzere 

kahramanımız baba sevgisini daha çok hissetmektedir. 

Çok sevdiği babasından dahi bir Ģeyler isteyemediğini, yapısının çok dıĢa 

dönük olmadığını anladığımız cümlelerden biri: ―Kendiliğimden ona defterlerimin 

bittiğini, kalemlerimin küçüldüğünü söyleyemem. Ondan bir Ģey istemeye utanırım. 

Babam bunu bilir. Ben istemeden eksiklerimi anlar, Babıâli yokuĢuna götürür, 

tamamlar‖ (s.68) Ģeklindedir. 

Babanın kızı üzerine güzel hayalleri vardır: ―TaĢ Mektep… Okul deyince hep 

onu düĢünüyorum. Babam beni o okula yazdırdığı zaman altı yıl orada okuyacağımı, 

diploma alacağımı, sonra beni Avrupa‘ya yollayamazsa ünlü hocalardan dersler 

aldıracağını söylemiĢti. Bana güveniyordu. Bir manzumeyi bir kez okur, 

ezberleyiverirdim‖ (s.92–93). 
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Azize babasının ölümüyle adeta yıkılır. ―Artık yüreği mutlulukla dolu olan 

çocuk değilim, eski çocuk yok artık. Babam giderken o Aziz‘i de yanında 

götürdü‖(s.79) sözleriyle acısının büyüklüğünü anlatmıĢtır. 

Babanın ölümünden sonra ailede çözülmeler baĢlar. Hacı Baba onları Bursa‘ya 

aldırır. On gün sonra küçük bir ev tutulur, zorunlu birkaç eĢyayla oraya taĢınırlar. 

Fakat çocukların yanında anneleri kalamamakta, Hacı Baba‘nın evinde hizmetçi gibi 

kullanılmaktadır. ―Annem bir akĢam eve geldiğinde beni hasta bulmuĢ. AteĢler 

içinde yanıyormuĢum. Nezihe lambayı yakamamıĢ. Karanlıkta ağlıyormuĢ. Annemi 

tanımamıĢım. Annem benim bu hastalık günlerimde bile evde kalması için izin 

vermemiĢler‖(s.80–81). Bu hastalıktan sonra Azize‘nin saçları tutam tutam dökülür. 

Sonra da berbere traĢ ettirilir. ―Utanıyorum. Herkes bana bakıyor, herkes benimle 

eğleniyor sanıyorum. Ġyi ki okullar daha açılmadı‖(s.81) diye düĢünür. 

Bir süre sonra anne Bursa dıĢından zengin biriyle evlenir. Azize‘nin en çok 

korktuğu Ģey baĢına gelmiĢtir. Bundan dolayı annesine çok kızmıĢtır. Anneden 

ayrılırkenki durumunu ―Nezihe‘nin gözlerinden dizi dizi yaĢlar iniyordu. Ben taĢ 

gibiydim. Annem bana artık yabancıymıĢ gibi görünüyor‖(s.85) sözleriyle 

anlatmıĢtır. Ġki kardeĢ Hacı Baba‘nın evinde kalırlar. Orada birçok iĢkence görürler, 

doğru düzgün okula da gidemez.. ―Beni okula bir gün yollasalar beĢ gün 

yollamıyorlar‖ (s.86). 

Azize için kardeĢi çok önemlidir. Üvey Teyze‘nin (Hacı Baba‘nın evinde) 

iĢkenceleri üzerine ―ġu Saide Teyze Nezihe‘nin yerine de beni dövse. KardeĢimin 

dövülmesine dayanamıyorum‖ (s.85) der. Zaten bir süre sonra da kardeĢini annesi 

yanına alır. Ġki kardeĢ Bursa Ulu Cami‘nin önünde zorla birbirinden ayrılırlar. 

―Nezihe‘nin eli elimin içinde titriyor. Yol boyu iki kardeĢ konuĢacak bir Ģey 

bulamadık. Annem onu aldırıyor. Ben Hacı Dedelerde kalacağım. Ġçimde bir acı, bir 

yanma‖(s.88). Azize annesine ikinci defa kırılmıĢtır. Anne Haminne ile 

mektuplaĢmıĢ ve Azize‘yi onlara emanet etmiĢtir. 

Haminnesi Bursa‘ya gelince Hacı babasının evinden kurtulduğuna çok 

sevinmiĢtir. Ġstanbul‘da halası ve ona Karakız lâkabını takan eniĢtesi onu çok iyi 
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karĢılamıĢlar ve sonraki zamanlarda da onu kendi çocuklarından ayrı tutmamıĢlardır. 

Öğretmen Okulu‘nu bitirip çalıĢmaya baĢlayıncaya kadar onların himâyesinde 

kalmıĢtır.  SavaĢ zamanlarında maddî ve manevî birçok sıkıntıları birlikte 

yaĢamıĢlardır.  

Azize, altı yıllık ilkokulu Halasının yanında bitirir ve Çapa Kız Öğretmen 

Okulu‘na kaydolabilmesi için yaĢının büyütülmesi gerekmektedir. Hala ile birlikte 

mahkemeye giderler. ―Ne komik, oradan iki yaĢ büyümüĢ olarak çıktım.‖ Diyerek 

olayı özetler. Büyük zorluklarla okula yazılır. Ayrıca Bursa‘dayken kazınan saçlar 

artık uzamıĢ, kıvır kıvır olmuĢ, üç kafaya yetecek kadar da sıklaĢmıĢtır (s.104). 

Azize Çapa Öğretmen Okulu‘nda okurken arkadaĢlarıyla, öğretmenleriyle 

birçok olaylar, hatıralar yaĢamıĢtır.  

Öğretmen Okulu ikinci sınıftayken Fatih‘te yangın çıkar ve yayılacağından 

korktukları için okulu tatil ederler. Azize de Bursa‘nın bir kasabasında yaĢayan 

annesini ziyarete gider, orada kardeĢi ve annesiyle özlem giderir. Annesi ve kardeĢi 

orada bolluk, rahatlık içinde yaĢamaktayken onlar Ġstanbul‘da yiyecek ekmek 

bulamamaktadırlar. Azize bütün bunları görmesine rağmen annesine hiç bir Ģey 

anlatmaz, onun üzülmesini istemez. Ġstanbul‘a döndüğünde ise okul açılmıĢ ve 

sınavlar yapılmıĢtır. Azize‘nin haberi olmadığından derslerden ikmale kalmıĢtır. 

Fakat sonradan yapılan sınavlardan yüksek notlar alarak sınıfını geçmiĢtir.  

Bir gün edebiyat Öğretmeni Azize‘nin yazılarını görmek ister. Ġncelemeler 

yapıp kâğıdın kenarlarına yazılar yazar. Bu yazılar Azize‘yi yazma konusunda bir 

hayli cesaretlendirir. Yine baĢka sınıftaki kızlardan öğretmeninin onun yazılarını 

sınıfta okuduğunu duymuĢ ve çok mutlu olmuĢtur. Aynı öğretmenin mezun olduğu 

gün en az on yıl yazı yazmadan kitap okumasını, seyahat yapmasını, iyi bir gözlemci 

olmasını tavsiye etmesine çok ĢaĢırmıĢ, bir anlam verememiĢtir.‖Dayanılmaz bir 

hayal kırıklığı içinde ayrıldım Edebiyat Öğretmenimden. Kompozisyonlarımdan 

birine, geleceğin Halide Edip‘ini selamlıyorum, diye yazan o değil miydi? ġimdi bu 

dönüĢ neydi? Onu dinlerken içimde bir Ģeyler kırılmıĢ, paramparça olmuĢtu‖ (s.169). 

Fakat yıllar sonra hocasının ne demek istendiğini anlayacak ve ona hak verecektir. 
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Azize okulda terbiyesi, çalıĢkanlığı ile bulunmaz bir arkadaĢ ve çok baĢarılı bir 

öğrencidir. Yatılı kaldığı zamanlarda zaman zaman yaramazlıklara da karıĢmıĢtır. 

Öğretmenlerden biri onu suçüstü yakaladığı, arkadaĢlarının kaçtığı bir olayda o 

kaçmamıĢ arkadaĢlarını da ele vermemiĢtir. Öğretmenlerinden biri: ―–Sen okulun 

seçkin çocuklarından birisin Azize. Seni burada herkes sever.‖ ―Birkaç olayda 

tanıdım seni. Seni ne kadar sıkıĢtırsam, zorlasam arkadaĢlarını ele vermeyeceksin.‖ 

(s.154) demiĢtir. Süleyman ġevket Bey‘in sözleri de onun yapısını, psikolojisini 

anlatır tarzdadır: ―Sen yaratılıĢın bakımından çok duygulu, çok içli bir çocuksun. 

Çoğumuzun üstünde durmadan geçtiğimiz olayları, günlük ayrıntıları, benimser, 

olmayacak Ģeyleri kendine dert edersin. Korkarım bu duygusallık ilerdeki hayatında 

seni üzebilir, hırpalayabilir. Ġradeni kullan Kendine güven. Ben bütün zorlukların 

üstesinden gelebilirim de. Kalbinle kafan arasında bir denge kurmaya çalıĢ. Akıllı 

kızsın… Yeteneklisin. Ümit ve temenni ederim, bir gün yazacaksın…‖(s.169). 

O dönemlerde öğrenciler de çarĢaf giymektedir fakat Azize, son sınıfa 

gelinceye kadar geliĢmemiĢ bir çocuk görünümünde olduğu için giymemiĢtir. Son 

sınıfta boyu birden uzamıĢtır (s.173). 

Azize nihayetinde en büyük isteğine kavuĢmuĢ, öğretmen olmuĢtur. 

Yerebatan‘daki evinin önüne gitmiĢ orada geçen mutlu günlerini yeniden yaĢayıp, 

sanki babası oradaymıĢ gibi, müjdeyi ilk olarak babasına vermiĢtir. Bu durum evde 

de büyük bir sevinçle karĢılanmıĢtır. Tayini Anadolu‘da bir yere çıkmıĢtır ve orada 

altı sınıflı bir okulun hem müdürü olacak hem de üç sınıfı okutacaktır.  

Haminne (babaanne): Kahramanımızdan sonra varlığı en çok hissedilen onu 

baĢtan sona yalnız bırakmayan, Öğretmen Okulu‘ndan mezun olunca da onunla 

Anadolu‘ya giden, Haminne (babaanne)‘dir. 

 ―Evde her Ģey Haminne‘me soruluyor. Ne yapılacak olsa ondan izin almak, 

ona haber vermek gerek. Öyle de çok iĢi var ki… Ne zaman uyur, bilmiyorum‖ (s.9). 

―Haminne‘min her dediği olur, her dediği yapılır‖ (s.11). ―Haminnem tavada bir Ģey 

kızartırken mutfakta kimsenin dolaĢmasını istemez. Hele taze kızarmıĢ bir Ģeyi köfte 

olsun, börek olsun tavadan çıkarıp tattırmaktan hiç hoĢlanmaz. Aç gözlülükten hiç 
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hoĢlanmazmıĢ‖ (s.18) ifadelerinden onun titiz, çalıĢkan, herkesin üzerinde otoritesi 

olan biri olduğunu düĢündürmektedir. 

Azize roman boyunca iki defa dayak yemiĢtir. Ġkisi de Haminne tarafından 

olmuĢtur. Biri romanın ilk sayfasında anlatılan ―Ġlk anı bir tokat‖ ifadeleriyle baĢlar. 

Ġkincisi ise Halasının oğlu Cemal düĢmüĢ ve burnu kanamıĢtır. Halayı yatıĢtıramayan 

Haminne sinirini Azize‘den çıkarmıĢ çok feci bir Ģekilde onu dövmüĢtür. Sonra da 

yaptığından piĢman olmuĢ- oğlunu rüyasında görüp ona kırgın olduğunu 

hissetmiĢtir.- Azize‘den af dilemiĢtir.  

Haminne‘nin eĢinin vefat etmesiyle eski yaĢama sevinci kalmamıĢtır. Her 

sabah uyanınca bahçede çiçeklerle, fesleğenlerle uğraĢırken artık birer birer onları 

dağıtmaya baĢlar. EĢin, (dedenin) vefatından sonra Bursa‘daki mağaza ve evi satıp 

Ġstanbul‘a büyük oğlunun yanına gelirler. O, bir süre orada kalır. Ara sıra da 

Yerebatan Sarayı‘nın karĢısında tutulan Azize‘lerin evine gidip gelmektedir. Ġki 

oğlunu da kaybedince kızının yanına yerleĢir. 

Haminne dindar bir kadındır ―Yemeğe baĢlamadan önce dua eder‖ (s.70). 

Baba (oğlu) savaĢa gidince cepheden hep ölüm haberleri gelir. ―Haminnem 

seccadeden kalkmıyor. Elinde tespih, hep Kur‘an okuyor, dua ediyordu‖ (s.78). 

Haminne, aynı zamanda ―fedakâr büyük‖ tablosu da çizmektedir. ―Haminnem 

katık bizlere kalsın diye ekmeği suya, tuza batırıp yiyordu‖ (s.119). 

YaĢı ilerlemiĢ olmasına rağmen imkânsızlıklar sebebiyle evin geçimine katkıda 

bulunmaya çalıĢmıĢ, hamallık yapmıĢ, sabah herkes uyurken tekkeden yemek 

taĢımıĢtır. 

Aynı zamanda zeki kadındır. ―Haminnem okuma yazma bilmez. Ama 

ezberlediğim dersimi ona okurken neresinde takılsam hemen anlar, daha olmamıĢ, 

piĢir, der‖ (s.70). 

Baba (Halim Bey): Babanın Azize‘nin gözünde çok farklı bir yeri vardır. 

Babası varken son derece mutluyken, onun ölümü sıkıntılarının baĢlangıcı olmuĢtur. 
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Baba çocuklarıyla yakından ilgilenen, onlarla oyunlar oynayan, onları anlayan, 

çocuk psikolojisini iyi bilen biridir. Haminnenin Azize‘ye verdiği oda kapama, 

umacı ile korkutma cezalarına karĢıdır. Yaptığı Ģeyin doğru olmadığını, çocuğun 

anlayacağı Ģekilde anlatılmasından yanadır (s.15). 

Eve gelince saklanan kızını ararmıĢ gibi yapar, kızı kucağına atılınca onu öper, 

okĢar ve küçük kızlarını sevmeye giderler. 

―Çocuklarımın kimsenin elinde, sofrasında bir Ģey görüp özenmelerini 

istemem‖ (s.58) der. ―Hangi yemiĢ çıksa görür görmez alır, getirir‖ (s.57). 

Azize ―Benim babam dünyanın en iyi adamı. AkĢamları onu beklerken 

sevinirim. Sokak kapısına bıraksalar onu kapının önünde beklemek isterim. Bütün 

gün onu çok göreceğim gelir. Babam çok iyi kalplidir. Cömerttir. Güler yüzlüdür. 

Herkese yardım etmeye hazırdır. Bir kabahatim olsa bağırmaz, dövmez. KarĢısına 

alır, konuĢur, yaptığım Ģeyin doğru olmadığına inandırıncaya kadar konuĢur‖ (s.58). 

Baba bir devlet dairesinde çalıĢmıĢ fakat ne iĢ yaptığı belirtilmemiĢtir. 

―Babamı dairede seviyorlar, sayıyorlar. Nazırın en iyi arkadaĢı‖ (s.69) ifadesinden 

bir Bakan‘ın yardımcısı olduğu da tahmin edilebilir.  

YaĢama sevinci ile dolu olan baba tarih kitaplarına da büyük ilgi duymaktadır. 

―Geceleri hep tarih okuyor. Bana da çok zor iĢleri baĢarmıĢ, tarihlere geçmiĢ büyük 

adamları anlatıyor. PadiĢahların içinde en çok beğendiği Fatih Sultan Mehmet…‖ 

(s.71). 

Azize‘ye Aziz‘im diye hitap etmektedir (s.23). Kızını mahalle mektebine değil 

sırası gelince Maarif Mektebine göndermek ister (s.13). Azize‘yi ilk olarak 

Ġstanbul‘da TaĢ Mektep‘e kaydettirir. Bir süre sonra savaĢ çıkar ve baba savaĢa gider 

(s.78). Uzun zaman haber alınamaz. Nihayet ağır yaralı olarak döner. BaĢı, boynu 

beyaz sargılar içindedir. Yabancı ünlü bir hekim ameliyat eder, bir aydan fazla 

hastanede yatar. ĠyileĢemez ve ölür.  
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Çok sevilen baba artık Azize‘nin güzel anılarında kalmıĢtır. Özellikle onu 

Avrupalarda okutma, özel hoca tutma hayallerini ve birlikte gittikleri Babıâli 

anılarını her daim hatırlayacaktır. 

Anne: Ġlk bebeğini 15 yaĢındayken ölümü göze alarak çok zor doğuran anne 

romanda yer alan diğer bir figürdür. Tatlı sesiyle kardeĢe ninniler söyleyen, ona 

gösterdiği anlayıĢ ve ilgi dolayısıyla kıskanılan, ikinci kez evlenene kadar Azize‘ye 

iyilik meleği gibi görünen bir kadındır. Aynı zamanda bakımlı biri olduğunu 

―Annem akĢamüstleri yeniden saçlarını tarar, güzel süslenir, babamı beklemeye 

baĢlar‖ (s.69) cümlelerinden anlıyoruz. 

EĢi vefat edince çocuklarıyla babasının evine döner. Orada üvey anne ve 

kardeĢler vardır. Onu bir süre o evde hizmetçi gibi kullanırlar. Çocuklarıyla yeterince 

ilgilenemez. Hatta Azize hastalandığında onun baĢında durmasına bile izin 

vermezler. Belki baba evinde yaĢadığı sıkıntılardan kurtulmak için ikinci evliliğini 

yapar. Küçük kızı (Nezihe) sonradan yanına alır. Azize‘yi ise Haminne ve Hala‘ya 

bırakır. 

Azize öğretmen okulu ikinci sınıfta okurken tatilde annesine gider. Annesi ona 

entariler, çamaĢırlar diker. Azize‘ye unutamayacağı güzel günler yaĢatır, belki de 

biraz kendini affettirmeye çalıĢmıĢtır. 

Aslında anne uzaktaki kızını sürekli hatırlamaktadır. Fakat Azize ikinci evliliği 

için ona biraz kızgındır. Anne-kız ayrılırken ―Ağlamamalıyız Azize‘ciğim. 

Gözlerimizin önünde ağlayan gözlerimiz, yüzlerimiz kalmasın‖ (s.130) demiĢtir. 

ġükran Hala: Sayfa 28‘e kadar ismini öğrenemediğimiz hala, evdeki herkesin 

en kıymetlisidir. ―Hele dedem onu biraz neĢesiz görsün, hiç dayanamaz. Yüzünü 

güldürünceye kadar uğraĢır, durur. Yemek yesin diye sık sık mahallenin kızlarını eve 

toplar‖ (s.8). Gökmen ve Pamuk adlarında iki kedisi vardır. Onlar hala için baĢ 

tacıdır. Kendini isteyen bir adama verilmeyince adayın sinsice planlar yaptığı 

duyulur ve hala gizlice Ġstanbul‘daki ağabeyine gönderilir. Evleninceye kadar da 

orada kalır. Ağabeyin tanıdığı kendinden biraz yaĢlıca bir tütün tüccarıyla evlenir. 
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Hala, babasına aĢırı derecede düĢkün olduğu için onun öldüğünü sonradan 

Azize‘den öğrenir. Aile, onun çok üzüleceğini bildiği için söylememiĢler, Azize de 

ağzından kaçırmıĢtır. Evlenirken de ―Dedem cennette olduğu için halam gösteriĢli bir 

düğün istemedi. Ne çalgı, ne oyun, ne kına gecesi… Yengelerinin zoru ile gelinlik 

giymeye razı oldu. Uzun bir duvak, baĢına iliĢtirilmiĢ iki omzundan aĢağıya sarkan 

gümüĢ teller. BaĢında bir taç, elinde de bir demet yapma limon çiçekleri…‖ (s.66) 

ifadeleri halanın babasına düĢkünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Halanın Cemal adında bir oğlu, Cihadiye adında bir kızı olmuĢtur. SavaĢ 

zamanı hem ülke hem de aile maddi ve manevi çöküntü içinde kalmıĢtır. ―Halam 

aĢırı bolluktan sonra bu darlığa dayanamıyor. Ağlıyor, söyleniyor‖ Oğlu ―Cemal iyi 

beslenemiyor diye kahrından tükeniyordu‖ (s.119). 

Ağabeylerinin vefatından sonra Haminne onun yanına yerleĢir. 

Ġmkânsızlıkların doruğa ulaĢtığı zamanlarda Haminne ve Azize birçok iĢ yaparlar. 

Onu biraz rahatlatmaya çalıĢırlar. O da bir yandan takılarını, çeyizlerini birer birer 

çarĢıya satmaya götürmektedir. 

Azize‘nin öğretmen olmasını çok istemektedir. Onu öğretmen okuluna 

yazdırmak için mahkemeye gidip yaĢını büyütür. Okuldan birçok Ģey isterler. 

Tekkeden yiyecek alarak doyan bu insanlara ağır bir ihtiyaç listesi verilmiĢtir. Hala 

―sen benim ağabeyimin emanetisin, gerekirse yüzüğümü satarım‖ diyerek Azize‘ye 

destek olmuĢ, ihtiyaçlarını karĢılamıĢtır. 

Ġkinci çocuğu savaĢ zamanında olduğu için adını Cihadiye koyarlar. Bu 

doğumdan sonra düĢüp düĢüp bayılmaya baĢlar. Bir yandan da oğlu Cemal‘in gözleri 

için doktor doktor gezmektedir. 

Bir gün ansızın okula gelir. Azize‘ye izin alır ve eve götürür. EniĢtesi Azize‘yi 

görmek, aslında onunla vedalaĢmak istemiĢtir. EĢinin vefatından sonra geçim yükü 

tamamen Hala‘nın omuzlarına kalmıĢtır. Azize öğretmen çıkınca Hala da ―ünlü bir 

doktorun yanında öğleden sonraları hasta muayenelerini düzenleyecek, telefonlara 

cevap verip randevuları saptayacak, temizlikçi kadına göz kulak olacak‖ (s.170) tır. 

Böylece ailede üst üste sevinç yaĢanır. 
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EniĢte Mehmet Bey: Beyoğlu‘nun iĢlek bir yerinde tütüncü dükkânı, 

KasımpaĢa‘da iki katlı evi olan, hala ile evlenen romanın merhametli, sevecen, 

fedakâr bir figürüdür. Azize evlerine gelince onu çok iyi karĢılamıĢ, ona Karakız 

adını da o vermiĢtir. SavaĢtan dolayı dükkânı kapatmıĢ, askere alınmıĢtır. Havuzda 

gemi yapım ve onarım iĢi yapmıĢtır. Ev harcamalarına katkı sağlamak için sigarayı 

bırakmıĢtır. Belki tütün iĢi yaptığından, belki geçmiĢte sigara kullandığından geceleri 

öksürmeleri artmıĢtır. 

Çok az konuĢan biridir. Azize‘yi kendi çocuklarından ayırmamıĢ, okuması 

konusunda da ona destek olmuĢtur. Azize ―EniĢtem dünyanın en iyi adamı. Ben de 

onun Karakızı‘yım‖ (s.110) diye eniĢtesini özetlemiĢtir. Hatta Çapa Öğretmen 

Okulu‘na ilk gün o götürmüĢtür.  

Dede: Romanın baĢlarında aileyle birlikte yaĢayan, çocukları çok seven, 

onlarla iyi anlaĢan, torunlarıyla olunca içi açılan Dede‘nin de Azize için ayrı bir 

değeri vardır. Fiziksel olarak en çok bu figür üzerinde durulmuĢtur. 

Romanda dede ile ilgili ―Dedem iri kemikli, yol yol damarlı eli‖ (s.30) olan, 

―uzun entari, ev hırkası giyer, baĢında takkesi vardır‖ (s.70). ―Mağazada çalıĢıyor‖ 

(s.30). ―Torununu yanında gördükçe içi açılıyor. Hele bülbül gibi Ģakıyınca…‖ daha 

da keyiflenmektedir (s.31). ―Ceplerinde her zaman çocukları sevindirecek bir Ģeyler 

bulunur‖ (s.16) gibi ifadeler kullanılmıĢtır. 

―Dedemin Rumeli‘de çok büyük konakları varmıĢ, çiftlik çubuk sahibiymiĢler. 

Kapısından pek çok insan geçinirmiĢ. Çiftlikteki pek çok atlar, inekler, sürüler… 

Sonra her Ģeylerini bırakıp göçmen olmuĢlar. Akrabaları var diye Bursa‘ya 

yerleĢmiĢler. Kapısında çiftliğinde onca insanı çalıĢtıran dedem sokaklarda sahlep 

satıcısı olmuĢ. Sahlebi Haminnem piĢirir, o da güğümleri alır, sokak sokak, köĢe 

baĢlarında satarmıĢ. Karı koca çok çalıĢmıĢlar, sonraları memleketten biraz da para 

gelmiĢ satılan çiftlikten. ToparlanmıĢlar. Çocuklarını okutmuĢlar. Yoksulluk arkada 

kalmıĢ‖ (s.96). 
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Dede hastalanır, artık mağazaya gidemez. Üst üste konmuĢ iki geniĢ yatakta 

bütün gün yatmaktadır. Yastıklara dayanıp oturamaz olur. Azize ile son konuĢmaları 

hala ile ilgilidir. Çünkü dede için kızı (hala) çok özeldir. 

Saide Teyze: Kocaman kocaman gözleri, altın gibi saçları, pembe beyaz (teni) 

olan genç, güzel kadın romanımızın kötü kalpli kraliçesidir. Annenin üvey teyzesidir. 

Evde hep onun sözü geçmektedir. Anneyi de hizmetçi gibi kullanıp, iĢe yardım eden 

aĢçı ve yardımcıyı kovdurmuĢtur (s.87). Azize ve Nezihe anneleri evlendikten sonra 

onların yanında kalmıĢ, Saide Teyze‘den birçok iĢkence görmüĢlerdir. Onlara da 

anneye yaptığı gibi hizmetçi muamelesi yapmıĢtır. ―Evde olup biten her Ģey Saide 

Teyze‘nin elinde. Hizmetçinin birini tutuyor, birini kovuyor. Sert, huysuz. O harika 

güzelliği olmasa masallardaki cadılardan biri sanırsınız‖(s.90). 

Nadiye Yenge: Çok az konuĢan, hiç gülmeyen, çoğu zaman odasından bile 

çıkmayan, her an evlatlığı (ablasının kızı Reyhan) ile ilgilenen bir kadındır. 

Ġstanbul‘da müfettiĢ olan amcanın çok güzel karısıdır ve romanın ikinci kötü kalpli 

figürüdür. 

Yengenin Azize‘ye karĢı garip bir kini, öfkesi vardır. Bir gün bayramlıklar 

biçilir önce Reyhanınki, sonra Nezihe‘ninki dikilir. Azize‘ninki dikilmeden 

yetiĢmedi diyerek makine toplanır. BaĢka bir gün anne çocuklara balon almıĢtır. 

Reyhan ve Nezihe‘nin balonları kırda ellerinden uçmuĢ, Azize‘ninki iple bileğine 

bağlıdır. Nadiye Yenge Azize‘nin bileğindeki ipleri çözer ve balonu uçurur. Kimse 

bu davranıĢa bir anlam veremez. Azize çok üzülür. 

Hacı Baba: Azize‘nin dede demek bile istemediği, yüzü gülmeyen, çocukları 

sevmeyen, annenin babası olan dedesi de (s.36) kullanılan figürlerdendir. Kızının 

kocası ölünce torunlarıyla kızını Bursa‘ya getirtmiĢ, onlara küçük bir ev tutmuĢ ve 

oturtmuĢtur. Fakat kızı ikinci hanımı ve onun kardeĢi tarafından hizmetçi olarak 

kullanılmıĢ, onun haberi olmamıĢtır (s.80). Hiçbir Ģeye karıĢmadan kendi odasında 

sürekli oturan, kimseyle ilgilenmeyen, kendi çocuklarını dahi odasına pek sokmayan, 

son derece soğuk bir kiĢidir. 
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Salim Amca: Azize‘ye babası gibi Aziz diye hitap eden, onu çok seven, ona 

sık sık hediyeler alan, Nadiye Yenge ile evli, denize karĢı üç katlı beyaza boyalı 

büyük bir evde oturan baĢmüfettiĢ amca onun için önemli bir figürdür. 

Azize, amcanın yönlendirmesiyle sınıf atlamıĢtır. Babaya Azize‘yi 

Avrupalarda okutma önerisinde bulunmuĢtur. Amca da anlaĢıldığı kadarıyla genç 

yaĢta hastalanır ve ölür. Hastalığı ile ilgili bilgi verilmemiĢtir. 

Nezihe: Azize‘nin tersine okumada pek gözü olmayan, sürekli bebeklerle 

oynayan, onlara kıyafetler diken, örgüler ören, el becerisi iyi, Ģarkı söylemeyi seven 

bir kızdır. Azize, kardeĢini için için kıskanmıĢ, ilk tokadını da onun yüzünden, onun 

doğduğu gün yemiĢtir. Annesi de her fırsatta onu kayırmaktadır (s.58). Buna rağmen 

kardeĢi onun için çok değerlidir. Çünkü Saide Teyze iĢkence yaparken ―keĢke 

Nezihe‘yi dövmese, onun yerine de beni dövse‖ (s.85) diye düĢünmektedir. 

Fiziksel olarak da ―Nezihe, güzel, tombul, pembe beyaz bir çocuk. Saçları gür 

ve açık kumral‖ (s.125) kelimeleriyle anlatılmıĢtır. Annesi Nezihe‘yi evlendikten bir 

süre sonra yanına aldırır. O annesinin yanında bolluk içinde yaĢamıĢtır. Azize onların 

yanına gittiğinde bayram paralarını, haftalık harçlıklarını harcamamıĢ ve ablasına 

vermiĢtir. Ablasının etrafında pervane olmuĢ, ona ne armağan edeceğini bilememiĢtir 

(s.130). 

Halanın Gökmen ve Pamuk adlı kedileri: Pamuk, bir gözü yeli, bir gözü 

mavi cins Ankara kedisidir (s.9). Gökmen, kül renkli, çabuk kızan ve insanı 

tırmalayan bir kedidir (s.9). Aile Bursa‘dan Ġstanbul‘a taĢınırken Haminnenin 

ahretliğinin gelinine bırakılmıĢtır (s.117).  

Diğer figürler: 

Haminnenin ahret kardeĢi, Azize ile haber yolladığı Basri Bey‘in 

hanımı…(s.11). Halanın cin peri masalları anlatan arkadaĢlarından biri…(s.11). 

 Mahalle mektebinin bir odasında oturan, esmer, kalın kalın karakaĢlı, kızdığı 

zaman çocukları değnekle döven, kalın boğuk sesi (s.13), baĢında beyaz bir örtüsü 

(s.12) olan Fatma Hocanım…(s.12); 
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Kaplıcaya gitmek için tutulan arabacılar; Kaplıcadaki mağazanın kalfa ve 

çırağı; hamamda paraları alan, diğer çalıĢan kadınları idare edip onlara emirler 

yağdıran kadın; Hamamdaki öteki kadınlar…(s.20). 

Halayı isteyip alamayan, onu öldürmeyi planlayan, yanına da iki yardımcı 

bulan adam…(s.29). 

Azize‘nin doğumunu gerçekleĢtiren, dedenin muayenesini yapan, Bursa‘daki 

aile doktoru…(s.30). 

Nadiye Yenge ve amcanın evlatlıkları Reyhan …(s.44). 

Reyhan‘ın Emirgân‘daki öğretmeni; Emirgân‘daki bayram yerindeki 

salıncakçı, salıncağa binmek isteyen diğer çocuklar…(s.62). 

Halanın nikâhını kıyan sarıklı hoca; nikâha katılan, amcanın dairesinden iki 

arkadaĢı, muhtar, bekçi…(s.66). 

Babanın yanında çalıĢtığı, Azize‘nin karnesine bakıp ona pelerin ve Ģapka 

hediye eden, onu kutlayan Nazir Bey…(s.77).  

Ġstinye‘de Nadiye Yengenin komĢusu, komĢusunun bitli diye saçı kazınan 

beslemesi…(s.81). 

Azize‘yi korkutan akıl hastası kadın(s.83). 

Ciciannenin ufak tefek, buruĢuk yüzlü, iyi yürekli, tatlı dilli, öteki kızıyla 

oturan annesi…(s.84).  Çocuklara börek yapan Emine (ciciannesin öteki kız 

kardeĢi)… (s.84).  

Okulda Azize‘ye sahip çıkan onunla kitaplarını paylaĢan, sıkıntılarını 

gidermeye çalıĢan AyĢe…(s.86). 

Uzun boylu, iri yarı, yuvarlak kır sakallı, Bursa dıĢında çiftliği, böcekliği olan 

annenin ikinci eĢi, Efendi Baba…(s.88).  
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Sarayda önemli bir iĢte çalıĢan, Sultanahmet‘in arkasında bir sokakta pembe 

boyalı konakta oturan, üç çocuklu, evlerinde savaĢın sıkıntıları hissedilmeyen, 

hizmetçileri, aĢçıları olan Suphi Bey…(s.94). SavaĢla ilgili sıkıntıları, yorumları 

sessizce dinleyen Suphi Bey‘in hanımı…(s.94). 

Azize‘ye annesinden haber getiren, annesinin gönderdiği erzakları onlara 

ulaĢtırmayan Bohçacı Müzeyyen Hanım; RaĢide Teyze‘yle birlikte yolculuk 

yaparken hırsızlıktan yakalanan iki kiĢi…(s.108).  

Ekmek alabilmek için ölüleri sağ göstermiĢ olan hilecinin biri; AĢ evinde 

ekmek dağıtan penceredeki adam…(s.111). Ekmek alamadan eve dönemeyen 

Azize‘yi gören ve kalabalığı yararak içeri giren iyi giyimli adam… Nezarette 

babanın yardımcılarından biridir. Muhtara gidip altı kiĢilik ekmek vesikası 

çıkarttırmıĢtır (s.111). 

Öğretmen Okulu‘nda Azize‘nin yan sırasında oturan, pembe beyaz altın gibi 

sarı saçlı, tatlı, sarıĢın kız Nezihe…(s.114).  

Çapa Öğretmen Okulu‘nda gece nöbetçi olarak çalıĢan, kimsesi olmayan, 

çocukları sevip onlarla avunan Sara Anne, buruĢuk yanaklı (dır). Azize‘yi okuldaki 

ilk gecesinde sakinleĢtirir, ona masal anlatır (s.117).  

Hala ile Mehmet EniĢte‘nin birinci çocuğu olan yapısı zayıf, iyi beslenmesi 

gereken, sürekli gözleri ağrıyan Cemal…(s.119). 

Çapa Öğretmen Okulu‘nu bazı hazırlıklar bahanesiyle tatil ettiklerini söyleyen 

Müdire Hanım…(s.122).  

Azize‘nin üvey babasının çiftliğinde çalıĢan kâhya…(s.124). 

Üvey babanın evinde iĢleri gören iki Rum kadın; Annenin acıdığı için eve 

aldığı geri zekâlı, sürekli ahırdaki karpuz kabuklarını yiyen BoĢnak kızı…(s.126). 
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Efendi Baba‘nın çocukları…(s.127). Derede kille çamaĢır yıkayan 

kadınlar…(s.128). Cemile‘nin karpuzla aklını bozduğunu söyleyen Marika…(s.129). 

Nezihe‘nin bülbül gibi Ģakıdığını söyleyen harmandaki adam…(s.129).  

Azize‘nin Ġstanbul‘a döndüğü geminin kaptanı, güler yüzlü adam; Gazete 

kâğıdından Azize‘ye Ģapka yapan gemicilerden biri; Kaptanın Ġmralı Adası‘nda 

oturan annesi…(s.132).  

Tarih öğretmeni Muhsine Hanım, Muide ġerife Hanim, yüzü hiç gülmeyen, hiç 

Ģakası olmayan, çocukların çok korktuğu Müdire Hanım…(s.136). 

Azize‘nin yazılarını baĢka sınıflarda okuyan, beğenen, mezun olurken de en az 

on yıl yazmamasını, sürekli okumasını söyleyen Edebiyat Öğretmeni Süleyman 

ġevket Bey…(s.140).  

Öteki Ģubeden tanıdık birkaç arkadaĢ (Edebiyat Öğretmeninin Azize‘nin 

yazılarını okuduğunu söyleyenler)…(s.140). Tarih Öğretmeni Fikri Bey…(s.141). 

Sınıf arkadaĢlarından Nimet…(s.143). Sınavda kopya çekenin kendini 

aldattığını, önemli olanın not almak değil bilgi öğrenmek olduğunu söyleyen Naime 

Hocanım…(s.143). 

Alman Ġmparatoruna piyano konseri veren, okulun gözdelerinden, piyanosu 

bütün Ġstanbul‘da ünlü olan Sabiha…(s.144). 

Azize ve iki arkadaĢını bahçedeki ağaçlardan çağla, erik koparırken yakalayan 

nöbetçi öğretmen…(s.154). 

Okulda herkes tarafından sevilen, çok tatlı ders anlatan Kozmografya 

Öğretmeni Rahmi Bey…(s.160). Yarım yarım Türkçeyle konuĢan Mis 

Nasır…(s.160). Yüksek öğrenim için Almanya‘ya giden, oradaki bir baloda Aliye 

Hanımla dans eden, sonra da onunla evlenen, Müslüman olmasını sağlayan Ali Bey 

(s.160). 
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Edebiyat sınavı için okula ziyarete gelen Cenap ġahabettin…(s.161). 

Almandan dönme, Ali Bey‘le evli Froylayn Ursula. Müslüman olunca Aliye ismini 

almıĢtır… (s.161). 

Fehime‘nin PaĢa olan babası…(s.165). Sultanahmet‘teki mitingde en son 

konuĢan, herkesi büyüleyen Halide Edip…(s.165).  

Anafartalar‘da Mustafa Kemal‘in yanında, Anadolu‘ya silah kaçıranların 

baĢında olan Edibe‘nin babası…(s.166). 

Konferans salonunda mezun olanlara konuĢma yapan, onlara nasihatler veren 

Müdür Bey…(s.167).  

Onun Anadolu‘ya gideceğini, üstüne yaĢlı iĢi bir çarĢaf alması gerektiğini 

söyleyen Maarif Müdürü …(s.172). 

Anlatıcı ve BakıĢ Açısı 

Roman baĢtan sona kahraman bakıĢ açısıyla birinci tekil Ģahıs tarafından 

anlatılmıĢtır. Etrafında geliĢen olaylar ve kiĢiler hep Azize‘nin bakıĢ açısıyla 

anlatılmıĢtır. Dolayısıyla yazar hem anlatan, hem de anlatılan konumundadır. 

Olayları anlattığı gibi, onun bakıĢ açısıyla görebilmekte ve algılayabilmekteyiz. 

Aslında anlatan da anlatılan da aynı kiĢi olunca olaylar okuyucuya daha inandırıcı, 

gerçekçi gelmektedir. Eser yazarın iki buçuk üç yaĢından on yedi yaĢına kadarki 

hayatını anlatan biraz otobiyografi, biraz anı niteliğindedir. Anılar küçük yaĢtan 

baĢlayıp sırayla anlatıldığı için otobiyografik roman da denilebilir. 

―O akĢam elimde bir ekmek kalmıĢtı. Hava kararmıĢtı. Adamın biri geldi. Para 

bozup bozamayacağımı sordu. ĠĢte son ekmeği de satacak, eve gidecektim. Karanlık 

beni biraz korkutuyordu‖ (s.100).   

Yazar yaĢlara göre bakıĢ açısını son derece güzel ayarlamıĢtır. Mesela ilk 

anılarını hatırladığı günlerde mekân sadece evi ve bir-iki komĢu ile sınırlıyken, 

cümle kurmalar olabildiğince sadeyken Ġstanbul‘a taĢınıp okula baĢlayınca mekân 

geniĢlemiĢ, kullanılan kelimeler ve cümle kuruĢları değiĢmiĢtir. 
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Anlatım Teknikleri 

Romanda yazarın çocukluk ve gençlik anıları anlatıldığı için daha çok geriye 

dönüĢ tekniği kullanılmıĢtır. 

―Babam, annemi hizmetçi olmuĢ görse ne kadar üzülürdü. Gideceği yerlere 

yürüyerek gitmesini istemez, faytonların bile lastik tekerlisini seçerdi. Araba 

sarsmasın diye‖ (s.80). 

―Annem bir akĢam eve geldiğinde beni hasta bulmuĢ. AteĢler içinde 

yanıyormuĢum. Nezihe lambayı yakamamıĢ. Karanlıkta ağlıyormuĢ. Annemi 

tanımamıĢım…‖ (s.80) gibi birçok yerde geriye dönüĢler kullanılmıĢtır. 

Yazar diğer eserlerine göre (kendi yaĢadığı mekânlar olduğundan) bu romanda 

daha çok betimlemelere- özellikle ev ve bahçe betimlemelerine- yer vermiĢtir. 

Bununla birlikte çok sevdiği dedesi, romanın kötü kalpli kraliçesiyle ilgili de 

betimleyici ifadeler kullanmıĢtır. 

―Amcamın evi, iki kanatlı büyük bir kapı. Kapının altın gibi parlak tokmağı 

vurunca tak tak bir ses çıkarıyor, çok geniĢ, dümdüz bir taĢlık. TaĢlığın karĢısında 

karĢılıklı merdivenler. Bur merdivenlerin ikisinden de üst kattaki sofaya çıkılıyor. 

Sofanın çevresinde odalar. Yüksek tavanlı, geniĢ geniĢ pencereli büyük büyük 

odalar‖ (s.40). 

Olayların anlatımı o kadar içten olmuĢ ki birçok olay insanın gözünün önünde 

canlanıvermektedir: 

Halanın Azize‘den babasını öldüğü haberini alınca tavır ve davranıĢları 

gösterme tekniğinin baĢarılı bir Ģekilde kullanıldığını göstermektedir:  

―Halam ağaca dayandı. Gözlerini kapadı. Ellerini ovuĢturuyor, parmaklarını 

birbirine geçiriyor, ağzından boğuk sesler çıkarıyordu. 

— Hala, halacığım, gözlerini aç hala. Lütfen Lütfen… 
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Halam yüzüme bakmıyor, sesimi iĢitmiyordu. Birden dayandığı ağaçtan yere 

kaydı‖ (s.41). 

Olayların akıĢını sağlamak için sık sık diyalog tekniğine baĢvurmuĢtur. 

Eserde baĢtan sona öğretmen leitmotivi kullanılmıĢtır. Halanın ifadesine göre 

dört yaĢında baĢlayan öğretmenlik hayali ve sevdası amacına ulaĢana kadar yani 

eserin sonuna kadar sürmüĢtür. Sonunda da hayattaki iki amacından birinin 

öğretmen, diğerinin yazar olmak olduğunu ifade etmiĢtir. Bunun yanında Azize‘nin 

küçüklüğünde Haminnenin verdiği ―karanlık oda‖ cezası da leitmotiv olarak 

kullanılmıĢtır. 

Babanın anlattığı tarihsel olaylar- özellikle sevdiği Fatih Sultan Mehmet‘le 

ilgili alıntılar- montaj tekniğinin kullanıldığını göstermektedir (s.71). 

Zaman 

Aslında anıların anlatıldığı, fakat anıların kronolojik olarak verilmesinden 

dolayı otobiyografik bir özellik de gösteren eserin zamanı 1904 doğumlu olan 

yazarın kardeĢinin doğduğu 1908‘de baĢlar. 1921 yılında Çapa Öğretmen 

Okulu‘ndan mezun olup Anadolu‘ya öğretmen olarak atanmasına kadarki zamanı 

kapsar. Yani eserde belirli ve gerçek zaman kullanılmıĢtır. 17 yıllık bir zaman 

anlatılmıĢtır. Bununla birlikte dedenin Bursa‘ya geliĢ hikâyesiyle bir hayli geriye 

gitmiĢtir. 

Yazar Darü‘lmuallimatta okurken ülke savaĢa girmiĢ, Yunanlılar Ġzmir‘i iĢgal 

etmiĢ, I. Ve II. Ġnönüler baĢarıyla sonuçlanmıĢ, ülke yokluklar içinde âdeta 

kıvranmıĢtır. Yazar ve ailesi bu yokluk zamanından fazlasıyla etkilenmiĢtir. 

Bunların yanında belirsiz birçok zaman ifadelerine yer verilmiĢtir. 

AkĢamüstleri (s.69), o sabahtan sonra (s.139), kırk gün (s.150), dört yıl, güzel bir 

mayıs sabahı (s.163).  
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Mekân 

Bursa‘da Azize‘nin yaĢı küçük olduğundan mekân daha çok bahçe ve birkaç 

komĢu eviyle sınırlıdır. Dedenin ölümünden sonra Ġstanbul‘a giderken uğranılan 

annenin babasının evi (s.36), Ġstanbul‘da amcanın evi ve üç bahçesi (s.40), 

Ġstanbul‘da Yerebatan Sarayı‘nın karĢısında kiralanan ev (s.44), babanın ölümünden 

sonra Bursa‘daki Hacı Babanın (annenin babasının) evi (s.79), anne ve çocuklara 

arka arkaya tutulan iki küçük ev (s.81), annenin evlenmesiyle Hacı babanın evine 

tekrar dönüĢ (s.85) ve en son halanın KasımpaĢa‘daki evi (s.92)Azize‘nin yaĢadığı 

mekânlardır. 

Azize‘nin ilkokula yazıldığı TaĢ Mektep (s.52). Bursa‘da (adı verilmemiĢ) 

gittiği okul (s.86), okulun yemekhanesi, bahçesi (s.87). Halanın yanına gelince 

okuduğu okul. Babası sağken sık sık Azize‘yi götürdüğü Babıâli YokuĢu (s.57). 

Reyhan‘ın Emirgan‘daki okulu (s.59). Emirgan Korusu, Emirgan‘da Bayram yeri 

(s.61). Ġstinye‘de tepe (s.63). EniĢtenin iĢyerinin olduğu Beyoğlu (s.65). AlıĢveriĢ 

için gidilen KapalıçarĢı (s.73), Mahmut PaĢa ÇarĢısı, Mısır ÇarĢısı, Gülhane 

Parkı‘nın önü (s.74). Bursa‘da Azize ile Nezihe‘nin ayrıldığı Ulu Camii‘nin önü 

(s.88). Suphi Bey adında bir ahbabın oturduğu Sultanahmet‘in arkasında pembe 

boyalı konak (s.94). Haminne ile Zehra‘nın yemek aldıkları tekke (s.95). EniĢtenin 

askerlik yaptığı Havuz (s.94). Beyoğlu‘ndaki bir kolacı (s.97). Azize‘nin ekmek 

sattığı Tophane kaldırımları, Tophane YokuĢu, Köprü; Eyüp Sultan, Mekke (s.97). 

Azize‘nin yaĢının büyütüldüğü mahkeme (s.103). Çapa Öğretmen Okulu (s.109), 

onun konferans salonu, yatakhaneleri, sınıfları, idare odaları, bahçesi, çatısı… 

Yangın tehlikesine karĢı okulu taĢıdıkları Bezmiâlem Sultanisi (s.124). Issız Han 

(s.125). Efendi Baba (üvey baba)‘nın Bursa dıĢında bir kasabada üç katlı, kasabanın 

en büyük evi; Efendi Baba‘nın böcekliği (s.126). Çapa Öğretmen Okulu‘na gelip 

giderken geçilen Aksaray, Beyazıt Meydanı, Divanyolu, Ġstanbul sokakları (s.164)… 

Milli Eğitim Müdürlüğü (s.172) ve Anadolu (s.174)… adı geçen diğer mekânlardır. 
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Dil ve Üslup 

 Eserde yazarın yaĢadığı döneme ait bazı Arapça, Farsça kelimelere kıyasla batı 

kökenli kelimeler daha çok kullanılmıĢ, fakat bu kullanımlar eserin dilini 

ağırlaĢtırmamıĢtır.  

Mütalaa (s.110–114); Muide (s.113); Kitabet (s.113); konsol (s.6), rugan (s.55), 

laterna (s.62), Ģano, kanto (s.62), kukuleta (s.77), salapurya (s.107), pondantif (s.67), 

tafta (s.110), fiyong (s.110), margizet (s.144), anfi (s.164), fırancala (s.111), kayzer 

(s.144), rop (s.144), numara kâğıdı (s.166), rule (s.167). 

Diğer romanlarıyla kıyasladığımız zaman bunun anlatımının daha acıklı, daha 

hisli olduğunu görmekteyiz. Yazarın kendi hayatını samimiyetle anlatması bu hissin 

daha çok okuyucuya geçmesine neden olmuĢtur. 

Eserde Çapa Öğretmen Okulu‘ndan arkadaĢı Nezihe‘nin yazdığı ‗Babam‘ Ģiiri 

(s.115) ve hala‘nın söylediği bir Rumeli türküsü (s.133) anlatıma renk katmıĢtır. 

Roman aynı zamanda iĢgal altındaki ve büyük kıtlıkların yaĢandığı bir 

memleketi, Ġstanbul‘un iĢgal edildiği, Ġnönü SavaĢları‘nın olduğu dönemi de 

anlatması açısından tarihî bir özellik de taĢımakta yazarın millî duygu ve 

düĢüncelerini de yansıtmaktadır.  

Yazar öğretmenken yazdığı bu romanda zaman zaman bilgi vermeyi ihmal 

etmemiĢ, öğretmen tiplerini, öğretmenlik anlayıĢını da baĢarılı bir Ģekilde anlatmıĢtır. 

Özlü sözler söyleyerek de bu yönünü göstermektedir.  

Çok akıcı olay örgüsü olmasına rağmen zaman zaman anlatım hatalarına da 

rastlanmaktadır (s.15, 41, 43, 64, 67). Örneğin; Fatma Hanım‘a ait olan bir söz baĢka 

bir yerde Haminne tarafından söylenmiĢ gibi anlatılmıĢtır (s.41). 

Eser 1977 yılında yazar emekli olduktan sonra kaleme alınmıĢtır. Kitabın ilk 

sayfasında ―Tasarladığı Köprüdeki Kız‘ın romanını yazamadan hayata veda eden 

oğlum Sedat Tanaydı‘nın aziz ruhuna sunuyorum‖ diye yazmaktadır. Bu cümlede 

oğlunun Köprüdeki Kız diye tanımladığı kiĢi yazarın ta kendisidir ve onun 
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çocukluğudur. Oğlunun onun hayatını anlatan bir roman yazma fikri olduğunu, ama 

gerçekleĢtiremediğini öğreniyoruz. Yazar çocuklarını erken yaĢta kaybetmenin derin 

acılarını yaĢamıĢ, fakat hiçbir eserinde bunu konu yapmamıĢtır. Yalnızca bu eserini 

oğlunun ruhuna sunduğunu belirtmiĢtir. 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Gerçek bir hayatın anlatıldığı eser, 

çocukların ruh dünyasına, hayal dünyasına katkıda bulunacak Ģekildedir. Özellikle 

olaylar karĢısında çocuk psikolojisi çok baĢarılı bir Ģekilde anlatılmıĢtır. Ġnsanın bir 

hedefi varsa onu mutlaka gerçekleĢtirmeli, düĢüncesi verilmek istenmiĢtir. Eserde 

resim kullanılmamıĢtır. Bu da önemli bir eksiklik olmasına rağmen anlatım yer yer 

gösterme Ģeklinde olmasından dolayı bu eksiklik fazla hissedilmemektedir. 

 2.2.5. Küçük Dünyalar 

Küçük Dünyalar, baĢtan sona merak unsurlarının canlı tutulduğu, genellikle 

diyalog tekniğine dayalı, birbirine bağlı on üç bölümden meydana gelmiĢ rahat 

okunabilen, sürükleyici, 128 sayfalık bir eserdir. 

Konu 

Eserde, üç yaĢındayken birbirlerinden ayrılan ikiz kız kardeĢlerin bir kamp 

sırasında karĢılaĢmaları ve anne babalarını bir araya getirerek yeniden bir aile olma 

çabaları anlatılmaktadır. 

Vaka Özeti 

Ġstanbul‘un Anadolu yakasında Pendik‘le Tuzla arasında, değiĢik illerden 

gelecek öğrencilerin katılacağı bir kamp yapılacaktır. Ankara‘dan katılan grubun 

lideri Günsel‘dir. Günsel, arkadaĢlarıyla birlikte Ġzmir‘den gelecek otobüsü 

beklemektedir. Otobüsten Günsel‘e çok benzeyen biri iner ve herkesi bu benzerlik 

ĢaĢırtır. 

Günsel kendine çok benzeyen Tansel‘i ilk baĢlarda kabullenemez, ona zarar 

verme yolları arar. Sonra yaptıklarından piĢman olur onun yanına gider, ağladığını 

görünce teselli etmeye çalıĢır. Ġki kız birbirlerine açılmaya baĢlarlar. Günsel 
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müzisyen babasından, Tansel tek varlığı annesinden bahseder. Artık iyi iki arkadaĢ 

olurlar. 

Bir gün kente fotoğraf çektirmeye giderler. Ġki kız arasındaki benzerlik bir foto 

muhabirinin dikkatini çeker ve onların gizlice fotoğraflarını çeker. Ġki kız aynı yerde, 

aynı tarihte doğduklarını, aynı soyadını taĢıdıklarını fark ederler ve kardeĢ 

olduklarını anlarlar. Günsel Tansel‘den annesinin fotoğrafını ister bu da babasının 

piyanosunun üzerinde duran fotoğrafla aynıdır. Ġyice durumdan emin olurlar. 

Kampta ikiz kardeĢler arkadaĢlarıyla güzel vakit geçirirler, eğlenirler. 

Günsel‘le Tansel kampın biteceğine yakın bir plan yaparlar. Günsel annesinin 

yanına, Tansel babasının yanına gidecek ve birbirlerinin rollerine gireceklerdir. Bir 

hata yapmamak için de birbirlerine sürekli anne ve babalarını anlatırlar ve notlar 

alırlar. Kampta son gece güzel bir veda programı düzenlenir ve ertesi gün Günsel 

Tansel‘miĢ gibi Ġzmir‘e, Tansel Günsel‘miĢ gibi Ankara‘ya gidecektir. Kamptaki 

diğer arkadaĢlarıyla da vedalaĢırlar. Günsel‘i annenin bir arkadaĢı, Tansel‘i de 

babasının Ģoförü kamptan alır. 

Anne Ġzmir‘de vapurdan inen kızını almak için biraz gecikir. Son anda iĢi 

çıkmıĢtır. Günsel annesini görünce kollarına atılır. Onu büyük bir özlemle öper, öper, 

öper… 

Tansel Ankara‘da MenekĢe Palas‘ta babasıyla kahvaltı yapar. O sırada Doktoru 

ve onun köpeği Dük gelir. Dük, Tansel‘in Günsel olmadığını anlar ve garip 

davranmaya baĢlar. Bu davranıĢlara kimse anlam veremez. Tansel planları ortaya 

çıkacak diye korkar. Bu arada babaya bir bayandan telefon gelir ve baba onunla 

görüĢmeye gider.  

Günsel Ġzmir‘de kardeĢinin yazdığı rolleri oynamaya çalıĢır. Bu konuda pek de 

baĢarılı olamaz. Fakat annesinin yanında olduğundan çok mutludur. Okulda 

öğretmeni, annesine Tansel‘in çok değiĢtiğini, eskisi gibi olmadığını, bunalım 

geçirdiğini, dersler konusunda eski titizliğinden eser kalmadığını ifade eder. Anne 

kendi gözlemlerinden sonra bunları da duyunca neye uğradığını ĢaĢırır. 
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Tansel babasının yönettiği Hansel ve Gratel operasına gider. Yanında bir 

bayana da yer ayrılmıĢtır. Kadın sürekli baba ile bakıĢmaktadır. Tansel bu duruma 

adeta isyan eder. Bir süre sonra baba ona evlenmek istediğini açıklar. Tansel karĢı 

çıkar ve kadının evine gidip konuĢmak ister. KonuĢmaya çalıĢır, fakat bir sonuç 

alamaz, üzüntüsünden hastalanır. KardeĢine hastalandığından dolayı mektup da 

yazamaz. 

Anne bir dergide çalıĢmaktadır. Ona dergi kapağına konacak bir resim verilir.  

KarĢısında kendi ikizleri vardır. Resimle olayları kafasında çözer ve eve gelip kızına 

Günsel diye hitap eder. Günsel de annenin oyunu anladığını görünce olan biteni 

anlatır. Birlikte Ankara‘yı ararlar. Tansel hasta olduğundan hemen oraya giderler. 

Tansel onları görünce kısa sürede iyileĢir. Çocukların yakında doğum günü olacaktır. 

Doğum günlerini birlikte kutlamak isterler. Doğum günlerinde de anne ve babalarıyla 

yeniden aile olmak istediklerini söylerler. Onlar da aynı Ģeyi düĢünmektedirler. Bu 

durum çocuklara da güzel bir doğum günü hediyesi olur. 

Fikirler 

Eserde, anne-baba önemsiz olaylar yüzünden çatıĢmamalı, anlaĢmazlığa 

düĢmemeli, çocukların mutluluğu için ellerinden geleni yapmalıdır. ―Tek baĢına 

çocuk yetiĢtirmek, ne yapılırsa yapılsın, onun bir yanının eksik kalması demektir.‖ 

mesajları öne çıkmaktadır. 

Figüratif Kadro 

Eserin kahramanları Günsel ve Tansel adında ikiz kardeĢlerdir. Figürlerin genel 

olarak fiziksel yönlerinden ziyade psikolojik ve sosyal durumları ön plana 

çıkarılmıĢtır. BaĢ figürlerin dıĢında yine oldukça kalabalık bir kadro vardır. 

Günsel: Kampa Ankara‘dan gelen, on iki yaĢlarında, kampın daha ilk 

günlerinde herkes tarafından tanınan ve sevilen, sarıĢın, koyu mavi gözlü, canlı, 

neĢeli, afacan bir kızdır. 

―Yüzmede, koĢmada kimse onu geçemiyordu. Çok da arkadaĢ canlısıydı… 

Onun katıldığı oyunlar daha bir baĢka oluyordu.‖ (s.6). 
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Fiziksel olarak özellikle saçlar ön plana çıkarılmıĢtır. ―Omuzlarına dökülen, 

altın renkli saçlar (s.20), dalga dalga sarı güzel saçlar…‖ (s.28). 

Ayrıca ―ele avuca sığmayan, neĢe kaynağı, kampın baĢ tacı, cıvıl cıvıl kız…‖ 

(s.23) diye de tanımlanmıĢtır. 

Günsel üç yaĢlarındayken anne-baba herhangi bir sebepten dolayı 

ayrılmıĢlardır. 12 yaĢında bir kampa katılır. Orada ikiziyle karĢılaĢır. Ġkizlerin aĢırı 

benzerlikleri herkesin dikkatini çekmiĢtir. KardeĢine ilk baĢlarda zarar verir, sonra 

piĢman olur ve kardeĢini çok sevmeye baĢlar. Günsel ayrılık olayında babada 

kalmıĢtır. Anne babasına bu ayrılığın hesabını sormak ister. Çünkü anne özlemini 

derinden hissetmektedir. 

―Günsel babasından hiç ceza almamıĢtır‖ (s.33). Bu yüzden cezanın ne demek 

olduğunu öğrenememiĢtir. ―Hayatında hiç yemek piĢirmemiĢ, yemeğin nasıl 

piĢirildiğini dahi görmemiĢtir‖ (s.51). Çünkü çoğunlukla Ankara‘da MenekĢe Palas 

adlı bir otelin bir dairesinde yaĢamaktadırlar. 

Kamptaki yüzme yarıĢında ―Günsel, hakem heyetinin baĢkanıydı. Kampta hiç 

kimse onun bu yarıĢa girmesini istememiĢti. Çünkü Günsel yüzmede olağanüstü bir 

baĢarı gösteriyordu. Suyun altında hiçbiri onun kadar uzun süre kalamıyordu. Hızda 

hiç kimse ona yetiĢemiyordu. Kelebek, kurbağalama, sırtüstü, bütün yüzme 

çeĢitlerini ustalıkla sergiliyordu‖ (s.62) ―Sporlar arasında en çok yüzmeden 

hoĢlanıyordu. Yüzmek ve kürek çekmek…‖ (s.63). 

Günsel kendini Ģu Ģekilde ifade etmiĢ: ―Kampa gelmeden önce benim de bir 

annem olduğunu tabii biliyordum. O benim için fotoğraftaki güzel kadındı. Ona ait 

anılarım yoktu. Bütün bildiğim dadımdan duyduğum üç beĢ laf… Babamla 

mutluydum. Okul arkadaĢlarımla iyi anlaĢıyordum. Bir adamın tek kızı, tek sevgilisi 

olmak bana yetiyordu…‖ (s.71). 

Ġki kız kardeĢ olduklarını anladıktan sonra yeniden birlikte yaĢama hayalleri 

kurmaya baĢlarlar ve bir plan yaparlar. Günsel kardeĢi Tansel‘le rollerini değiĢir. 

Günsel Ġzmir‘e annenin yanına gider. Tansel‘in yazdığı metotları uygulamaya çalıĢır. 
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Fakat ne yemek yapabilir, ne aradığını bulabilir, her Ģeyi eline yüzüne bulaĢtırır. 

Fakat annesinin yanında olduğu için mutludur. 

Tansel‘le her gün mektuplaĢırlar. Bir hafta mektup gelmeyince meraklanır. Bu 

arada anne, kızların kampta çekilen fotoğraflarından dolayı yapılan oyunu anlamıĢtır. 

Birlikte Ankara‘ya telefon açarlar. Anne-kız hemen yola çıkarlar. Çünkü Tansel çok 

hastadır.  

Tansel iyileĢtikten sonra anne-kız döneceklerdir. Kızlar doğum günlerinde 

anne-babalarının yeniden bir araya gelmeleri talebinde bulunurlar. Yeniden bir aile 

olup hayatlarına birlikte devam ederler. 

Tansel: ―Durgun ve biraz da hüzünlü‖ (s.16). ―YaĢından daha olgun bir hali 

var‖ (dır) (s.16). Sulu gözlü değildir (s.19). 

―Günsel‘i görür görmez sever, ona benzediği için de sevinir‖ (s.20). 

Çocukluğunu yaĢayamamıĢ, annesi çalıĢtığı için bir yandan dersleri, bir yandan 

da ev iĢleriyle uğraĢmıĢtır (s.21–22). 

Kampa geldiği ilk gece kendini çok yalnız ve mutsuz hissetmiĢ, geldiğine 

piĢman olmuĢtur. Günsel onunla konuĢunca biraz rahatlamıĢtır (s.29). Kampa gelene 

kadar babası yaĢıyor mu, ölmüĢ mü bilmemektedir. Çünkü ne zaman baba konusunu 

açsa annesinin çok üzüldüğünü fark etmiĢ ve konuyu kapatmıĢtır. 

Kampta karĢılaĢtığı ikizi tarafından önce zarar görmüĢ sonra anlaĢmaya 

baĢlamıĢlardır. KardeĢ olduklarından emin olduktan sonra da anne ve babalarını bir 

araya getirmek isterler. Tansel, GünselmiĢ gibi Ankara‘ya babasına gider. MenekĢe 

Palas‘ta babasıyla kahvaltı yaparken Günsel‘in doktoru ardından onun köpeği Dük 

gelir. Dük garip davranıĢlar sergiler. Tansel köpeğin planlarını bozacağından, yer 

değiĢtirmece oyununun ortaya çıkmasından endiĢelenir. 

Bir gün baba Tansel‘e evlenmek istediğini söyler. Tansel Ģiddetle karĢı çıkar ve 

babasının bayan arkadaĢının evine gider. Bayan çok kötü davranır adeta onu evden 

kovar. Eve gelince Tansel hastalanır. Doktoru asabi bir durumdan ateĢinin olduğunu 
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söyler. Baba biraz araĢtırma, soruĢturma yapar ve kızını üzen sebebi bulur. Bu süre 

içinde Tansel Günsel‘e bir hafta mektup yazamamıĢtır. Annesi de yer değiĢtirmece 

oyunundan haberdar olmuĢtur artık. Tansel‘in hasta olduğunu öğrenince Ankara‘ya 

gelirler. Tansel onları görünce birkaç günde iyileĢir. 14 Ekimde kızların doğum 

günleri vardır. Kızlar doğum günü hediyesi olarak yeniden bir aile olmak 

istediklerini, baĢka hediye istemediklerini söylerler. Baba ile anne konuĢur, anlaĢırlar 

ve yeniden bir arada yaĢamaya karar verirler. 

Baba: Adını eserin sonlarına doğru öğrendiğimiz Mecdi Tez, Günsel‘e göre 

dünyanın en iyi, en Ģeker babasıdır, ünlü bir müzisyendir (s.24), çok yakıĢıklıdır 

(s.41). Fakir fukaraya yardım eder, yetenekli gençleri korur (s.41). Fotoğraf 

çektirmekten hiç hoĢlanmaz, foto muhabirleri ondan çok çekerler (s.42–43). Baba, 

kızını çok sevmekte ―sen benim küçük dünyamsın‖ demektedir. Kızı yaramazlık 

yapınca sadece kafasını sallar ona hiç ceza vermez (s.31). Günselle olduğu zamanlar 

hep neĢeli ve Ģakacıdır (s.42). Konser verdiği geceler eve geç gelir. YavaĢça kızının 

odasına girer ve onu öper. Baba ile ilgili ―…Varlıklı adamdı. Ailesinden kendisine 

Marmara Bölgesi‘nde büyük bir çiftlik, zeytinlikler, dutluklar kalmıĢtı. Ġpekböceği 

yetiĢtirirlerdi…‖ (s.63) gibi bilgiler de verilmiĢtir. 

Bir gün Günsel zannettiği Tansel‘e evlenmek istediğini söyler. Kızı çok tepki 

verir. Bu sebepten ateĢlenir, bir hafta hasta yatar. 

Eserin sonunda baba, çocuklarının da isteği üzerine eĢiyle çocuklarıyla birlikte 

hayatlarını devam ettirmeye karar verir. 

Anne: Eserde annenin ismi geçmemektedir. Biraz fiziksel özelliklerinden biraz 

da iyi bir anne oluĢundan bahsedilmiĢtir. Fiziksel özellikleri; eller beyaz ve 

yumuĢacıktır (s.23). Saçları altın renkli, ipek gibi yumuĢak (tır) (s.30). Tansel‘e göre 

annesi dünyanın en iyi, en tatlı annesidir. Annesi yalnız onun için yaĢamaktadır 

(s.24). Anne, Ġzmir‘de çıkan büyük bir derginin yazı iĢleri müdürüdür, yazıları çok 

beğenilmektedir (s.24). Annenin bütün dileği, düĢüncesi kızının okuyup adam 

olması, hayatını kazanmasıdır (s.46). Kızı babasını sorduğunda canı sıkılır, üzülür 

(s.35). ġehriyeli etten hoĢlanır, haftada birkaç gün evde mutlaka bu yemek yapılır 
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(s.48). KarĢıyaka‘da bir çatı katı alabilmek için yıllarca para ödemek zorunda kalmıĢ, 

mücevherlerini satmıĢtır (s.63). Anne derginin arka kapağına konulması için önerilen 

fotoğrafı görünce çok ĢaĢırır ve kızlarının kampta karĢılaĢtıklarını anlar. Kızların 

oynadıkları yer değiĢtirmece oyununu da çözer. Eve gelip Günsel‘le konuĢur. 

Birlikte Ankara‘ya giderler. Kızlarının doğum günü için istedikleri hediyeyi kabul 

eder ve hayatlarına dört kiĢi olarak devam ederler.  

Bu figürlerden baĢka bir veya birkaç özelliği dolayısıyla eserde adı geçen 

kahramanlar da vardır. Bunlar: Saklambaç oyununda saklandığı yeri kimse 

bulamadığı için hiç ebe olmayan Meral… (s.7). Kestane renkli saçları omuzlarına 

dökülen ufak tefek bir kız olan IĢın Su (s.7). 

Ġki kız kardeĢin benzerliğini kamp müdiresine anlatan nöbetçi 

öğretmen…(s.13). Günsel‘le Tansel birbirlerine çok benzedikleri için onları odasına 

çağırıp konuĢan kamp müdiresi…(s.13). 

Ağlamanın tansiyonuna iyi geldiğini söyleyen, Günsel‘in her türlü bakımıyla 

ilgilenen dadı…(s.23). 

Günsel‘le Tansel‘in fotoğrafını çeken, resmi dergiye göndermeyi düĢünen 

fotoğrafçı…(s.35). 

Pilot olduğu için uçuĢlarla ilgili çok ilginç anıları olan, bu anılarını 

arkadaĢlarına anlatan Safinur‘un babası…(s.57). 

Ayaklı ansiklopedi lakaplı, babası pilot, annesi öğretmen olan, kitap okumaya 

çok düĢkün, ansiklopedilere meraklı, coğrafya oyununda çok baĢarılı olan baĢkan 

Safinur…(s.57). 

Kamptayken anne-babasının ayrılacağı haberini alıp çok üzülen, sonra 

ayrılmama kararı aldıklarında sevinen, kalın ciltli bir Ģiir defteri olan Selmin…(s.61). 

Yüzme yarıĢına katılan Birgül, Bilge, Olcay, Nilgün, Müjde, Pınar, 

Serra…(s.65–66); Kamptaki yüzme yarıĢının birincisi Güner…(s.67). 
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MenekĢe Palasta Günsel için özel pastalar hazırlayan ―pırıl pırıl beyaz önlüklü, 

kocaman beyaz baĢlıklı‖ aĢçıbaĢı…(s.83). 

Kır saçlı, gözlüklü, yaĢlıca adam (Günsel‘in doktoru)…(s.84). 

Doktorun, ―tüyleri kıvır kıvır, küçük beyaz‖ köpeği Dük… Tansel‘i görünce 

onun Günsel olmadığını anlamıĢ, ―gözlerini dikip tuhaf tuhaf (Tansel‘e) 

bakmıĢtır…(s.84). 

Kavaklıdere‘de büyük bir apartmanda oturan babanın hayranı ve onunla 

evlenmek isteyen genç kadın…(s.106) romanda geçen diğer figürlerdir. 

Anlatıcı ve BakıĢ Açısı  

Eserde olaylar genellikle gözlemci bakıĢ açısıyla üçüncü tekil Ģahıs ağzından 

anlatılmıĢtır. Bunun yanında zaman zaman ilahi bakıĢ açısı da kullanılmıĢ, birkaç 

yerde de kahraman bakıĢ açısıyla ve birinci tekil Ģahıs ağzıyla anlatım yapılmıĢtır. 

Gözlemci bakıĢ açısıyla ―Vaktin nasıl geçtiğini anlamadan, burada uzun uzun 

oturmuĢ, konuĢmuĢlardı. Acele yerlerinden kalktılar. Bahçenin çakıllı yollarından el 

ele koĢmaya baĢladılar.‖ (s.74). 

Ġlahi bakıĢ açısıyla, ―Selmin‘in ağlaması ve anlattıkları Günsel‘i çok 

etkilemiĢti. Bu dakikada annesiz geçirdiği yılların açısını, boĢluğunu duyuyordu 

içinde. Çok kuvvetli ve derinden duyuyordu. Epeyce de öfkeliydi.‖ (s.46). 

Kahraman bakıĢ açısıyla ve ben diliyle (birinci tekil Ģahıs ağzıyla), ―Kampa 

gelmeden önce benim de bir annem olduğunu tabi biliyordum. O benim için 

fotoğraftaki güzel kadındı. Ona ait anılarım yoktu… Bütün bildiğim dadımdan 

duyduğum üç beĢ laf… Babamla mutluydum. Okul arkadaĢlarımla iyi 

anlaĢıyordum…‖ (s.71) gibi yerlerde kullanılmıĢtır. 

Anlatım Teknikleri 

Diyalog Tekniği: Hikâye nerdeyse baĢtan sona diyalog tekniği ile akıp 

gitmiĢtir. Bu teknik olayların okuyucuyu sıkmadan hızla ilerlemesini, eserin kolay 
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okunmasını, aynı zamanda karakterlerin kendilerini ve diğer karakterleri de 

tanıtmalarını sağlamıĢtır. 

 — Çok Ģakacı bir babamız var. Hep böyle neĢeli midir? 

 — Benimle olduğu zamanlar hep böyle neĢeli ve Ģakacıdır. 

 — Annem de benim yanımdayken çok tatlıdır. HoĢ, benim annem her zaman, 

her zaman çok tatlıdır ya…(s.42). 

Ġç monolog: Diyalog tekniğinden sonra en fazla kullanılmıĢ anlatım tekniğidir. 

―… Ġçinde bir tedirginlik vardı. Ġzmir‘den gelen bu kızla neden çatıĢmak 

istiyordu? Kendisine benzemesi onun suçu muydu? Ama bu benzerliği kabul 

edemiyor, hepsi de yanılıyorlar. Hiç de benzer yanımız yok. Bu çok saçma bir 

kuruntu…‖ (s.15). 

Betimleme: Eserde çok sık olmamakla birlikte betimlemeye de yer verilmiĢtir. 

Ġlk cümleler betimleme ile baĢlar. ―Ġstanbul‘un Anadolu Yakasında, Pendik ile Tuzla 

arasında büyük beyaz bir yalı… Yalının önünde altın tozu gibi pırıldayan incecik 

kumların oluĢturduğu geniĢ bir alan. Kumsalın bitiminde taĢları tertemiz uzun bir 

rıhtım. Rıhtımın bir ucunda kayıkhane. Öteki ucunda rıhtıma bağlı kampın kurtarma 

kayığı… Sonra göz alabildiğine yalının önüne serilen ıĢıl ıĢıl mavi sular. Denizlerin 

en güzeli, en sevimlisi Ģirin Marmara. 

Yalı sırtını büyük geniĢ bir çam korusuna dayamıĢ sanki. Mavisi, yemyeĢili, 

grisi çeĢit çeĢit çam ağacı ve daha arkalarda yaz kıĢ yaprağını dökmeyen ulu 

ağaçlar…(s.5). 

Anlatıp Gösterme: Eserde az kullanılmıĢ tekniklerdendir. ―Tansel‘in içtiği 

çorba zehir olmuĢtu. ġimdi, zorlukla yudumluyor, öyle pek sulu gözlü olmadığı 

halde ağlamamak için kendini zor tutuyordu (s.19). 
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―Günsel yatağa doğru biraz daha eğildi. YavaĢça pikeyi Tansel‘in baĢından 

çekti. Küçük kızın gözyaĢlarıyla ıslanmıĢ yüzüne, yaĢlarla dolu gözlerine baktı. 

Uzandı, onun ipek gibi yumuĢak saçlarını okĢamaya baĢladı‖ (s.22). 

Eserin birkaç yerinde bilinç akımı tekniği de kullanılmıĢtır. ―Sevinçten deli 

oluyorum. Anlamadın mı? Anladın değil mi? Sen de anladın tabii… O yalnız senin 

değil, benim de annem… Benim de anneciğim… (s.37). 

Kullanılan diğer bir teknik geriye dönüĢ tekniğidir. ―IĢın Su çorbasını içerken, 

babaannesini hatırladı. Çorbayı çok sever, beğenince de ohhh pek nefis olmuĢ, derdi‖ 

(s.18). 

Eserde ayrıca babasının Günsel‘e yazdığı kısa mektupla da mektup tekniğinin 

kullanıldığını görmekteyiz (s.42). 

Diğer eserlere nazaran az da olsa bu eserde de mavi deniz, deniz, öğretmen, 

sarı saçlar, kitap okuma mutluluk gibi kelimelerin tekrarıyla leitmotiv tekniği de 

kullanılmıĢtır. 

Zaman 

Eserde geçen zaman gerçektir. Bir buçuk ay kampta geçmiĢ daha sonra okullar 

açılmıĢ 14 Ekimde kızların doğum günü vardır. Olay 14 Ekime kadar devam eder. 

Okullar Eylül ayında açıldıysa iki üç ay gibi bir süre karĢımıza çıkmaktadır. Yani 

eserde iki-üç aylık zaman diliminde gerçekleĢen olaylar anlatılmaktadır denebilir. 

Kızlar on iki yaĢındadır. Dokuz yıldır ayrı olduklarına göre üç yaĢındayken 

anne-baba ayrılığı gerçekleĢmiĢtir. Geriye dönüĢlerle dokuz yıl öncelere de 

gidilmiĢtir. 

Mekân 

Olayların geçtiği mekânlar okuyucuda tamamen gerçeklik hissi 

uyandırmaktadır. Eserde hem iç mekân hem de dıĢ (açık) mekân kullanılmıĢtır. 
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Kampın yapıldığı yer Ġstanbul‘un Anadolu Yakası‘nda, Pendik‘le Tuzla 

arasında büyük beyaz bir yalı…(s.5) ifadeleriyle nerdeyse açık adres verilmiĢ gibidir. 

Buranın yemekhanesi, yatakhanesi, konferans salonu kapalı mekân, yalının önü, 

rıhtım, çam korusu, Marmara Denizi açık mekânlardır. Eserde anlatılan bir buçuk 

aylık süre buralarda geçmiĢtir. 

Ankara‘da baba, Günsel ve dadının zaman zaman kaldıkları, MenekĢe Palas 

otelindeki daire, babanın çalıĢma yaptığı salon, otelin çay salonu, annenin çalıĢtığı 

büro, anne ile Tansel‘in yaĢadığı Ġzmir KarĢıyaka‘daki apartmanın çatı katı, babanın 

bayan arkadaĢının Kavaklıdere‘deki büyük apartman esere konu olan vakaların 

yaĢandığı kapalı ve gerçek mekânlardır. 

Dil ve Üslup 

Eser zevkle okunan bir olay örgüsüyle yazılmıĢtır. BaĢtan sona olaylar diyalog 

tekniğiyle sürüp gitmiĢtir. Bazı yerlerde kullanılan müzik, spor alanlarına ait 

terimlerin dıĢında yabancı kelime çok fazla kullanılmamıĢtır. Bu kelimeler, krav 

(s.6), kolan vur- (s.7), klakson (s.7), festival (s.32), tenis kortu (s.50), akardeon 

(s.60), müzikal (s.60), perter (s.95), etajer (s.96) gibi kelimelerdir.  

Yazar eserini sade bir üslupla yazmıĢtır. Diyalogların ağırlıklı olduğu bir 

eserdir.  

Ayrıca bu eserde de yazar konularla alakalı yeri gelince özlü sözler söylemeyi 

ihmal etmemiĢtir. 

―Kırgınlıkların üstünden gece geçmemeli. GüneĢ kırgınlıkların üzerine 

doğmamalı‖ (s.24). ―Armağan değerini onu veren elden alır‖ (s.61). ―…neĢe Ģifalı bir 

Ģeydir. Büyü gibi sarar ortalığı…‖ (s.16). 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Son derece sade bir anlatımla 

yazılmıĢ eser nitelikli çocuk romanı olma özelliklerini taĢımaktadır. Sayfa sayısı, 

okunuĢunun kolay ve zevkli, dilinin sade oluĢu, yazı boyutu ve Ģekli, cümle yapısı bu 

alan için uygun Ģekildedir. Çok canlı, güzel bir kapak resmi varken, romanın iç 

sayfalarında resim yer almamıĢtır. 
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Eserde birçok güzel özellik bulunmasıyla beraber çok fazla rastlantılara yer 

verilmesi biraz sıkıntı yaratmıĢ bu kadar da olmaz dememize neden olmuĢtur. Zaman 

zaman eski Türk filmlerini hatırlatacak Ģekilde anlatımlara yer verilmiĢtir.  

2.2.6. Dragos’ta Tatil 

Roman 135 sayfalık iki bölümden oluĢan, özellikle aksiyonlu olayların 

somutlaĢtırıldığı yedi adet resim bulunan, bol diyaloglu, figüratif kadrosu oldukça 

geniĢ bir eserdir. Yazarın hareket ve heyecan unsurlarının en yoğun iĢlendiği 

romandır. 

Konu 

Anneanne, torunlar ve yardımcıdan oluĢan bir ailenin Dragostepe‘de yaz 

tatilinde yaĢadıkları ve Ģahit oldukları olaylar anlatılmaktadır. 

Vaka Özeti 

Birinci bölümde genel olarak aile hakkında bilgi verilmektedir. Anneanne dört 

yanındayken babasından evlatlık aldığı Emine‘yi okutmuĢ, ona her türlü ev iĢlerini 

de öğretmiĢtir. Kendi kızı yüksek tahsil yaptığı için de kızı evlenirken Emine‘yi de 

onun yanına vermiĢtir. Kızı daha sonra ev iĢlerini Emine‘den öğrenmiĢ, gerçek iki 

kız kardeĢ gibi geçinmiĢlerdir. Anneannenin kızı ve damadı kazada hayatlarını 

kaybedince Yücel, Bengi, Emine, anneanne birlikte yaĢamaya baĢlamıĢlardır.  

Bengi ile Yücel anne-babaları öldüğünde çok küçüktürler. Olayların 

anlatılmaya baĢladığı zaman Yücel ortaokulu, Bengi Ġlkokulu bitirmiĢtir. Yaz tatilini 

anneannesinin yazlığının bulunduğu Dragostepe‘de geçireceklerdir. Ankara‘dan yola 

çıktıklarında Ahmet‘le karĢılaĢırlar. Birlikte yolculuk yaparlar. Ahmet‘i 

kendilerinden ayrı yaĢayan baba karĢılayacaktır. Fakat bir saldırıya uğradıklarından 

karĢılayamaz. Yücel ile Ahmet babanın iĢ yerine giderler, orada da bulamadıkları 

için birlikte Dragos‘a giderler. 

Emine her gün düzenli olarak gazete takip eder. Emine vasıtasıyla romandaki 

pek çok olayı basından öğrenmesiyle akıĢı sağlanmıĢtır. Ġlk olay Ahmet‘in ziyaretine 
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Cevat Usta‘nın Oto Onarım Atölyesini soymaya gelen kiĢilerce yaralanmasıdır. 

Anneanne Cevat Usta‘nın yattığı hastaneyi bulur ve Ahmet‘le ziyaretine giderler. 

Küçük yaĢta annesini ve çocuğunu terk eden adam yıllar sonra oğlunu görmüĢtür. 

Ahmet bir süre Dragos‘ta kalır, çocuklarla hoĢça vakit geçirir. 

Babası hastaneden çıkınca babasının yanına gider. Atölyede onunla çalıĢmaya 

baĢlar. Ahmet‘le Yücel‘in Kerim adında ayakkabı boyacılığı yapan bir arkadaĢları 

vardır. Ona pahalı bir boya sandığı alırlar. Cevat Usta‘yı yaralayan adamların 

arkadaĢları Kerim‘e de musallat olurlar ve Ahmet‘in Cevat Usta‘nın oğlu olduğunu 

öğrenirler. Babası onların iĢlerini bozduğundan intikamlarını Ahmet‘ten almak 

isterler. Onu kendilerine çalıĢması için tehdit ederler. Ġlk iĢi Cezaevine tüp 

götürmektir. Ahmet bilmeden tüp içinde kesici alet taĢımıĢtır. Ġkinci olarak da bir 

kuyumcuya zarf götürür. Ahmet farkında olmadan bu iĢleri yaptıran çetenin 

yakalanmasına vesile olur. 

Bir gün Bengi ile Yücel yüzmeye giderler. Yücel arkadaĢlarıyla konuĢmaya 

dalınca Bengi‘nin açıldığını fark etmez. Bengi motorlu kiĢiler tarafından kurtulmalık 

alma umuduyla kaçırılır. Anneanneye telefon edilir. Yirmi dört saat içinde bir milyon 

lira hazırlamasını isterler. Anneanne fenalaĢır. Emine Ġhsan Yiğit (baĢ komiser) e 

haber verir. Onun organizatörlüğünde Bengi baĢarılı bir Ģekilde kurtarılır. Çete de 

yakalanır. 

Fikirler 

Romanda ―Çocuklar genellikle anne ve babalarının hatalarından, 

sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı yanlıĢ davranıĢlara 

yönelmektedirler. Çocuklar anne ve babasıyla sevgi ortamında büyümeliler.‖ fikirleri 

verilmektedir. Eserde hayatını kazanmak zorunda kalan, çoğunlukla bu sebepten 

çıkarcı kiĢilerin eline düĢen çocuklar anlatılır. Çocuklarına sahip çıkan, sorumluluk 

sahibi ailelerde genellikle bu durumun yaĢanmayacağı düĢünülür. 
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Figüratif Kadro 

Figüratif kadrosu romanın sayfasıyla kıyaslandığında hayli fazladır. Birinci 

bölümde olaylar tamamen Yücel‘in bakıĢ açısıyla anlatılır. Yani merkezde Yücel 

vardır. Fakat ilerleyen sayfalarda Ahmet daha ön plana çıkmıĢtır. Psikolojik ve fiziki 

özelliklerinden daha çok bahsedilmiĢtir. Ahmet‘in sınavda birinci olup Yücel‘in 

okuluna gelmesi, küçükken babasının terk etmesi, annesinin durumu, babasının 

yaralanması, onu karĢılayamaması, Ahmet‘in Bengi‘ye matematiği sevdirmesi, 

Dragos‘ta Ahmet‘le tatilin renklenmesi, Anneannenin onu çok olgun bulması, kötü 

adamların Cevat Usta‘nın (babanın) intikamını almak için onu iki olayda 

kullanmaları, çetenin yakalanmasına sebep olması gibi olaylar Ahmet‘i daha ön 

plana çıkarmıĢtır. Yücel Ahmet‘in olaylarının çözümünde kilit noktadadır. Ahmet‘le 

Emine Abla ve BaĢ komiser Ġhsan Yiğit arasında bağlantı kurmuĢtur. 

Yücel: Anne ve babasını çok mutlu bir Ģekilde birbirlerine bakarken 

hatırlamaktadır. Ağlamak istediğinde annesinin küçükken söylediği ―Erkekler 

ağlamaz‖ sözü aklına gelmektedir. 

Yücel (arkadaĢları Kerim ve Ahmet için) ―Onlara acımak yersiz bir Ģey dedi, 

kendi kendine, Anneleri ver. Hallerinden yakındıkları da yok‖ (s.60). 

ArkadaĢları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir çocuktur. Kauçuk bir bot 

almak için harçlıklarını biriktirirken arkadaĢı Kerim‘e Ahmet‘le paralarını birleĢtirip 

bir boya sandığı almıĢlardır. 

Yücel ortaokulu yeni bitirmiĢ 14–15 yaĢlarında genç bir delikanlıdır. Ve kız 

kardeĢini gözetip kollamakta onun davranıĢlarını kısıtlamaktadır. Trenle yolculuk 

sırasında kamarada karĢılıklı oturanları gösteren Bengi‘ye ―Sen öyle elaleme 

bakmasan iyi olur Bengi‖ diye kıskançlığını belli etmiĢtir. 

Yücel annesizliği her an hissetmektedir. KardeĢi kaçırılınca çok üzülmüĢ, bu 

iĢten biraz da kendini sorumlu hissetmektedir. ―O benim yalnız kardeĢim değil, 

arkadaĢım ve birazda annem. O kadar benzer ki yüzüne baktığımda annemi görür 

gibi olurum‖ (s.116). 
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Bengi ağabeyinin sayesinde çetenin elinden kurtulmuĢ çete de ele geçirilmiĢtir. 

Ahmet: Altındağ‘da annesi ile birlikte bir gecekonduda oturmaktadır. Baba 

Ahmet daha küçükken (bebekken) onları terk etmiĢ, baĢka bir kadınla evlenmiĢ, 

çocukları olmuĢtur. Ġlk kez bu tatil (Ahmet ortaokulu bitirince) yanına çağırmıĢtır. 

Annesi bir Ģirkette hizmetlidir. 

Yücel‘in okuduğu okul derneğinin kontenjanından sınavı birincilikle kazanmıĢ 

ve yatılı okumaya baĢlamıĢtır. ―Varlıklı aile çocuklarının yanına sokulmazdı. Onunla 

orta bire baĢladığım gün tanıĢmıĢtım… Ahmet hemen dikkatimi çekti, sıra kapmak 

için itiĢip kalkıĢanların arasına katılmadı. Kapıya yakın bir yerde duruyor, ürkek 

bakıĢlarla tavana, kara tahtaya, öğretmen masasına ve çocuklara bakıyordu‖ (s.28). 

Ahmet babasına giderken karĢılanacağından çok emin değildir. Bu durum 

aslında onu tedirgin etmektedir. Annesine ve küçük bir bebekken kendisini bırakıp 

giden bu adama da aslında kırgındır (s.49). Fakat babasını hastanede sargılar içinde 

görünce hiçbir kırgınlığı kalmamıĢtır. Ahmet‘i babası karĢılayamamıĢtır. Fakat onun 

düĢündüğü gibi değil, soygun için atölyeye giren gençler tarafından yaralanmıĢ ve 

hastaneye kaldırılmıĢtır. Oğlunu da çok merak etmektedir. Ahmet Yücel‘le birlikte 

babasının dükkânına gitmiĢ, orası kapalı olunca anneanne onları Dragos‘a 

çağırmıĢtır. Ahmet‘le birlikte babayı hastaneye ziyarete giderler. Baba taburcu olana 

kadar Ahmet Yücel‘lerle kalır. Güzel günler geçirirler. Kerim adlı arkadaĢlarına 

pahalı bir boya sandığı hediye ederler. Ahmet‘in asıl olayları bu sandıkla baĢlar. 

Cevat Usta‘yı yaralayan gençlerin arkadaĢları Kerim vasıtasıyla Ahmet‘e ulaĢırlar. 

Babasının öcünü Ahmet‘ten almak isterler ve onu kendileri için çalıĢmaya zorlarlar. 

Ahmet mecburen dediklerini yapmak zorunda kalır. Ġlk iĢi bir cezaevine piknik tüpü 

götürmektir. Fakat tüpün içinde kesici aletler vardır. Ġkinci görev bir kuyumcuya zarf 

götürmektir. Ahmet fırsat buldukça Yücel‘le görüĢmektedir. Onlarında baĢını derde 

sokmamak için gizli gizli buluĢmaktadırlar. Ahmet yaptığı iki iĢle farkında olmadan 

bir çetenin yakalanmasına vesile olur. Yücel Ahmet‘in anlattıklarını bir bir BaĢ 

Komiser Ġhsan Yiğit‘e aktarmıĢ, baĢarılı bir Ģekilde çete ele geçirilmiĢtir. 
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Ahmet‘in Ġstanbul‘dayken yaĢadıkları onu bir hayli yıpratmıĢ olmalı ki ―Cevat 

Usta oğlunun yüzüne dikkatle baktı. Sanki çocuk yaĢta ihtiyarlamıĢtı. Omuzları 

çökmüĢ, yüzü küçülmüĢtü. Çok da yorgun görünüyordu. KarĢısında lokmaları 

isteksiz isteksiz çiğneyen bu çocukla hastanede ilk gördüğü çocuk arasında dağlar 

kadar fark vardı. Bu görünüĢ içini sızlattı.‖ Cevat Usta‘ya bunları düĢündürmüĢ 

―Sana bakamadık Ahmet, çok zayıfladın‖ (s.81) sözünü söylemiĢtir. 

Ahmet‘le ilgili baĢka bilgilere de yer verilmiĢtir: 

Çekingen bir çocuktur (s.32). Yazısı çok güzel ve okunaklıdır (s.32). Annesi 

çalıĢtığı için ev iĢlerini hep kendisi yapar (s.55). Ġçine kapanık bir çocuktur. 

Anneanne ―bu çocukta büyük bir insan hali var, bir gün bilim adamı, profesör falan 

olursa hiç ĢaĢmam‖ demiĢtir (s.60). Babasının patronu Ahmet‘i becerikli, iĢe yatkın 

olarak görür ve onu takdir eder (s.81). Ağzı sıkı bir çocuktur (s.82). Tatili bitmek 

üzereyken Dragos‘a gelir, bir hafta kalır, bolca kitap okur, Bengi‘ye matematik 

çalıĢtırır ve ona matematiği sevdirir. Yüzmesini ilerletir. Ahmet de anneanneye 

Yücel ve Bengi gibi anneanne demeye baĢlar. 

Emine: Annesi beĢinci çocuğunu dünyaya getirirken ölen, dört yaĢındayken 

babası tarafından anneanneye evlatlık verilen Emine, Emine Abla romanımız için 

önemli bir figürdür. Anneanne Emine‘yi önce ilkokulda, sonra AkĢam Sanat 

Okulunda okutmuĢtur. Her Ģeyi çok çabuk öğrenen, algılı, yetenekli bir kızdır. Eve 

gelen gazeteleri, dergileri, çocuk hikâyelerini, romanları okuya okuya kendini 

geliĢtirmiĢ, anneanneden de ev iĢlerini öğrenmiĢtir. 

Romandaki polisiye olayları onun gazetelerden okumasıyla öğreniyoruz. 

Ahmet‘in babasının dükkânındaki soygun ve saldırıyı, cezaevine girdirilen piknik 

tüpüyle ilgili haberi (s.76), BaĢ komiser Ġhsan Yiğit‘in büyük bir kaçakçılık iĢi için 

Avrupa‘da olduğunu (s.77), Kuyumcuya yazılan Ģantaj mektubunu (s.86), hep 

Emine‘nin gazeteyi, gündemi takip etmesiyle öğreniyoruz. Okuman onun için hobi 

olmuĢ gibidir. ―(Emine Abla) gazete olsun, dergi olsun önce resimlere bakar, resim 

altı yazılarını okur, bırakırdı. Sonra her iĢ bitip de yatağına çekilince okurdu. 

Söylediğine bakılırsa güzel romanı, iç açıcı bir yazıyı yatakta okuyup uyursa daha 
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rahat uyur, güzel rüyalar görürmüĢ‖ (s.99). Emine ailede etkin bir role sahiptir. Evde 

tiyatroculuk oynarken hep baĢrol ister. Yemekleri, sandviçleri çok beğenilir. 

Yücel‘in ―Hadi Ģimdi eve gidelim. Geç kaldık diye Emine Abla söylenebilir‖ (s.58) 

demesinden de çocuklar üzerindeki etkisini göstermektedir. Ayrıca Bengi‘nin 

kaçırılması olayında kaçıran kiĢilerin polise gitmemeleri ikazına rağmen, 

anneannenin torununun öldürüleceği korkusuna rağmen BaĢ komiser Ġhsan Yiğit‘e 

durumu anlatması onun konumu için büyük cesaret istemektedir. 

Emine‘nin içinde daha çok okuma isteğinin olduğunu ―Emine okumuĢluğa çok 

istekliydi. Bu isteğini çocuklarla oyun oynarken okumuĢ insan rolleriyle gidermeye 

çalıĢırdı‖ (s.59) cümlelerinden anlıyoruz. 

Emine Yücel ve Bengi‘ye çok düĢkündür. Bengi‘nin kaçırıldığını duyunca çok 

ĢaĢırır, ne yapacağını bilemez ―Emine‘nin yüzü sapsarı olmuĢtu. O her zaman, her 

zor iĢin bir kolayını bulan genç kız Ģimdi ĢaĢkın ve periĢandı‖ (s.105) ifadeleri 

Emine‘nin durumunu ortaya koymaktadır. 

Anneanne: Bu romanda da diğerlerinde olduğu gibi bilge kiĢi konumundadır. 

Kızını, damadını ve iki torununu 15 günlük bir Akdeniz turuna uğurlamıĢ, 

Ankara‘dan çıkmadan kızını ve damadını kazada kaybetmiĢ, torunları kendisine 

kalmıĢtır. Adeta kendini torunlarına adamıĢtır ―Onlar benim dünyam, onlar için 

yaĢamak boynumun borcu. Onları dertlendirmemek için elimden geleni yapıyorum‖ 

(s.97) sözleri de bu düĢünceyi kanıtlamaktadır. Anneanne herkesin iyiliğini isteyen, 

yardımsever bir insan. Torunlarını yetiĢtirmek için çırpınır durur. Çocukların 

oyunlarına katılır. ―Ġyi yürekli bir peri, ülkesine bolluk ve mutluluk getiren kraliçe, 

hasta çocukları iyileĢtiren doktor rollerini üstlenirdi‖ (s.11). 

Ayrıca anneanneyle ilgili ―insana rahatlık veren bir ses tonu (s.40) olduğu, 

sürekli hediyelik örgüler ördüğü, çocukların okulunda okul aile birliğinin baĢkanı 

olup okulla yakından ilgilendiği, kalp rahatsızlığının olduğu (s.64) gibi bilgiler de 

verilmiĢtir.  

Bengi‘nin kaçırılması ve yerine kurtulmalık istemeleri onu çok yıpratmıĢ, 

ilaçlarla sakinleĢtirmiĢlerdir.  
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Bengi: Ġlkokulu yeni bitirmiĢ muhtemelen 10–12 yaĢlarında, çabuk 

ağlayabilen, zulu gözlü bir kız olan Bengi Yücel‘in kız kardeĢidir. Yılsonu 

müsameresinde oynanacak olan ―Doktorun Kızı‖ adlı oyunda baĢrol oynamaktadır. 

Bu role fazlasıyla kendini kaptırır. Yücel tarafından hem Dragos‘a gitmelerini 

geciktirdiğinden, hem de rolünü çok abarttığından eleĢtirilere maruz kalır. Ama 

sonuçta çok baĢarılı bir oyun sergiler, çok takdir toplar. 

Bengi annesi ve babası kazada öldüğünde daha çok küçüktür. Onu anneanne ve 

Emine Abla büyütmüĢtür. Çok iyi bir yüzücüdür. KalamıĢ‘taki yarıĢta birinci 

olmuĢtur (s.104). Dragos‘ta Ahmet ona matematik çalıĢtırmıĢtır. 

Abisiyle birlikte yüzmeye giderler. Yücel ona fazla açılmamasını söyler. Fakat 

ağabey, arkadaĢıyla konuĢmaya dalınca onun uzaklaĢtığını fark edemez. Bir kadın bir 

erkek onu motora alıp kurtulmalık almak niyetiyle kaçırırlar. Polisin baĢarılı bir 

planıyla çetenin elinden kurtarılır.  

Fiziksel olarak özellikleri verilmemiĢ, fakat Yücel Bengi‘yi annesine çok 

benzetmektedir.  

BaĢ Komiser Ġhsan Yiğit: Kendi ifadeleriyle ―Ben o ailenin çok eski bir 

dostuyum. Yücel‘le Bengi‘yi de çok severim. Onların dedeleri benim polis kolejine 

girmemi önermiĢ, babamın çocukluk arkadaĢıydı‖(s.89). 

Romanın baĢlarında büyük bir silah kaçakçılığı iĢi yapan çeteyi ele geçirmek 

için Avrupa‘da olduğunu öğrenmiĢtik. Bir süre kaçakçılık yapan kiĢilerle iĢbirliği 

yapmıĢ ve onların yakalanmasını sağlamıĢtır. 

Ahmet‘in yardım etmek zorunda kaldığı çeteyi de Yücel ve Emine‘nin verdiği 

bilgiler doğrultusunda onun baĢkanlığında yakalanmıĢtır. 

Görevinden dolayı sık sık tebdil-i kıyafet yapıp görüĢmelerini, anneannenin 

evine giriĢ çıkıĢlarını yapmaktadır. 

Bengi‘nin kaçırılması olayında da hemen Ġhsan Yiğit‘e haber verilmiĢ ve Bengi 

onun sayesinde kurtulmuĢ, suçlular yakalanmıĢtır. 
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Fiziksel ve karakteristik olarak özellik ―uzun boylu‖ (s.88), ―iyi ahlaklı genç 

adam‖(s.90) ifadeleri kullanılmıĢtır. 

Kerim: Kartal istasyonunda sabahtan akĢama kadar ayakkabı boyacılığı yapan 

Kerim, Ahmet‘in eski mahallesinden arkadaĢıdır. Babası fabrikada iĢçiyken 

sakatlanır ve sonrada ölür. Anne gündelik iĢlere giderek evin geçimini sağlamaktadır. 

Kerim de bir akrabalarının yanındadır. Annesiyle haftada bir gün görüĢebilmektedir. 

Annesi ona büyük umutlar bağlamıĢtır. ―Kerim‘de yolunu çizmiĢti. Okuyacak, bir iĢ 

sahibi olarak, annesine bakacaktı. Annesini el kapılarından kurtaracaktı‖(s.60). 

Ahmet’in babası (Cevat Usta): Ġstanbul‘da Oto Onarım Atölyesinde 

çalıĢmaktadır. Ahmet daha bebekken evi terk etmiĢ, bir daha da dönmemiĢtir. Ġlk 

defa Ahmet ortaokulu bitirince onu yanına çağırmıĢ, görmek istemiĢtir. Ġstanbul‘da 

evlenmiĢ, baĢka çocukları da olmuĢtur. Ahmet Ankara‘dan trene biner, Ġstanbul‘da 

onu karĢılayacaktır. Fakat planladığı gibi olmaz. Dükkâna soyguna gelen kiĢiler 

tarafından yaralanır, hastaneye kaldırılır. Oğlunu hastanede görür. Bir süre hastanede 

yatar, tama iyileĢemeden, dinlenemeden iĢine tekrar baĢlar. Zaten evde de huzuru 

yoktur. ―(Karısının) öfkesinden, kızınca yaptığı Ģeylerden öylesine yılmıĢtı ki, sesini 

çıkaramıyor, bir köĢede sinip kalıyordu‖ (s.91). 

Cevat Usta ―Bir zamanlar bu çocuğu daha kundakta bebekken annesiyle 

birlikte yüzüstü bırakmıĢ, Ankara‘dan uzaklaĢmıĢtı. Zavallı kadın çalıĢıp çabalamıĢ, 

tek baĢına oğlunu bu boya getirmiĢti. ġimdi geçmiĢte onlara karĢı iĢlediği haksızlığı 

çok daha iyi anlıyordu‖ (s.81) sözleriyle hatasını anlayan ve vicdan azabı çeken bir 

insan portresi çizilmiĢtir. 

Fiziksel olarak ise damarları çıkık, nasırlı el (s.50), nasırlı kocaman eller (s.95) 

ifadeleri kullanılmıĢtır. 

Cevat Usta‘nın eĢi (Ahmet‘in üvey annesi) ise romanın kötü karakterli 

kiĢilerindendir. ―Huysuz, kavgacı bir kadındı, vara yoğa kızıyor, bir bağırıp 

söylenmeye baĢladı mı susmak bilmiyordu. Kendi çocuklarını bile dövüyor, karanlık 

kömürlüğe kapatıyordu. Ahmet‘i istemiyordu. Evlenirken bu oğlan pazarlığımızda 

yoktu, onu geldiği yere yolla, defet baĢımdan diyordu. Bedava ekmek yok deyip 
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atölyede patronun çıraklık ettiği için verdiği haftalıkları, ara sıra müĢterilerin cebine 

koyduğu bahĢiĢleri bile elinden alıyordu‖ (s.91). 

Bengi’yi kaçıran kadın: Bengi açılarda yüzerken güzel yüzdüğünü, isterse 

yüzme yarıĢı yapabileceklerini söyleyerek ona yaklaĢan ve iki erkek arkadaĢının 

yardımıyla Bengi‘yi kaçıran kadın sonradan yaptığından piĢman olmuĢ, fakat ailesine 

verilecek zarardan dolayı geri dönememiĢtir. Kendisi de üniversitede tanıĢıp 

evlendiği, daha sonra bir çatıĢmada kaybettiği eĢi dolayısıyla bu iĢlere karıĢmıĢ, 

sonra da içinde bulunduğu örgütten kurtulamamıĢtır. Aslında vicdanlı bir kadındır. 

Bengi ağlarken onu teselli etmiĢ, onu anneannesine götürmeyi düĢünmüĢ, yeme 

içmesi için çaba göstermiĢtir. Bengi polis tarafından kurtarılınca o da yakalanmıĢtır.  

Bu figürlerle birlikte romanda yer alan yardımcı figürler de vardır. 

Kızılcahamam‘da kamyon sürücülerinin mola verip, çay içtiği kahvehanenin 

sahibi, çok güzel çay yapan yaĢlı bir amcadır. Bu kahvehane çocukların anne 

babasının yolları düĢünce uğradıkları bir yer olmuĢtur. Ama çocukların annesini çayı 

çok seven ve genç yaĢta kaybettiği kızına benzetir ve ona çay ısmarlar. Çocukların 

annesi de bir dahaki oraya gidiĢlerinde ona bir hediye götürür (s.17). 

Yücel ikinci sınıfa giderken, bir Akdeniz turu için Ġstanbul‘a gidilirken yolda 

kaza geçirip ölen anne ve baba… 

Yücel‘in hatırladıklarıyla anne hakkında biraz bilgi öğrenmekteyiz. Yolculuk 

yapılacağı gün ―Yolculuk için giyinmiĢ, o güzel saçlarını baĢının üstünde toplamıĢtı. 

Gözleri ıĢıl ıĢıldı. Dudaklarında tatlı bir gülümseme…‖ (s.14) ile çocukları 

uyandırmaya çalıĢmıĢtır. 

Ayrıca anneanne kızı evlenirken yüksek öğrenim yaptığı için, ev iĢlerini 

öğrenemediğinden Emine‘yi de onun yanına vermiĢtir. Annenin yükseköğrenim 

yaptığını biliyoruz, fakat ne annenin nede babanın ne iĢ yaptıklarına değinilmemiĢtir. 

Emine Abla‘ya göre ise ―sanırım bu dünyaya herkese iyilik yapmak, yardım 

etmek için gelmiĢ‖ gibidir (s.24). 
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Yücel‘in kazadan sonra gözünü açtığı hastanede onunla ilgilenen beyaz 

gömlekli doktor… (s.20). 

Hamımı ölünce dört çocukla kalan, onları kente götürüp evlatlık veren 

Emine‘nin babası… (s.22). 

Birçok kez meclise seçilen, bayramlarda akın akın misafirleri gelen, 

ağabeylerinin derdini kendi derdi gibi üstlenen, bu yüzden kalp hastalığına 

yakalanan, mecliste kimsesizler için hazırlanan yasa tasarısı için konuĢurken kriz 

geçirip ölen büyükbaba…(s.23). 

Bengi‘nin oynadığı oyunun rejisörü, Devlet Tiyatrosu sanatçısı…(s.27). 

Bengi‘nin okul müdiresi, sınıf öğretmeni, okulun müsamere kolu baĢkanı 

(s.27). 

Yücel‘in ortaokulda ilk derslerine giren, rahat konuĢan aynı zamanda sınıf 

öğretmenleri olan Türkçe öğretmeni…(s.29). 

Ahmet‘i Gazi Ġstasyonuna uğurlamaya gelen, onu yalnız baĢına büyüten 

annesi…(s.31). 

Ahmet‘le Yücel‘in, Cevat Usta‘nın iĢyerine gitmek için bindikleri taksinin 

Ģoförü…(s.37). 

Güven Oto Onarım Atölyesinin sahibi, Ahmet‘in babasının patronu…(s.41). 

Hastanedeki oda kapısının önünde bekleyen silahlı jandarma…(s.49). 

Ahmet‘in babasına iğne yapacak olan, kar gibi beyaz önlüklü, kolalı beyaz 

baĢlıklı, tatlı sesli, güzel hemĢire…(s.49). 

Ankara‘daki karĢıki komĢunun zavallı evlatlığı ve kızınca evlatlığın yüzünü, 

gözünü tırmalayan, uzun tırnaklı küçük hanım…(s.23). 
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Dört yaĢındaki Güler adlı kızını kaybeden, rengi sararmıĢ, saçları rüzgarda 

dağılmıĢ, çocuğunu kaybettiğinden dolayı suçluluk hisseden, eĢine ne cevap 

vereceğini düĢünen genç kadın…(s.67). 

Dört yaĢında, sarı saçlı, yeĢil gözlü, kaybolduğunda üstünde kısa kollu, mavi 

gömlek, mavi kısa pantolon olan kız çocuğu Güler…(s.68). 

Kerim‘e ayakkabılarını boyatan, aralarında bilmece gibi konuĢan, hallerinde 

tuhaflık olan iki genç…(s.61). Bu iki gencin Cevat Usta‘yı yaralaĢanların arkadaĢları 

olduğunu daha sonra öğreniyoruz. Kerim‘e boya sandığını Yücel ile Ahmet‘in 

aldığını ve Ahmet‘in Cevat Usta‘nın oğlu olduğunu öğrendiklerini ve Ahmet‘in 

peĢine düĢtüklerini görüyoruz. 

Ahmet‘e piknik tüpü verecek olan, Üsküdar dolmuĢ yerinde bekleyen, korkunç 

görünüĢlü (s.75), uzun boylu, biraz topal, sakalı uzamıĢ ve bıyıklı adam…(s.83). 

Kadıköy‘de korkutma mektubu gönderilen kuyumcu, ailesi ve üç oğlu…(s.86). 

Bengiyi kaçırıp bir milyon lira kurtulmalık isteyen kalın sesli adam…(s.107). 

Dragos‘ta yo kenarında kızı ile oturan, anneanne hastalanınca Yücel‘in 

çağırdığı Doktor Bey…(s.112). 

Doktor Bey‘in ortaokulu yeni bitirmiĢ olan güzel genç kızı…(s.112). 

Polis Kolejini dereceyle bitiren, suçlu çocuklar masasında çalıĢan, Ġhsan 

Yiğit‘in Yücel‘lerin evine gönderdiği kadın polis…(s.124). 

Yücel‘in elinden Bengi için kurtulmalık alacak olan, kaba sesli adam…(s.130). 

Köprü altında Ahmet‘le konuĢan, iri yarı, gür bıyıklı, haydut gibi kaba saba bir 

adam…(s.66), Pençe gibi bir eli vardır (s.66). 

Ahmet‘i köprü altında bir balık lokantasına götürür, aç olup olmadığını sorar. 

Ahmet‘e gazoz, kendine de bir alır. Ahmet‘e babasının hem çalacakları parayı engel 

olduğunu, hem de iki arkadaĢının cezaevine girmesine neden olduğunu, bundan 
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sonra hesaplarının kendisiyle görüleceğini söyler ve onu polise gitmemesi konusunda 

tehdit eder (s.66). 

Anlatıcı ve BakıĢ Açısı 

Romanda birinci bölümde kahraman, Yücel‘in bakıĢ açısıyla birinci tekil Ģahıs 

ağzından,  ikinci bölümde ilahi bakıĢ açısı  üçüncü tekil Ģahıs ağzından anlatım 

yapılmıĢtır.  

―Hasta bu kez düĢ görmediğini anladı. Elini öpen bu dudaklar ona güç 

veriyordu. Bu çocuk, onun evladı, canının bir parçası… TükenmiĢ gibi görünen 

adam ĢaĢılacak bir canlılıkla yerinde doğrulmaya çalıĢtı‖ (s.50). 

Anlatım Teknikleri 

Romanda özellikle birinci bölümde geriye dönüĢ tekniği çok kullanılmıĢtır. Bu 

teknik sayesinde Yücel‘le Bengi‘nin anne babasının ölümünü, Emine ablanın 

ailesinin evlatlığı olduğunu, anneannesinin toplumda ve ailedeki yerini kısaca aile 

hakkında bilgi öğreniyoruz. 

―Biz iki kardeĢ birbirimize ne kadar kızsak, ne kadar kırılsak yine de Ģikâyet 

etmeyiz. Bunu annem öğretmiĢti bana. Biraz büyüyünce bende Bengi‘ye öğrettim‖ 

(s.7) cümleleri de bu düĢüncemizi doğrulamaktadır.  

Eserin kolay okunması, olayın akıĢını hızlandırması açısından bolca diyalog 

tekniğine yer verilmiĢtir. Zaman zaman da betimleme tekniği de kullanılmıĢtır. 

Yazarın diğer çocuk romanlarında kullandığı bebek, üçgül, deniz, yüzmek, çay, 

özgürlük leit motivlerini burada da görmekteyiz. 

Azda olsa gösterme tekniği de kullanılmıĢtır: ―BaĢhekim ayağa kalktı, yer 

gösterdi‖ (s.49) örneğinde olduğu gibi… 
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Zaman 

Aslında olay Bengi‘nin Ġlkokulu, Yücel‘in ortaokulu bitirdiği yılın yaz tatilinde 

geçmektedir. Fakat geriye dönüĢ tekniği yardımıyla Yücel Ġlkokul ikinci sınıftayken 

Akdeniz turu için çıkılan yolculukta anne babanın kaza sonucu ölmesi, çocukların 

anneanneye kalmaları da anlatılmasıyla yedi sekiz yıl öncesine gidilmiĢ, hatta 

Emine‘nin anneannenin yedi sekiz yaĢındayken evlatlık alınmasıyla da daha da 

gerilere gidilmiĢtir. Emine‘nin yaĢını bilemediğimizden ne kadar geri gidildiğini 

bilemiyoruz. Fakat anne babanın ölümü Yücel ikinci sınıfa giderken, muhtemelen 

sekiz yaĢlarındayken olmuĢtur. Yücel Ģimdi ortaokulu bitirdiğine göre on dört on beĢ 

yaĢlarındadır. Altı yedi yıllık bir geriye dönüĢ söz konusudur. 

Genel olarak zaman yaz tatili dönemidir. Okulların kapanmasından sonra 

Bengi‘nin müsameresinden dolayı Dragos‘a gitme gecikmiĢtir. Bu yüzden Yücel 

sorun çıkarmıĢtır. Bu sürede bir haftalık bir süre olsa, ikinci hafta Dragos‘a gidilmiĢ 

olabilir. Romanda anlatılan olaylar Dragos‘ta ve yaz tatilinde yaĢanmıĢtır. Gerçekte 

de yazarın Dragos tepe‘de bir yazlığı vardır. 

Mekân 

Romandaki olaylar çok çeĢitli yerlerde geçmektedir. Hem kapalı, hem açık 

mekân kullanılmıĢtır. Mekân çok sık değiĢmiĢtir. 

Birinci bölümün çoğunun yaĢandığı yer Ankara‘dır. Çizmeli, Emniyet Koru 

(s.18), hastane, hastane bahçesi…(s.20). Bahçelievler‘deki bahçeli ev-kazadan sonra 

anneanne torunlarını o eve götürür. 

Bengi‘nin yılsonu müsameresinin yapıldığı Ankara Kolejinin büyük konferans 

salonu. (s.26). 

Yücel‘in Ahmet‘le karĢılaĢtığı Ulus Meydanı (s.27). Yolculuğun yapıldığı tren 

(s.30). Gazi Ġstasyonu (s.31). Büyük ve temiz bir yer olan EskiĢehir Ġstasyonu (s.35), 

HaydarpaĢa, Pendik (s.35). YaĢasaydı Yücel‘in babasının yazlık ev yaptıracağı 

Hereke…(s.35). Ahmet‘in babasının çalıĢtığı iĢyerinin olduğu Kadıköy (s.36). 

Yücel‘le Ahmet‘in anneanneyi aradıkları Kadıköy Pastanesi (s.39). 
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Cevizli‘deki gazete ve dergi sipariĢi verilen büfe…(s.41). 

Pendik Pazarı (s.55), Üsküdar‘daki cezaevi (s.55), istasyonda kır kahvesi 

(Ġhsan Yiğit, Emine ve Yücel‘in görüĢtüğü yer) (s.78). 

Galata Köprüsü (s.79). 

Ahmet‘le Yücel‘in gittikleri evin üst kısmında bulunan mağaraya benzer 

yer...(s.90). 

Yaz tatilinin geçirildiği Dragos tepe‘deki yazlık, yazlığın bahçesi, plaj, deniz, 

mahalle yaĢanılan yerlerdir. 

Genel olarak bakıldığında olayların çoğunun yaĢandığı yer, yazarın gerçekte 

yazlığının olduğu Dragos tepe‘dir. 

Dil ve Üslup 

Yazarın bu eserinde de eserin gidiĢatını, okunmasını zorlamayacak Ģekilde batı 

kökenli bazı kelimeleri kullandığını görüyoruz. Bunlardan bazıları: sandviç (s.12), 

pike (s.14), anons (s.31), banliyö (s.34-35-41), ekspres (s.35), platform (s.36), peron 

(s.35-36), veranda (s.40…), gangsterlik (s.44-123…), hezaren (s.53), jakuzi (s.120). 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Eser anlaĢılması kolay, akıcı, 

heyecan unsurları yerinde, ilk ve ortaokul seviyesindeki çocukların rahatlıkla okuyup 

anlayabilecekleri bir eserdir. Aynı zamanda mesaj veren, baĢkahramanları çocuk 

olan, aile mutluluğunun önemli olduğunu, çocuklara sahip çıkma zorunluluğunu 

vurgulayan bir eserdir. 

Eserde zaman aralıkları üçgen Ģeklinde üç yıldızla belirtilmiĢtir. 

2.3. Piyesleri 

Radyo Çocuk Piyesleri adlı eserin içinde yer alan; Bir Ad Koyma Töreni, Bu 

Vatan Hepimizin, Kahramanlar Mektebi, Küçük Oğul, Senin Gibi Bir Anne, Toplantı 

Dönüşü adlı piyesler, bildiğimiz kadarıyla Ankara Radyosu Çocuk Saati 
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Programında oynanmıĢtır. Bu piyeslerin baĢka bir baskısı yapılmamıĢtır. Fakat dil ve 

anlatım, olayları kurgulama, mesaj verme yönleriyle, radyoda yayınlanmasına engel 

olacak bir durum yoktur. Birinci amacı bir Ģeyler öğretmek olan yazarın, piyesleri de 

öğretici tarzdadır.  

2.3.1. Bir Ad Koyma Töreni 

Konusu bir Dede Korkut Masalı‘ndan alınarak M.K.S. tarafından radyo için 

adapte edilmiĢtir. Türklerde ad koyma geleneğinin nasıl olduğu Dede Korkut 

masalından yola çıkılarak radyo oyunu halinde anlatılmıĢtır. 

Oğuz Hanlarından Bayındır Han bir Ģölen düzenler. Bu Ģölende Oğuz diyarının 

bütün ileri gelenleri hazır bulunur. Bay Bûre oğlu olmadığından oradaki yiğitleri 

görünce dertlenir ve bütün Oğuz Beyleriyle Tanrıya Bay Bûre‘nin oğlu olması için 

dua edilir. Bir süre sonra dilekler gerçekleĢir. Bay Bûre Bezirgânları Ġstanbul‘a 

oğluna hediyeler, giysiler alınması için gönderir. 

Bay Bûre‘nin oğlu 15 yaĢına girer ama hala adı konmamıĢtır. Bunun için bir 

kahramanlık göstermesi gerekmektedir. Yanına kırk kiĢi alarak ava çıktığı bir gün, 

babasının kafilesi saldırıya uğrar. Bezirgânlar gelip ondan yardım isterler. Yanındaki 

kırk kadar arkadaĢıyla beĢ yüz eĢkıyanın üzerine saldırır ve kafilenin değerli 

eĢyalarını kurtarır. 

BezirgânbaĢı kurtarıcılarına kafileden istediği değerli eĢyalardan almasını 

söyler. O da Bay Bûre‘nin oğlu için istediklerinden birkaç Ģey beğenir. Fakat 

BezirgânbaĢı onların emanet olduğunu söyler. Ama çok mahcup olur. Kurtarıcı atına 

binip uzaklaĢır. Bay Bûre bir Ģenlik düzenler. Bezirgânlar kurtarıcılarını Bay 

Bûre‘nin yanında görünce önce onun elini öperler. Baba ĢaĢırır ve sorar: Neden baba 

dururken oğlunun elini öpersiniz? der. Onlar da kurtarıcılarının kahramanlıklarını 

anlatırlar. Bay Bûre bu iĢe çok sevinir. Hemen Dede Korkut‘u çağırtır. Oğlunun 

adının konma zamanı gelmiĢtir. Bay Bûre‘nin oğlunun adı Boz Aygırlı Bamsı 

Beyrek olur ve Oğuz illerinde onun adını, kahramanlıklarını duymayan kalmaz. 

Babanın ölümünden sonra da Oğuz illerinin devamını sağlar. 
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Bay Bûre: Oğuz beylerindendir. Evladı olmadığı için her zaman yüreği 

dertlidir. Kendisi ölünce soyunu sürdürecek kimsesi olmadığından yakınır. Yapılan 

dualar sonucu bir oğlu olur. Oğlu büyüyüp cesurca, yiğitçe davranıĢlarını görünce 

onunla gurur duyar. 

Bay Bûre’nin Oğlu: Oğuz Beylerinin duası sonucu dünyaya gelmiĢtir. 15 

yaĢına gelince çalımlı, erdemli bir yiğit olur. Ava çıktığı bir gün Bezirgânlar, 

eĢkıyalar tarafından saldırıya uğradıkları için ondan yardım istenir. Kırk kadar 

arkadaĢıyla beĢ yüz eĢkıyaya saldırır, onları yener ve kafilenin eĢyalarını kurtarır. 

Bundan dolayı Dede Korkut tarafından Boz Aygırlı Bamsı Beyrek adı konur. Babası 

ölünce onun yerine geçer ve Oğuz illerinin devamını sağlar. 

Piyes hikâyecinin anlatımıyla baĢlar ve piyes boyunca hikâyeci dört defa araya 

girip bilgiler verir. 

Bay Bûre‘nin içini döktüğü, derdini anlattığı Han Kazan (s.149). 

Kahramanlığı, yiğitliği dillere destan olan gürbüz, yiğit delikanlı (Bayındır 

Hanın oğlu Kara Budak), Bay Bûre‘nin oğlu olmadığı için onu görünce 

hüzünlenmiĢtir (s.149). 

Bay Bûre‘nin oğlunun yanına aldığı kırk yiğit (s.151). 

Ġstanbul‘a alıĢveriĢe gönderilen Bezirgânlar (s.150). 

Bezirgânların kardeĢi (s.151). 

Ömründe kılıç sallamamıĢ, ok çekmemiĢ, savaĢmadan hazineden pay almak 

isteyen casuslukla para kazanan casus…(s.152). 

Bay Bûre‘nin oğluna ad koyacak olan Dede Korkut,  

Casuslara tutsak olan Ağa BezirgânbaĢı (s.152–156). 

Bezirgânlara saldıran eĢkıyalar ve elebaĢı (s.152). 

ġenlikler düzenleyen ve Ģenliklere katılan Oğuz Beyleri…(s.149).  
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Yıllar geçti. Bay Bûre‘nin oğlu 15 yaĢına gireli, bu gün, Ģafak sökerken, kırk 

gün, kırk gece. 

Ġstanbul, Oba, Kara Dervent ağzı (s.151), Avnik Kalesi. 

Eserde söylendiği döneme ait dil özellikleri korunarak anlatım yapılmıĢtır. O 

döneme ait ―yan ver- (s.152), Ģahbaz (s.153), sayvan (s.156), aĢıt ver- (s.157), aktar 

(s.156) gibi kullanımların yanında Bamsı, Bûre, Boz Aygır vb. isimler de günümüzde 

pek rastlanılan kelimeler değildir.  

Eser, Türklere ait bilgiler vermekte, o dönemi anlatımıyla, örnekleriyle, 

zihniyetiyle baĢarılı bir Ģekilde yansıtmaktadır. 

2.3.2. Bu Vatan Hepimizin (119–135) 

Kahramanlar Mektebi adlı piyesle birçok benzer yönleri olan bu piyesin 

konusu düĢman karargâhı olması için okulu kapatılan Ahmet‘in vatanı için elinden 

geleni yapması ve okulun yeniden açılmasına sebep olması anlatılmaktadır. 

Okulda çocuklar bir araya gelip iĢgal ile ilgili konuĢurlar. 

Okulda Hüseyin, Ali, Nimet, Fatma kendi aralarında savaĢla cepheye giden 

büyükleri, Türk insanının kahramanlıklarıyla ilgili konuĢurlarken Naciye gelip 

okulun kapatılacağını ve düĢman karargâhı olarak kullanılacağını söyler. Çocuklar 

telaĢlanınca öğretmen yanlarına gelir. Öğretmenlerine durumun doğru olup 

olmadığını sorarlar. Öğretmen onlara cesaret ve moral vererek ―bu gün buna 

mecburuz, fakat mutlaka okulumuz yine açılacak‖ diyerek evlerine gönderir. 

Bütün çocuklar mücadeleye katkıda bulunmak isterler. Bir yandan da kıtlık 

baĢlamıĢ, düĢman halkın buğdayına ekmeğine kadar el koymuĢtur. Ahmet‘in de 

kafasında birçok plan vardır. Önemli Ģeyler yapmak istiyordur. Bir gece annesine 

mektup bırakıp evden gider. Anne kasabada dolaĢır. O da cepheye gitmek için ev ev 

dolaĢıp savaĢta iĢe yarayacak Ģeyler toplar. Onu arabasıyla kumandana götürür.  
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Ahmet önce cephane dolu treni raydan çıkarıp ateĢe verir. Arkasından silah 

deposunu havaya uçurur. Kasabada treni raydan çıkaran ve depoyu uçuran 

aranmakta, tellal çağırtılmaktadır. Yüz kiĢi öldürülerek, kasaba yakılacaktır. Ahmet 

bu iĢleri yapınca öğretmenin evine gider ve durumu anlatır. Ahmet teslim olur. 

Ardından üç koldan düĢmana saldırılır. DüĢman kasabadan çıkarılır.  

Kumandan Kahramanlar Mektebi adı verilen okulun açılıĢını yapar. Ahmet‘i ve 

annesini konuĢmasında kahraman ilan eder ve Ġstiklal Madalyası verir. 

On bir on iki yaĢlarında babasını araba kazasında kaybetmiĢ, annesiyle 

yaĢayan, kasabanın iĢgaline ve okulunun kapatılmasına çok üzülen Ahmet, piyesin 

baĢ figürüdür. 

Ahmet köprü uçurmuĢ, düĢman cephaneliğini ateĢlemiĢ ve cephane yüklü treni 

rayından çıkarmıĢ böylece düĢmana birçok zararlar vermiĢtir. DüĢman tarafından 

aranınca teslim olmuĢ. Ardından üç koldan kasa halkı ve efelerin saldırmasıyla 

düĢmandan kurtulun muĢtur. 

Sonunda okuluna kavuĢmuĢ, kahraman ilan edilmiĢ ve Ġstiklal Madalyası 

almıĢtır.  

EĢini araba kazasında kaybeden, oğlu Ahmet‘i okuyup adam olmasını çok 

isteyen, oğlunun evden cepheye gitmesinin ardından kasabadan bıçak, satır, silah 

toplayıp cepheye giden, Mustafa Kemal‘in yanında mücadeleye katılmak isteyen, 

fedakâr, vatansever anne Zehra Hanım, 

Ahmet‘in iĢgal ile ilgili sohbetler yaptığı arkadaĢları Hüseyin, Nimet, Ali, 

Fatma… 

Zehra Kadının kendinin de mücadeleye katılmak istediğini söylediği nöbetçi, 

kumandan, onbaĢı,  

Zehra Kadın‘ın oğlu için yardım istediği efe ve bunun kızanları, 
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Ahmet‘in yaptığı cesaretli giriĢimlerden sonra yanına gittiği Meral Öğretmen, 

piyesin kahramanlarıdır. 

Piyeste yapısı gereği diyaloglarla kurulu gösterme tekniği kullanılmıĢtır. 

Belirli bir zaman ve mekân yoktur. Sabahın erken vakti, Ģafak sökmeden, gece 

gibi zaman ifadeleri, kasaba, cephe, Ahmet‘lerin evi, kasabanın okulu, orman gibi 

mekân ifadeleri yer almıĢtır. 

Çocuk edebiyatı açıĢından değerlendirme: Millî duyguları harekete geçirecek 

bir piyestir. Okunurken de verilmek istenen mesaj okuyucuya geçmektedir. Canlı bir 

anlatım yapılmıĢtır. Konusu yönüyle de çocuklara millî ruh kazandıracak özellikleri 

vardır. 

2.3.3. Kahramanlar Mektebi (158–173) 

ġahıslar- AyĢe, Zehra, Ahmet, Hüseyin, Öğretmen Mustafa, Fatma, Emine, 

Dellâl, DüĢman Kumandan, Kaymakam, Çocuk Korosu… 

Çocuk korosunun söylediği bir Ģarkıyla baĢlayan bu piyeste bir kasabanın 

kurtuluĢu için çocuğuyla, yaĢlısıyla, genciyle, kadını erkeğiyle yapılan fedakârlıklar 

ve mücadeleler anlatılmaktadır. Bağımsızlık her Ģeyden önce gelir düĢüncesi 

hâkimdir.  

Kasabanın öğretmeni teneffüsteyken zili çaldırır ve öğrencilerin toplanmasını 

sağlar. Onlara okulun bir süreliğine kapanması gerektiğini söyler. Çocuklar itiraz 

ederler. Fakat yapılacak bir Ģey yoktur. Sessizce dağılırlar. Okul düĢman askerlerinin 

karargâhı olarak kullanılacaktır. 

Erkekler hep cephededir. Kasabada kadınlar, çocuklar ve yaĢlılar kalmıĢtır. 

Kadınlar askerlere dikiĢ dikerler, örgü örerler. Çocuklar kasabadan askerlerin 

ihtiyaçların ulaĢtırmaya çalıĢırlar. Ahmet‘le Hüseyin yaptıklarının yetmediğini daha 

çok iĢler yapmaları gerektiğini konuĢurlar. Aralarına Mustafa‘yı da alarak düĢman 

cephaneliğini ateĢe vermeyi planlarlar. Cephanelik ateĢe verilir. Kasabada tellal 

―cephanelikleri, köprüleri ateĢe verenler üç gün içinde teslim olmazsa kasaba ateĢe 
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verilecek‖ diyerek dolaĢır. Ahmet suçu üstlenir. ĠĢi tek baĢına yaptığını söyler. Ona 

inanmazlar. Ahmet ertesi gün öldürülecektir. Annesi, öğretmeni, kasaba halkı yas 

içindedir. Cephede Mehmet haberi duymuĢtur ve gece kasabaya gelir. Ertesi gün 

kasaba halkı ile düĢmen savaĢır. DüĢman kaçarak kasabadan ayrılır.  

Bir süre sonra kasaba eski güzel günlerine döner. Okul için yeni bina 

yapılmıĢtır. Kaymakam halkı toplayıp bir konuĢma yapar. Ardından açılıĢı yapması 

için öğretmeni takdim eder. Öğretmen güzel bir konuĢma yaparak Kahramanlar 

Mektebi adı verilen okulu açar. 

Cephedeki askerlere gömlek, fanila, çorap, eldiven taĢıyan, fakat bununla 

yetinmeyen arkadaĢları ile düĢman cephaneliğini ateĢe veren, köprüyü uçuran, babası 

Çanakkale‘de kahramanca savaĢıp Ģehit düĢmüĢ olan Ahmet,  

Cephaneliğin ateĢe verilmesinde ve köprü uçurmada Ahmet‘le birlikte görev 

alan Hüseyin ve Mustafa, 

Köprüyü uçuranın ve cephaneliği ateĢe verenin teslim olması için bağıran 

tellâl… 

Teneffüs zilinin erken çalıĢmasından yakınan AyĢe ve Zehra, 

Ahmet‘in annesini sakinleĢtirmeye çalıĢan, çocuklara okulun bir süre 

kapatılacağını haber veren, kasabalı ile beraber düĢmana karĢı mücadele eden, 

insanlara yol gösteren öğretmen, 

Cephede kahramanlıklarıyla tanınan, Ahmet‘i düĢman elinden kurtarmak için 

kasabaya gelen, Fatma‘nın eĢi Mehmet, 

Ahmet‘in annesi Emine, Mehmet‘in eĢi Fatma, askerlere örgü örüp, dikiĢ 

dikmiĢlerdir. 

DüĢman askerleri, düĢman komutan… 

Piyeste gözlemci bakıĢ açısıyla üçüncü tekil Ģahıs anlatıcı kullanılmıĢtır. 
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Piyeste yapısı gereği diyalog tekniği kullanılarak gösterme tekniği 

uygulanmıĢtır.  

Piyeste net bir zaman ve mekân yoktur. Mekân olarak bir okul, okulun bahçesi, 

kadınların örgü ördüğü, dikiĢ diktiği ev, kasaba, fundalıklar gibi adlar geçerken 

gündüz, gece, ertesi gün gibi ifadeler zaman belirtmiĢtir. 

Piyesin sade bir anlatımı vardır. Konu anlaĢılır ve etkileyici bir Ģekilde 

anlatılmıĢtır. 

Piyes Bu Vatan Hepimizin piyesi ile aynı konuda ve aynı figürlerle 

anlatılmıĢtır. Ġki piyes arasında ufak tefek farklılıklar vardır. 

2.3.4. Küçük Oğul 

Masal Dünyası’nda yer alan Yaşama Hakkı  adlı masalın piyes haline getirilmiĢ 

Ģeklidir. Konu itibariyle birçok yeri aynı olmakla birlikte bazı farklılıklar da vardır.  

Üç kardeĢ sırf macera aramak için yola birlikte çıkıyorlar. Piyeste ise küçük 

kardeĢ ağabeylerini bulmak için sonradan yola çıkıyor ve onları buluyor. Birlikte 

uzun süre yolculuk ediyorlar. Birçok maceralar yaĢanıyor. 

Masal küçük prens, prensesle evlenerek sona erdirilmiĢ, piyeste ise üç kardeĢ 

hep birlikte memleketlerine döneceklerine dair annelerine mektup yazıyorlar ve bir 

güvercin ile gönderiyorlar. 

Bir fark da üç kardeĢ memlekette lale yetiĢtirerek geçimlerini sağlayan 

kiĢilerken piyesteki üç kardeĢ prenstir. Anne, kraliçe; baba, kraldır. 

Ufak tefek farklılıklarla iki türde de anlatılan olayda ―hayvanlara eziyet eden 

cezasını, yardım eden mükâfatını bulur‖ fikri verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Anlatım son derece sade olmakla birlikte günümüzde de kullanılan kıral, 

kıraliçe, seyyahat gibi bazı kelimelerin yazımı farklı verilmiĢtir. Bununla birlikte 

prens ve prenses günümüz kullanımıyla verilmiĢtir. 
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Masal‘a ek olarak piyesin yapısı gereği bir ―hikâyeci‖ eklenmiĢtir. Ayrıca 

küçük prense kütüphane faresi, kurdu gibi yakıĢtırmalar yapılmıĢtır.  

Yaşamak Hakkı masalında anne-baba ve annenin hizmetkârı rolündeki genç kız 

figürleri yer almamıĢ, piyeste yer almıĢtır. 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Konusu ve anlatımı açısından 

alanımıza uygun bir piyestir. Ders vermek amacıyla yazılmıĢtır. Metin uzunluğu 

açısından ve çocukların hayal dünyasına katkısı açısından da uygun bir eserdir. 

2.3.5. Senin Gibi Bir Anne 

Çocuklarını sevindirmek için onlara arkadaĢlarıyla geçirebilecekleri güzel bir 

yılbaĢı hazırlayan annenin ince fikirliliği, fedakârlığı anlatılmaktadır. ―Anne çocuklar 

için, çocuklar da anneler için en önemli varlıktır.‖ fikri vurgulanmaktadır. Aslında 

radyoda yılbaĢı gecesinde sunulmak amacıyla yazılmıĢtır. 

YılbaĢı programı için bir hafta önceden Pınar ailesi (Anne-Ceylan-Alp-Baba) 

bir araya gelir ve bir plan yaparlar. Anneleri çocuklarına arkadaĢlarını eve davet 

edebileceklerini ve evde kutlama yapabileceklerini söyler. Çocuklar çok sevinir. 

ArkadaĢlarına haber verirler. YılbaĢı gecesi için anne birbirinden güzel sürprizler 

hazırlamıĢtır. Pastalar yenir, niyetler çekilir, oyunlar oynanır, herkesin kendi adına 

onlar için önemli olabilecek hediyeler de alırlar. Baba çocukları evlerine bırakır. 

Ceylan ve Alp gece için annelerine çok teĢekkür ederler. Ġltifatlar sunarlar. 

Takdim eden: Yeni yılın ilk çocuk saatinde oynayacakları piyesi takdim eder. 

Hikâyeci: YılbaĢından bir hafta evvel ailenin yaptığı program hakkında bilgi 

verir. Önce anne, baba, Alp ve Ceylan bir araya gelerek geçen yılbaĢı büyükannede 

geçirilen programı değerlendirirler. Ardından bu yılbaĢının programı yapılır. 

Ceylan programa Selen‘i, Nazire‘yi, Nilüfer‘i, Ülker‘i çağırırken, Alp 

Seyhun‘u, Samih‘i, Bozkurt‘u davet eder. 
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YılbaĢı için yapılan çörekleri çok beğenen, sakız çiğnemeyi sevmeyen, konser 

dinlerken film izlerken konuĢmayan, annenin Ġzmir albümü hediye ettiği Nilüfer, 

Yeni yıl çöreklerinin tarifini almak isteyen, matematiği çok iyi olmayan, 

keman çalabilen Seyhun‘un kardeĢi olan Selen, 

Oynanan renk oyununda kırmızıyı seçen, piyeste çok aktif rolü olmayan 

Nazire… 

Ansiklopedi okuma meraklısı, çok kitap okuyan, daha çok dinlemeyi seven, 

ortaokulda okumakta olan Bozkurt, 

Renk oyununda moru seçen, piyeste çok rolü olmayan Samih, 

YılbaĢı programına ev sahipliği yapan, aralarında tatlı bir rekabet hissedilen iki 

kardeĢ Alp ve Ceylan, piyeste rol alan kiĢilerdir. 

Piyesin doğal özelliğinden dolayı anlatma gösterme tekniği kullanılmıĢtır. 

1952 yılının yılbaĢı gecesi, yılbaĢından bir hafta öncesi ve yılbaĢı gecesi 

yaĢananlar anlatılmıĢtır. Ayrıca, büyükannede geçirilen yılbaĢı gecesi ile de bir yıl 

önceye gidilmiĢtir. Bir de hazırlanan programın radyoda sunulduğu gece de 

kullanılan zamanlardandır. 

Piyeste anlatılan yılbaĢı gecesi programı ve eğlence Alp ve Ceylan‘ların evinde 

geçmiĢtir. Yani kapalı mekân kullanılmıĢtır. Bir de babanın, çocukları evlerine 

bırakmalarının anlatıldığı dıĢ mekâna da yer verilmiĢtir. 

Anlatım akıcıdır, yabancı kelime, söylenmesi zor ifadeler kullanılmamıĢtır. 

Cümleler kısadır. 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Piyesin çok sıradan bir kurgusu 

vardır. Mutlu bir aile, çocuklarına incelik yapan bir anne öne çıkarılmıĢtır. Dil ve 

anlatım akıcı ve durudur. 
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2.3.6. Toplantı Dönüşü 

Aylık yapılan ev toplantısında yaĢananlar ve toplantı sonrası Filiz ve annesinin 

eve dönerken baĢlarına gelen felaket anlatılmaktadır. Piyeslerden en aksiyonlu 

olanıdır. 

―Anneler çocukları söz konusu olunca düĢünmeden canlarını bile tehlikeye 

atabilirler‖ fikri verilmiĢtir. 

Bir grup bayan arkadaĢ her ayın ilk Pazar günü bir araya gelip konuĢurlar, 

muhabbet ederler, çocuklar da kendi aralarında oynarlar. Toplantı sırası 

GülĢen‘dedir. Yemekler yenir, oyunlar oynanır, muhabbet edilir, güzel bir gün 

geçirilir. Filiz‘lerin evi biraz uzak olduğu için araba ile döneceklerdir. At arabasıyla 

yola çıkarlar. Bir süre sonra dere geçmeleri gerekir. Fakat suyu çok kabarmıĢtır. 

Arabayı bırakıp Salcı ile karĢıya geçmeye karar verilir. Derenin ortasına gelince 

derinlik daha da artar. Sal sürüklenmeye baĢlar. Salcı, anne ile kızı birer yanına alır 

ve devam etmeye çalıĢır. Fakat bir süre sonra anneyi bırakır, kızı (Filiz‘i) karĢıya 

geçirebilir. 

Vaktin ilerlediğini gören baba yanına adamlarını alıp dereye gelir. Önce kızını 

ve salcıyı kurtarırlar. Dere kenarında aramalardan sonra eĢini yarı baygın halde 

bulur. Ġlk müdahaleler yapılır. Hep birlikte çiftliğe dönülür. Güzel bir günün sonunda 

büyük bir tehlike yaĢanmıĢ, neyse ki can kaybı olmamıĢtır. 

Toplantının yapıldığı evin kızı GülĢen, 

Kendi aralarında oyunlar oynayıp eğlenen Ayla, Oya, Filiz, Lale, Sibel, 

Kenem, Aydın,  

Yolculuk yapacakları at arabasını kullanan Mehmet Ağa,  

Karısını kaybetmiĢ, oğlunu da yatılı bir okula vermiĢ olan Salcı Salih Ağa, 

Salcının yatılı okulda okuyan oğlu, 
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AkĢam olunca yanına aldığı birkaç adamla eĢini ve kızını dere boyundan 

almaya giden ve onları kurtaran baba, yanındaki birkaç adam, 

Atlardan Sarıkız, Civan, Filiz‘in kedisi MinnoĢ, piyeste yer alan figürlerdir. 

Piyesin baĢkahramanları Filiz ve annesidir. ġehre yakın bir çiftlikte 

oturmaktadırlar. Anne kız at arabasıyla dereden karĢıya geçmek için birçok zorluklar 

çekerler. Anne kızı için canından vazgeçer. Salcıya kızını kurtarması için yalvarır. 

Baba tarafından anne dere kenarında baygın bulunur. Orada anneye ilk müdahale 

yapılır. Birlikte çiftliğe dönerler. 

Güzel bir ilkbahar günü, Pazar günü, bir ay sonra, akĢam, gece gibi zaman 

ifadeleri vardır. 

GülĢen‘lerin evi, Gülpınar çiftliği, Salcının kulübesi, dere, dere boyu, derenin 

ortası gibi hem açık hem kapalı mekân ifadeleri kullanılmıĢtır. 

Anlatım spiker tarafından yapılmıĢtır. 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Aile kavramı öne çıkaran bol 

aksiyonlu bir piyestir. Anne fedakârlığının vurgulandığı piyesin anlatımı sorunsuz, 

kurgusu baĢarılı bir eserdir. 

Piyesleri Sahneye Uygunluğu: 

Bu ürünler radyo piyesi olduğundan sahnelenme konusu sıkıntılı olmayacaktır. 

Bir tiyatro sahnesinde gösterilmeyecek durumlar bile radyo piyesinde çeĢitli 

efektlerle rahatlıkla anlatılabilmektedir.  

Yazarın piyeslerinde perde ve meclis belirtilmemiĢtir. Sahne geçiĢleri çeĢitli 

seslerle, müziklerle, anlatıcı veya hikâyeci ile sağlanmıĢtır. 

2.4. Masallar 

Çocuk edebiyatı ürünlerinin en baĢında masal gelmektedir. Masallar 

eğlendirerek eğitme sonucunda, çocuklara olumlu davranıĢlar kazandıran önemli 
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ürünlerdir. M.K. Su da öğretmen olması yönüyle bu türü, çocuklara davranıĢ 

kazandırmanın etkili bir metodu olarak görmüĢ ve ürünler vermiĢtir. Masallarını 

Masal Dünyası adlı eserinde toplamıĢtır. On iki masal ve bir efsaneden oluĢan eser, 

yazarın baĢarılı ürünlerindendir. Bundan baĢka 1940‘da Yeni Mecmua Çocuk 

NeĢriyat tarafından yayınlanan, Parmak Çocuk adlı bir masalı daha vardır. Bu 

ürünleri de hikâye ve romanlarda olduğu gibi, Ģekil ve sırasına göre incelemeye 

çalıĢtık.   

2.4.1. Parmak Çocuk 

Yeni Mecmua Çocuk NeĢriyatı, Ġstanbul, 1940 

Yedi oğlu olan Oduncu Baba, küçük bir tarlayı ekip biçerek ve odunculuk 

yaparak geçimini sağlamaktadır. Kıtlığın olduğu bir sene, zaten fakir olan Oduncu 

Baba, çocuklarından kurtulmak ister. Çünkü yedi oğlundan sadece biri (Parmak 

Çocuk) ona yardım edebilmektedir. Babasının planından haberdar olan Parmak 

Çocuk cebine çakıl taĢları toplar. Babası onları ormana götürürken geçtikleri yollara 

atar. Anne ve babası onları ormanda bırakınca kardeĢleriyle evin yolunu attığı taĢlar 

sayesinde bulup eve gelmeyi baĢarırlar. 

Bir yıl sonra baba yine çocuklarını besleyemeyeceğini düĢünüp onlardan 

kurtulmak ister. Parmak Çocuk plandan yine haberdar olur. Fakat çakıl taĢı 

toplayamaz, sofradaki ekmek kırıntılarını cebine doldurur. Baba ve annesi onları 

ormana bırakıp dönünce ekmek kırıntılarını kuĢlar yediğinden evin yolunu 

bulamazlar. Parmak Çocuk ormandaki en yüksek ağaca çıkar ve ıĢığı yanan bir ev 

görür. Orası insan yiyen devin evidir. Kapıyı devin iyi kalpli karısı açar ve onları 

içeri alır, saklar. Dev evde insan kokusu almaya baĢlar ve karısına baskı yapar. Devin 

yedi tane kızı vardır. Oğlanlar onların odasında yatarlar. Gece Parmak Çocuk devin 

kızlarının altın taçlarını alıp kardeĢlerine ve kendine takar, uyur.  

Deve gece gelip oğlanlar yerine kendi kızlarının kafasını keser. Parmak çocuk 

ve kardeĢleri sabah olmadan evden kaçarlar. Devin, kızlarını kestiği sabah ortaya 

çıkar ve dev çocukların peĢine düĢer, sihirli çizmeleriyle bütün ormanı dolaĢır. Fakat 

çocukları bulamaz. Onların olduğu mağaranın önünde yorulduğu için uyuyakalır. 
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Parmak Çocuk devin ayağındaki sihirli çizmeleri giyer ve memleketin sultanına 

gider. Sultanın birçok muharebesi vardır. Fakat onlardan çok geç haber aldığı için 

kayıplar vermektedir. Parmak Çocuk ona her yerden haber getirecek karĢılığında 

ölünceye kadar rahat edecek para alacaktır. Anne, baba ve kardeĢlerine bir de köĢk 

verirler. Mutlu bir Ģekilde hayatlarına devam ederler. 

Dev ise kızlarının ölümü, sihirli çizmelerinin kaybolmasıyla deliye döner, 

ayaklarını yiye yiye ölür. 

Masalın baĢkahramanı Oduncu Baba‘nın yedi oğlundan en küçüğü, tek akıllı, 

çalıĢkan ve kurnaz çocuğu olan Parmak Çocuk‘tur. ―O kadar ufak tefek, küçük bir 

çocuktur ki ona her rastlayan, hatta kardeĢleri, babası, anası bile Parmak Çocuk 

derdi.‖ (s.4). 

Masal Parmak Çocuk‘un uyanıklığı ve zekiliği üzerine kurgulanmıĢtır. Çünkü 

anne babasının konuĢtuklarını duyması, planlarını anlaması, devin evinde zekice 

davranıp kızların altın taçlarını kendi kardeĢlerine takması, dev tarafından 

yenilmekten kurtulmaları, dev uyurken onun ayağındaki sihirli çizmeleri alıp giyme 

cesareti, masal boyunca anlatılan olaylardır. 

Oduncu Baba, yedi çocuğu ve bir karısına bakmak zorunda olan odunculuk ve 

çiftçilikle geçinen fakir bir adamdır. Zaman zaman çocuklarını besleyemeyeceğini 

düĢünüp onları ormanda terk etmekte buna razı olmayan eĢini de bu durumu 

kabullenmeye zorlamaktadır. Yedi çocuğundan altısı aptal, sadece Parmak Çocuk 

çok zeki, cesaretli ve kurnazdır. Nitekim masalın sonunda Parmak Çocuk ailesine bir 

Ģato ve ömür boyu geçinecek para sağlamıĢtır. Oduncu Baba‘nın övündüğü, 

gururlandığı bir çocuk olmuĢtur. 

Çocuklarını seven, onlardan ayrılmak istemeyen anne de masalın 

figürlerindendir (s.9). 

Yedi kızı olan, insan etini çok seven, ormanda ailesiyle birlikte yaĢayan dev, 

masalın kötülüğü simgeleyen figürüdür (s.12). 
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Parmak Çocuğu ve kardeĢlerini evinde saklayan devin iyi kalpli karısı da 

masalın figürleri arasındadır (s.12–13). 

Ayrıca Parmak Çocuk‘un aptal ağabeyleri (s.4), devin baĢlarında prenses tacı 

olan yedi kızı (s.13), köyde Oduncu Baba‘nın alacağı olan piyangodan para çıkan 

komĢusu (s.7) yardımcı kahramanlardır. 

Masalda ilâhi bakıĢ açısı kullanılarak üçüncü tekil Ģahıs tarafından anlatım 

yapılmıĢtır. BaĢtan sona anlatım tekniği kullanılmıĢtır. ―(Oduncu Baba‘nın) 

parasızlığı ve sıkıntısı öyle bir hale geldi ki oduncu baba bu yedi oğlunu 

besleyemeyeceğini anladı‖ (s.4). 

Belirli bir zaman kullanılmamıĢ, Çok eski zamanlarda (s.4), o sene (s.4), sabah 

olunca (s.5), on beĢ yirmi dakika kadar (s.6) gibi belirsiz zaman ifadeleri 

kullanılmıĢtır. Mekân olarak da oduncunun evi, tarlası (s.4) ve sık ağaçlı bir orman 

(s.4), ıĢığı yanan ev (devin köĢkü) (s.12)  ifadelerine yer verilmiĢtir.  

Masalda ders vermekten ziyade hoĢça vakit geçirme gayesi daha ön planda 

gibidir. On yedi sayfalık masalın dili sade ve akıcıdır. Masalda anlatılan olayları 

destekleyici iki de resim kullanılmıĢtır. 

Masalda zaman zaman anlatım hataları yapılmıĢtır. ―ihtiyar kadın razı olmamıĢ 

amma, oduncu fikrini ona zorla kabul ettirdi‖ (s.9) cümlesi sadece bir örnektir.  

Masalsı unsur olarak dev ve devin sihirli çizmeleri kullanılmıĢtır. BaĢtan sona 

masalda anlatma tekniği ile anlatım yapılmıĢtır. 

2.4.2. Masal ile Rüya 

Bu ilk masalda Masal ve Rüya adlı iki kız kardeĢin insanların hayatlarını 

renklendirme çabaları anlatılmaktadır. 

Anne, kızları Rüya ve Masalla birlikte uzayda büyük bir gezegende 

yaĢamaktadır. Kızları büyüyünce onları yanına çağırır ve çocukları mutlu etmek, 

onların hayal dünyasını geliĢtirmek, insanlara yorgunluklarını unutturmak amacıyla 
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dünyaya göndermek istediğini söyler. Ġki kardeĢ de bu haberi sevinçle karĢılarlar 

anneleriyle vedalaĢıp yola çıkarlar, Fakat dünyanın bütün kapıları kapalıdır. 

Nöbetçiler iki kardeĢi dünyaya almak istemezler. Masal, nöbetçiye Keloğlan, Pamuk 

Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız masallarını arka arkaya anlatır ve nöbetçi uykuya dalar. 

Hemen devreye Rüya girer. Nöbetçiye güzel meyveler, renkli çiçekler, çeĢitli 

ağaçlar, çarĢılar, pazarlar, altınlar, gümüĢler gösterir. O, bunlarla oyalanırken 

kardeĢler el ele tutuĢup dünyadan içeri girerler. Bir yıl sonra aynı yerde buluĢmak 

üzere görevlerini yapmak için ayrılırlar. ― Masal bütün dünyayı bir uçtan bir uca 

dolanır. Dünya çocuklarına mutluluk dağıtır ve çocukların çok sevilen bir dostu 

olur‘‘ (s.15). Rüya da boĢ durmaz, çocuklardan büyüklere hemen herkesin uykularına 

girer, üzülenleri sevindirir, kötülük yapanları korkutur, gündüzleri dinlenir, geceleri 

çalıĢır. 

Ġki kardeĢ bir yıl sonra sözleĢtikleri yerde buluĢur ve memleketlerine, 

annelerine dönerler. Anne, kızlarının dünyadaki iyiliklerini duymuĢtur, bu yüzden 

oradaki görevlerine devam etmelerini istemektedir. 

Masalımızın baĢkahramanları Masal ve Rüya‘dır.‘‘Ġkisi de güzel, akıllı 

kızlardı. Gezegenlerinin yaĢayıĢına neĢe ve canlılık katarlardı‖ (s.5). Anneleri 

tarafından insanları mutlu etmek için dünyaya gönderilmiĢlerdir. 

Masal: ―Dünya çocuklarının yaĢadıkları yerleri gezdi, dolaĢtı. Eskimolu 

çocuklarla, çingene çocuklarıyla, çöllerdeki, apartmanlardaki, gecekondudaki 

çocuklarla yaĢadı. Milyonlarca çocukla tanıĢtı. Onlara kucak kucak neĢe, gönül 

dolusu sevgi sundu‖ (s.12). ―Masal yorulmak bilmedi. Sihirli halısıyla, korkusuz 

Ģövalyeleriyle, sihirli çubuğuyla, kötülerle savaĢtı, iyilerin yanında oldu‖ (s.15). 

Rüya: ―Dünyanın bütün ülkelerinde gezdi dolaĢtı, onların hayatlarına karıĢtı, 

onlarla görüĢtü, çocukları ipek kanatlarının üstüne oturtarak bulutların arasından 

geçirdi… Yüzsünler diye mavi mavi denizler serdi önlerine… Üstünde koĢup 

yuvarlansınlar diye yemyeĢil çayırlara götürüp bıraktı onları‖ (s.15) ―Kimi kral oldu 

onun kanatları altında, ülkeler yönetti. Kimileri gelinlik giyip telli duvaklar takındı, 

özel hayatlarını bir süre unuttu. Fakiri varlıklı yaptı, varlıklıya fakirliğin acılarını 
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tattırdı, bir an… Kötüler için korkunç sahneler, iĢkenceler yarattı. Çocuğu ölen 

anneye yavrusunu göstertip avuttu. Sert babaları korkutarak yumuĢattı‖ (s.15–16). 

Anne, Masal ve Rüya‘nın annesidir. Kızları büyüyünce insanları mutlu etmek 

için dünyaya gönderir. Ġnsanların çocuklarından memnun olduğunu öğrenince 

görevlerine devam etmelerini ister. 

Nöbetçiler de masalda yer alan figürlerdendir. Masal ve Rüya‘nın dünyaya 

giriĢini engellemek isteyen, dünyanın kapısında bekleyen kiĢilerdir. Önce Masal 

tarafından uykuya hazırlık yaptırılır ardından Rüya devreye girer, nöbetçiler uyur ve 

kızlar dünyaya geçerler. 

Masalda baĢ figürler kiĢileĢtirilmiĢtir. Masalsı bir anlatımla Masal ve Rüya 

anlatılmıĢtır.  

Genellikle gözlemci bakıĢ açısıyla üçüncü tekil Ģahıs anlatımı yapılmıĢtır. ‗‘ iki 

genç kız annelerinin ellerini öptüler. El ele tutuĢtular, Kanatlarını açtılar, Uzayda 

hızla uçtular, uçtular, uçtular… (s.17). 

Daha çok montajlama tekniği kullanılarak Keloğlan, Kırmızı BaĢlıklı Kız, 

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masallarına değinilmiĢtir, masalların tekerlemeleri 

söylenmiĢtir. 

Masal ve Rüya‘nın özelliklerinin anlatıldığı diyalog tekniği de kullanılmıĢtır. 

Ayrıca Masal ile Rüya‘nın bekçilerle konuĢmaları da bu tekniği kullanmayı zorunlu 

kılmıĢtır. 

Masalda belirli bir zaman yoktur. Masal ile Rüya önce dünyada bir yıl kalırlar 

sonra ise hayatları süresince Dünyalıların hizmetinde olmaya karar verirler. 

Belirli bir mekân olmamakla birlikte ―Uzayda büyük bir gezegen ve dünya‖ 

ifadesi geçmektedir. 
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Masal, son derece sade bir dille, kısa cümlelerle, anlaĢılır bir Ģekilde 

anlatılmıĢtır. Daha çok ilkokul çocuklarına hitap etmektedir. Çocukların zevkle 

okuyacağı bir anlatıdır. 

2.4.3. Hakanla Baykuş Prenses (s.17–48) 

Bir Hakanla Vezir‘inin eğlenmek amacıyla bir oyuna kalkıĢmaları ve oyun 

sonucunda baĢlarına gelenlerin anlatıldığı masalın ana fikri; iyi insanların yaptıkları 

iyilikler mutlaka bir Ģekilde karĢılarına çıkar. Masal çocukları eğlendirmek amacıyla 

yazılmıĢtır.  

Ülkenin birinde genç bir Hakan ve onun can yoldaĢı ihtiyar Vezir 

yaĢamaktadır. Bir gün kapıya gelen satıcıdan çok değerli eĢyalar alırlar. Satıcı 

Hakan‘a içinde sihirli mavi toz ve bir kâğıt olan çekmece hediye eder. Ġçindeki 

yazıyı ülkenin bütün bilginlerine gösterir fakat kimse okuyamaz. Sadece Selim 

adında biri okur. Selim ‗‘ tozun sihirli olduğunu onu burnuna çeken birinin ‗‘ 

Mutabor ‗‘ diyerek istediği hayvanın Ģekline girebileceğini, o hayvanın dilinden 

anlayabileceğini aynı sözcükle tekrar insan olabileceğini, bu süre içinde gülmemeleri 

gerektiğini, gülerse sihrin bozulacağını‘‘ söyler. 

Hakanla vezir, leylek olmaya karar verirler. Leylekleri dinleyip izlerken 

gülerler ve sihirli kelimeyi unuturlar. Uzun süre öyle kalırlar bir baykuĢla 

karĢılaĢırlar. BaykuĢ, onlardan birinin kendisine evlenme teklifi yapması Ģartıyla 

yardım edebileceğini söyler. Teklifi Hakan yapar. BaykuĢ aslında Hind 

hükümdarının kızıdır. Tekliften sonra hepsi eski hallerine dönerler ve birlikte 

memleketlerine doğru yol alırlar. Hakanla Hint hükümdarının kızı evlenirler. 

Bu masalda hem insan hem hayvan figürü kullanılmıĢtır. 

BaĢ figür Hakan‘dır. Veziri ile birlikte saraya gelen bir satıcıdan değerli eĢyalar 

alırlar. Satıcı da Hakan‘a bir çekmece hediye eder. Çekmecede sihirli mavi toz ve bir 

kâğıt vardır. Kâğıdı Selim adlı bir bilgine okutur. Selim ‗‘tozun sihirli olduğunu, 

buranlarına çekip mutabor diyerek istediği hayvanın Ģekline girileceğini yalnız 
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gülmemelerini‘‘ söyler. Hakanla Vezir leylek olurlar, Leyleklerin raks ediĢlerine 

gülerler ve sihirli sözcüğü unuturlar. Bir baykuĢ sayesinde eski hallerine dönerler. 

Ġkinci figür ise sarayın iĢleriyle ilgilenen Hakan‘ın sağ kolu olan onun 

yanından hiç ayrılmayan ihtiyar vezirdir. Hakanla birlikte leylek olma macerasını 

yaĢarlar. 

Acayip kılıklı fakat çok değerli eĢyalar satan satıcı adam da masalda yer alan 

figürlerdendir. Hakan‘a çekmece hediye ederek masalın olay örgüsünü baĢlatan 

kiĢidir. 

DüĢmanları tarafından tuzağa düĢürüleceği için satıcıdan yardım istenilen 

Mihrace, Mihrace‘ye, yardım ettiğinden dolayı satıcıya yedi kuyumcunun paha 

biçemediği yüzüğü veren vezirin eĢi GüneĢ Hatun ve annesi. 

Milli Kütüphane‘nin önünde oturan, sürekli kitap okuyan, sihirli çekmecenin 

içindeki kimsenin okuyamadığı yazıyı okuyan bilgin Selim; 

Aslında Hint hükümdarının kızıyken kendini isteyen kötü kalpli biri tarafından 

içki içirilen ve onu herkesin tiksineceği bir hale getiren, ona ancak evlenme teklifi 

edilirse eski haline dönebilecek olan, Hakan‘ın evlenme teklifiyle dünya güzeli bir 

kıza dönen BaykuĢ, 

Hakanla Vezir leylek olduğunda onları güldüren ve sihirli sözcüğü 

unutmalarına neden olan Uzunbacak ve Gülqaqa adlı leylek çifti masalda geçen 

figürlerdir. Masalda gözlemci bakıĢ açısı kullanılmıĢ, olaylar üçüncü tekil Ģahıs 

ağzından anlatılmıĢtır. 

Daha çok diyalog tekniğine yer verilmiĢtir. Vezirle Hakanın, satıcı ile 

Hakan‘ın, Gülgaga ile Uzunbacak‘ın konuĢmaları diyalog tekniğini kullanmayı 

gerektirmiĢtir. Diyaloglar hem karakterleri tanımamızı hem de eserin daha kolay 

okunmasını sağlamıĢtır. 
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Anlatıp gösterme de kullanılan anlatım tekniklerindendir. ―Hemen Selim‘i 

çağırdılar. Hakan‘ın oturduğu salona getirdiler. Selim, Hakan‘ı saygıyla selamladı. El 

bağlayıp Hakan‘ın önünde divan durdu‖ (s.24). 

Az da olsa betimlemeye de yer verilmiĢtir masalda. ―Doğu ülkelerinden birinde 

genç bir Hakan yaĢıyordu. Oturduğu saray çok büyük ve çok güzeldi. Sarayın ulu 

ağaçlarla, renk renk çiçeklerle süslü bahçeleri vardı. Bu bahçelerdeki havuzlara aslan 

heykellerinin ağzından sular dökülüyordu…‖ (s.18). 

Masalda zaman olarak ―çok eski çağlar‖ ifadesi geçmekte, net bir zaman 

verilmemektedir. 

Mekân olarak ―Doğu ülkelerinin biri, Hint Denizi, Sina Çölü, Milli Kütüphane 

önü‖ ifadeleri kullanılmıĢtır. 

Masal ilkokul çocuklarının anlayabileceği, hoĢça vakit geçirerek 

okuyabileceği, iri puntolarla yazılmıĢ yabancı kelimelerin kullanılmadığı bir 

masaldır. 

2.4.4. Midas’ın Kulakları (s.48–55) 

Aslında bu bir Anadolu efsanesidir. DeğiĢik yerlerde farklı Ģekillerde 

anlatılmıĢtır. Genel olarak ―insan, kendisinde ne kadar farklılıklar olursa olsun 

farklılığı önce kendi kabullenmeli ve kendisiyle barıĢık yaĢamalı‖ ana fikri verilmek 

istenmektedir. 

Apollon, yalnız GüneĢ Tanrısı olmakla yetinmek istemediğinden müzik 

alanında da kendinden üstün kimseyi kabul etmeyip ikinci bir tanrılık iddiasında 

bulunur. 

Anadolu‘da Midas adında bir kral yaĢamaktadır. Bu kral güzel sanatlar 

alanında dünyanın hâkimidir. Onun ülkesinde müziğinin güzelliği ile herkesi 

büyüleyen Marsilyas adında bir çoban vardır. Ünü Apollan‘a kadar ulaĢır. Apollon 

onunla yarıĢmak ister. Midas da bu yarıĢmada hakem olacaktır. YarıĢma yapılır ve 

yarıĢmayı Marsilyas kazanır. Apollon sonuca sinirlenip çabanı önce asar sonra 
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derisini yüzdürür. Midas‘a da ―Senin kulağın eĢekkulağıdır‘‘ demesinin üzerine 

Midas‘ın kulakları tüylenmeye, uzamaya baĢlar. 

Midas kulaklarından çok muzdarip olur. Halkın içine çıkamayacak hale gelir. 

Bir süre kulaklarını kapatmak için kafasına külah takar, saçları uzayınca berber 

çağırmak zorunda kalır. Berbere sırrını anlatır. Berber bir süre sırrı tutar sonra 

dayanamaz, dağlara çıkıp bulduğu bir kovuğa sırrı söyler. 

Midas bir bahar günü adamlarıyla kırlara çıkmıĢtır. Etrafta eĢek kulağına 

benzer bir çok ot, çiçek görür. Midas bu nedir? Diye bağırınca kovuktan gür bir 

Ģekilde ―Midas‘ın kulakları eĢek kulaklarıdır‖ sesi gelir. 

Midas baĢındaki külahın sırrı ortaya çıktığı için çok utanır. Artık sır herkes 

tarafından bilinir olmuĢtur.  

Efsanenin baĢ figürü Midas‘tır. Midas hem kral hem de iyi bir müzik 

hakemidir. GüneĢ Tanrısı ile çobanın yarıĢmasında hakem olmuĢtur. Sonuca 

sinirlenen Apollon ―Midas‘ın kulakları eĢek kulaklarıdır‖ der. O günden sonra 

Midas‘ın kulakları tüylenmeye ve uzamaya baĢlar, önce kulaklarına külah geçirir. 

Saçları uzayıp külaha sığmayınca berbere sırrını açıklar berber de sırrını daha fazla 

tutamayarak dağda bir kovuğa bağırır. Adamlarıyla kırlara çıkan Midas eĢek 

kulağına benzer otları, çiçekleri görür. Kovuktan ―Midas‘ın kulakları eĢek kulakları‖ 

sesi de gelince, Midas‘ın kafasındaki külahın sırrı anlaĢılmıĢ olur. 

Diğer bir figür GüneĢ Tanrısı Apollon‘dur. GüneĢ Tanrısıdır fakat ikinci bir 

tanrılık iddiasında bulunur. Müzik Tanrısı da olmak istemektedir. Marsiyas‘la yarıĢır, 

yarıĢmayı kaybeder. Bu duruma dayanamaz çobanı astırır ve derisini yüzdürür. 

Midas‘ın da iyi hakem olmadığını düĢünerek eĢek kulaklı olmasına neden olur. 

GüneĢ Tanrısı ile müzik alanında yarıĢan, yarıĢmayı kazanan, Midas‘ın 

ülkesindeki dünyaca ünlü müzisyen çoban Marsiyas da efsanenin baĢka bir 

figürüdür. 

Efsanede olaylar gözlemci bakıĢ açısıyla, üçüncü tekil Ģahsın ağzından 

anlatılmıĢtır. 
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―Bundan binlerce yıl önce Anadolu‘da Midas adında bir kral yaĢıyordu. Midas 

hem kraldı hem de Güzel Sanatlar Dünyası‘nın hâkimiydi‖ (s.49). 

Zaman zaman ilâhi bakıĢ açısı da kullanılmıĢtır. ― Kral Midas dürüst bir hakem 

olarak çekinmeden kararını verdi‖ (s.51). 

Daha çok anlatma tekniği kullanılmıĢtır ―Apollon bir Tanrı‘ydı. Marsiyas da 

bir çoban… Bir insan… Ġkisi de sanatlarının ustasıydı‖ (s.51). 

Yazarın adeta kahramanının aklından geçenleri okurcasına anlattığı (Apollon) 

―… Öfkesinden durduğu yerde duramıyordu. Nasıl olurdu bu? Bir çoban müzik 

alanında kendinden üstün olabilir miydi? Evet, onu karĢısına alacak, onunla bir güzel 

yarıĢacaktı. Bütün dünya kendinden daha üstün bir müzisyen olmadığını anlayacaktı‖ 

(s.50) gibi anlatımlar iç çözümleme tekniğinin uygulandığını göstermektedir. 

Metinde belirli bir zaman olmamakla birlikte ―binlerce yıl önce‖ gibi belirsiz 

zaman ifadeleri geçmektedir. 

Mekân olarak Toros dağlarının tepeleri, Anadolu gibi yer adları kullanılmıĢtır. 

Efsane gayet anlaĢılır bir dille yazılmıĢtır. Müzik alanına ait bazı terimler 

kullanılmıĢtır. (flauta s.49, Harp s.49 gibi). Ayrıca figürlerin adları da yabancıdır. 

Marsiyas, Midas, Apollon vb. Bunlarla birlikte kolay okunabilen bir anlatıdır. 

Öğrencilerin rahat anlayabilecekleri bir Ģekilde yazılmıĢtır. 

2.4.5.  Yaşama Hakkı (s.56–77) 

Canlılara kötülük ve iyilik yapan kiĢilerin karĢılaĢtırıldığı masalda 

yeryüzündeki bütün canlıların yaĢama hakkı vardır, onlara yardımcı olan insanlar 

fazlasıyla karĢılığını alırlar‘‘ mesajı verilmektedir. 

 Küçük bir köyde üç erkek kardeĢ lale yetiĢtirerek geçimlerini sağlarken, sırf 

serüven aramak için evlerini kapatıp yollara düĢerler. Bir yerde kamp kurarlar. 

Küçük kardeĢ uyurken bir sesle irkilir. Büyük kardeĢ karıncalara eziyet etmek 

üzeredir. Küçük, onların da yaĢama hakkı var diyerek Ağabeyini sakinleĢtirir. 
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Sonraki dinlenme yerinde Ağabeyi‘ni bir arı rahatsız etmiĢtir. O da intikam için 

arıların yuvalarını bozup ballarını almak ister. KardeĢ yine engel olur. BaĢka bir 

yerde ördekler görür hemen onları kızarmıĢ olarak hayal etmeye baĢlar. KardeĢ buna 

da engel olur. Çünkü bütün canlıların insan gibi, yaĢama hakkı olduğunu 

düĢünmektedir. Gide gide herkesin, her Ģeyin taĢlandığı bir yere varırlar. Orada bir 

nine onlardan yardım ister. Büyük kardeĢ nineyi azarlar, küçük kardeĢ ona yardım 

eder. Kadın ülkenin baĢına gelenleri anlatır. Ġyi yürekli prenseslerinin Yakutkent‘in 

prensiyle evlenmek istemediğinden dolayı annesinin büyü yaptığını bu yüzden 

kimseyle evlenmediğini, evlenmek isteyenleri zorlu sınava tuttuğunu anlatır. Sınava 

girenler baĢarısız oldukları için taĢlanmaktadır. Hemen iki ağabey sınava girerler ve 

sınavı kaybedip taĢlanırlar. Küçük kardeĢ de girer bütün soruları bilir. Prensesin üç 

tane de isteği vardır. Birincisi kurtardığı karıncalar sayesinde, ikincisi arılar 

sayesinde, üçüncüsü de ördekler sayesinde yerine getirilir. Prensesle evlenir ikisi 

birlikte ülkelerinin mutluluğu için çalıĢırlar. 

Ġnsan, hayvan, taĢlaĢmıĢ insanların figür olarak yer aldığı bir masaldır. 

Ġnsanların isimleri verilmemiĢ küçük kardeĢ, ortanca kardeĢ, büyük kardeĢ, yalnız 

kadın, prenses, prens gibi adlar kullanılmıĢtır. 

Büyük kardeĢ, masalda hayvanlara eziyet ettiği için ceza gören prensesin 

sınavını kaybeden ve taĢlanan biridir. 

Küçük kardeĢ, üç kardeĢin en küçüğüdür. Bütün canlıların yaĢama hakkının 

olduğunu düĢünür. Karıncaları, arıları, ördekleri ağabeyinin eziyetlerinden kurtarır. 

Masalın sonunda prensesin sınavını kazanır ve onunla evlenir. 

Ortanca kardeĢ, pasif biridir. Genellikle büyük kardeĢin suç ortağıdır. Prensesin 

sınavını kaybedip taĢlanmıĢtır. Masalda en az yer alan figürdür. 

YaĢlı Kadın, kardeĢlerden yardım istemiĢ sadece küçük kardeĢ yardım etmiĢtir. 

O da küçük kardeĢe, prensesin sınavına girmesini önermiĢtir. 
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Prenses, Yakutkent‘in prensiyle evlenmek istememiĢtir. Bu yüzden annesi 

büyü yaptırmıĢ kimseyi beğenmez olmuĢtur. Sınavında baĢarılı olamayanlar 

taĢlanmaktadır. Küçük kardeĢ sınavı geçer ve onunla evlenir.  

En fazla diyalog ve anlatma tekniği kullanılmıĢtır. Olaylar üçüncü tekil Ģahıs 

ağzından anlatılmıĢtır.  

Belirli bir zaman kullanılmamıĢ, ―Eski çağlar‖ ifadesi zaman olarak verilmiĢtir. 

Mekân; belirli bir mekân olmamakla birlikte ―Lâle bahçeleriyle ünlü bir ülke‖, 

―küçük bir köy‖, ―Yedidağ ardındaki Yakutkent‖ gibi mekân ifadeleri yer almıĢtır.  

22 sayfalık, resimli baĢtan sona diyalog tekniğinin kullanıldığı, çocukların 

seviyelerine uygun, kolay anlaĢılır, ders vermek ve eğlendirmek amacıyla yazılmıĢ 

bir masaldır.  

Masalsı öğe olarak karıncaların bin tane boncuğu toplayıp küçük kardeĢe 

vermeleri, arının ikizlerden birini seçmesi, ördeğin, günlüğün anahtarını suyun 

içinden bulup getirmesi, Prenses‘in annesinin yaptığı büyü sonucu, insanların taĢ 

olması, büyünün bozulup insanların çözülmesi, normale dönmesi vb. masalsı 

durumlar anlatılmıĢtır. 

2.4.6. Sihirli Çubuk (s. 78–93) 

Ġyi insanların eninde sonunda mutlu olacağının vurgulandığı masalın konusu 

iyi kalpli hükümdarın yaptığı iyilikler karĢılığında yıllar önce kaybettiği, tahtını 

devam ettirecek olan oğluna kavuĢmasıdır. 

Hindistan‘da iyi yürekli, adaletli, yoksulları, kimsesizleri koruyan, ülkesini iyi 

yöneten bir hükümdar yaĢamaktadır. Hükümdarın tek üzüntüsü kendinden sonra 

ülkesinin yabancı kimseler tarafından yönetileceği düĢüncesidir. Çünkü oğlunu ve 

karısını yirmi yıl önce deniz kazasında kaybetmiĢtir. Bütün aramalara rağmen 

izlerine rastlanamamıĢtır. 
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Hükümdar bir gün tebdil-i kıyafet yapıp halkın arasında gezerken kör bir 

adamın, oğlunu kaybeden hükümdar için ağladığını öğrenir. Onu saraya davet eder. 

Hükümdar göz hastalıklarından anladığı için adamın görmeyen gözlerini açar. 

Günler sonra adamın ağabeyi kızının gözlerinin açılması için hükümdara gelir. Kızın 

da gözleri açılır. Ġhtiyar adam kızına bir çubuk verir hükümdarın izniyle dünyaya bu 

çubukla bakmasını söyler. Kız çubuktan hükümdarın oğlunu balık ağı örerken görür. 

Hükümdara oğlunu tarif eder, tarif aynen doğrudur. Hükümdar oğlunu bulmuĢtur, 

onu saraya getirtir. Buna vesile olan kızla oğlunu evlendirir, bundan sonra ülkeyi 

gençlerin yönetmesini ister. 

Gözlemci bakıĢ açısıyla üçüncü tekil Ģahsın ağzından anlatılan, on beĢ sayfalık, 

geriye dönüĢ tekniğinin, diyalog tekniğinin kullanıldığı kolay anlaĢılır, zevkle okunur 

bir masaldır. 

Hint Hükümdarı:  Masalın baĢkahramanıdır. ―Ġyi yürekli, adaletli, kimsesiz 

çocukları koruyan, ülkesini iyi yöneten bir hükümdardır. Yirmi yıl önce karısını ve 

oğlunu bir deniz kazasında kaybetmiĢti‘‘ (s.82). 

Hint Hükümdarı, geceleri kıyafet değiĢtirir, yanına vezirini alır, Ģehirde 

gezerdi. Halkın arasına karıĢıp onların ne halde olduklarını yakından görmek, bilmek 

isterdi (s.82). 

Bir gün yaĢlı bir adamın ağladığını görür. Adam hükümdar için ağlamaktadır, 

gözleri kördür. Onu alır saraya getirir. Göz hastalıklarından anladığı için yaĢlı 

adamın gözlerini açar. Bunu duyan yaĢlı adamın ağabeyi görmeyen kızını 

Hükümdar‘a getirir onun da gözleri açılır. Kız, babasının verdiği sihirli çubuktan 

bakarak Hükümdar‘ın oğlunun nerde olduğunu görür. Hükümdar oğluna kavuĢur. 

Ülkenin yönetimini, oğluna ve onu bulmasına vesile olan kıza bırakır. 

Tagor: Hükümdarın oğludur. ―Uzun boylu, esmer, iri kara gözlü, sağ omzunda 

ay biçiminde bir niĢanı olan biridir‖(s.88). Deniz kazasında annesi ile birlikte 

kaybolmuĢlar yirmi yıl sonra yalnız kendi bulunabilmiĢtir. Aden Körfezi‘nin 

kıyısında, yaĢlı bir kadın tarafından bulunmuĢ ve evlatlık olarak büyütülmüĢtür. 
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Orada balıkçılığı öğrenmiĢtir. Genç kız sayesinde babasına, ülkesine kavuĢur ve 

ülkenin yönetimi ona ve genç kıza kalır. 

Bu figürlerden baĢka masalda yardımcı figürler de kullanılmıĢtır:  

Deniz kazasında oğluyla birlikte kaybolan bir daha da bulunamayan, 

Hükümdarın eĢi, Tagor‘un annesi…(s.79). 

Ellerini açıp dua eden Dadı Ġndira…(s.81). 

Hükümdarının, oğlunu kaybettiği için ağlayan, gözleri görmeyen, Hükümdar 

tarafından gözleri açılan yaĢlı adam…(s.83). 

Kızının gözlerini açtırmak için Hükümdara gelen karĢılığında sihirli çubuğu 

kıza verip Hükümdarın oğlunu bulmasına vesile olan yaĢlı adamın ağabeyi, çok yaĢlı 

adam…(s.87–88). 

Küçük Prensi deniz kazasından kurtaran tayfa…(s.89) gibi figürler de masalda 

yer almaktadır.  

Ayrıca, Tagor‘u evlat edinen yaĢlı kadın…(s.90). 

Masalda kullanılan en önemli anlatım tekniği geriye dönüĢ tekniğidir. 

Hükümdarın oğlunu ve eĢini deniz kazasında kaybettiği günü hatırlaması geriye 

dönüĢü kullanmayı gerektirmiĢtir. 

―Bundan tam yirmi yıl önce karısıyla oğlunu bir deniz kazasında kaybetmiĢti. 

Tam yirmi yıl önce bugün… Bu acılı yıl dönümünde o kaza günü bütün ayrıntılarıyla 

düĢünüyordu…‖(s.78) ifadelerinden sonra hükümdarın o güne dair hatırladıkları 

anlatılmıĢtır. 

Ġkinci olarak anlatım tekniği kullanılmıĢtır. Masal daha çok anlatmaya dayalı 

bir metindir. 

Ayrıca Tagor ve annesinin konuĢmaları, hükümdarla yaĢlı ve çok yaĢlı 

adamların konuĢmaları diyalog tekniği kullanıldığı göstermektedir. 
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Az da olsa masalda betimlemeler de yer almıĢtır. ―Kız dünya güzeliydi. Gök 

rengi gözleri ıĢıl ıĢıl parlıyordu ama görmüyordu‖ (s.86). 

Masalda net bir zaman söylenememekle birlikte ― tam yirmi yıl önce, kırk gün, 

kırk gece‖ gibi zaman ifade eden kelimeler kullanılmıĢtır. 

Kullanılan mekânlar gerçek mekânlar olmakla birlikte çok belirli değildir. 

Hindistan, Bombay, Hint Denizi, Aden Körfezi‘nde bir ada ifadeleri geçmektedir.  

Tamamen gerçek insan ve mekândan kurulu olay örgüsünde tek masalsı kısım; 

gözleri açılan kızın sihirli çubuktan bir nefes çekip, çıkan dumana bakıp çok 

uzaklardaki hükümdarın oğlunu ayrıntılarıyla görmesidir (s.88). 

2.4.7. Kargalar Ülkesinde (s.94–114) 

Tamamen masalsı unsurlarla örülü ―kötü gönde de dostlar birbirini terk 

etmemeli‖ mesajı veren, yaptığı bir hatadan dolayı kargaya dönüĢen bir prensin 

hayatından kesitler anlatan yirmi sayfalık resimli bir masaldır. 

Yedi denizlerin ötesinde, üç kızı ile birlikte ormanda bir kulübede yaĢayan, 

alnının ortasında tek gözü olan YeĢil Adam adında biri yaĢamaktadır. Adam geçimini 

yelpaze yaparak sağlamaktadır. Bir gün bir karga gelir ve kızlarından biriyle 

evlenmek istediğini söyler. Büyük ve ortanca kız niĢanlıdır. Küçük kız ise daha on 

yaĢındadır. Karga ―Ben sıradan bir karga değilim, benim ve ülkemin hayatı 

kızlarından biriyle evlenmeme bağlı‖ dediyse de YeĢil Adam bu evlenmeye razı 

olmaz. Karga YeĢil Adam‘ın tek gözünü gagalayarak yerinden oynatır. Baba çok acı 

çeker, küçük kız dayanamaz ve kargayla gitmeye karar verir. Karga, YeĢil Adam‘ın 

gözünü düzeltir ve küçük kızı binlerce karga eĢliğinde saraya götürür. Küçük kız gün 

boyunca sarayda yalnız kalır. Gece on ikide kargalar kralı gelir ondan ıĢığı 

söndürmesini ister. Bir zamanlar kendisinin de insan olduğunu, bu felaketten 

kurtulmalarının ona bağlı olduğunu, bu durumdan yedi yıl birbirlerini görmeden 

konuĢarak kurtulabileceğini söyler. 

Bir gün kraliçe, ormanda gezerken yaĢlı bir kadının çamaĢır yıkamasına yardım 

eder. 
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Yedi yılın dolmasına bir gün kala kargalar kralı yine gelir fakat küçük kız 

sabırsızlanır, ıĢığı yakar. Her Ģey bir anda altüst olur. Karga ona hemen saraydan 

uzaklaĢmasını, kendini kurtarmasını söyler. Kız, saraydan ayrılır ayrılmaz karganın 

gizli düĢmanları saldırır. Onu sımsıkı bağlayıp okyanusun ortasındaki adaya 

götürürler. 

Genç kız yaĢlı kadına gider. BaĢından geçenleri anlatır. YaĢlı kadın ona ne 

yapması gerektiğini söyler. Genç kız üç yıl aramalardan sonra kralı kurtaracak Ģarkı 

söyleyen mavi otu bulur. Kralın bulunduğu yere gider. Ot yardımıyla kralı 

zincirlerden kurtarır. Mavi otun Ģarkısı bitince de kargalar kralı tüylerinden sıyrılır 

genç bir krala dönüĢür. Ardından diğer kargalar da Ģekil değiĢtirir. Kralın binlerce 

arkadaĢı gelip onları gemilerle memlekete götürürler. 

Kargalar Kralı:  Masalın baĢ figürüdür. Önceleri insanken yaptığı bir hatadan 

dolayı halkıyla birlikte karga olmuĢ biridir. Teklifini kabul etmeyen YeĢil Adam‘ın 

gözünü oynatır, onun çok sıkıntı çekmesine neden olur. Babasına kıyamayan küçük 

kız, karganın teklifini kabul eder. Birlikte saraya gelirler. Küçük kıza baĢından 

geçenleri anlatır ve yedi yıl beklemelerini ve birbirlerini görmeden geceleri 

görüĢeceklerini anlatır. Küçük kız sürenin bitmesine bir gün kala bütün planı bozar. 

DüĢmanlar kargayı bağlayıp okyanusun ortasına götürürler. Üç yıl sonra genç kız 

tarafından kurtarılır ve birlikte memleketlerine dönerler. 

Küçük Kız: Asıl olay kargalar kralı ve küçük kız arasında geçmektedir. Küçük 

kız on yaĢındadır ve YeĢil Adam‘ın en küçük kızıdır. Karga babasından kızlarından 

birini isteyince babasına kıyamaz teklifi kabul eder. Kargayla onun sarayına giderler. 

Geceleri kargayla görüĢebilirler. Karganın felaketli durumundan kurtulması için yedi 

yıl beklemeleri gerekmektedir. Kız, sürenin dolmasına bir gün kala sabırsızlanır ve 

ıĢığı yakarak kargayı görür. DüĢmanlar saraya saldırırlar kargayı alıp götürürler. 

Genç kız duruma çok üzülür. YaĢlı kadına gider. YaĢlı kadın ona demir pabuçlar, 

sepet, testi, bıçak verir. ġarkı söyleyen mavi otu bulmasını söyler. Üç yıl sonra bu ota 

ulaĢır. Kargayı zincirden kurtarır, mavi otun Ģarkısı bitince de karga tüylerinden 

sıyrılıp genç bir krala dönüĢür. Hep birlikte saraya dönerler. 
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Masalın bilge kiĢisi yaĢlı kadındır. Genç kıza ne yapması gerektiğini anlatan, 

ona yol gösteren, iyi yürekli bir kadındır. 

Alnının ortasında tek gözü olan, ormanda üç kızıyla birlikte yaĢayan, yelpaze 

yaparak geçimini sağlayan YeĢil Adam…(s.94). 

YeĢil Adam‘ın niĢanlı olan büyük ve ortanca kızları da masalda geçen diğer 

figürlerdendir. 

Ayrıca kargalar kralının zincirini çözen, Ģarkıyla kralı kargalıktan kurtaran 

Ģarkı söyleyen mavi ot hem figür olarak hem de masalsı unsur olarak yer almaktadır. 

Masal gözlemci bakıĢ açısıyla ve üçüncü tekil Ģahsın ağzıyla anlatılmıĢtır. 

―YeĢil Adam, çok güzel yelpazeler yapardı. Bu yelpazelerin üstlerini renkli 

resimlerle süslerdi. Kızların büyüğü bu yelpazeleri kente götürüp satardı‖ (s.94). 

Masalda genel olarak anlatma tekniği kullanılmıĢtır. Zaman zaman betimleme 

de yapılmıĢtır. 

―YemyeĢil bir bahçe… Ağaçlar, çiçekler, havuzlar, fıskiyelerden fıĢkıran sular, 

ağaç dallarında ötüĢen kuĢlar, ortalarda dolanan sincaplar‖ (s.99). 

YeĢil Adam ile karganın, karga ile küçük kızın, küçük kız ile yaĢlı kadının 

konuĢmaları diyalog tekniğinin de kullanıldığını göstermektedir. 

Zaman olarak ―çok eski zamanlarda, yedi yıl, yedi yıldan bir gece önce, üç yıl 

gibi‖ ifadeler kullanılmıĢ, net bir zaman belirtilmemiĢtir. 

Mekân da masalsıdır. Net bir mekân yoktur. Yedi denizlerin ötesi, kargalar 

kralının sarayı, orman, okyanusun ortasında bir ada gibi yerler ifade edilmiĢtir. 

Masal; resimli olmasıyla, rahat okunabilir yönüyle, yabancı kelimelerin 

kullanılmamasıyla ilkokul çağındaki çocukların seviyesinde bir anlatıdır. Sayfa 

yapısı da bu yaĢ grubuna uygun düzenlenmiĢtir. 
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Tek gözlü YeĢil Adam‘ın olması, karganın konuĢması, yaptığı bir hatadan 

dolayı halkıyla birlikte kargaya dönüĢmesi sonra tekrar insan olmaları, kargalıktan 

Ģarkı söyleyen mavi ot sayesinde kurtulmaları, gölgenin konuĢması, ellerini 

çırptığında isteğinin olması masalsı unsurlardır. 

2.4.8. Yengeç İle Maymun (s.115–122) 

Hayvanlar ve çeĢitli nesneler arasında geçen olayları anlatan, kitabın en kısa 

masalının ana fikri ―Kötülük yapan mutlaka cezasını çeker‖ Ģeklindedir. 

Masalda uyanıklık yapan maymunun baĢına gelenler anlatılmaktadır. 

Japonya‘nın küçük bir adasında bir yengeç, yavrularıyla birlikte yaĢamaktadır. 

Her sabah yavrularına yiyecek aramaya çıkmaktadır. Bir gün bir tutam pirinci 

yavrularına götürürken Maymun‘la karĢılaĢır. Yengecin elinden Japon incir tohumu 

karĢılığında pirinci alır. Yengeç tohumu eker, incir büyür, meyve vermeye baĢlar. 

Bunu gören maymun incire çıkar incirleri yer, yengeç ondan incir isteyince ham 

incirleri atarak onu yaralar. Yengeç evine dönemez. Yavruları merak eder ve 

annelerini aramaya çıkarlar. Annelerini yaralı bulurlar, evlerine götürürler ve 

maymundan intikam almayı planlarlar. KomĢuları da plana katılır. EĢek arası, 

kestane, dikiĢ iğnesi, taĢ havan, yengeç yavruları maymuna iyi bir ders verirler. 

Maymun yaptıklarına piĢman olur. O günden sonra kimseyi rahatsız etmez. 

Masalda en fazla anlatma tekniği kullanılmıĢtır. ―Günlerden bir gün Yengeç 

Anne bir tutam pirinci yavrularına götürmeye çalıĢıyormuĢ, yolunun üstüne bir 

maymun çıkmıĢ. Bu maymunun karnı çok açmıĢ…‖ (s.115). 

Masalın baĢ figürleri Yengeç ve Maymun‘dur. Yengeç Anne, yavrularıyla 

birlikte rahat ve mutlu yaĢamaktadır. Her gün yiyecek aramaya çıkmaktadır. Bir gün 

elindeki pirinç taneleriyle yuvasına giderken bir maymunla karĢılaĢır onun elinde de 

Japon inciri tohumu vardır. Maymun ısrarla yengecin elindeki pirinçleri alır ve ona 

Japon inciri tohumlarını verir. Yengeç, tohumu eker. Tohum büyür ve meyve 

vermeye baĢlar. Ne yazık ki yengeç meyvesinden yiyemez. Çünkü maymun incir 
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ağacına dadanmıĢtır. Maymundan incir isteyen yengeç ham incirlerin atılmasıyla 

yaralanır. Masalın sonunda maymun, anne yengeçten özür diler. 

Maymun, masalda kötülük yapan ve cezasını bulandır. Yengecin elindeki 

pirinçleri alır ona incir tohumu verir. Ağaç meyve verince de ağacı sahiplenir. Anne 

yengeci attığı ham incirlerle yaralar. Yavru yengeç ve komĢuları tarafından 

cezalandırılır. Sonunda yaptıklarından piĢman olur herkesten af diler. 

Maymuna hep beraber ceza veren yengeç yavruları, kestane, dikiĢ iğnesi, eĢek 

arısı, taĢ havan, incir tohumu masalda yer alan diğer figürlerdir. 

Masala göre olaylar ―Çok çok eski zamanlarda‘‘ yaĢanmıĢtır.  

Olayların geçtiği yer ise ― Japonya‘nın küçük bir adası (dır)‖ (s.115). 

Masal klasik masal tarzında ―bir varmıĢ, bir yokmuĢ‖ ile baĢlar yine masalın 

diliyle devam eder ve biter. Kötü cezasını çeker, hatasını anlar. 

Son derece anlaĢılır, duru bir Ģekilde anlatılmıĢ, ilkokul çocuklarının 

seviyelerine uygun, ders verme amacı olan bir masaldır. 

2.4.9. Menekşe ile Hatmi (s.123–141) 

Eserin yedinci masalının konusu kardeĢler arası kıskançlıktır. Masalda 

―kötülük yapanlara da iyilik yapıp onları kazanabiliriz‖ ana fikri etrafında olaylar 

geliĢmiĢtir. 

Ġyi kalpli, herkes tarafından sevilen, hamarat MenekĢe, kardeĢini kıskanan, 

kötü kalpli Hatmi ve anneleri bir köyde yaĢamaktadır. Hatmi kardeĢinden kurtulmak 

için, anneleri evde yokken, soğuk kıĢ gününde onu ormana menekĢe toplamaya 

gönderir. MenekĢe evden çıkarken bir kedi yavrusuna yardım eder. KıĢ mevsiminde 

menekĢe olmayacağına kardeĢini inandıramamıĢtır, mecburen ormanın yolunu tutar. 

Yolda Orman Cücesi‘ne rastlar ve MenekĢe menekĢelerle eve döner. Hatmi ertesi 

gün böğürtlen, daha sonraki gün kırmızı elmalar ister. Aylar yer değiĢtirir 

MenekĢe‘nin istediklerini verirler. Hatmi olanlara çok ĢaĢırır. KardeĢine bu iĢi nasıl 
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baĢardığını sorar. Öğrenince o da on iki aya gider fakat kötü kalpli olduğu için aylara 

kötü davranır. Aylar Hatmi‘ye bir ders vermek isterler ve çok Ģiddetli bir fırtına 

çıkarırlar. Hatmi çok korkar. MenekĢe de kardeĢini aramaya çıkmıĢtır. Yolda yaĢlı 

bir kadına rastlar. Kadın ona sihirli bir değnek verir, bununla fırtınayı durdurur, 

ortalık aydınlanır, kardeĢini kurtarır. Hatmi yaptıklarından piĢman olur ve ondan 

özür diler. El ele evlerine dönerler. 

BaĢ figür iki kız kardeĢ Hatmi Ġle MenekĢe‘dir. Biri iyiliği diğeri kötülüğü 

temsil etmektedir. 

Hatmi: Hem çirkin hem huysuz kardeĢtir. ―Zaman zaman hırçınlaĢır, 

MenekĢe‘ye eziyet ederdi‖ (s.123). ―Hatmi, herkesin sevdiği okulda birinci olan 

kardeĢini kıskanıyordu. Hele annesinin onu kendisine örnek göstermesine 

dayanamıyordu‖ (s.123–124). 

MenekĢe: KardeĢi sırf onu kıskandığı için ondan olmayacak Ģeyler istemiĢtir. 

Hayvanlara karĢı merhametli davranması, sevecen olması onu sıkıntılarından 

kurtarır, onun karĢısına birçok imkân çıkmasına sebep olur.  MenekĢe yola çıkarken 

önce kedi yavrusunu, sonraki gidiĢte bir ineği ( Sarıkız) kurtarmıĢ ve bu 

yardımseverliğinin karĢılığını çok güzel bir Ģekilde almıĢtır. Mevsimler, aylar yer 

değiĢtirmiĢler,  onun isteklerini yerine getirmiĢlerdir. Kız kardeĢini zor durumdan 

kurtarmıĢ, hatasını anlamasını sağlamıĢ ve onun dostluğunu kazanmıĢtır. 

Diğer figürler ise, iki kızın anneleri…(s.123). 

Ormana giderken MenekĢe‘nin kurtardığı MinnoĢ kedisi… (s.124). 

MenekĢeyi on iki aya yönlendiren Orman Cücesi…(s.125–126). 

Ormanda korkunç sesleri duyulan kurtlar, ayılar, sırtlanlar…(s.126). 

MenekĢe‘ye yardım eden, onun menekĢe, böğürtlen, elma gibi isteklerini 

yerine getiren, Hatmi‘ye ceza olsun diye fırtına çıkaran on iki ay… (s.127). 
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MenekĢeye fırtınayı dindirmek için sihirli bir değnek verip Hatmi‘nin yolunu 

gösteren yaĢlı kadın… (s.131). 

MenekĢe‘nin yardım ettiği Sarıkız (inek)… (s.130). 

Masal gözlemci bakıĢ açısıyla yazılmıĢtır. ―MenekĢe hemen ineğin bağlarını 

çözdü. Hayvanın bacaklarını ovuĢturdu. Kovayı da taze süt ile doldurdu‖ (s.130). 

Olaylar üçüncü tekil anlatıcı tarafından anlatılmıĢtır. 

Masalda anlatma tekniği ve diyalog tekniği çok kullanılmıĢtır. Diyaloglar hem 

olayların ilerlemesini sağlamıĢ hem de figürler hakkında bize fikirler vermiĢtir. 

Ayrıca olayları, gösterme tekniğinde olduğu gibi, gözümüzde canlandırmamızı 

sağlamıĢtır. 

―- Biliyorum, ağaç dalını koparmaya kıyamazsın sen. Ama ben izin veriyorum, 

kopar Ģu dalı… Sihirlidir. Senin için açıldı…‖ (s.131). 

Mekân olarak ise MenekĢe, Hatmi ve annelerinin birlikte yaĢadıkları ―Küçük 

bir köy‖ , annenin bir iĢi için gittiği ―Kent‘‘ ifadeleri kullanılmıĢtır. 

Anlatım kısa cümlelerle, gayet akıcı, anlaĢılır bir Ģekilde yazılmıĢ, yabancı 

diyebileceğimiz kelimeler kullanılmamıĢtır. 

Bu masalda ders verme amacı daha ön plandadır. Hayvanlara karĢı 

yardımsever, merhametli olunursa mutlaka karĢılığı alınır düĢüncesi de 

vurgulanmaktadır.  

Masalın sonunda da ―KardeĢ kavgası yaz yağmuru gibi çabuk gelir geçer‖ 

(s.141) denmektedir. 

 

Diğer masallarda olduğu gibi olağanüstü olaylar, sihirli nesneler burada da 

vardır. Hatmi‘nin kötülüğüne karĢılık fırtına çıkarılması, ortalığın birden karanlık 

olması, ayların kendi aralarında yer değiĢtirebilmesi, MenekĢe‘nin verdiği elmayla 
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orman cücesinin prense dönüĢmesi, MenekĢe‘ye yaĢlı kadının sihirli değnek 

vermesiyle fırtınanın durması, ortalığın aydınlanması gibi ifadeler geçmektedir. 

2.4.10. Uzay Çocuğu (s.142–161) 

Masalda ―Anneye yapılan saygısızlığın bedeli büyük olur‖, ―Kötülük yapan 

kiĢi cezasını çekerek yeniden iyi bir insan olabilir‖ gibi fikirler verilmektedir. 

Masalın konusu; ġeklen çok güzel olmasına rağmen çirkin davranıĢlar 

sergileyen bir çocuğun hatalarını anlayıp bedel ödemesi ve iyi bir insan olmaya 

çalıĢmasıdır. 

Ġki oduncu, ormanda, altın iĢlemeli elbiseleri olan bir bebek bulurlar. Birisi, 

maddi imkânsızlıklarına rağmen onu evine götürür. Bebek çok güzeldir ve bu 

yönüyle herkesin ilgisini çeker. Bebeğin adını gökyüzünden indiği için Yıldız 

koyarlar. Yıldız, Oduncu‘nun çocuklarıyla büyümektedir. Çok güzel olmasının 

yanında çok da kötü kalplidir, herkese zarar vermektedir. Bir gün köye gelen yaĢlı bir 

kadının, annesi olduğunu öğrenir. Annesi ona sarılmak ister fakat Yıldız ona çok 

kötü davranır. ―Sana sarılmaktansa yılana sarılırım daha iyi‖ (s.150) der ve birden 

yılan gibi soğuk, yengeçten daha çirkin oluverir. Oduncu Baba, onu bu çirkin haliyle 

bile sevmeye devam eder. Yıldız bir gün yaptıklarına piĢman olur. Oduncu Baba‘dan 

yaptığı kötülükler için özür diler. Annesini de bulacağını ve ondan da özür 

dileyeceğini söyler. Üç yıl annesini arar, türlü iĢkenceler görür, sıkıntılar yaĢar. 

Nihayet anne ve babasına kavuĢur. Annesi kraliçe, babası kraldır. 

Yıldız masalın baĢ figürüdür. Olaylar onun etrafında baĢlar, geliĢir ve sona 

erer. Gökyüzünden yıldız gibi ıĢıl ıĢıl indiği için ona Yıldız adını verirler.(s.145). 

Yani o bir uzay çocuğudur. 

―Çok güzel bir çocuktu. Büyüdükçe daha da güzelleĢiyordu. Onu kim görse 

aman bu ne güzel çocuk böyle, demekten kendini alamıyordu. Ama Yıldız kötü 

huylu bir çocuktu. Kendini beğenmiĢ, kendisinden baĢka herkesi küçümserdi‘‘ 

(s.145). 
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―Oduncu özellikle onun sakatlara karĢı davranıĢına içerliyordu. Bu çocuğun 

kimseye acıması yoktu. Sakatlara, hayvanlara, güçsüzlere eziyet etmekten 

hoĢlanıyordu. Sokakta oynayan çocuklara hiç rahat vermez, her oyunun tadını 

kaçırırdı‖ (s.147). 

Oduncu Baba: Yıldız çocuğu, ormanda bulup evine götüren, karısına zorla 

kabul ettiren, onu kendi çocuklarından ayırt etmeden büyüten bir adamdır.  

Odunculuk yaparak geçimini sağlamaktadır. Yıldız‘ı bütün yaramazlıklarına rağmen 

hep sevmiĢtir. Masalın sonunda Yıldız hatasını anlamıĢ ve ondan özür dilemiĢtir. 

YaĢlı Kadın: Yıldız‘ın gerçek annesidir. Bebeğini ormanda kocaman bir kuĢa 

kaptırmıĢ, on yıldır her Ģeyini bırakmıĢ, yolarak düĢmüĢ onu aramaktadır. Kadın, 

masalın sonunda oğluna kavuĢur aslında o güzel bir kentin kraliçesidir (s.161). 

Ormanda altın iĢlemeli elbiseyi alıp bebeği bırakmayı düĢünen diğer oduncu 

(s.144). 

Ormandaki altınları almak için Yıldız Çocuk‘u kullanan büyücü adam (s.153). 

Yıldız‘ın yaptığı kötülüklerin cezasını görmesini sağlayan, kendini acındırarak 

elindeki altınları alan hasta, yaĢlı adam kılığındaki gerçek baba (s.161), yani kral 

diğer bir figürdür. 

Ayrıca baykuĢ, sincap, kurt, tavĢan, kanadı kırık kırlangıç gibi figürler de 

masalda yer almaktadır. 

―Bir varmıĢ, bir yokmuĢ‖ diye klasik masal söyleyiĢleriyle baĢlayan 

masalımızda daha çok anlatma tekniği kullanılmıĢ, bunun yanında zaman zaman 

gösterme tekniğine de baĢvurulmuĢtur. ―Dördüncü gün büyücü öfkeyle üstüne 

saldırdı: 

—Üç günde üç yüz sopa az geldi sana, diye bağırdı. Bugün sopalar peĢin… 

ĠĢte sana yüz kamçı daha… 

Adam vurdu, vurdu, vurdu‖ (s.156). 
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Öte yandan masalın baĢlarında kurt, baykuĢ, tavĢan, sincap gibi hayvanların 

konuĢmaları, Yıldızla büyücünün konuĢmaları da diyalog tekniğinin kullanıldığını 

göstermektedir. 

Yüzyıllar önce (s.142), kıĢ mevsimi, günlerden bir gün (s.147) gibi net bir ifade 

zamanı ifade etmeyen kelimeler kullanılmıĢtır. 

Masalda; orman, Oduncu‘nun köyü, Kral ve Kraliçe‘nin yaĢadıkları yer gibi 

belirsiz yer adları geçmektedir. 

Masaldaki cümleler kısa, anlaĢılır, kolay okunur Ģekildedir. Anlamı bilinmeyen 

kelime yoktur. Öğrencilerin dil ve anlatım seviyesinde bir masaldır. 

Masalsı unsur olarak Yıldız‘ın annesine hakaretleri sonucu çirkinleĢmesi, bir 

kuĢun altın elbiseli çocuğu kaçırması kullanılmıĢtır. 

2.4.11. Beyaz Ördek Çıtıpıtı  (s.162–177) 

Konu olarak; çalıĢmayı sevmeyen, baĢkasından geçinmeye çalıĢan kralın 

baĢına gelenler anlatılmaktadır. Masalın ana fikri ―Yalan söylemek, baĢkasının 

sırtından geçinip tembellik etmek doğru bir davranıĢ değildir‖ dir.  

ÇalıĢkan, açıkgöz, akıllı bir ördek olan Çıtıpıtı‘nın ülkesinde baĢkalarının 

sırtından geçinen, çalıĢmayı sevmeyen bir kral vardır. Çıtıpıtı‘dan sarayda kümes 

yaptıracağını, oraya ülkenin en güzel ördeklerini getireceğini söyleyerek yüz altın 

alır. Ama bir türlü sözünü yerine getirmez. Çıtıpıtı dıĢında tilki, merdiven, dere, eĢek 

arıları da kral ve çevresinden zarar görmektedir. Bunlar hep birlikte kraldan haklarını 

almak isterler. Krala giderler. Çıtıpıtı‘ya kral, ceza vermek ister her defasında 

arkadaĢlarından biri yardım eder ve cezadan kurtulur. En son kral Çıtıpıtı‘yı kılıçtan 

geçirecekken eĢek arıları krala ve yanındakilere saldırır: Hepsini saraydan kaçırırlar. 

Ülkenin yönetimi kralın hapse attırdığı gence bırakılır. Ülkede zarar görenlerin 

zararları karĢılanır. Çıtıpıtı'nın ülkesi dünyanın en güzel ülkesi olur. 

Masalın baĢ figürü güzel, açıkgöz, akıllı bir ördek olan Çıtıpıtıdır. ―Kanatları 

sütbeyazı, gagası turuncu, hayvanlar dünyasının sevgilisiydi‖ (s.162). ―Çıtıpıtı çalıĢa 
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çalıĢa, kazancından arttıra arttıra tam yüz altın biriktirmiĢti‖ (s.162). Çıtıpıtı kralın 

yalanlarına kanarak krala yüz altın ödünç verir. Fakat aradan uzun zaman geçmesine 

rağmen saraya kümes yapılmaz. ArkadaĢları Çıtıpıtı ile dalga geçmeye baĢlarlar. 

Çıtıpıtı kralın karĢısına çıkmaya karar verir. Yolda kuyruğunun yarısı kopmuĢ tilki, 

basamakları kırık merdiven, dere, yuvalarından atılan eĢek arıları da Çıtıpıtı‘ya 

katılır. Çünkü onlar da kral veya çevresi tarafından zarar görmüĢlerdi. Kralın 

karĢısına Çıtıpıtı çıkar. Hindilerin arasına kümese atılır. Hindiler Çıtıpıtı‘ya 

saldırırlar. Tilkinin yardımıyla oradan çıkar. Kral bu defa onu kuyuya attırır. 

Kuyudan merdiven yardımıyla çıkar. Sonra ateĢe atılır, dere sayesinde oradan da 

kurtulur. Kral onu kılıçtan geçireceği zaman eĢek arıları kral ve yanındakilere 

saldırır. Onları saraydan kaçırırlar. 

Diğer bir figür de yemeği önünde hazır bulmak isteyen, halkın sırtından 

geçinen kraldır (s.162). Çıtıpıtı‘ya yalan söyleyerek elindeki altınları alır. Sözünde 

durmaz. Masalda yalanlarının, baĢkalarına haksızlık yapmanın cezalarını fazlasıyla 

görür. En sonunda adamlarıyla birlikte saraydan kaçmak onlar için çözüm olur. 

Ayrıca, haksız yere hapse atılmıĢ olan, ülkenin yeni yönetimine geçen genç, 

kuyruğunun yarısı kopmuĢ olan tilki, basamakları kırık merdiven, dere, yuvalarından 

atılan eĢek arıları, Çıtıpıtı‘ya kümeslerinde saldıran hindiler de diğer figürlerdir. 

Daha çok anlatma tekniği kullanılmıĢ olan masalda yer yer diyalog vasıtasıyla 

gösterme tekniğine de rastlamaktayız. 

―-Ne de güzel yüzüyorsun sen… Ama dere de ne dere… Sular pırıl pırıl, Ģırıl 

Ģırıl… Demek senin yerin burası?‖ (s.163). 

Masalın daha kolay okunmasını, olayların daha canlı anlatılmasını sağlayan 

diyalog tekniği de kullanılan diğer bir anlatım tekniğidir. 

Masalda belirli bir zaman yoktur. Mekân olarak saray, dere kenarı gibi ifadeler 

kullanılmıĢtır. 



 207 

Masalın dili son derece sadedir. AnlaĢılmayacak bir yer yoktur. Kısa cümleler 

ve bolca diyaloglar kullanılmıĢtır. Ayrıca çoğu Çıtıpıtı‘nın dilinden altı Ģarkı sözü 

yer almıĢtır. 

2.4.12. Prensesle Dev  (s.178–197). 

Masalda iyi ile kötünün mücadelesi anlatılmakta, kötü insanların sonunun hiç 

iyi olmayacağı, iyi insanların ise eninde sonunda iyiliklerinin karĢılığını alacağı 

vurgulanmaktadır. Ülkenin geleceği herkesin ve her Ģeyin üstünde tutulmaktadır. 

Çok eski zamanlarda iyi kalpli bir Hakan‘la, Hakan‘ın zalim, kötü kalpli kral 

komĢusu vardır. Ġki komĢunun araları yıllardır açıktır. Bir gün zalim kral, Hakan‘a 

kızıyla evlenmek istediğini haber verir. Kral herkese her türlü kötülüğü yapan biridir. 

Daha önce evlendiği hanımlarını da zalimce öldürmüĢtür. Hakan ve eĢi kızlarını 

vermek istemezler fakat ülkelerinin geleceğini düĢününce çaresiz kalırlar. Hakan‘ın 

kızı Gülnaz, Büyükanne‘sinden duyduğu Göç Dağı‘nda hasta yatan deve yardım 

ederek, onu iyileĢtirerek zalim kraldan kurtulacağını düĢünür. Dadısıyla bir plan 

yaparlar. Büyük çabalar sonucu Gülnaz devi iyileĢtirecek ilaca, sonra da deve ulaĢır. 

Devi iyileĢtirir. Gülnaz‘ın eli değince dev, yaĢlı güler yüzlü bir ihtiyara dönüĢür. 

Gülnaz ülkenin içinde bulunduğu durumu ve kendi durumunu anlatır ve yaĢlı 

adamdan yardım ister. NiĢana bir gün kala Gülnaz evine döner. Anne ve babasına 

baĢından geçenleri anlatır. Hakan bir kervan hazırlatır, yaĢlı adamı ve hazineleri 

saraya getirtir. Gülnaz zalim kralla evlenmekten kurtulur. Hakan‘ın ülkesi de kralın 

ülkesinden daha zengin ve mutlu olur. 

Figüratif kadro olarak diğer masallara göre daha kalabalıktır. 

Kral masalda kötülüğü simgeleyen, halkına eziyet etmekten hoĢlanan, bir 

kiĢidir.  ―SavaĢlarda aldığı tutsakları zincirlere vurdurur, onları kırbaç altında en ağır 

iĢlere koĢturur‖(s.178). Hakan‘a bir elçi göndererek Prensesle evlenmek istediğini 

bildirir. Ġsteği olmayınca savaĢ çıkarır, Hakan‘ı büyük zarara uğratır. 

Kralın zalimlikte üstüne yoktur. ―…Bugüne kadar birkaç kez evlenmiĢti. Ġlk 

karısını fırına attırmıĢ, alevler içinde kıvranan kadıncağızı gözünü kırpmadan 
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seyretmiĢti. Ġkincisini zehirlemiĢ, üçüncüsünü boğdurmuĢtu. Aldığı kadınların hiçbiri 

eceliyle ölmemiĢti‖ (s.179–180). 

Masalın sonunda prensesle evlenmez çünkü karĢısında daha güçlü bir ülke ve 

Hakan vardır. 

Masalda en önemli figür aslında Gülnaz‘dır. Bütün olaylar onun için veya onun 

etrafında gerçekleĢmiĢtir. Gülnaz, Hakan‘la GülĢen Hatun‘un kızıdır. Kralın da 

evlenmek istediği, uğruna savaĢlar çıkardığı prensestir. Kendisini zalim kraldan 

kurtarmıĢ, ülkesini zengin etmiĢtir. 

Göç Dağı‘nın ardındaki dev için çeĢitli rivayetler vardır. ―Kimisi onun Masal 

Cadısı‘nın tuzağına düĢmüĢ bir prens diyor, kimi büyülüymüĢ diyor. Kentlere inip 

insanları parçaladığından söz edenler var‖ (s.183). Göç Dağı‘nın ardındaki tepede 

yaĢamaktadır. Daha önce birçok delikanlı devle çarpıĢmak için evden çıkmıĢlar fakat 

hiçbiri geri dönmemiĢtir. Devin çok çirkin, çok korkunç bir görüntüsü vardır. 

Kendini yerden yere atmakta ve sürekli hıçkırmaktadır. Gülnaz‘ın ilk baĢta definesini 

almak için geldiğini sanır. Sonra iyi niyetine inanır ve ilacı almayı kabul eder. Devi 

bir Masal Cadısı, gezgin bir adamken tutsak etmiĢ ve hiç kötülük yapmayan birinin 

eli değmedikçe hiç iyileĢemeyeceğini, hep dev olarak kalacağını söylemiĢtir. 

Gülnaz‘ın eli değince dev güler yüzlü, yaĢlı birine dönüĢüverir. YaĢlı adam 

Gülnaz‘ın iyilikleri karĢılığında ona yardım eder. Hazinesiyle birlikte saraya 

götürülür. O da sarayda yaĢamaya baĢlar. Herkes ona çok kıymet verir. 

Ayrıca Gülnaz‘la plan yaparak onun yokluğunu sarayda hissettirmemeye 

çalıĢacak olan, durum fark edilince hesaba çekilen, yardımıyla devin hazinesine 

ulaĢan Gülnaz‘ın dadısı (s.185). 

Gülnaz‘a elinde imkân olsa Dev‘i iyeleĢtireceğini söyleyen ve ona bu ilhamı 

veren Büyükanne(s.184). 

Zalim kralın birinci, ikinci, üçüncü eĢleri (s.179). 

Gezgin bir adamken onu deve dönüĢtüren, hazinelerine bekçi yapan Masal 

Cadısı (s.183). 
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Hakan‘ın eĢi Gülnaz‘ın annesi olan, zalim kralın prensesle evlenmek istemesi 

karĢısında çaresiz kalan ve onu ikna etmeye çalıĢan, kızı evlenmekten kurtulunca 

sevinen GülĢen Hatun (Anne Sultan) (s.180). 

Göç Dağı yolunda ayağına diken battığından inleyen ve Gülnaz tarafından 

iyileĢtirilen geyik (s.187) masalda yer alan diğer figürlerdir. 

Masalda daha çok anlatma tekniği kullanılmıĢtır. Bununla birlikte diyalog 

tekniğine de müracaat edilmiĢtir. 

Zaman: Çok çok eskiden(s.178), ―niĢan töreninden yedi gün öncesi‖ (s.184). 

Ġki gece sonra ayın on dördü idi (s.184). Ayın on dördüncü gecesiydi (s.185) gibi 

zaman ifadeleri vardır. 

Mekân: Taht salonu (s.178), Göç Dağı (s.182), Göç dağındaki mağara (s.183) 

gibi yer isimleri masalda geçmektedir. 

Dili ve Anlatımı gayet anlaĢılır ve akıcıdır. Anlamı bilinmeyen kelimeler 

yoktur. 

Masalsı öğeler: Masal Cadısı‘nın gezgin bir adamı deve dönüĢtürmesi ve onu 

acılar içinde bırakması, Dev‘e elinin değmesiyle yaĢlı, güler yüzlü birine dönüĢmesi, 

Dev‘in iyileĢmesi için gerekli olan üç yapraklı çiçeğin bir gece aydınlık içinden 

çıkması, her tarafı güzel, görülmedik bir kokunun kaplaması, koparılan üç yaprağın 

yerine hemen üç yaprak belirmesi masalsı unsurlardır. 

2.4.13. Gerçek Dostluk  (s.198–225). 

Masalda iyi kalpli, cömert bir prensin iyi niyetinin; kötü kalpli, çıkarcı insanlar 

tarafından nasıl kullanıldığı anlatılmakta, gerçek dostluğun çıkar üzerine 

kurulmaması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Eski çağlarda adaların birinde iyi kalpli, çalıĢkan, halkını seven, yardımsever 

bir prens yaĢamaktadır. Bir gün halk arasında dolanırken adamın biri ondan yarım 
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ister. Prens adamın isteğinden daha fazlasını verir. Adamın eĢi rahatsızdır ve Prensin 

verdiği altınlarla tedavi olur, iyileĢir. 

Yabancı adam, eĢiyle Ģatoya gelip prensin hizmetinde çalıĢarak borcunu 

ödemek ister, orada iĢe baĢlarlar. Hanım, kraliçenin hizmetinde çalıĢırken adam, 

sarayın iĢlerine, iĢçilerine bakar. 

Prens çok cömerttir. Çok rahat para harcamaktadır. Yabancı adam onu 

uyarmasına rağmen prens iĢlerine karıĢılmamasını söyler. Ve nihayet bir gün prens 

fakir düĢer. ġato üç gün içinde satılacaktır. Prens dost bildiklerini Ģatoya çağırır 

durumunu anlatır ve yardım etmelerini ister. Kimse oralı olmaz, hatta prens 

sayesinde zengin olanlar Ģatoyu satın alabileceklerini söylerler. Prens olanlara çok 

ĢaĢırır ve üzülür. 

Yabancı adam gidiĢatın farkına vardığı için prensin değerli tablolarını birçok 

altınını ve paraları almıĢ, prens adına baĢka bir adada saray, Ģato ve çiftlik 

yaptırmıĢtır. Aynı zamanda prensin Ģatosunun satılmasını da engeller. Bütün 

yaptıklarını prense anlatır. Onu yeni Ģatosuna götürür. Orada çok mutlu, 

sorumluluğunu bilen, çalıĢkan insanlar yaĢamaktadır. Çiftlik evlerinin birine de 

prensin çocukluk aĢkı olan kız ve ailesi yerleĢtirilmiĢtir. Bu kız kraliçenin 

anlattıklarından yola çıkılarak yabancı adam ve eĢinin çabalarıyla bulunmuĢtur. 

Prens ve Kız gençliklerinde bir at gezisine çıkmıĢlar kız, atının ürkmesiyle düĢmüĢ 

ve sakat kalmıĢtır. Bu sebeple prensle evlenmek istememiĢ ve baĢka bir adaya 

gitmiĢlerdir. Çiftlik evine getiriliĢinin de nedenini bilmemektedir. 

Prens kızın evine gider ve birbirlerini görünce çok ĢaĢırırlar. Kız geçirdiği 

Ģokla yürümeye baĢlar. Kırk gün kırk gece düğün yapıp evlenirler. Halkın içinde halk 

için çalıĢarak mutlu bir Ģekilde yaĢarlar. 

Prens: Masalın baĢ figürüdür. Uzak denizlerdeki adaların birinde yaĢayan iyi 

kalpli, cömert, sabahları kitaplığında çalıĢan, öğlen sonrasında halkın arasına 

karıĢarak onları yakından tanımaya çalıĢan, yoksullara yardım eden, iĢsiz, yoksul 

kimse kalmasın diye elinden geleni yapan bir prenstir. Prens adanın en yüksek 
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yerinde annesiyle birlikte Ģatoda yaĢamaktadır. Haftada bir gün Ģatoda halkın 

isteklerini dinlemekte, bütün adalarda prensin iyiliklerinden bahsedilmektedir. 

Prens aynı zamanda çok iyi at binicisidir (s.207). Çocukluğunda sevdiği kızla 

çıktıkları at gezisinde, at ürkmüĢ ve kızı düĢürerek kızın sakat olmasına sebep 

olmuĢtur. Prens onunla evlenmek ister fakat kız sakat olduğundan kabul etmez ve 

ailesiyle adadan ayrılırlar. Prens her yerde onu aratır fakat bulamaz. ―Onun üzerine 

kimseleri beğenemez yalnız kaldığı zamanlarda mutsuzluğu yüzünden 

okunmaktadır‖ (s.208). 

Ġkinci figür olarak ada halkından birine benzemeyen (s.199), prensten eĢinin 

rahatsızlığı için yardım isteyen ve eĢi iyileĢince eĢiyle birlikte borcunu ödemek için 

Ģatoya gelen ve prensin hizmetinde çalıĢan yabancı adamdır (s.204). Yabancı adam 

Ģatoda iĢleri bitince gizlice her Ģeyi denetlemeye baĢlar çünkü Ģüphelendiği olaylar, 

kiĢiler vardır. Prensin etrafındaki bazı kiĢilerin, prensin iyi niyetini ve cömertliğini 

kullandıklarını fark eder. 

Masalda ayrıca antika bir kutuyu paylaĢamayan iki kadın (s.202). 

Prensin evlenmesini çok isteyen (s.207), yürüyemeyen (s.205), masalın 

sonunda oğlunun çocukluk arkadaĢıyla evlendiği için çok sevinen anne (Kraliçe) 

(s.221). 

Prensin yardımıyla iyileĢen, prense borcunu ödemek için Ģatoya gelip çalıĢmak 

isteyen, kraliçenin bakımını üstlenen (s.205), ona çok iyi bakan yabancı adamın eĢi, 

Çocukluğunda prensle birlikte çıktığı at gezisinde attan düĢerek sakatlanan, 

prensle bu yüzden evlenmeyi kabul etmeyen, ailesiyle birlikte baĢka adaya yerleĢen, 

yabancı adam ve eĢi sayesinde bulunup prensin çiftlik evlerinden birine yerleĢtirilen, 

prensle de orada karĢılaĢıp geçirdiği Ģokla iyileĢip onunla evlenen genç kız, prensin 

etrafındaki kötü niyetli insanları, dostları, yeni adamın halkı da masalda yer alan 

diğer figürlerdir.  

Masalda daha çok anlatım tekniği kullanılmıĢtır. Bununla birlikte zaman zaman 

gösterme, diyalog tekniklerine de baĢvurulmuĢtur. 
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Hz. Ali ve Hz Ömer‘le ilgili bir kıssaya da değinilerek alıntı tekniğinden 

faydalanılmıĢtır (s.206).  

Zaman: Eski çağlar (s.198), Kırk gün kırk gece(yapılan düğün) (s.225), Ģatonun 

satılacağı üç gün (s.222) gibi kavramlar geçmektedir. 

Mekân: Uzak denizlerdeki adaların biri (s.198), adanın en yüksek tepesindeki 

Ģato(s.214), Mor dağ gölünün kıyısındaki Ģato (s.213), saray (s.220), pembe boyalı ev 

(s.223) çiftlik gibi mekân ifadeleri kullanılmıĢtır. 

Dil ve Üslup: Yirmi Yedi sayfa tutarındaki bu masal kısa cümleli, bol 

diyaloglu, yabancı kelimelerin olmadığı, kolay okunabilen, iri puntolarla yazılmıĢ 

çocukların seviyelerine uygun bir dil kullanılmıĢtır. 

2.4.14. Tavşana Bir Anne (s.226–235). 

Masal; banyo yapmayı sevmeyen, annesinin sözünü dinlemeyen çocuklara ders 

verme amacıyla tamamen hayvan figürleri kullanılarak anlatılmıĢtır. 

Yıkanmayı sevmeyen küçük bir tavĢan vardır. Annesinin onu yıkayacağı bir 

gün evden kaçar, arkadaĢı YeĢilbaĢ‘ın yanına gider. Ondan kendisinin yerine 

yıkanmasını ister. YeĢilbaĢ annesinden izin alarak teklifi kabul eder ve Küçük 

TavĢan‘ın evine gelir, banyo için hazır olduğunu söyler. Anne TavĢan onu güzelce 

yıkar, kurular, karnını doyurur. Bu arada Yavru tavĢan, acıktığı için eve gelir 

annesinden yemek ister. Annesi onu tanımamıĢ numarası yapar. Küçük TavĢan kızar 

ve kendine baĢka anne aramaya çıkar. Birçok hayvana gider hepsi yavrularıyla mutlu 

olduklarını kendine anne olmayacaklarını söylerler. AkĢam olur tavĢan iyice yorulur, 

bütün canlıların yuvalarına gittiğini görünce hata yaptığını anlar. Annesi de kendisini 

aramaktadır. Anne-oğul birbirine kavuĢurlar. Küçük TavĢan annesinden özür diler ve 

birlikte yuvalarının yolunu tutarlar. 

Küçük TavĢan; masaldaki birinci figürdür. YanlıĢ davranıĢları olan sonunda 

hatasını anlayan biridir. ―Yıkanmayı hiç sevmez. Annesi banyo hazırlıklarına 

baĢlayınca kaçar, bir yerlere saklanır, annesini aratır, durur‖ (s.226). Bir gün annesi 

banyo hazırlığı yapınca evden çıkar YeĢilbaĢ‘a kendi yerine banyo yapmasını söyler 
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(s.226). Oda kabul eder. Karnı acıkınca eve gelir yemek ister. Annesi onu 

tanımayınca kızar. Kendine yeni anne aramaya gider (s.229). Hiçbir anne onun 

annesi olmayı kabul etmez, yavrularıyla mutlu olduklarını söylerler. AkĢam olunca 

herkes evine gider Küçük TavĢan hatasını anlar. Annesine kavuĢur ve ondan özür 

diler. 

YeĢilbaĢ Ördek; yıkanmayı çok seven, Küçük TavĢan‘ın kendi yerine yıkanma 

teklifini annesinden izin alarak kabul eden (s.228), Anne TavĢan tarafından yıkanan, 

kurulanan, doyurulan (s.228), söz dinleyen, model bir figürdür. 

Küçük TavĢanı yıkamak isteyen fakat YeĢilbaĢ ördeği yıkayan yavrusunun 

banyo isteksizliğine üzülen Anne TavĢan (s.226); etrafına yavruları toplayıp onlara 

yüzme dersi veren, küçük ördek YeĢilbaĢ‘ın annesi (s.227) de masaldaki diğer 

önemli figürlerdir. 

Bunlarla birlikte koyun anne-kuzular (s.230), inek anne-buzağısı (s.230), at 

anne-tay, Uzunkulaklı-sıpa (s.231), tavuk anne-civcivler (s.232) de diğer figürlerdir. 

Küçük TavĢan bunlara annesi olma talebinde bulunuyor bütün annelerin yavruları 

olduğundan teklifi kabul etmiyorlar ve Küçük TavĢanı annesine yönlendiriyorlar. 

Masalda anlatma tekniği ve diyalog tekniği daha çok kullanılmıĢtır.  

Zaman: ―Çok çok uzun yıllar önce‖ (s.226) ifadesi kullanılmaktadır. 

Mekân: Belli bir yer olmamakla birlikte annesinden kaçan TavĢan ―bir göl 

kenarına‖ (s.226) gitmiĢtir. 

Masal çok küçük yaĢlardaki çocuklara hitap ettiği için dili oldukça anlaĢılırdır. 

Kısa diyaloglara, kısa cümlelere daha çok yer verilmiĢtir. Ayrıca YeĢilbaĢ ve Tavuk 

Annenin söylediği birer dörtlük bulunmaktadır. 

Masal Dünyası ( Genel Değerlendirme) 

Masallarda daha çok ders verme, davranıĢ kazandırma amacı güdülmüĢtür. 

Bununla birlikte hoĢ vakit geçirtme yoluna gidilmiĢ, bazen de her iki amaç bir arada 
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yer almıĢtır. Genellikle iyi ile kötünün çatıĢtığı iyilerin kazanıp, kötülerin ceza aldığı 

masallardır. 

―Hayvanlara yardım eden, eziyet etmeyen insanlar mutlaka mükâfatını alır‖ 

fikri çok vurgulanmıĢtır. ―Kötü insanları da iyilik yaparak kazanmalıyız. Gerçek dost 

kötü günümüzde de yanımızda olandır‖  gibi ana fikirler de verilmektedir. 

Konu olarak hayvan, memleket, aile sevgisi, kardeĢ kıskançlığı, iyi- kötü 

çatıĢması, baĢkasının sırtından geçinmenin, insanlara, hayvanlara zulmetmenin 

zararları iĢlenmiĢtir.   

Eserde; masal, rüya, on iki ay gibi soyut kavramlar; hayvanken insana, 

insanken hayvana dönüĢen varlıklar; GüneĢ Tanrısı, Müzik Tanrısı, Hind 

Hükümdarı, Uzay Çocuğu, Masal Cadısı, Dev vb. olağanüstü özelliklere sahip 

figürler; ördek, tavĢan, arı, inek, geyik, karga gibi hayvanlar; Ģarkı söyleyen mavi ot, 

üç yapraklı ot gibi bitki figürleri; merdiven, iğne, sihirli çubuk gibi eĢya figürleri; 

prens, prenses, Kral,  Kraliçe, Hakan gibi sıfatları olan kiĢiler; Gülnaz, GülĢen 

Hatun, Selim gibi insanlar figür kadrosu kullanılmıĢtır. Yani figüratif kadro oldukça 

geniĢtir. Edebî türün yapısı gereği figürler olağanüstü özelliklere, yeteneklere 

sahiptirler. 

Eserde daha çok gözlemci bakıĢ açısı ve ilahi bakıĢ açısı kullanılmıĢtır. 

Yapısı gereği anlatma tekniği daha çok tercih edilmiĢ, diyalog ve gösterme 

tekniğine de yer verilmiĢti. Sihirli Çubuk masalında ve geriye dönüĢ tekniği 

kullanılarak Hükümdarın deniz kazasında kaybettiği ve yıllardır bulamadığı eĢi ve 

oğlu (s.78) Gerçek Dostluk masalında ise padiĢahın çocukluk aĢkının, baĢından 

geçen kaza sonucu, birbirlerinden ayrılmaları anlatılmıĢtır. Ayrıca Gerçek Dostluk 

masalında Hz. Ömer ve Hz. Ali ile ilgili dolaylı anlatımlı bir alıntı yapılmıĢ, alıntı 

tekniği kullanılmıĢtır. Masal ve Rüya adlı masalda da Kırmızı Başlıklı Kız, Keloğlan, 

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masallarının adlarıyla montajlama tekniği 

kullanılmıĢtır. 

Eserde zaman aralıkları üçgen Ģeklinde üç yıldızla belirtilmiĢtir. 
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Yine eserin türü gereği belirli bir zaman kullanılmamıĢ çok eski zamanlarda, 

kırk gün kırk gece, yedinci gün, yedi gün kala, üç gün gibi zaman ifade eden 

kelimeler kullanılmıĢtır. 

Mekân olarak da genellikle masalsı mekânlar seçilmiĢtir. Olaylar ormanda, 

sarayda, Ģatolarda, uzak adalarda, mağara vb. yerlerde geçmektedir. Genellikle açık 

mekânlar kullanılmıĢtır. 

Eserin dil ve üslubu genellikle ilkokul çağındaki çocukların zevkle, 

zorlanmadan okuyabilecekleri düzeydedir. Anlamı bilinmeyen kelimeler, anlaĢılması 

zor anlatımlar yoktur. Yazıların puntoları da büyüktür. Masalların uzunluğu yedi ile 

otuz bir sayfa arasındadır. Tavşana Bir Anne masalı daha küçük yaĢlardaki  ( ilkokul 

öncesi olabilir) çocuklara hitap etmektedir. En uzun masal; Hakanla Baykuş Prens, 

en kısası ise Yengeç ile Maymun masalıdır. 

Cümleler kısa, bol diyaloglu ve kolay okunur Ģekildedir. Ayrıca Midas’ın 

Kulakları (s.56), Kargalar Ülkesi (s.105), Uzay Çocuğu (s.153), Prensle Dev (s.185) 

masallarına ait birer tane konuyla ilgili resim yer almıĢtır. 

Çocuk edebiyatı açısından değerlendirme: Yazarın hitap ettiği kitle açısından 

yazısının puntosu en iyi ayarlanmıĢ eseridir. Konuları, vermek istediği mesajlar 

açılarından küçük yaĢtaki çocuklara uygundur. 

Çocukların hayal dünyalarına da katkısı olacak ürünlerdir. Masal Dünyası adlı 

eserde dört resim kullanılmıĢtır. Resimlerin sayısı yeterli olmamıĢtır. Masalların 

uzunluğu yedi ile otuz bir sayfa arasındadır. Dil ve anlatım yönünden de problem 

olacak bir durum yoktur. 
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SONUÇ 

Türkiye 1920‘li yıllarda baĢlayan birçok değiĢimlerin, oluĢumların yaĢandığı 

bir ülkedir. Bu değiĢimler edebiyat alanını da yakından ilgilendirmiĢ, beslemiĢ, 

dönem dönem akımların, iĢlenilen konuların, konuların iĢleniĢ tarzlarının, türlerin 

farklılaĢmasını sağlamıĢtır. Bu farklılıklar, 1930–1985 yılları arasında ürün vermiĢ 

olan Mükerrem Kâmil Su‘nun eserlerinde de yakından görülmektedir. ―1923–1940 

arası dönemde roman ve öykülerin genel havası bireysel ve toplumsal sorunların 

yansıtılması doğrultusundadır. KurtuluĢ SavaĢı‘ndan sonra uzun yıllar bu sorunları 

yansıtmak ortak bir sorumluluk sayılmıĢtır.‖(Kıbrıs, Cumhuriyet Dönemi Türk 

Edebiyatı, 21). Bu sorumluluk, yazarımızın 1970 yılına kadar benzer temalarda önce 

bireysel, sonra toplumsal konularda ürünler vermesini sağlamıĢtır. Yirmi roman ve 

iki hikâye kitabı yayımlayan yazar,  Türk edebiyatında daha çok popüler 

romanlarıyla tanınmıĢtır. 

1970‘li yıllarda, Türkiye‘de çocuk edebiyatına yoğun bir yönelim söz 

konusudur. Otuz yıl öğretmenlik yapmıĢ olan, çocukları yakından tanıyan ve çok 

seven yazar da bu yıllarda çocuk edebiyatına yönelmiĢ, çocuk romanı, radyo piyesi, 

hikâye ve masal gibi türlerde ürünler vermiĢtir. 

Yazar, sanatın insanı düĢündürmesi gerektiğini savunmuĢ, onu toplumu 

eğitmek için bir vasıta olarak görmüĢ, bütün eserlerinde de âdeta bir öğretmen gibi 

ders vermeyi ihmal etmemiĢtir.  

Mükerrem Kâmil Su‘nun yazı hayatına baĢladığı 1930‘lu yıllar Halide Edip, 

ReĢat Nuri, Esat Mahmut Karakurt, Mahmut Yesari, Ömer Seyfeddin, Peyami Safa 

gibi yazarların en etkin oldukları dönemdir. Bunlarla birlikte yazar; Balzac, 

Alexandra Dumas, Moliere, Knut Hamsun gibi geneli Romantizm‘in etkisinde olan, 

tarihî konuları iĢleyen yazarların eserlerini okumuĢ ve onlardan etkilenmiĢtir. 

Yazarın eserlerini incelediğimizde en çok etkilendiği kiĢinin Nobel ödüllü, 

Ġsveçli yazar Selma Lagerlöf olduğu görülmektedir. Özellikle hayatları ve tercih 

ettikleri türler açısından büyük benzerlikler göze çarpmaktadır. Lagerlöf‘‘ün de 

öğretmen olmayı çok istemesi ve bu amacına ulaĢması, babasını erken yaĢta 
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kaybetmesi, baĢarısız bir evlilikten sonra ikinci evliliğini yapması gibi yönleri, bu iki 

yazarın özel hayatlarındaki benzerlikleri göstermektedir. Ġsveçli yazarın efsane ve 

masallarıyla tanınması, kendi çocukluğunu anlatan eserinin olması (Selma 

Lagerlöf’ün Günlüğü,1932), Romantizmin etkisinde kalması gibi sanatsal özellikleri, 

Su‘ya model olmuĢtur. 

Türk edebiyatında da Halide Edip Adıvar, gerek kiĢilik yönünden, gerekse 

edebî yönden yazarımızı etkilemiĢtir. Nitekim Çapa Ġlköğretim Okulu‘nda okurken 

yazdığı yazıları inceleyen edebiyat öğretmeni Süleyman ġükrü Bey‘in onu 

―Geleceğin Halide Edip‘i‖ olarak nitelendirmesi de bu görüĢü desteklemektedir.  

Mükerrem Kâmil Su‘nun çocuk edebiyatı ürünlerinde figürlerin daha çok 

psikolojik ve sosyal yönleri üzerinde durması, kahramanları arasında taraf tutması, 

okuyucuyu bilgilendirmeye çalıĢması gibi yönelimlerinden dolayı Romantizm 

akımının etkisinde olduğunu göstermektedir. 

Yazar, çocuk edebiyatına ait ilk ürünlerini 1940 yılında vermiĢtir. Yeni 

Mecmua Çocuk NeĢriyatı‘ndan çıkan farklı türlerde altı eser, genellikle çocuklara 

ders verme amacıyla yazılmıĢtır. Bunlar Yuvasız Çocuk, Meksika Bataklıklarında, 

Okumaya Başladım, Doğan’ın Kamp Hatıraları, Sakarya Yollarında, Batı Hikâyesi 

(Parmak Çocuk) adlarında, fasikül hâlinde yayınlanmıĢ, ortalama yirmi sayfalık, 

çoğu dil ve anlatım, olay kurgusu yönlerinden sıkıntılı ürünlerdir. 

1952–53 yıllarında yayımlanmıĢ Radyo Çocuk Piyesleri adlı kitapta yazara ait 

altı adet piyes yer almaktadır. Bu piyesler; Küçük Oğul, Toplantı Dönüşü, Senin Gibi 

Bir Anne, Bir Ad Koyma Töreni, Bu Vatan Hepimizin, Kahramanlar Mektebi 

adlarıyla eserde yer almaktadır. Daha çok bütün canlılara saygı, aile bağı, anne 

sevgisi, bağımsızlık mücadelesi, kahramanlık, Türklerde ad koyma geleneği gibi 

konular iĢlenmiĢtir. Figüratif kadrosu genelde 10–15 kiĢiden oluĢan piyeslerin sahne 

geçiĢleri müzikle veya hikâyeci ile sağlanmıĢtır. GiriĢleri spiker veya takdim edenle 

yapılmıĢ olan bu radyo piyesleri, yine öğüt verme, ders verme ve bir Ģeyler öğretme 

amacıyla yazılmıĢtır. 
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Yazarın bu alandaki ilk ürünü 1972‘de ilk baskısı yapılan, çoğu özellikleriyle 

modern roman özelliği gösteren Mutluluk adlı romanıdır. Bununla birlikte yayımlanıĢ 

sırasına göre ―Olaylar Gemisi‖, ―Karakız‖, ―Ata’nın Romanı‖, ―Küçük Dünyalar‖, 

―Dragos’ta Tatil‖ adlı romanları vardır. 

Malazgirt Zaferi (1971), Vatan Toprağı (1975), Millet Malı (1975) adlı 

hikâyelerinde tarih, bağımsızlığın kazanılması, millî varlıkların korunması gerekliliği 

konuları üzerinde durulmuĢtur. Bu hikâyeler 2009 yılında Vatan Toprağı adıyla bir 

araya getirilmiĢtir. 

Ġlk baskısı 1976 yılında yapılan Masal Dünyası adlı eserin içerisinde on iki 

masal ve bir efsane yer almaktadır. Masallarında genel olarak yardımlaĢma, kardeĢ 

kıskançlığı, hayvan sevgisi, iyilik yapma gibi konular iĢlenmiĢ; bitki, hayvan, peri, 

kral, kraliçe, tek gözlü yeĢil adam, karga, prens, Ģarkı söyleyen mavi ot, eĢya, 

değiĢim gösteren varlıklar gibi çok çeĢitli figürler kullanılmıĢtır. 

Roman ve hikâyelerinde ailenin önemi, toplumsal sorumluluk, ülkemizin doğal 

güzellikleri ve tarihî zenginlikleri, kurtuluĢ mücadelesi gibi konuları iĢlemiĢtir.  

Eserlerini çoğunlukla kahraman bakıĢ açısıyla anlatan yazar, ilahî ve gözlemci 

bakıĢ açılarını da kullanmıĢtır. Olaylar birinci ve üçüncü tekil anlatıcı tarafından 

aktarılmıĢtır. 

Olayların anlatımında geriye dönüĢ, diyalog, anlatma ve gösterme, leitmotiv 

gibi teknikler kullanılmıĢtır. Piyeslerinde anlatma ve gösterme, masallarında anlatma, 

romanlarında leitmotiv, geriye dönüĢ, diyalog ve betimleme tekniklerini kullanmıĢtır. 

Hemen hemen bütün romanlarında öğretmen leitmotivini kullanan yazar, bundan 

baĢka deniz, yumuĢak anne sesi, sarı ve uzun saç, bebek, kitap okumanın önemi gibi 

motivlerini de sıklıkla kullanmıĢtır.  

Yazar masallarında ve hikâyelerinde küçük yaĢtaki çocuklara hitap ettiği için 

dil ve anlatım oldukça sade, anlaĢılır, kısa cümleli ve diyalog ağırlıklıdır. Sayfa 

sayısı azdır ve yazıları iri puntoludur. Ayrıca konuyla alakalı resimlere de yer 

verilmiĢtir. 
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Romanlarında ve millî duyguları iĢleyen 1970‘lerde yazdığı hikâyelerinde dil 

ve anlatım genelde sadedir. Zaman zaman bazı terimsel ifadelere, az diyaloglu kuru 

anlatıma, felsefî konulara yer verilmiĢtir. Cümle kuruluĢları yazarın 

öğretmenliğinden gelen bir özellikle oldukça sağlamdır. Gerek masalları, gerekse 

romanları dil ve anlatım açısından örnek olabilecek özelliklere sahiptir. Özellikle 

millî duygulara yönelik eserlerinde daha coĢkun bir dil kullanmıĢtır. Âdeta yazar, 

anlattığı kahramanlık mücadelelerini okuyucusuna gösterme baĢarısını da 

yakalamıĢtır. 

Romanların kapak resimleri ortaokul çağındaki çocuklar için ilgi çekici ve 

içeriği özetleyici niteliktedir. Eserlerin içerisinde de görselliği sağlamada resimlerden 

yararlanılmıĢtır. 

Daha çok tarihî ve millî konuları iĢlediği piyesleri, Ankara Radyosu‘nda 

sahnelenmiĢtir. Perde ve meclis sayılarına yer verilmeyen bu piyeslerde de sade bir 

dil kullanılmıĢtır. Sahne geçiĢleri çeĢitli seslerle ve hikâyecinin araya girmesi ile 

sağlanmıĢtır. Yazar piyes yazmaya aslında öğretmenliğinin ilk yıllarında okulda bir 

kutlama programı için yazdığı piyesle baĢlamıĢtır. Bazı kaynaklarda çok sayıda 

radyo piyesinden söz edilmekle birlikte elimizde sadece altı piyesi bulunmaktadır.  

Mükerrem Kâmil Su, 1957–60 yılları arasında Ankara Radyosu‘nda Çocuk 

Saati Programının ġef Redaktörlüğünü yapmıĢ, birçok çocuk piyesinin oynanmasını 

sağlamıĢtır. 

Yazarın eserlerinde anlatılanlar çok farklı mekânlarda geçmektedir. Bunlar; 

Ankara ve Ġstanbul, bu iki il arasındaki yerler, çeĢitli tabii ve tarihî güzelliklerin 

olduğu yerler, hayali ülkeler, rüya âlemi, yazlıklar, deniz, orman, uzak ülkeler, 

okyanusun ötesi gibi yerlerdir. Yazar roman ve hikâyelerinde genellikle gerçek, 

masallarında daha çok hayalî mekânlara yer vermiĢtir. 

Mükerrem Kamil Su, farklı türlerde eserler vermesinin yanında çeĢitli gazete 

ve dergilerde uzun yıllar yazılar yazmıĢtır. Yirmi yıl basına emeği geçtiği için basın 

Ģeref kartı sahibidir. 
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Uzun yıllar okullarda ders kitabı olarak okutulan Cumhuriyet Tarihi, T. C. 

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük kitabının da sahibi olan yazarın adı, son yıllarda Vatan 

Toprağı adlı eserinin MEB tarafından 100 Temel Eser arasında yer almasının 

ardından daha çok duyulmaya baĢlanmıĢtır.  

Bütün bunlardan yola çıkılarak denilebilir ki, daha çok popüler romanlarıyla 

tanınan yazarın çocuk edebiyatı alanında da azımsanmayacak sayıda ve değerde 

ürünleri vardır. Olayların kurgulanıĢı, iĢlenilen konular, dil ve üslup; çocuk 

okuyucuların hayal gücünü geliĢtirici ve onların hayata bakıĢlarını olumlu yönde 

etkileyecek tarzdadır. Özellikle masalları ve romanları bu alanda bulunması gereken 

özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.  

Yazarın eserleri 2009‘dan itibaren önce çocuk edebiyatı alanına ait olanlardan 

baĢlanarak Elips Kitap tarafından yeniden basılmaya baĢlanmıĢtır.  
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Ek–3: Mükerrem Kâmil Su Resimleri. 

 

 
 

Mükerrem Kâmil Su ve ikinci eĢi Kâmil Su. 

 

 

 

 

 
 

Mükerrem Kâmil Su, kardeĢi Muammer ve onun eĢi Nazmi. 
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       Mükerrem Kâmil Su, 27.12.1932.            Mükerrem Kâmil Su, eĢi Kâmil Su ve oğlu Sedat, 1935. 
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Montrö Boğazlar SözleĢmesi nedeniyle yapılan kutlama programında MKS 
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MKS Gazetesini okurken, 23.07.1939. 
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Uzun yıllar çalıĢtığı ve emekli olduğu Ankara Kız Lisesi‘nden öğrencileriyle MKS 
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            MKS, eĢi Kâmil ve kızı Serap.                          Eserlerine de konu olan Aspendos‘ta MKS 
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Mükerrem Kâmil Su (solda),  ―En Ġyi Kadın Oyuncu‖ seçilen öğrencisi Jale Birsel‘e (sağda) ödülünü 

verirken. 
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MKS‘ya ait Öğretmen Kimlik Cüzdanı 



 246 

 
 

MKS‘ya ait Pasaport (1956). 

 

 
 

MKS‘ya ait Pasaport. 
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