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ÖZ 
 

 

      Çocukluğun, siyaset bilimi literatürüne girişi, 20. yüzyılın son çeyreğine rastlar. 19. 

yüzyılın son çeyreğinde öncellikle pedagoji ve daha sonraki zaman dilimlerinde sosyal 

psikoloji ve kültürel antropoloji dallarında çalışılmaya başlayan çocukluk, 1960’lı ve 

1970’li yıllarda ilkin mikro tarih çalışmalarında ve hemen akabinde siyaset biliminde bir 

inceleme konusu olmuştur. Çocukluğun tıpkı cinsiyet rolleri gibi tasarlanan/kurgulanan 

bir kimlik olduğu tezinin ağırlık kazanması ile birlikte, yapılan çalışmalar siyasal 

akımların çocukluğu nasıl inşa ettiği üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede feodaliteden 

ulus-devlete geçiş ve ulus-devletin siyasal ve sosyo-kültürel sınırlarının çizilmesi 

sürecinde siyasal duruş ve tavırların analizine başvurulmuştur. Ayrıca çocuğun bir ‘politik 

özne’ haline getirilmesi ile modernitenin ihtiyaç duyduğu vatandaşlık tipolojileri arasında 

çok boyutlu bir ilişki kurulmuştur. 

 

 

      Bu tez çalışmasında amaçlanan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş aşamasının 

farklılıklarını ve benzerliklerini ihmal etmeksizin, ulus-devlet oluşum sürecinde ve 

vatandaşlık projelerinde, çocuğun nasıl bir ‘politik özne’ olarak yeniden kurgulandığını 

ortaya çıkarmak, bu çerçevede ‘ideal’ çocuğa atfedilen özellikleri ifşa etmektir. Bu amaca 

uygun olarak, çocuklar için kaleme alınan edebi metinlere, popüler yayınlara, ders 

kitaplarına ve çocuk yetiştirilmesinde rehber alınan eserlerine bakılacaktır 
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ABSTRACT 

 

 

      Childhood as a political issue was included in political science in the last quarter of 20th 

century. Firstly, in the last quarter of 19th century, childhood began to be examined in the 

fields of pedagogy, social psychology and cultural anthropology. Then childhood started 

to be studied within micro-history and political science in 1960s and 1970s. The studies 

were focused on rebuilding of childhood by political movements, once childhood began to 

be constructed as an identity like gender roles. In this context, transition from feudalism 

to the nation-state, and also political and socio-cultural boundaries of nation-state are 

drawn in the political process which has been applied to the analysis of posture and 

attitude. In addition to these, a multi-dimensional relationship was tried to be established 

between the typology of citizenship needed for the modernity project and  children as 

'political subjects'. 

 

 

 The thesis aim to analyse the construction of child as a ‘political subject’ in the nation-

building process and within the projects of citizenship in the transition from Ottoman 

Empire to the Republic, without neglecting the similarities and differences witnessed in 

both. In this context, the characteristics attributed to ‘ideal’ children are drawn upon. In 

accordance with this aim, literary texts written for children, popular publications, 

textbooks and other material referenced in children's upbringing studies are examined. 
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ÖNSÖZ 
 

Çocukluğu temel alan akademik çalışmaların yirminci yüzyılın son çeyreğinde hız 

kazanması, bir çok açıdan değerlendirilebilir. Ancak Cunningham’ın da işaret ettiği 

gibi, bugünün çocukluk anlayışına ve çocuklarına dair duyulan endişeler, bahsi geçen 

çalışmaların niceliksel artışında ve kapsamının genişlemesinde birinci dereceden 

etkilidir. Günümüzün çocuklarının karşı karşıya kaldığı sorunların ve yaşadıkları 

dönüşümlerin irdelenmesinde geçmişin sosyo-politik izlerini sürme ve anlamlandırma 

çerçeveleri sunma çabası, farklı disiplinlere dair ufuk açıcı yeni bilgileri de 

beraberinde getirmektedir. Böylece hane içi ilişkilerden üretim şekillerine, yeni 

edebiyat incelemelerinden öğretim tekniklerine uzanan geniş bir yelpazede, farklı 

zaman dilimlerine ve coğrafyalara ilişkin, çarpıcı bulgular gün ışığına çıkmaktadır. 

 

Türkiye’de çocukluğun sosyo-politik tarihine dair bir inceleme yapma konusunda beni 

teşvik eden de büyük ölçüde bugüne ve bugününün çocuklarına dair duyduğum 

kaygıdır. Bu kaygıyı besleyen birden çok parametre olduğunu belirtmem gerekiyor. 

İlk önce makro ölçekte, literatürde “çocukluğun yok oluşu” betimlemesi ile kabul 

gören ve daha çok post-endüstriyel çağın ve piyasa düzeninin getirdiği unsurların, 

çocukluk anlayışını ve çocuk-ebeveyn, çocuk-toplum ilişkisini süratle değiştiren genel 

yapısından endişe duymaktayım. Diğer bir endişe kaynağı ise Türkiye’de özellikle 

1990’lardan itibaren çeşitlenen çocuk yayınlarının içeriği. Öncelikle belirtmek gerekir 

ki, son on beş-yirmi yıl içersinde, çocuk yayınları içersinde çok sayıda nitelikli 

eserden bahsetmek mümkündür ve bu durum kendi başına bir umut kaynağıdır. Ancak 

aynı yelpazede dolaşımda olan ve içersinde zenofobik unsurlar barındıran, adeta 

şiddet propagandası yapan çok sayıda çocuk yayınına sıklıkla tesadüf edilmektedir. 

Bilhassa son on-on beş yılın çocuk edebiyatına eleştirel bir gözle yakından 

bakıldığında birbiri ile belirli noktalarda iç içe geçen iki ana eğilim olduğu görülebilir. 

Bu bağlamda üzerinde durulması gereken ilk eğilim, dini referanslarla bezenmiş 

çocuk yayınlarındaki büyük artıştır. Çocuklara sunulan bu tip eserlerin bir kısmı, 

onlara doğrudan İslam dininin inanç kurallarını ve ibadet usullerini öğretmeye yönelik 

hazırlanmış olma iddiasını taşımaktadır. Bu kategori içersinde 

değerlendirebileceğimiz diğer eserler, daha çok ‘tarihi olayları’ ele almaktadır ve bu 



 vi

vakıaları dini motiflerle yeniden hikâyeleştirmektedir. Fakat bu aşamada güncel 

sosyo-politik kaygıların etkisi, dışlayıcı ve zenofobik öğeler çocuk eserlerine 

damgasını vurmaktadır. Müslüman olmayanlar genellikle ‘gâvur’, ‘hain’, ‘işbirlikçi’ 

adlandırmaları edebi metinlerde işlenmektedir. Matbuat tekniklerinin gelişmesi ve ilgi 

çekici görsel malzemelerin bahsi geçen yayınlara eklenmesi ile popülerlik dereceleri 

yükselmektedir.      

 

Üzerinde durulması gereken ikinci eğilim ise yine 1990’lı yılların ikinci yarısından 

itibaren hız kazanan milliyetçi/ulusalcı çocuk yayınlarının artışıdır. Mustafa Kemal, 

Çanakkale ve Bağımsızlık Savaşı üzerinden resmi ideolojiye sıkı sıkıya bağlı eserler 

kaleme alınmaktadır. Milliyetçi önkabullerin tekrar edildiği, militarist değerlerin 

yüceltildiği bu yayınların ortak noktası yabancı düşmanlığını ve şiddeti yeniden 

üretmesidir. Sözü edilen iki eğilimin öfke ve önyargı üzerinden mevcut gerilimleri ve 

düşmanlıkları, çocuklara aşıladıkları kolaylıkla savunulabilir. 

 

Yukarıda kısaca ifade etmeye çalıştığım manzaranın ezici karamsarlığı üzerine 

düşünürken, çocukluğun politik inşasının köklerine inmenin bir gereksinim olduğu 

fikrine kapıldım. Modernitenin vaaz ettiği koşulların üzerinden yükselen çocukluğun 

yalnızca bir kültürel tasarım olmadığı aynı zamanda politik bir inşa olduğu 

saptamasından yola çıkarak, Türkiye’de modern çocukluğun doğuşunu mercek altına 

alma çabasına giriştiğim bu çalışmada, çocuk edebiyatını özellikle birincil 

malzemelerim arasına dahil ettim. Bugüne dair ileri sürdüğüm gibi, geçmişte de 

‘ideal’ çocukluğun kavramsal sınırlarının çizilmesinde resmi duruşlar ve politikalar 

kadar (ve belki daha da fazla) popüler neşriyatın önemli olduğunu düşünüyorum.  

Geleceğe ilişkin umutların da şiddetten, önyargıdan, dogmatik savlardan uzak bir 

çocukluğun tam içinden geçeceğine inanıyorum.       

 

Bu çalışmada ve akademik yaşamımda bana yardımcı olan sevgili hocam Fatmagül 

Berktay’a, sevecenliği ve yardımseverliği ile beni sürekli motive eden hocam Birsen 

Örs’e, çalışmanın vücuda gelmesinde ilham kaynağım olan hocam Murat Belge’ye, 

başta fedakar annem olmak üzere çok kıymetli aileme ve sabır ve sevgi ile hiçbir 

yardımı benden esirgemeyen, beni gülümsemesi ile mütemadiyen yüreklendiren 

Tebessüm Yılmaz’a sonsuz teşekkürler. 

                  İstanbul, 2009 



 vii

İÇİNDEKİLER 
 

 
ÖZ            iii 
 
ABSTRACT          İV 
 
ÖNSÖZ           V-Vİ 
 
GİRİŞ           1 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 
 

1. BATI’DA VE OSMANLI DEVLETİNDE ÇOCUKLUĞUN KISA 
TARİHİ 

 
1.1. Ortaçağdan 20. Yüzyıla Çocuğa Bakışta Değişen Paradigmalar   8 
 

1.1.1. Ortaçağda Bulunması Zor Bir Figür: Çocuk    8 
 
1.1.2. Modern Dönemde Batı’da Çocukluk İmgesinin Kuruluşu  13 

 
           1.1.2.1. Batı’da “Yurttaş Çocuğun” İnşası ve Çocukluğun  

   Militarizasyonu       18 
 
1.2. Osmanlı Döneminde Çocukluğun Toplumsal ve Politik Dönüşümü  25 
 

1.2.1. Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Osmanlı Toplumunda Modern Çocukluğun 
Doğuşu          25 

 
1.2.2 II. Meşrutiyet’in İlanı ve “Yurttaş Çocuk”     33 

 
1.2.3. Trablusgarp ve Balkan Savaşları: Milliyetçiliğin ‘İdeal’ Çocuğunun  
Doğuşu          36 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

2. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA “İDEAL ÇOCUĞUN” 
TEMEL ÖZELLİKLERİ 

 
2.1. ‘İdeal’ Çocuğun Medenilik Alâmetleri ve Dünya Ülkeleri   48 

 
2.2. ‘İdeal’ Çocuğun ‘Militer Hasletleri’: Savaşkanlık ve Kahramanlık 55 

 
2.3. ‘İdeal’ Çocuğun İktisadi Özellikleri ve Sosyal Yardımlaşma  70 
 

2.3.1. 1929 Krizi Sonrasında ‘İdeal’ Çocuğun ‘İktisadi Erdemleri’  72 



 viii

 
2.3.2. ‘İdeal’ Çocuğun Değişmez Özellikleri: Dürüstlük, Tertiplilik ve 
Çalışkanlık         77 

 
2.3.3. Okumanın Erdemi       82 

 
2.3.4. ‘Cumhuriyetçi Eşitlik’: Zengin-Fakir Ayrımını Silikleştirme  
Çabası ve Sosyal Yardım       87 

 
2.4. İdeal Çocuğun Fiziksel Özellikleri ve Çocuk Bakımı   97 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
3. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA “MİLLİ PEDAGOJİ” VE 

‘İDEAL’ ÇOCUĞUN YETİŞTİRİLMESİNDE FARKLI 
PARAMETRELER 

 
3.1. “Milli Pedagoji” ve Çocuk Yetiştirme     113 

 
3. 1. 1. Terbiyenin Mütemmim Cüzü: Düzene İtaat    126 

 
3.2.’İdeal’ Çocuğun Ailesi       130 

 
3.2. 1. Çocuk Hikâye ve Masallarında Kadın-Erkek Modelleri  
ve İlişkileri         134 

 
3.3. Ulus İnşası Döneminde Çocuk Eserlerinde Etnisist, Zenofobik  
Vurgular ve Dil Meselesi        137 
 
3.4. ‘İdeal’ Çocukluğun İnşasında Dini Motiflerin İzini Sürmek  143 

 
3.5. ‘İdeal’ Çocuğun İnşasında Cumhuriyetçi Simgeler    148 

 
3.6. ‘İdeal’ Çocuğun ‘Öteki’sini Bulmak     160 

 
3.6.1. “İşbirlikçi” ve “Hain” Gayrimüslimler    160 

 
3.6.2. Sarayın ve Asilzadenin ‘Yozluğu’, Halkın ‘Sadeliği’ ve  
‘Saflığı’         164 

 
 
SONUÇ           171 
 
KAYNAKÇA          184 
 
ÖZGEÇMİŞ          229 



 1

 

GİRİŞ 
 

 

Çocukluk, salt biyolojik bir kategori değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal bir 

tahayyüldür; tarihsel serüveni boyunca ekonomik, sosyo-kültürel ve politik düzlemde 

farklı şekillerde algılanmış ve kavramsallaştırılmıştır. Tüm coğrafyaları kapsayan tek 

bir çocukluk anlayışının olmadığı gibi çocukluk özelinde lineer bir çocuk imajından 

söz açmak da olanaksızdır. Jacques Gelis’in vurguladığı gibi, aynı zaman zarfında ve 

hatta aynı toplumda birbiri ile çelişen farklı çocukluk imgelerinin varlığı kolaylıkla 

tespit edilebilir. Bugünkü anlamı ile çocukluğun keşfi ya da bir başka deyişle inşası, 

modernitenin bir ürünü olmakla birlikte, mevcut paradigmadaki değişimin izleri ancak 

pre-modern çağa dair tarihi bilgilerin ve analizlerin göz önüne alınması ile 

mümkündür. Özellikle erken Ortaçağ’a ilişkin vesika ve bilgi noksanlığına rağmen 

sosyal tarih alanındaki kapsamlı çalışmalar, sözü edilen analiz sürecini 

kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda, bugün için daha çok sosyal tarih çalışmaları 

kapsamında çocukluk meselesine yoğunlaşan akademik faaliyetlerin iki farklı 

yaklaşımdan beslendiği ifade edilmelidir. İlk yaklaşım, kültürel (ve belirli ölçüde 

siyasal) yapıların çocukların yaşamlarına, formasyonlarına ve çocukluk algısına 

etkisini temel almaktadır. İkinci yaklaşım ise biyolojik özelliklerin, çocuk gelişimini 

ve yetişkinlerin çocuklarla kurduğu ilişkiyi ağırlıklı olarak etkilediği varsayımından 

yola çıkmaktadır. Hal böyleyken çocukluk tarihi ile annelik tarihini birlikte 

düşünmenin ‘kaçınılmazlığına’ ve ‘gerekliliğine’ atıf yapılmaktadır. Çocukluğu, 

sadece aile temelli araştırmaların içerisinde irdeleme eğilimi, bu kaynaktan 

beslenmektedir. Her iki yaklaşımın kullandığı kaynaklar da farklılık arz etmektedir. 

Çocukların gündelik yaşamına ve kültürel/siyasal biçimlenişine odaklanan çalışmalar, 

çocuk edebiyatına, dergilerine, günlüklere, otobiyografilere ve diğer yazılı/görsel 

malzemelere bakarken konuya aile paradigmasından yaklaşan araştırmacılar, özellikle 

insan ve aile davranışları gibi modellemelere başvurmaktadır.1 Bu çalışmada daha çok 

ilk yaklaşıma uygun bir metodoloji izlenecektir.            

 

                                                 
1 Bu konuda bkz. H. Cunningham, “Histories of Childhood”, The American Historical Review, Vol: 
103, No: 4, October 1998, s. 1195, 1196. 
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Modernitenin çocukluk algısı, yalnızca çocuğa ilişkin bir belirlenim değil aynı 

zamanda yetişkinliğe dair bir sınıflandırma ve anlamlandırma yöntemidir. Şirin’in 

ifade ettiği gibi modern çocukluk paradigması, bir yönden de modern yetişkinliğin 

sınırlarını çizen bir tahayyül biçimdir.2 Aileye günümüzde atfedilen sorumluluk ve 

görevlerin ilk belirgin izlerine, çocukluğun keşfedilmesi ile birlikte rastlanmıştır. 

Aydınlanma döneminin rasyonalizmi ve pozitivist akımın belirleyiciliği ile 

romantizmden beslenen milliyetçiliğin ulus-devletleşme sürecindeki hegemonyası, 

‘yeni çocuk’ ve ‘yeni yetişkin’in ortaya çıkmasında ve itaat ilişkilerindeki 

referansların değişmesinde etkili olmuştur. Sanayileşme ve kapitalizmin genişlemesi 

ile birlikte istihdam politikalarındaki değişim, çocuk emeğinin sömürüsü, iktisadi 

rasyonalizmin ev içine uygulanmaya başlaması, okur-yazarlığın önem kazanması, 

okullaşma oranındaki artış, ilk öğretimin ulus-devletin ideolojik aracı olarak hem 

seküler hem de mecburi bir şekilde yaygınlaşması, ‘modern çocukluk’ ve ‘modern 

yetişkinlik’ inşasının ana yönünü belirleyen somut gelişmelerdir. Aries’in altını 

çizdiği gibi modern eğitim ve Postman’ın dillendirdiği üzere kapitalist matbaanın 

gelişimi, Latince’nin eski önemini yitirmesi ve ulusal dillerin canlanması/okur-yazar 

kültürünün yeni formunu oluşturması, çocuklar ile yetişkinlerin konumlandırılmasında 

yeni bir çığır açmıştır. Egemenliğin tanrısal ve soya bağlı kaynaklardan kopartılarak 

millet ile özdeşleştirilmesi, çocuğa yönelik eğitim anlayışını kökten değiştirmiş; 

çocukları, ulus-devletin ‘ideal yurttaşları’ olarak yetiştirmek, devlet politikalarının 

merkezine yerleştirilmiştir. Ordu düzeni ile eğitim kurumları arasında kurulan analoji, 

okullarda hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin tekbiçimli görünümler arz etmesini 

zorunlu hale getirmiştir. Benzer bir şekilde okullardaki disiplin ve itaat anlayışı, 

büyük ölçüde ordudaki emir-komuta usulüne uygun olarak yeniden formüle edilmiştir. 

Ulus-devletin, “milletin geleceğinin teminatı” olarak gördüğü çocuklar, küçük yaştan 

itibaren, milliyetçi endoktrinasyon araçlarının etkisi ve disiplini altında 

büyütülmüştür. “Milli aileler”, çocuklarını okullara yönlendirirken okullar da 

öğrencilerini ordulara ve diğer yurttaşlık “vazifelerine” hazırlamıştır.  

 

Çocukluğun sosyo-kültürel ve politik tarihi, aynı zamanda toplumsal cinsiyet 

bağlamında hegemon söylemin ve alternatiflerinin ön gördüğü rol dağılımını 

inceleyebilmek için bulunmaz bir fırsattır. Genelde ebeveynlik çerçevesinde, özelde 

                                                 
2 M. R. Şirin, “Modern Çocuk Paradigması”, Düşünen Siyaset, no: 5, Haziran 1999, s. 111. 
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ise ‘ideal annelik-babalık’ özelinde hane içi davranışlardan vatandaşlık eğitimine 

kadar uzanan bir yelpazede “yeni ve makbul” formlar yaratılmıştır.3 Modern çocukluk 

paradigması, özellikle kız çocuklarına ve annelere ilave sorumluluklar yüklemiştir. 

Ulus-devletin hakim siyasal birim olma süreci ile birlikte, kadının “annelik vazifesi”, 

milliyetçi değerlerin aktarımı mekanizmalarına dahil edilmek istenmiştir. Bu 

bağlamda ‘müstakbel anneler’ olarak kız çocuklarına, küçük yaştan itibaren kendi 

“iffetleri” ile “ailenin ve ulusun namusu” arasında sıkı bir bağın mevcut olduğu fikri 

aşılanmıştır.           

 

Türkiye özelinde “yeni çocukluk” anlayışının gündeme gelmesi, 19. yüzyılın ikinci 

yarısına doğru hız kazanan modernleşme çabaları ile paralellik arz etmiştir. Siyasal ve 

toplumsal yaşamda meydana gelen gelişmeler, ‘yetişkinlik’ ve ‘çocukluk’ 

tasavvurlarına ilişkin geleneksel yaklaşımı büyük ölçüde erozyona uğratmıştır. 

Çocuğun, ‘devletin geleceğinin garantisi’ olarak görülmesi ile birlikte, çocuk eğitimi 

ve terbiyesi müstakil bir ilgi alanı olarak ortaya çıkmıştır. Çocukların sosyal 

hayatındaki dönüşüm, zaman içerisinde, edebiyattan tiyatroya, kıyafetlerden oyun 

mekân ve araçlarına kadar geniş bir sahayı kapsamıştır. Sosyal denetim mekanizması 

olarak modern okulların tesisi ve çocukluğun siyasal iradeye ve onun tesis ettiği 

düzene uygun ‘ideal’ rol ve davranışlar ile donatılması fikri, Batı’da olduğu gibi 

Osmanlı-Türk modernite projesinde de bir sosyo-politik vizyon meselesi olmuştur. 

Sultan’a ve otoritesine itaat ve sadakatle bağlılık ile “müstakbel mümin” olma 

arasındaki gidiş-geliş ya da sentez, yerini II. Meşrutiyetle birlikte ‘ideal yurttaşlığa’ ve 

özellikle Balkan Harbi esnasında milliyetçi ve militarist öğelerle donatılmış bir “milli 

asker-yurttaş”a bırakmıştır. Çocuklar ve kadınlar tüm bu aşamaların ‘gözdeleri’dir. 

Cumhuriyetin ilânı sonrasında siyasi iklimde ve sosyal yapıda yaşanan dönüşüm ise 

‘cumhuriyetçi çocuk’ imgesinin doğuşuna ve popülerleşmesine yol açmıştır.            

 

Yukarıda özetlenen bakış açısına uygun olarak bu çalışmada, öncelikle Batı’da 

modern çocukluk paradigmasının oluşumu, daha önceki dönem ile gösterdiği 

farklılıkları ifşa edecek bir biçimde ele alınacaktır. Sözü edilen amaç doğrultusunda, 

Batı’da ortaçağda ‘müstakil’ bir çocukluk algısının var olup olmadığı çok kısaca 

tartışılacaktır. Daha sonra modern çocuğun doğuşunu hazırlayan siyasal, ekonomik ve 

                                                 
3 Toplumsal cinsiyet araştırmalarında “ideal baba” üzerine yapılan çalışmaların annelik rollerine ilişkin 
incelemelerden çok daha az yer kapladığı gerçeğini ifade etmek gerekir.     
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toplumsal gelişmelerden bahsedilecek ve Aydınlanma düşüncesinin çocukluk özelinde 

‘kurucu’ niteliğine atıfta bulunacaktır. Bilindiği üzere, Fransız Devriminin sosyo-

politik iklimi ile gündeme gelen yeni yurttaşlık anlayışı içerisinde modern çocuğun 

inşası, günümüze kadar uzanan ‘ideal’ çocuk tasvirinin sosyo-psikolojik zeminini tesis 

etmiştir. Bu bağlamda, zorunlu eğitim ile çocukluk arasında kurulan ilişki ve çocuğun 

“müstakbel yurttaş” olarak değer kazanması üzerinde durulduktan sonra, zaman 

içerisinde değişen eğitim-öğretim usullerinden özetle bahsedilecektir. Bu bölümün son 

kısmında ise Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve iki savaş arası dönemde ‘ideal’ 

çocukluğun nasıl militarize edildiğine dair ipuçları verilmeye çalışılacaktır. Despotik 

eğitim sistemlerinin ve çocuklara yönelik farklı militarizasyon faaliyetlerinin 

çocukluğun politik tarihinde kapladığı yerin tespiti, on dokuzuncu yüzyılın son 

çeyreği ve bilhassa yirminci yüzyılın ilk yarısını anlamak için hayati öneme sahiptir.         

 

Çalışmanın aynı bölümünün ikinci kısmında, Türkiye’de çocukluğun politik inşası 

çerçevesinde, öncelikle, Tanzimat süreci ile gündeme gelen yeniliklerin ve arayışların 

çocukluk paradigmasını nasıl değiştirdiği ele alınacaktır. İlk etapta, II. Meşrutiyet’in 

ilânına kadar olan zaman zarfında, ‘ideal’ çocukluğun özellikleri ve modern anlamda 

ilk kurumsal çabalar üzerinde kısaca durulacaktır. Sonrasında modern çocukluğun 

politik tarihinde, görece bir ‘kırılma noktası’ olarak II. Meşrutiyetin ilânı ve “yurttaş 

çocuğun” inşası, eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler göz önünde tutularak 

ayrıntılandırılacaktır. Bu çerçevede, ‘Meşrutiyetin gözde çocuğu’nun yeni siyasi 

otorite ile bağı ve itaat ilişkisindeki ‘değişim’ üzerinde durulacaktır. Daha sonra, 

Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile yükselişe geçen Türk milliyetçiliğinin “makbul” 

çocuğu, genel hatları ile tarif edilecek; intikam ve etnisist karakterli milliyetçi 

vurgular, çocuk edebiyatından örnekler ile göz önüne serilecektir.  

 

Türkiye’de çocukluğun politik inşasını irdeleme gayretindeki bu çalışmanın ikinci ve 

üçüncü bölümleri ise erken cumhuriyet dönemi çocuk algılamalarına ve bu 

algılamaların izdüşümleri ile resmi/yarı resmi uygulamalara odaklanmıştır. Bu 

bağlamda ikinci bölümde daha çok ‘ideal çocuğa’ atfedilen temel özellikler üzerinde 

çok boyutlu bir analize teşebbüs edilecektir. Bahsi geçen başlık altında, ‘ideal 

çocuğun medenilik ölçütleri’, ‘militarist hasletleri’, ‘iktisadi erdemleri’ ve nihayetinde 

‘fiziksel özellikleri’ ve bu bahiste ‘çocuk bakımı’ mevzusu üzerinde durulacaktır. Son 

bölümde ise, ‘ideal’ çocuğun yetiştirilmesi özelinde öncelikle “milli pedagoji” 
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kavramı ve içeriği tartışılacaktır. Bu eksende itaat ve disiplin kavramlarının “milli 

pedagoji” içersinde oynadığı kilit role farklı boyutları ile değinilecektir. ‘İdeal’ 

çocuğun yetiştirilmesinde önemli yer tutan cumhuriyetçi simgelerin ve etnisist 

parametrelerin politik inşa sürecindeki konumu, resmi kaynaklardan ve çocuk 

edebiyatından örnekler ile birlikte analize tabi tutulacaktır. Son olarak da stereotipler 

aracılığı ile ‘ideal’ çocuğun ‘öteki’sinin nasıl kurgulandığı ortaya konmaya 

çalışılacaktır.         

 

Bilindiği üzere, Bağımsızlık Mücadelesi sonrasında ulus-devlet seçkinleri, ilk andan 

itibaren ‘çocuk meselesi’ ile karşı karşıya kalmıştır. Uzun süren savaş yıllarının 

neticesi olarak çok sayıda çocuk, yetim ve öksüz kalmış; yaygın sefaletin ve açlığın 

etkisi ile çocuk nüfusunun önemli bir kısmı yaşamını sürdürmekte zorlanmıştır. Tüm 

bunlara ilaveten sağlık hizmetlerinin ve çocuk bakımına dair temel bilgilerin 

noksanlığı, salgın hastalıkların ve bebek ölümlerinin önlenmesini güçleştirmiştir. 

Nüfusun, bir “beka” ve “iftihar” meselesi olduğu erken cumhuriyet döneminde, 

çoğalmanın teşviki ve çocuğun korunması başlıkları, milli bir hedef haline gelmiştir. 

Resmi makamlar, ‘çocuk bakımı’ ile ilgili olarak özellikle genç annelerin ve anne 

adaylarının bilinçlenmesine önem vermiş; bu konuda çok sayıda eser basılmıştır. Bu 

bağlamda, çocuk nüfusunun arttırılması ve çocuk bakımı konusunun, yeni rejimin ilk 

somut adımları arasında yer aldığı söylenebilir. Ayrıca savaş sonrası yoksulluğun 

etkisiyle, çocukların bir kısmının ailelerine yardım etmek maksadı ile çeşitli işlerde 

çalışmak zorunda kaldığı gerçeği de hesaba katılmalıdır. Fakir çocuklar ile zengin 

çocuklar, taşralı çocuklar ile kentli çocuklar arasında bir nevi ‘cumhuriyetçi eşitlik’ 

yaratma projesinin gerekliliği gündeme taşınmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası 

himayesindeki çocuk bakım yurtlarından, Çocuk Esirgeme Kurumu’na uzanan örgütlü 

faaliyetler genel çerçeve içinde dikkate değerdir. Tüm bu tartışmaların ve çabaların, 

yalnızca yetişkinlere hitap eden yayınlar ile sınırlı kalmadığı; özellikle ‘edebi 

örüntüler’ içinde farklı kaynaklardan çocuklara da yansıtıldığı tespitinden hareketle, 

bu çalışmada bahsi geçen konulara çocuk edebiyatından örnekler ile birlikte 

değinilecektir.     

 

1923 sonrasının sosyo-politik ikliminde, nüfus ve yoksulluk meselesi dışında, soyut 

düzlemde, çocukluğa dair ‘yeni’ bir kurgulama çabasının olduğu belirtilmelidir. 

Cumhuriyetin ilânını takiben yeni rejimin giriştiği modernleşme ve kalkınma hamlesi 
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içerisinde özellikle ‘cumhuriyetçi-vatansever çocuk’ imgesinin yeri ve önemi 

büyüktür. Her şeyden önce cumhuriyet, yeni vücuda getirilen bir idare şekli olarak 

yeni nesillerin inşası ile psikolojik bağlamda birlikte düşünülmüştür. Cumhuriyet 

Türkiye’sinde, ‘ideal’ çocukluğun politik tahayyülü çerçevesinde öncelikli yer tutan 

mesele; rejimi ve inkılâpları yerleştirmek, savunmak ve yurdu, dünya ülkeleri arasında 

maddi/manevi açıdan üstün bir mevkide konumlandırmaktır. ‘İdeal’ çocuğun 

özelliklerini betimleyen tüm resmi/yarı resmi eserlerde ve popüler kaynaklarda, 

Osmanlı döneminden bu yana süreklilik arz eden anne-baba sevgisi, dürüstlük, 

çalışkanlık gibi motiflerin dışında geçmiş ile kopuşu açıkça sergileyen ifadelere sıkça 

rastlamak mümkündür. “Milli pedagoji” eserleri, eğitimcilere ve öğretmenlere yönelik 

çıkarılan süreliler, ders kitapları ve çocuk edebiyatı, bu süreklilik ve kopuşun analiz 

edilebileceği temel kaynaklardan en önemlileridir. Özellikle çocuklara hitap eden 

edebi eserlerin4 ve elbette bu kapsamda çocuk dergilerinin5 küçük okuyucular için 

daha çekici olduğu hatırlandığında, sözü edilen yapıtların içerdiği mesajların politik 

ve sosyo-psikolojik etkilerinin derinliği tahmin edilebilir.6    

  

‘İdeal çocuğun’ kavramsal sınırları, kolektivist kültürün içinde ve büyük ölçüde 

milliyetçi/kalkınmacı ideoloji tarafından cumhuriyetçi simgeler kullanılarak 

belirlenmiştir. Cumhuriyet çocuğu, imparatorluktan ulus-devlete geçişin tüm 

‘kırılganlıklarını’ üzerinde barındırmıştır. “Şarklı” olmaktan kurtulup Batı 

medeniyetinin bir parçası haline gelme, bağımsızlığı tescilleme ve güvenliği konsolide 

etme projesinin güvencesi olarak görülen çocuklar, ulus-devlet inşası sürecinde resmi 

diskurun gözdelerinden biri olmuştur. Bir başka deyişle; kahramanlık ve 

                                                 
4 Bu bağlamda küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var: Çocuk edebiyatı, sınırları ve içeriği itibari ile 
tanımlanması zor bir alandır. Bir başka deyişle hangi eserlerin çocuk edebiyatı başlığı altında mütalaa 
edileceği tartışmalıdır. Fakat yine de çocuk edebiyatı üzerine yapılan akademik araştırmalar dikkate 
alındığında, genellikle 2-14 yaş grubuna hitap eden ve içersinde belirli kriterleri barındıran yazılı ve 
sözlü edebi ürünler, çocuk edebiyatı olarak nitelendirilir. Sözü edilen yaş grubunu 0-16 olarak 
genişleten görüşler de mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. A. F. Bilkan, “Çocuk Edebiyatı –
Kavram ve Mahiyet-”, Hece, sayı:104-105, Ağustos-Eylül 2005, s. 7-17. Bu çalışmada yaş marjını 
geniş tutan ikinci tür bakış açısı temel alınacaktır.     
5  Ele alınan dönemde çocuk dergilerinin satış rakamlarını tam olarak belirlemek oldukça zordur. 
Psikolog Ziya Talat Çağıl’ın Çocuklar ve Gençler Ne Okuyorlar? (1938) adlı çalışması bize bu konuda 
ancak sınırlı bilgiler vermektedir. Çağıl’ın Ankara’da 8-18 yaşları arası öğrencilerle yaptığı anket 
çalışmasının neticesinde çocuk mecmualarının en çok rağbet edilen metinlerin başında olduğu 
görülmektedir. Bkz. Z. T. Çağıl, Çocuklar ve Gençler Ne Okuyorlar?, Resimli Ay Matbaası, 
İstanbul, 1938.     
6 Eğitim psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar, özellikle tarihi çocuk romanlarının ve hikâyelerinin 
çocuklar için ders kitaplarına oranla daha ‘etkili bir anlatım’ gücüne sahip olduğunu ortaya koymuştur. 
Çocukların eserlerdeki kahramanlar ile kendilerini özdeşleştirmesi ve gündelik yaşama dair ayrıntıları 
görmesi, bu çerçevede edebi eserlerin ‘üstünlüğü’ olarak görülebilir.     
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savaşkanlıktan çalışkanlığa; dürüstlük ve doğruluktan, tutumluluk ve yerli malı 

kullanımına, teşvik edilen ve altı çizilen tüm özelliklerin resmi ideolojinin belirleyicisi 

olan milliyetçilik/kalkınmacılık düşüncesi ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada 

cumhuriyetin “makbul” çocuğunun inşasında etkili olan etnisist vurgulardan militarist 

argümanlara, iktisadi yönelimlerden kalkınma hedeflerine, cinsiyetçi göndermelerden 

taşra-kent çatışmasını barındıran ifadelere kadar birçok unsur, dönemin resmi/yarı 

resmi kaynakları ve özellikle de çocuk edebiyatı dikkate alınarak incelenmeye 

çalışılacaktır. Bu çerçevede erken cumhuriyet döneminde çocuklar için hazırlanan 

ders kitapları (bilhassa kıraat, yurttaşlık, tarih ve coğrafya ders kitapları), 

yayınevlerinin çocuklar için çıkardığı seriler ve kitap dizileri, çocuk edebiyatı içinde 

düşünülebilecek telif eserler ve çocuk dergilerinden (özellikle Çocuk, Çocuk Duygusu, 

Çocuk Sesi, Cumhuriyet Çocuğu gibi sosyo-ekonomik ve politik mesajlar içerenler) 

birinci derecede yararlanılmıştır. Araştırmaya çocuklar için kaleme alınan edebi 

kaynakların dahil edilmesinin, dönemin ‘ideal çocukluk’ algılarının farklı yönleri ile 

ortaya konmasında yararlı olacağı fikri savunulacaktır. Ayrıca doğrudan çocuk bakımı 

ve pedagojisine dair kaleme alınmış incelemeler, makale ve kitaplar da  çalışmanın 

kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir. Ebeveynler, öğretmenler ve çocuk 

eğitiminde rehberlik vazifesi gören diğer elemanlar için yazılan eserler (süreliler 

özelinde bilhassa Terbiye, Okul ve Öğretmen, Yeni Kültür), sosyo-politik bağlamı 

içerisinde ve ‘ideal çocukluk’ algısı ile birlikte düşünerek tahlil edilmeye çalışılmıştır. 

Son olarak çalışmada kullanılan kaynaklara dair bir noktayı daha açıklığa 

kavuşturmak gerekir: Bu çalışmada ele alınan döneme ilişkin günlük ve otobiyografi 

gibi doğrudan öznel olan eserler, metodolojik kaygılar ile bilhassa birincil kaynaklara 

dahil edilmemiştir. Zira bahsi geçen eserler, kendi içinde kıymetli olmakla beraber 

hem başka çalışmalarda kısmen incelenmiştir7 hem de çeşitlilik, belirsizlik, dağınıklık, 

sübjektiflik gibi belirgin özellikleri nedeni ile politik açıdan hegemon söylemi ve ona 

konan şerhleri açığa çıkarma potansiyelinden görece uzaktır.        

                                                 
7  Bu çerçevede Bekir Onur’un çalışmalarını özellikle zikretmek gerekir. Onur, çok farklı hayat 
hikâyelerinden yola çıkarak Türkiye’de çocukluğun sosyo-kültürel tarihi üzerine bilgiler vermektedir. 
Örneğin bkz. B. Onur, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, İmge, Ankara, 2005; B. Onur, Çocuk, Tarih 
ve Toplum, İmge, Ankara, 2007 ve B. Onur, Türk Modernleşmesinde Çocuk, İmge, Ankara, 2009. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

1. BATI’DA VE OSMANLI DEVLETİNDE ÇOCUKLUĞUN KISA 

TARİHİ 
 

 

1.1. Ortaçağdan 20. Yüzyıla Çocuğa Bakışta Değişen Paradigmalar 
 

 

1.1.1. Ortaçağda Bulunması Zor Bir Figür: Çocuk 
 

 

Ortaçağ Avrupa’sında çocuk ve çocukluk üzerine yazılan metinlere rastlamak çok 

zordur. Tarihi metinler ve vesikalar, daha çok krallar, savaşları ve zaferleri üzerine 

inşa edilmiştir. Ortaçağ yazarları, ekseriyetle “erkek ve yetişkin” olanlar üzerine 

yazmıştır.1 Çocuklara özgü bir edebiyat dalı oluşmadığı gibi mevcut edebi eserlerde 

nadiren karşılaşılan çocuklara biçilen başlıca rol ise büyümeden ölmektir.2 12. ve 13. 

yüzyıl Batı edebiyat tarihi üzerine yapılan incelemeler, kız çocuklarından neredeyse 

hiç söz açılmadığını tespit etmiştir.3 Yetişkinlerin çocukluğu, ancak kral, aziz ya da 

azize olduklarında yazınsal olarak keşfe değer bulunmuştur. Erdem ve liyakatin 

“büyük şahsiyetlerin” çocukluklarında da gözlemlendiği, bir başka deyişle “cevherin” 

                                                 
1 C. Heywood, Baba Bana Top At!: Batı’da Çocukluğun Tarihi, Kitap yayınevi, İstanbul,  2003, s. 
24. 
2 Bkz. B. Tuchman, A Distant Mirror, Alfred Knopf, New York, 1978, s. 50. 
3 Örneğin bkz. L. Paterson, The World of Troubadours: Medieval Occitan Society, C. 1100 – C. 
1300, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.  
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küçük yaşlardan itibaren kendini dışa vurduğu işlenmiştir. Diğer sanatsal faaliyetlerde 

de durum benzer özellikler arz eder; örneğin, Ortaçağ boyunca inşa edilen heykellerde 

çocuklar, daha çok “minyatür yetişkinler” olarak resmedilmişlerdir.4 Çocuklara ait 

özel giysiler söz konusu değildir. Saç modellerinden ayakkabılara kadar çocukların 

tüm giyinme ve süslenme modelleri, büyüklere endekslidir. Hareketi zorlaştıran, 

bedeni “disipline eden”, cinsiyet rollerini ve toplumsal statüyü “tescil eden”5, ağır ve 

teferruatlı kıyafetler, dönemin çocuklarının “küçük yetişkinler” şeklinde 

algılandığının adeta alamet-i farikasıdır. Belki de tüm bunlar yüzden P. Aries, 

çocukluk adına Ortaçağ’da pek bir şey bilinmediğini öne sürmüştür. Aries’in ortaya 

koyduğu şekli ile Ortaçağ algılamasında, bebeklik ve çocukluk ile yetişkinlik arasında 

“özgün bir dönem”, “özel bir geçiş süreci” mevcut değildir. Çocuklar, görece sınıfsal 

kökenlerinden bağımsız olarak, oldukça kısa denebilecek bir süre zarfında 

yetişkinlerin yaşam tarzlarına dahil olmuşlar ve sorumluluk almışlardır. 6  Genç 

insanlar, daha çok “küçük yetişkinler” olarak görüldüğünden büyüklerin bazı 

eğlencelerine katılmalarında ya da çırak olarak mesleğe atılmalarında yaşları engel 

teşkil etmemiştir. 7  Modern çocukluk paradigmasının temel öğelerinden bir olan 

“ayıp”, bir başka deyişle buradaki anlamı ile “çocukların yanında sakınılması gereken 

söz ve davranışlar bütünü”, henüz günlük hayatın ayrılmaz bir parçası değildir. Bu 

noktadan hareketle Aries, kadim dünyanın paedia’sının 8  Ortaçağ’da kayıplara 

karıştığını iddia etmiştir. Yazarın bu çerçevede temel iddiası, 15. yüzyıla kadar 

çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sağlamaya yönelik bir eğitim anlayışının 

                                                 
4 J. Le Goff, Ortaçağ Avrupa’sında çocuk-İsa dahil, aslen çocuk olan tüm figürlerin ‘bodur yetişkin’ 
gibi heykelleştirildiğini örneklendirmiştir. Daha geniş bilgi için bkz. Le Goff, Medieval Civilizations: 
400-1500, Blackwell, 1998. 
5 Çocuklara yetişkinlerin kıyafetlerinin minyatürünün giydirilmesi, kız ve erkek çocuklar arasındaki 
cinsiyet ayrımını görünür kılmak gibi bir işlev de görmüştür. Zira bahsi geçen dönemde en çok 
korkulan kızların “erkek çocuk gibi” davranmasıdır. Bkz. L. E. Mitchell, Family Life in the Middle 
Ages, Greenwood Pres, Westport-Connecticut-London, 2007, s. 158. 
6 L. E. Mitchell, a.g.e., s. 151. 
7 J. H. Plumb, Brueghel’in yetişkinlerle yiyip içen çocukları resmettiği tablosunu örnek olarak gösterir. 
Bkz. J. H. Plumb, “The Great Change in Children”, Horizon, Vol: 13, No: 1, 1973 
8 Antik çağda çocukluk ve çocuk eğitimi meselesi üzerine bilhassa eğitim tarihi alanında kapsamlı 
çalışmalar mevcuttur. Örneğin bkz. H. I. Marrou, A History of Education in Antiquity, Mentor 
Books, New York, 1964. Ayrıca klasikleşen metinlerin dışında, arkeolojik buluntuların 
değerlendirilmesi ile konu görece daha anlaşılır bir hale gelmektedir. Örneğin kadim dünyada çocuk 
yaşamı ve eğitimi bağlamında ipuçları sunan Ian Jenkins’in Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular 
Işığında Antik Devirde Çocuk Eğitimi adlı çalışmasında, fiktif karakterler Timon ve Melissa aracılığı ile 
kız ve erkek çocukların yaşamları üzerine okuyucuya bilgi verir. Çocuk bakımı, paidagogosların nitelik 
ve işlevleri, Antik çağdaki eğitim kurumları vb. bahsi geçen özet niteliğindeki çalışmada ilk göze 
çarpan unsurlardır. Bkz. I. Jenkins, Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Antik 
Devirde Çocuk Eğitimi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1993. 
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söz konusu olmadığıdır. 9  Postman, okur-yazarlığın yaygın olmadığı bir dünyada 

çocukluk ile yetişkinlik arasında kesin bir ayrımın olamayacağını savunurken, 

Aries’in iddiasını başka bir açıdan desteklemiştir. Öyle ki ortaçağın şifahi kültürü, 

‘biyolojik iletişim yeterliliğine’ dayanan bir eğitim anlayışının taşıyıcısı olmuştur. 

Sözü edilen anlayış içinde çocuklar için planlanmış, çocuk gelişimi ve ardışık 

öğrenme esasları üzerine kurulu bir sisteme ihtiyaç duymamıştır. 10  “Küçük 

yetişkinler”, 16. ve 17. yüzyılda okulların yaygınlaşmaya başlamasına kadar, serflik 

ideolojisi ile uyumlu bir biçimde “taşınabilir bir mülkiyet parçası” olarak görülmüş ve 

usta-çırak mekanizmasının içerisinde hayatı ve mesleği öğrenmişlerdir. Çocuklar, 

sınıfsal kökenlerine bağlı olarak (şövalye yanında askerlik ve usul eğitimi, zanaatkâr 

yanında çıraklık, çiftliklerde hizmetçilik, sözü edilen eğitimin sınıfsallığa göre değişen 

görünümleridir) çoğunlukla evlerinden uzakta bir ustanın yanında ve gözetiminde 

yetiştirilmişlerdir. Çalışma ilişkilerine erken bir dönemde (genellikle de 5 ile 12 yaş 

arasında) dahil olan çocuklar, bu ilişkiler dolayımı ile yetişkinlerin dünyası ile adeta 

bütünleşmiştir.11 Bu tip bir usta-çırak eğitimi ve çalışma modeli, Havelock’un ifade 

ettiği gibi, toplumsal okur-yazarlığın gelişmesi/yaygınlık kazanması önünde kayda 

değer bir engeldir. Batı’da kilise, uzun bir süre, zanaat örgütlenmesini, kendi sosyo-

psikolojik ve ekonomik hegemonyasının sürdürülmesinde bir araç olarak 

gördüğünden bu sistemi, dinsel argümanlarla desteklemiştir.    

 

Ortaçağ’da çocuğun algılanışı ve ailenin tarihi üzerine yapılan incelemelerde, Ortaçağ 

ailelerinin çok geniş olmadığı sonucuna varılmıştır. Aileler, ekseriyetle anne ve 

babanın yanı sıra iki ya da üç çocuktan oluşmuştur. Kadın doğurganlığı fazla olmakla 

birlikte, çocuk ölümlerinin fazlalığı bahsi geçen aile profilinin temel nedenlerinden 

biridir. Fakat aristokrat kökenli Hıristiyan ailelerinde, poligamik Müslüman 
                                                 
9  P. Aries’in Ortaçağ algılamasında çocukluğun “özgün doğasının” keşfedilmediğine dair ileri 
sürdükleri, literatürde çeşitli disiplinlerden gelen eleştirilere maruz kalmıştır. Aries’in günümüz 
çocukluk anlayışından yola çıkarak Ortaçağ Avrupa’sına baktığı ve farklılıkların farkına varamadığı 
yazılmıştır. Kanun maddelerinden sanat tarihine, tıp bilgilerinden çocuk bakımına kadar bir dizi alanda 
örnekler gösterilerek Aries’in tespitinin abartılı olduğu iddia edilmiştir (Aries’in çalışmasını farklı 
örneklerle tartışan yakın tarihli bir çalışma için bkz. Beyond The Century of the Child: Cultural 
History and Development Psychology, (ed. W. Koops and M. Zuckerman), University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003). Fakat Roger Cox’un ifade ettiği gibi, metodolojik olarak, 
çocukluğun tarihin konusunda Aries’in benimsediği yaklaşım, araştırmacılara hâlâ yeni fırsatlar 
sunmaktadır (R. Cox, Shaping Childhood: Themes of Uncertainty in the History of Adult – Child 
Relationships, Routledge, 1996, s. 5) ve ona getirilen tüm eleştiriler, Aries’in çocukluk tarihi üzerine 
ortaya koyduklarını doğrudan yanlışlamadan ziyade zenginleştirmektedir.     
10 N. Postman, Çocukluğun Yokoluşu, İmge, İstanbul, 1995, s. 26-28. 
11 A. M. Aytaç, Ailenin Serencamı: Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşması, Dipnot Yayınları, 
Ankara, 2007, s. 83. 
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toplumlarda ve bazı Yahudi ailelerinde durum farklılık arz etmiştir. 12  Bu 

farklılaşmadan hareketle ortaçağda çocuğun konumu ile ilgilenen literatür, dinî 

algılamalar ile çocukluk ilişkisine yoğunlaşmıştır. Örneğin Batı özelinde, Ortaçağ’da 

çocukluk üzerine yapılan araştırmaların üzerinde durdukları temel noktalardan bir 

diğeri, Hıristiyanlık öğretisi ile çocuklara bakış arasında tesis edilen ilişkinin içeriği 

ve toplumsal yansımaları olmuştur. Bu bağlamda Saint Augustin’in çocukluğu 

günahkârlıkla bir tutan yorumu, Hristiyan kültüründe uzun dönem muteber olarak 

kabul görmüştür. St. Augustin’e göre, “çocuğun ağlayarak annesinin memesine 

saldırması”, onun kıskaçlığının ve günahkârlığının sembolüdür. “Çocuğun iyiliği”, 

ancak kötüyü gerçekleştirebilme kudretinin zayıf olması ile ilişkilendirilebilir. 

Bumin’in ifade ettiği gibi, Augustin’in yorumu, “çocuk ile yetişkin arasında fiziksel 

ve ahlaki başkalığa hak tanımamakta, çocuk da yetişkinin sahip olması gereken 

değerleri taşıyıp taşımadığına göre bir yere konmaktadır”. 13  İslamiyet’te ise bu 

durum oldukça farklıdır. İslam’a göre insan fıtratının en önemli özelliği, “Müslüman” 

ve “günahsız” olmasıdır. Rûm suresindeki “kendini Allah’ın insanlara yaratılışta 

verdiği dine ver” ifadesi ve “her doğan İslam fıtratı üzerine doğar, sonra annesi, 

babası onu Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir” hadisi, bahsi geçen 

yoruma kanıt olarak gösterilir. Çocuk, buluğ çağına gelene kadar14 yaptıklarından 

sorumlu değildir. Dolayısıyla ölen çocuk, öbür dünyaya sorgulanmadan, günahsız bir 

şekilde gider ve mekânı cennettir.15 

 

Çocuğun dinî öğretilerde nasıl algılandığıyla ilişkili olarak bir başka nokta daha ön 

plana çıkar ki o da çocuk sahibi olma arzusudur. Bu çerçevede mevcut çalışmalarda 

Ortaçağ Avrupa’sında, çiftlerin çocuk sahibi olma isteği ile dinî söylem arasıdaki 

bağıntı mercek altına alınmıştır. Heywood’un ifadesi ile Ortaçağ Hıristiyanlığı, çocuk 

sahibi olunması meselesinde “kararsızdır”. Dönemin din adamlarının “örnek 

yaşamında” ve diskurunda, dünyevi zevklere ve aileye genellikle yer yoktur. 

Hıristiyanlığın Gnostik kolu ve takipçileri, cinselliği ‘şeytani bir eylem’ olarak 

                                                 
12 L. E. Mitchell, a.g.e., s. 152. 
13 K. Bumin, Batı’da Devlet ve Çocuk, Patika, İstanbul, 1998, s. 21. 
14 İslamiyet’te doğumdan buluğ çağına erişine kadar olan süre de ayrı devreler olarak ele alınmıştır. 
Örneğin sütten kesilene kadar olan sürece sabiyy, sütten kesilme ile yedi yaş arası döneme gulâm, yedi 
ve on yaş arasına yâfî’i denir. 
15  M. Tan, “Çocukluk: Dün ve Bugün”, Toplumsal Tarihte Çocuk, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 4. 
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yaftalamıştır.16 Fakat bir yandan da papazlar, İncil’in “büyü ve çoğal” emrine uygun 

vaazlar vermişlerdir. Yazarın vurguladığı gibi, bu kafa karışıklığının tabana nasıl 

yansıdığını belirlemek oldukça güç bir uğraştır.17 Ancak her şeye rağmen Ortaçağ 

Avrupa’sında çocuk sahibi olmanın bazı avantajları ve dezavantajları söz konusudur. 

Bir yandan ailenin sürekliliğinin temini için bir fırsat, evli çiftlerin arasındaki aşkın bir 

ürünü ve eğlence sembolü olarak görülen çocuk, aynı zamanda ebeveynlerin “gelecek 

garantisi”dir.18 Ve fakat doğum sırasında anne ve bebek ölümlerinin sıkça yaşanması, 

doğumdan sonraki bakım eksiklikleri ve bilgisizlik19 ile özellikle alt sınıflar için çocuk 

yetiştirmenin getirdiği ek maliyet, dinî öğretiden bağımsız olarak, çiftleri çocuk sahibi 

olma konusunda düşündürmüştür. Üst sınıflar için ise, evli çiftler arasındaki zorunlu 

fiziksel ayrılıklar, çocuk sahibi olma oranını görece düşürmüştür. Kralın/imparatorun 

hizmetinde uzun süren seferler, idari hizmetler ya da uzun süreli ticari yolculuklar, üst 

sınıflarda bahsi geçen fiziksel ayrılığın en çok rastlanılan nedenleri arasındadır.20 Bu 

bağlamda, Ortaçağ Avrupa’sında, özellikle çocuk ölüm oranlarının yüksekliği ile 

özgül bir çocukluk anlayışının görece yokluğu arasında ilişki kuran yaklaşımlar 

mevcuttur. Çocukların hayatta kalma olasılığının düşüklüğünün, genellikle 

ebeveynlerin çocukları ile yoğun duygusal bağlar kurmasını engellediği ileri 

sürülmüştür. 14. yüzyılın sonlarına kadar çocukların vasiyetnamelere dahil 

edilmemesi ve bir çok yerde ölen çocukların cinsiyetinin dahi kayda düşürülmemesi21, 

bu önermeyi bir ölçüde destekler niteliktedir. Tüm bunlara ilaveten, aynı dönemde 

ortalama insan ömrünün kısalığı ve yaygın üretim modelleri dikkate alındığında, 
                                                 
16 Bu bakış açısının ardında cinsellik ile “ilk günah” arasında kurulan ilişkinin etkisi azımsanmayacak 
ölçüde kuvvetlidir. Söz konusu durum, bireysel psikolojide ve dolaylı olarak bedensel işlevlerde 
yarattığı tahribat kadar toplumun genel ruh halinde de derin izler bırakmıştır. Özellikle “ilk günah”ın 
Mehmet Ali Kılıçbay’ın ifadesi ile kadını, “günah keçisi” kılarak ona yapılan tüm haksız muameleleri 
meşrulaştıran bir araç haline getirilmesi, ataerkil ideolojinin tahakkümünü kuvvetlendirmiştir. Bkz. M. 
A. Kılıçbay, “Kadının Ekonomi Politiği, Çocuğun Politik Ekonomisi”, Düşünen Siyaset, no: 5, 
Haziran 1999, s. 103. Bu bağlamda, bir vazife olarak addedilen vaftiz törenlerinin ayrı bir yeri vardır. 
Vaftiz, dinsel yönü ile “ilk günah”ın yükünden kurtulma ve arınma anlamına gelir. Ayrıca vaftiz olmuş 
çocuğun uzuvlarının sağlam olacağına inanılır. Toplumsal açıdan vaftiz, “doğumun sosyalleşmesi” ve 
seçilen vaftiz ebeveynleri aracılığı ile dünyaya gelen çocuğa bir hami bulunmasıdır. Bu konuda bkz. P. 
Stafford, “Review Article: Parents and Children in Early Middle Ages”, Early Medieval Europe, 
Blackwell Publishers Ltd., 2001, s. 264, 264. İfade edilen bu himaye ilişkisinin siyasi yansımaları da 
olmuştur. Hanedanlar arası ortak ebeveynliklerin kurulması bu yönde atılan adımlara birer örnektir.  
17 C. Heywood, a.g.e., s. 54. 
18 L. Pollock, Forgotten Children: Parent-Child Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 
1983, s. 208. 
19 Çocuklar için en tehlikeli dönem 5 yaşına kadar olan süreçtir. Bilhassa annenin doğum sırasında vefat 
etmesi ve de süt annenin bulunamaması durumunda çocuğun yaşama ihtimali çok düşüktür. Bazı 
durumlarda büyük kız kardeş(ler)in ve/veya ebelerin, bebek bakıcılarının katkıları ile çocuklar 
yaşatılmıştır. Yine de çocuk bakımı ve sağlığı hakkında bilinenler oldukça azdır.     
20 Bkz. L. E. Mitchell, a.g.e., s. 152. 
21 N. Postman, a.g.e.,  s. 31. 
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çocukların erkenden hayata atılmasının neden ‘sosyal ve ekonomik bir gereklilik’ 

olarak görüldüğü anlaşılabilmektedir. 

 

     

1.1.2. Modern Dönemde Batı’da Çocukluk İmgesinin Kuruluşu 
 

 

Modern çocukluk paradigması, en özet ifade ile, doğal düzenin bir gereği olarak 

çocuğun, yetişkinlerden ayrı bir özne olduğunun kabulüne dayanır. Batı’da 16. ve 17. 

yüzyıllardan sonra, geleneksel kısıtlayıcıların zayıflaması 22  ile birlikte, çocuğun, 

yetişkinlerin dünyasından farklı bir atmosferde ve farklı bir bakış açısı ile 

yetiştirilmesi gerektiğine dair argümanların geçerlilik kazanmaya başladığı 

gözlemlenmiştir. Çocukların “saklı” ve “takdire şayan bir potansiyel”e sahip olduğu 

ve bu potansiyelin denetime tabi tutulması gerektiği fikri yerleşmeye başlamıştır. 

Çocukluğun ayrı ve özgül bir dönem olarak betimlenmesini, çocukluğun içinde 

değişik kategoriler olduğu düşüncesi takip etmiştir.23 Bu dönüşümün maddi koşulları, 

matbaanın keşfinden okullaşmanın artmasına, reform hareketinden burjuvazinin güç 

kazanarak yeni bir yaşam biçimi anlayışını ortaya koymasına ve elbette Fransız 

Devriminin “cumhuriyetçi pedagojisine” kadar çeşitlendirilebilir. Kuşkusuz, 

bireyleşme sürecinin bir ürünü olarak modern çocukluk, bir orta sınıf icadı ve kültürel 

inşasıdır. Burjuvazinin maddi koşulları, yetişkin mekânları ile küçüklerin odalarını 

ayırabilme ve çocuk bakımı konusunda ileri adım atabilme olanağını sağlamıştır. Geç 

17. yüzyılda çocuklar için para harcamak, adeta önemli bir ‘orta sınıf erdemi’ haline 

gelmiştir. Kant’ın ifade ettiği gibi, “para harcama konusunda çocuklardan daha 

değerli bir alan yoktur bu yüzden olağanüstü maliyetler ortaya çıksa bile, aslında 

bunun pahalı olduğu söylenemez.”24 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde burjuvazi, 

çocuklarına kendilerinden farklı, özel giysiler diktirmeye başlamıştır. Çocukların rahat 

hareket etmesini esas alan bu yeni kıyafetler, teferruattan uzak bir üsluba sahiptir.25 

                                                 
22 K. İnal, bu geleneksel kısıtlayıcıları; cemaat, dil, soy ve akrabalar, efendiler, aile, gelenek gibi 
toplumsal maniler ve sütannelik, kundaklama gibi adetler olarak betimlemiştir. Bkz. K. İnal, “Modern 
Çocukluk Paradigması”, Cogito, Sayı: 21, 1999, s. 69.   
23  Çocukluğun içindeki değişik kategorilerin keşfinde yeni sınıf anlayışının ve ardışık öğrenme 
metoduna göre hazırlanmış ders kitaplarının rolü büyüktür.  
24 I. Kant, Eğitim Üzerine Düşünceler, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2004, s. 98. 
25 Kant, 17. yüzyılın ikinci yarısında, “yetişmekte olan bir gencin giysileri asla dar olmamalıdır… 
Doğanın insan bedenini doğru bildiği şekilde oluşturabilmesi için bedene gelişim alanı ve hareket 
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Çocukların eğlence araçları da farklılaşmış ve yeni oyuncaklar, çocukların ilgisine 

sunulmuştur.26  Ayrıca yeni çocukluk anlayışının ortaya çıkması ile beraber kardeşlere 

ayrı isimler verilmeye başlamıştır. 27  Sözü edilen çocuk kıyafetlerindeki, 

oyuncaklardaki ve ad koymadaki farklılık, modern çağda çocukluk anlayışındaki 

değişimin güçlü bir simgesidir. Tüm bunlara ilaveten kentleşme ile başlayan 

toplumsal dönüşümde, burjuvaya ait yeni görgü ve davranış kuralları gelişmiş; bu 

bağlamda çocukların yanında yapılmaması gereken edimlerin kurallaşması ile birlikte 

modern anlamda “ayıp” ortaya çıkmıştır. Çocuğun yanında cinsel içerikli sohbetlerin 

yapılmaması, açık saçık sözlerin sarf edilmemesi bir “ahlâki ilke” haline getirilmiş ve 

Foucault’un tabiri ile “çocuk cinselliğinin pedagojikleştirilmesi” sürecine girilmiştir. 

Çocuklar, hem cinsel yaşamın dışında hem de onun içinde (başlangıcında) 

düşünüldüğünden, çocukların cinsellikle ilişkisi sürekli denetlenmeye başlamıştır.28 

Söz konusu durum, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geleneksel ilişkiyi, köklü bir 

şekilde değiştirmiştir. 18. yüzyılın ortalarından itibaren tarımdan tıbba uzanan bir dizi 

alanda meydana gelen hızlı gelişmeler neticesinde, ortalama insan ömrü uzamış ve 

“çocukluğa” ayrı bir dönem olarak bakabilmenin maddi imkânlarından bir diğeri daha 

gerçekleşmiştir. Ortaçağın aksine, çocuk bakımı konusu önem kazanarak zaman 

içerisinde profesyonelleşmiş, hijyen adeta ‘keşfedilmiş’, çocuk gelişimi üzerine ilk 

bilimsel kitaplar yazılmaya başlanmıştır. Giderek artan bir hızla çocukların yaşlarına 

göre hangi besinleri tüketmesi, kaç saat uyuması, hangi hareketleri yapması 

gerektiğine dair ‘bilimsel tezler’ üretilmiştir. 19. yüzyılın özellikle son çeyreğinden 

itibaren bedensel egzersizler, çocuklar için özel olarak programlanmaya başlamıştır. 

Ayrıca sosyo-ekonomik gelişmeler sonucunda evlenme yaşı, eskisine oranla insan 

yaşamında daha ileri yıllara tekabül etmeye başlamış, ‘pazarlığa dayalı evlilikler’ 
                                                                                                                                            
serbestisi tanınmalıdır” diyerek çocuklara özel kıyafetlerin gerekliliğini ilk dile getiren isimlerden biri 
olur. Bkz., I. Kant, a.g.e.,  s. 23. Rousseau’nun, Emile adlı yapıtında, ebeveynlere çocukların kıyafetleri 
konusunda verdiği tavsiyeler, 18. yüzyılda sözü edilen değişimi örneklendirmektedir: “Büyümekte olan 
bir vücudun organları elbise içinde serbest hareket edebilmeli. Yerinde durmayan kıpır kıpır çocukların 
hareket ve gelişimlerini önleyecek giysi ve ayakkabılardan uzak durulmalı… Anneler çocukları için 
süslü ve gösterişli görünmeyi değil rahat ve sağlıklı yaşamayı öncelikli olarak ele almalı.” J. J. 
Rousseau,  Emile: Bir Çocuk Büyüyor, Selis, İstanbul, 2006, s. 105. 
26 Walter Benjamin, 19. yüzyıla kadar oyuncak üretiminin özgün bir meslek haline gelmediğini ifade 
eder. Eski oyuncaklar, zanaat işletmelerinin adeta birer yan ürünüdür. Bu nedenle tahta atlar genellikle 
tornacılarda, kurşun askerler kazancılarda, meyankökü figürler şekerlemecilerde bulunmaktadır. Bkz. 
W. Benjamin, Çocuklar, Gençlik ve Eğitim Üzerine, Dost, Ankara, 2001, s. 64, 65. Zaman içerisinde 
çocuğun değerinin artması ve burjuvazinin zevklerinin gelişmesi ile birlikte yeni oyuncaklar ortaya 
çıkmış ve oyuncak üretimi başlı başına bir sektör haline gelmiştir.   
27 M. R. Şirin Dersimiz Çocuk, İstanbul, İz, 2006, s. 24. 
28  Bu denetleme faaliyetinin modern çağda gelenekselleşmesi, bilhassa 19. yüzyılda mastürbasyon ile 
mücadele kampanyalarına kadar genişlemiştir. Bkz. A. M. Aytaç, Ailenin Serencamı: Türkiye’de 
Modern Aile Fikrinin Oluşması, Dipnot Yayınları, Ankara, 2007, s. 87, 88.  
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yerine ‘aşk evlilikleri’ ortaya çıkmış29 ve burjuva değerlerine uygun ‘ideal eş’ ve 

‘ideal çocuk’ betimlemeleri gündeme gelmiştir. Zenginliğin arttırılması için sürekli 

çalışmayı ve ilerlemeyi kendine şiar eden burjuvazi, sınıf bilincinin gelişmesi ile 

birlikte çocuklarına “müteşebbis mirasçılar” olarak bakmaya başlamıştır. Tüm bu 

gelişmelerin sonucunda, modern çocuk; sevilebilen, sakınılıp gözetilen ve belki en 

önemlisi, üzerine gelecek inşa edilebilen bir özne haline gelmiştir.   

 

‘Yeni çocukluk’ ve ‘yeni yetişkinlik’, burjuva çocuğun keşfinden ancak yaklaşık bir 

asır sonra, çeşitli değişimler geçirerek alt-orta ve alt sınıfları da kapsar bir hale 

gelmiştir.30 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, toplumsal bir olgu olarak çocukluk, 

artık Batı dünyasının bir realitesidir. Çocukluk ve eğitim algılamasında sözü edilen 

değişim ile dönüşümün düşünsel kaynakları ise oldukça zengindir ve Erasmus’tan31 

Wolfgang Ratke 32  ve Fénelon’a 33 ; Locke’tan Voltaire ve Rousseau’ya doğru 

uzanmıştır. Modern çocukluğun edebi yansımaları, John Newbery’den 34  Charles 

Dickens’a kadar birçok yazar tarafından ve çoğunlukla sosyo-kültürel, ekonomik ve 

politik atmosferi içine alan bir üslupla kaleme alınmıştır. 18. yüzyılın son çeyreğinde, 

Batı dünyasında çocuklar için ilk süreli yayınlar da ortaya çıkmış; 1788’de Juvenile 

Magazine ve 1799’da The Children’s Magazine türünün ilk örnekleri olarak tarihe 

geçmiştir.35 Çocuklara yönelik yayımlanan ilk dergilerin, daha çok orta sınıf ailelerin 

                                                 
29 Pazarlılığa dayalı evlilikler, evlenen çiftlerin rızası sorulmadan ailelerin kendi aralarında anlaşması 
ile gerçekleştirilen evliliklerdir. Toplumsal hiyerarşinin korunması, dönemin evlendirme tercihlerini 
belirlemiştir. Orta sınıfın ortaya çıkıp güçlenmesi ile birlikte aşk için evlenme yüceltilmeye 
başlanmıştır.  
30 N. Postman, a.g.e.,  s. 62. 
31  Erasmus’un 16. yüzyılın başında kaleme aldığı Colloquies adlı yapıtı, dinsel argümanlara 
dayanmayan “modern bir ayıp” anlayışından hareketle, erkek çocukların duygularının denetlenmesini 
ele almıştır. İçsel denetim kadar görgü kuralları üzerine de yazan Erasmus, çocukluk ile yetişkinlik 
arasında kendine özgü bir farklılık olduğunu ortaya koyan öncü isimlerden biridir. 17. yüzyıla 
gelindiğinde Erasmus’un yapıtına benzer çok sayıda eser yayımlanmış ve dönemin kolejlerinde 
okutulmuştur.  
32 Wolfgang Ratke, eğitim sahasında 17. yüzyılın önemli isimlerindendir ve kız-erkek fark etmeksizin 
her çocuğun zorunlu bir eğitime tabi tutulmasını savunmuştur. Ayrıca Ratke, okulların kiliseden 
ayrılmasını ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasını arzulamıştır. Ratke 
üzerine geniş kapsamlı bir çalışma için bkz. C. Joseph Stapf, Wolfgang Ratke, Innovator and 
Educator and his Place in the History of Education, Marquette University, 1968.    
33 Fénelon, Traité de L’education des Filles adlı eserinde aristokrat ailelere mensup kız çocuklarının 
eğitimi meselesine odaklanmıştır. Bu eksende Fénelon hangi derslerin öğretilmesi gerektiğine dair 
görüşlerini yazmıştır. Bu konuda eleştirel bir değerlendirme için bkz. C. C. Lougee, “Noblesse, 
Domesticity and Social Reform: The Education of Girls: by Fénelon and Saint Cyr”, History of 
Education Quarterly, Vol: 14, No: 1, Spring 1974, s. 87-111.    
34 Bir çok edebiyat tarihçisi, John Newbery’nin 1774 tarihli Jack the Giant Killer adlı yapıtını, çocuk 
edebiyatının başlangıç eseri olarak görme eğilimindedir.   
35 C. Okay, Eski Harfli Çocuk Dergileri, Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 15. 
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çocukları için tasarlandığı aşikârdır. Çocuklar için hazırlanan dergilerin hem biçimsel 

hem de içeriksel düzlemde çeşitlenmesi ise 19. yüzyılda gerçeklemiştir.   

 

Aydınlanma düşünürleri, çocuğu, dinsel dogmalardan, geleneklerden ve dışsal baskı 

mekanizmalarından görece azat ederek, meraka ve dünyevi bilgiye dayalı bir 

pedagojik metodoloji izlenmesinin önemini vurgulamışlardır. ‘Eğitimli ve bilgili anne 

modeli’ 36  ile hane dışı standart hizmet veren eğitim kurumları, 18. yüzyıl Batı 

düşüncesinin bir ürünüdür. Modern çağda, yeni çocukluğun kurgulanmasında önemli 

dönüm noktalarından biri, John Locke’un 17. yüzyılın sonlarında yayımlanan 

Thoughts Concerning Education adlı eseridir. Eser, çocukların istenilen şekilde 

biçimlendirilebileceğini iddia eden ve 18. yüzyılın büyük bir bölümüne damgasını 

vuracak bir tez ile yola çıkmıştır. Eğitimin belirleyiciliği üzerine Locke’un ifade ettiği 

temel argüman, kendi eğilimlerinden haberdar olmayı ve onları yönetebilmek 

kabiliyetini geliştiren ve belirli bir mantıksal çerçevede akıl yürütmeyi mümkün kılan 

araçların, eğitim sistemi sayesinde çocuklara verilebileceğidir. Eğer zihin bir tabula 

rasa ise, çocuğun zihninin ‘işlenmesi’nde aileye, öğretmenlere ve devlete büyük bir 

sorumluluk düşmektedir. 37  Disipline edilememiş, iyi yetiştirilememiş bir çocuğun 

varlığı, çocuktan çok yetişkinlerin ilgisizliğinin/beceriksizliğinin bir neticesidir. 

Dolayısıyla yetişkinler, bir an önce bilinçlenmeli ve çocuklarının eğitiminde zor ve 

şiddet yerine sevecenliği ön plana çıkarmaları konusunda bilgilendirilmeleridir.  

 

J. Locke’a göre, özgür ve irade sahibi yurttaşların yetiştirilebilmesi için bireyin kendi 

üzerine düşen görevleri küçük yaştan öğrenmesi elzemdir. Thoughts Concerning 

Education yakından incelendiğinde, Locke’un, modern çocuğu, ‘potansiyel yurttaş’ 

olarak görme eğiliminin ilk örneğini teşkil ettiği söylenebilir. 38  Geniş bir yorum 

yapıldığında John Locke’un “boş levha” argümanı ile Hristiyan öğretisinin içinde 

                                                 
36 Eğitim bir bilim ise, çocuğa ilk eğitimi verecek annenin de eğitimli olması gerekir düşüncesi, tüm 19. 
yüzyıl Batı cinsiyet rol dağılımını etkilemiştir. Pestalozzi ve Fröbel, “iyi anne, eğitimli annedir” fikrinin 
yayılmasında önemli isimler olmuştur. Örneğin bkz. Fröbel, Education of the Human Being, 
Groningen, 1928.  
37  Zihnin boş bir levha olduğu önermesi, daha sonraları psikolojide davranışçılığın temelini 
oluşturmuştur.  
38 İsmail Kaplan, Locke’un eğitim ve öğretim meselesi üzerine yazdıklarında geleceğin yöneticilerini 
yetiştirmek gibi bir kaygının izlerinin bulunduğunu ve bu bağlamda düşünürün daha çok faydacı-
araçsal eğitimi önemsediğini çıkarsamıştır. Bkz. İ. Kaplan, Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi, 
İletişim, İstanbul, 2005, s. 42, 43. 
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nüvelenen ‘olumsuz/şeytani çocuk imgesi’ni sarstığı da ileri sürülebilir.39 Ancak asıl 

kırılma, 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau’nun çocukluğa dair, “doğuştan 

masumiyet” savı ile yaşanmıştır. Rousseau’nun çocukların doğuştan “masum”, 

“nahif” ve “hassas” olduklarını savunan bakış açısı, Hıristiyanlığın ‘doğumdan 

getirilen günahkârlık’ anlatısına yönelik geliştirilen en ciddi karşı çıkıştır. Toplumsal 

çürüme tespiti yapan bir düşünür için, çocukluğun “masum bir alan” olarak 

yüceltilmesi kayda değerdir. Zira Roger Cox’a göre Rousseau, belirtilen hali ile 

çocukluğu, “sosyal yenilenme” programının merkezine koyar.40 

 

Rousseau için çocuk, kendi içinde anlamlı ve kıymetlidir. Bu nedenle çocukluk, 

yetişkinlik ile tezatmış gibi değil; aksine kendi doğal durumu ve gelişimi içinde özel 

olarak tanımlanmalıdır. Çocuğun duygusal yanı ve sezgisi, insanın “doğa durumu”na 

en çok yaklaştığı döneme işaret eder. Çocukluğun doğasını saptama, amacındaki 

Rousseau için, büyüme sürecini ve toplumsal ilişkileri keşfetmek elzemdir ve bu 

maksatla yazar, eğitim üzerine düşüncelerini sıralamıştır. Eğitim, çocuğun ‘iyi 

tabiatı’nın geliştirilmesini amaçlamalıdır. Çocuğun, “çocukça zevklerden” mahrum 

kalmadan öğrenebileceği, ezbercilikten uzak, özgürlüğü ve eşitliği temel alan bir 

eğitim anlayışını savunan Rousseau, dinsel dogmaları doğrudan doğruya karşısına 

almıştır. 41  Rousseau’nun çocuklara vazifelerinden önce haklarının öğretilmesi 

konusundaki ısrarı, hak temelli anlayışının bir ürünü olarak zihnindeki siyasal ve 

toplumsal modele uygundur. Rousseau’nun kaleminden: 

 

 

Bugün verilmekte olan genel terbiyenin en esaslı hatalarından birisi, 
çocuklara daima görevlerinden bahsetmek ve haklarının ne olduğunu 
açıklamamaktır. Hâlbuki bu şekilde hareket etmek işe tersinden 
başlamak demektir; zira onların görevlerinden önce haklarını 
öğrenmeleri doğallığa daha uygundur.42 

 

                                                 
39  Bir çok yazar, çocuğu “ilk günah”ın bir ürünü olarak gören Hristiyan dogmasına karşı çıkışta 
Locke’un,ismini Rousseau, Pestalozzi ve Fröbel ile birlikte zikreder. Örneğin bkz. E. Singer, “The 
Liberation of the Child: A Recurrent Theme in the History of Education in Western Societies”, Early 
Child Development and Care, Vol: 175, No: 6, 2005, s. 611. 
40 Bkz. R. Cox, a.g.e., s. 64. 
41  Rousseau’nun çocuk eğitimi konusuna verdiği önem; yazarın şu ifadeleri ile örneklendirilebilir: 
“Çocukları, yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve olmak istedikleri şeyi olmaları için özgür bırakmalıyız. 
Biz onlara hakim, asker ya da din adamı olmalarını değil yaşamayı öğretebiliriz ve onlar bir meslek 
sahibi olmadan önce insan olmalılar.” J. J. Rousseau,  a.g.e, s. 13. 
42 J. J. Rousseau,  a.g.e, s. 71, 72. 
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Ayrıca Rousseau, çocuğa karşı iyi kalpli davranmanın, yetişkinler için öncelikli bir 

mesele olduğuna inanmış; çocuk yetiştirilmesinde şefkat ve hoşgörünün önemini 

özellikle vurgulamıştır. 43  Ebeveynlere, büyütecekleri çocuklarına yaşları – ve de 

cinsiyetlerine 44 - oranında muamele etmelerini tavsiye eden yazar, çocuklardan 

yapabileceklerinin ötesinde zihinsel ve fiziksel beklenti içine girilmemesi gerektiğini 

ifade etmiştir.  

 

Romantizm akımının doğuşu ve yaygınlaşması ile birlikte, çocukluğun bilgelik ve 

estetik bir duyarlılık çağı olduğuna dair düşünceler, edebiyattan resme kadar birçok 

alanda Romantik sanatçılar tarafından dile getirilmiştir. Victor Hugo’dan William 

Wordsworth ve Jean Paul Richter’e döneminin önde gelen sanatçıları, çocukluğu 

yeniden keşfetmiştir. ‘Cennetten gelen’, ‘doğaüstü bir sezgisi olan’, ‘ahlâki 

gerçekliğin özünden haberdar’ olan çocuk, ‘doğanın armonisi’ne uygun davranma 

yetisine sahip olarak tasvir edilmiştir.45  

 

 

1.1.2.1. Batı’da “Yurttaş Çocuğun” İnşası ve Çocukluğun 

Militarizasyonu 
 

 

Batı dünyasında çocukluğun politik olarak keşfinde en önemli aşama ise, şüphesiz 

Fransız Devrimi ve sosyo-politik yansımalarıdır. Fransız Devrimi, ‘Eski Rejim’in tüm 

mirasının epistemolojik reddi üzerine kurulmuştur. ‘Yeni bir cumhuriyetçi toplum’ ve 

‘erdemler silsilesi’ yaratmayı hedefleyen Fransız Devrimi, toplumu ‘dev bir okul’a, 

halkı ise ‘uslu öğrenciler’e dönüştürme gayretine girmiştir. Eğitim, ilkesel anlamda 

zümresel bir olgu olmaktan çıkarılarak genelleştirilmek istenmiştir. 46  Devrimin 

                                                 
43  Rousseau’nun çocukların sevilmesi gereken varlıkları olduğunu vurgulaması, çocukluk 
paradigmasındaki değişimi açıkça göstermektedir. Çocuklara yaşlarına göre davranılmasını salık 
vermesi ise, çocukluk içindeki yaşa dayalı farklı kategorilerin mevcudiyeti bağlamında bir inancın 
varlığını yansıtmaktadır. Bkz.  J. J. Rousseau, a.g.e., s. 39 ve 58. 
44 Bu bağlamda ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var: Rousseau’nun kız çocuk ve erkek çocuk 
kavramsallaştırması birbirinden farklılık arz eder.  Bkz. D. Schaeffer, “Reconsidering the Role of 
Sophie in Rousseau’s Emile”, Polity, Vol. 30, No: 4, Summer 1998 
45 Romantiklerin çocukluk algısı hakkında geniş bir değerlendirme için bkz. R. Cox, a.g.e., s. 76-127. 
46 Bu çerçevede özellikle Condorcet ve L. M. Lepeletier’in yazdıkları önemlidir. Örneğin Lepeletier’in 
Plan d’education Nationale’inde ülkenin tüm çocuklarının herhangi bir fark gözetilmeksizin aynı 
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yetişkin eğitimi üzerine savlarını bir kenara bırakırsak, devrimci kadronun en başat 

hedefi, çocuklara yönelik yeni bir eğitim pedagojisinin oluşturulmasıdır. Ulus-devletin 

“modern çocuğu”, artık ailesinden önce millete ve devlete aittir. Aile, bu “milli bilinç” 

ile çocuğunu yetiştirmeli ve hayata hazırlamalıdır. “İdeal çocuk”, vatanı için kafası 

bilgilerle donanmış, yüreği coşku ile çarpan, cumhuriyetçi erdemlere sahip bir 

vatanseverdir. Cumhuriyetçi çocuğun kendinden beklenen ‘standart faziletler’ ile 

donanması ise ancak ulusal çapta eşitlikçi ve laik karakterli, disiplini temel alan bir 

eğitim anlayışı ile mümkündür. 47  Çocukluğun devrimci/politik inşası, beraberinde 

eğitimin merkezileşmesi ve devletleşmesini getirmiştir. Ulusal eğitim ile her sorunun 

çözüleceğine dair beslenen güçlü inanç, okullaşma oranının artmasını 

kolaylaştırmıştır. Devrimi izleyen yüzyıllık süre zarfında eğitim özelinde kilise ve 

devlet arasındaki mücadele, büyük ölçüde devlet otoritesinin zaferi ile 

neticelenmiştir.48 19. yüzyılda ulus-devletlerin Batı’da hakim siyasal form olması ile 

birlikte zorunlu hale getirilen ilköğretim, Fransa ve Prusya’dan başlayarak milliyetçi 

doktrinin temel endoktrinasyon araçlarından biri olmuştur. 49  Ders kitaplarında 

vatanseverlik temasını işleyen metinler çoğalmış; tarih ve coğrafya dersleri “milli bir 

hüviyet” kazanmış 50  ve kitle mobilizasyonunu mümkün kılan ritüeller, eğitim 

sistemine peşi sıra dahil edilmiştir. Ayrıca beden eğitimi ve müzik dersleri, müfredata 

eklenmiş; sözü edilen derslerde beden terbiyesi ve marşlar ile çocuğun “milli 

                                                                                                                                            
eğitime tabi tutulmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Fakat tarihsel gelişmelere bakıldığında 
devrimin bu hedefe hemen ulaşamadığı tespit edilebilir. Bkz. K. Aytaç, Avrupa Eğitim Tarihi: Antik 
Çağdan 19. Yüzyılın Sonlarına Kadar, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara, 1980, s. 
207-214.  
47 K. Bumin, a.g.e., s. 57, 58. 
48 Fransa’da 1879 tarihinde Jules Ferry tarafından meclise sunulan ve kabul edilen yasa teklifi ile devlet 
otoritesince yetkili kılınmayan tüm dinsel kurumlar, eğitim-öğretimden el çektirilmiştir. Ferry, zorunlu 
ve parasız eğitim modelini sistemleştirerek, laik cumhuriyetçi okulları tek hakim form haline 
getirmiştir.  
49 Prusya özelinde ulusal eğitimin oluşturulmasında 18. yüzyıl mutlakıyetçiliğinin ve Fransız işgalinin 
meydana çıkardığı reaksiyoner ruh halinin etkisi büyüktür. İşgalin sosyo-psikolojik sonuçları, eğitim 
sistemi ve dolayısıyla çocukluğun militarize edilmesi aşamasına damgasını vurmuştur. 19. yüzyılın 
ikinci yarısında Japonya’da da istila korkusunun iteklediği reformlar arasında başat rolü, eğitim sistemi 
üzerindeki yenilikler oynamış ve militarizm ile milliyetçilik, standartlaştırılmaya çalışılan tedrisatı 
biçimlemiştir. Bu konuda bkz. A. Green, “Education and State Formation in Europe and Asia”, 
Citizenship Education and the Modern State, The Falmer Press, London/Washinghton D.C., 1997, s.  
9-26.    
50 Ulus-devletin zorunlu eğitim müfredatının bir parçası olarak tarih ve coğrafya dersleri, yalnızca 
geçmişin anlatıldığı ve/veya fiziki ve beşeri coğrafi bilgilerin aktarıldığı dersler değildir. Marsden’in 
vurguladığı gibi, bu dersler uzun bir süre “milli karakteri” öne çıkaran, “biz ve öteki” ayrımını 
belirginleştiren önermeler içermiştir. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, coğrafya ve tarih 
dersleri, cephede savaş kazanmanın bir aracı olarak lanse edilmiştir. Bkz. W. E. Marsden, “’Poisoned 
History’: A Comparative Study of Nationalism, Propaganda and the Treatment of War and Peace in the 
Late Nineteenth and Early Twentieth Centruy School Curriculum”, History of Education, Vol. 29, No: 
1, 2000, s. 30-32.     
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duygularını” farklı alanlarda göstermesi arzulanmıştır. Tüm bu gelişmelere 

bakıldığında, modern devlet ile çocukluk arasındaki ilişkinin daha çok ‘yeni bir 

toplumsal disiplin’ mekanizması çerçevesinde gündeme geldiği iddia edilebilir. 

Okuldaki –ve daha sonraki aşamada ordudaki- disiplin ve düzenin, toplumdaki 

modern ‘müesses nizam’ın kaynağı olarak telâkki edildiği açıktır. 20. yüzyılın 

başlarına gelindiğinde, özellikle de Birinci Dünya Savaşı’na yaklaşıldığı dönemde, 

çocukların çeşitli araçlar yardımı ile militarize edilme süreci hız kazanmıştır. Bu 

süreçte eğitim sistemlerinin büyük payı söz konusudur: 

 

 

[Üstelik] ülkelerin eğitim sistemleri çocukları dar milliyetçilik yolunda, 
onları kendi vatanlarının şânı, şerefi ve tarihlerinin haşmeti 
doğrultusunda eğitiyordu. İngilizlerin savaşa spor gözüyle baktıklarını 
kabul etsek bile, zorunlu askerliğin ancak 1916’da uygulanmasına 
rağmen, savaşın ilânından hemen sonra binlerce gencin gönüllü olarak, 
“Kral ve Tanrı” adına savaşa girmesini başka türlü açıklayamayız. 
Fransa’nın şerefi, Almanya’nın heybeti, Avusturya-Macaristan’ın 
mağduriyeti, Rusya’nın azmi, Osmanlı’nın kahramanlığı belki savaşı 
meşru kılmak için kullanılan hamasi sözlerdi ama verilen eğitimin 
altyapısı ile pek güzel örtüşüyorlardı. 51 

 

 

Yine bu dönemde, müfredatın yanısıra, çocuklar için hazırlanan eserlerin önemli bir 

kısmında, “vatanseverlik”, “askerlik”, “kahramanlık”, “cesaret”, “fedakârlık”, “zafer” 

vb. temaların sıkça işlendiği görülmüştür. “Orta-sınıf çocukluğunun yeniden üretimi” 

olarak vatanseverlik, çocuk dergilerinin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiş; 

emperyalist göndermeleri ve militer çağrışımları olan metinler, satış rakamı yüksek bu 

dergiler vasıtası ile hızla popülerleşmiştir.52        

 

Çocuk edebiyatının yanı sıra çocukluğun militarizasyonu çerçevesinde, bilhassa Batı 

özelinde, izcilik örgütlenmesinin hafifsenmeyecek bir yeri söz konusudur. “Boer 

Savaşı kahramanı” olarak nitelendirilen Baden Powell’ın İngiltere’deki girişimleri, 

                                                 
51 N. B. Criss, “Barışı Olmayan Savaş”, Doğu-Batı, Yıl: 6, Sayı: 24, Ağustos-Eylül-Ekim 2003,  s. 36. 
52 Robert H. MacDonald’ın Britanya özelinde 1892-1914 arasında çocuk sürelilerinde vatanseverlik ve 
militarizm kavramlarının ağırlığını tartıştığı çalışması, bu eksende çarpıcı bilgiler içermektedir. 
MacDonald, özellikle 1900’lerin başından itibaren emperyalist arzularla iç içe geçmiş militer söylemin, 
çocuk dergilerindeki yükselişini incelemiştir. Kahramanlık ve zafer hikâyelerindeki artış, bedensel 
dayanıklılığa yapılan atıflar ve militarizm etrafında kodlanan cinsiyet rolleri dikkat çekicidir. Bkz. R. 
H. MacDonald, “Reproducing the Middle-class Boy: From Purity to Patriotism in the Boys’ Magazine, 
1892-1914, Journal of Contemporary History, Vo: 24, No: 3, Jul., 1989, s. 519-539. 
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izciliğin gelişip yayılmasında dönüm noktası olmuştur. 1904’te ilk şemasını çizdiği 

örgütlenme modelinin ayrıntıları, Baden Powell’ın zihnindeki projeyi açığa 

çıkarmıştır. Vatanın, işgalci dış güçlerden korunabilmesi için başta erkek çocukları 

olmak üzere, sınıf farkı gözetmeksizin tüm gençlerin vatanseverlik paydasında 

eğitilmesini savunan Baden-Powell, “onur”, “fedakârlık”, “silah kullanımında ustalık” 

gibi bir dizi kavramı örgütlenme şemasına katmıştır. Buna göre, izcilere öncelikle 

nasıl nişan alacakları, mesafe ölçecekleri, keşfe çıkacakları, manevra yapacakları 

öğretilmelidir. Atış talimleri, özellikle minyatür tüfeklerle yapılmalıdır. Üniforma şart 

değildir; ancak şapka, kemer vb. ayırt edici objeler arzuya bağlı olarak kullanılabilir. 

İzciler, izcilik ilke ve kaidelerine uymaya onurları üzerine yemin etmelidirler. 

Tanrı’dan korkmak, Krala hürmet etmek, zayıf ve muhtaçlara yardım etmek, kadınlara 

ve çocuklara karşı nazik olmak, ülke savunması için silah kullanımı konusunda 

kendini eğitmek, izcilik akdinin en önemli öğeleri olarak sayılmıştır. 53  1907’ye 

gelindiğinde Baden Powell, Brownsea Adasında bir deneme kampı kurmuş ve izci 

hareketi için yeni bir taslak hazırlamıştır. Rosenthal’ın deyişiyle, bu üç yıl içinde 

Baden Powell’ın fikirlerinden çok taktikleri değişmiş54 ve ortaya “izci” yanı daha ağır 

basan bir program çıkmıştır. Kısa bir süre içinde izci oymakları hızla İngiltere’ye 

yayılmıştır. Oymaklar tarafından uygulanması için 1908 yılında Erkekler için İzcilik 

(Scouting for Boys) kitabını yazan Baden-Powell, 1910’da askerlikten ayrılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşının hemen sonrasında, Baden Powell’ın bu kez 11 yaş altı 

çocuklar için Yavrukurt (Wolf Cups) örgütlenmesini kurduğu görülür. Her ne kadar 

izci örgütleri ve sözcüleri tarafından yalanlansa da 55  militarizm, izcilik 

teşkilatlanmasının düşünsel kaynakları arasında mühim bir yere sahiptir. 56  Yurt 

savunması, silahlı güçlere yardım için eğitimli olma gibi başlıkların izcilik 

literatüründeki ağırlığı dahi tek başına bu durumu ispatlar niteliktedir.   

                                                 
53 Bkz. M. Rosenthal, “Knights and Retainers: The Earliest Version of Baden-Powell’s Boy Scout 
Scheme”, Journal of Contemporary History, Vol: 15, No: 4, October 1980, s. 605, 606. 
54 A.g..m., s. 609. 
55  Allen Warren, bizzat Baden-Powell’ın hedeflerinin sadece daha iyi yurttaş yetiştirme olduğu 
vurgusuna yer verir ve Baden-Powell’ın Birinci Dünya Savaşı boyunca siyasi baskılara rağmen izcilere 
askeri yönü daha ağır basan bir program uygulamadığını iddia eder. Bkz. A. Warren, “Sir Robert 
Baden-Powell, the Scout Movement and Citizen Training in Great Britain, 1900-1920”, The English 
Historical Review, Vol: 101, No: 399, April 1986, s. 376, 377. 
56  İzcilik meselesini analiz eden çalışmaların önemli bir kısmı izciliği, sosyal kontrol düşüncesi 
etrafında ele almıştır. Bu çerçevede özellikle Baden-Powell’ın asıl amacının geleceğin Britanya 
askerlerini  yetiştirmek olduğunu vurgulayan S. Hynes ve John Springhall’ın çalışmaları önemlidir. 
Bkz. S. Hynes, The Edwardian Turn of Mind, London, 1968 ve J. Springhall, “The Boy Scouts, 
Class and Militarism in Relation to British Youth Movements, 1908-1930”, International Review of 
Social History, 1971.  
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İki savaş arası dönemde ise, despotik eğitim sistemlerinin devreye girmesi ile 

çocukluğun militarizasyon süreci ivme kazanarak devam etmiştir. Özellikle Almanya, 

İtalya, Sovyetler Birliği ve Japonya örneklerinde açıkça görülebileceği üzere, iki savaş 

arasında çocuklara totaliter rejimlerin temel ilkelerini sorgusuz sualsiz kabul ettirmek 

ve lidere itaat kültürünü benimsetmek adına kapsamlı projeler hazırlanmıştır. Örneğin 

Hitler Almanya’sında, tüm müfredat, Führer’e kayıtsız şartsız itaat düşüncesine ve 

onun vaaz ettiği ilkelere göre biçimlendirilmiştir. Müfredat korunmakla birlikte 

derslerin tüm içeriği değiştirilmiştir. Nazi iktidarı, öncelikle tarih, coğrafya ve biyoloji 

derslerini dönüştürmüştür. Biyoloji dersleri, neredeyse tamamen “saf ırk” nazariyesi 

üzerinden programlanmıştır. ‘Alman ırkının biyolojik üstünlüğü’ tezi ve 

‘melezleşmenin sakıncaları’, biyoloji kitaplarına damgasını vurmuştur. Tarih 

derslerinde de, ‘Alman ırkının üstün zaferleri’ne geniş yer ayrılmış; mütemadiyen 

Almanların savaşkanlığı övülmüştür. I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yenilmesi ise, 

Yahudilerin ve ‘Marksist ajanların ihaneti’ne bağlanmıştır. Alman ırkından 

olmayanların, ülkenin sistemini bilinçli olarak çökerttiği ileri sürülmüş; anti-semitizm 

propagandası, çocuklar için de gündemde tutulmuştur.57 Versay Anlaşması ise, tarih 

ders kitaplarında, tam manası ile ‘Alman ırkına karşı kurulmuş bir komplo’ olarak 

çocuklara ve gençlere anlatılmıştır. Almanya, Versay’ın zincirlerinden kurtulacak, 

düşmanlarından intikamını alacak ve güçlenecektir. Coğrafya kitapları da bu noktada 

aynı kurguyu desteklemiştir. Öyle ki; dersler, lebensraum’un (hayat sahası projesi) 

propagandasının yapıldığı alanlardan biri haline gelmiştir. Matematik gibi görece 

politik müdahalenin az olması beklenen bir ders dahi Nasyonal Sosyalistlerin elinde 

propaganda aracına dönüşmüştür. ‘Sürgünde yaşayan Almanlar’, ‘Alman 

topraklarındaki Yahudiler’, matematik sorularına konu olmuştur.58 Tüm bu derslerin 

haricinde, atış taliminden köprü inşasına, askeri havacılık bilgilerinden zehirli 

gazlardan korunmaya kadar bir dizi militer içerikli talimat, müfredata çeşitli şekillerde 

dahil edilmiştir. Çocukların militarize edilmesinde müfredatın ve popüler 

                                                 
57 Anti-semitizm, çocuklara yönelik formüle edilen Nazi propagandasının önemli bir unsurudur. Johann 
von Leers gibi Hitler Almanya’sının kimi yazarları, bu propagandanın başını çekmiştir. Bkz. G. P. 
Wegner, “’A Propagandist of Extermination:’ Johann von Leers and the Anti-semitic Formation of 
Children in Nazi Germany”, Paedagogica Historica, Vol. 43, June 2007, s. 299-325. Ayrıca bkz. D. 
Welch, The Third Reich: Politics and Propaganda, Routledge, London and New York, 2002, s. 92, 
93. 
58 Bkz. S. Şimşek, Bir İdeolojik Seferberlik Deneyim: Halkevleri (1932-1951), Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2002, s. 24. 
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kaynakların 59  yanı sıra, onu uygulayan öğretmenlerin de büyük payı vardır. 

Öğretmenlerin, ‘Nazi rejiminin askerleri’ olarak algılandığı Almanya’da, her 

öğretmen, yerel Nazi subayları tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmuştur. Rejime 

‘sadakatsiz’ olanlara, derhal işten el çektirilmiştir. Zira Nazizimde, eğitim sisteminin 

ve eğitimcilerin temel amacı, çocukları, Führer’in ‘sadık küçük askerleri’ yapmak 

olmalıdır. 60  İsmail Kaplan’ın aktardığı aşağıdaki marş, tam da bu durumu 

betimlemektedir: 

 

 

Güçlü yumruklarımız devirir 
Karşımıza çıkan her şeyi 

Genciz biz! Genciz biz! Askeriyiz geleceğin. 
Genciz biz! Genciz biz! Ün salacak eylemlerimiz 

Yüce Önderimiz! Seniniz biz; 
Senin yolunda yürüyoruz, 

Dalgalanan bayrağımızı izliyoruz; 
Geleceğe yürüyoruz emin adımlarla.61 

   

 

Aynı konjonktürde İtalya’da da durum, Almanya’dan çok farklı değildir. Faşist 

eğitimin, ‘faşist devlet ruhu’nu yeni kuşaklara aşılama vasıtası olarak görüldüğü Duce 

İtalya’sında, lidere ve liderin koyduğu kurallara itaat ile disiplin, çocuklar ve gençler 

için ‘birinci vazife’ kılınmıştır. Öğretmenlerin yine ‘rejimin askerleri’ şeklinde 

yorumlandığı İtalyan faşizminde, çocukları disipline etmek ve mücadeleye, savaşa 

hazırlamak bilhassa önemsenen başlıklardır. ‘Faşizmin ruhuna uygun’ bir müfredatın 

benimsendiği bu yıllarda, rejimin ders kitapları da tamamen yeniden dizayn 

edilmiştir.62      

 

Despotik eğitim sistemlerinin bahsi geçen özelliklerinin yanı sıra, çocukluğun politik 

inşası çerçevesinde, genel hatları ile biyo-sosyal ve ekonomik olmak üzere iki yönü 
                                                 
59 Hitler Almanya’sında Nazi ideolojisinin popüler kılınmasında edebiyatın azımsanmayacak bir rolü 
vardır. Aynı tespiti, dönemin çocuk edebiyatı için yapmak da mümkündür. Bu konuda kapsamlı bir 
analiz için bkz. C. Kamenetsky, Children’s Literature in Hitler’s Germany: The Cultural Policy of 
National Socialism, Ohio University Press, Ohio, 1984.   
60 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. W. Marsden, “Rooting Racism into the Educational Experience of 
Childhood and Youth in the Nineteenth and Twentieth Centuries”, History of Education, Vol: 19, No: 
4, 1990, 333-353 ve G. Blackburn, Educationin the Third Reich: Race and History in Nazi 
Textbooks, State University of New York Pres, New York, 1985.   
61 (Vurgulara bana ait) Akt. İ. Kaplan, a.g.e., s. 103, 104. 
62 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. J. Pollard, The Facsist Experience in Italy, Routledge, London and 
New York, 1998, s. 70 ve İ. Kaplan, a.g.e, s. 105-114. 
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olan genel bir eğilimden bahsetmek mümkündür. Birincisi, yine militarizm ve 

kalkınma başlıklarından bağımsız düşünülmeksizin, doğrudan doğruya nüfus 

politikaları ve anne/çocuk sağlığıyla ilgilidir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında sağlıklı 

nüfusunun önemli bir kısmını kaybeden ülkeler, genellikle pro-natalist nüfus 

politikalarına hız vermiş ve nüfus artışını sağlamaya yönelik çeşitli tedbirler almıştır. 

Nüfusu çoğaltma gayretleri, hem ekonomik kalkınma ve atılım hem de muhtemel bir 

savaşta mücadeleye hazır genç insan gücünü yaratma projesinin gereği olarak 

düşünülmüştür. Bu eksende, birçok Batı ülkesinde, nüfus artışına dair kamuoyunda 

‘bilinç’ yaratılması hedeflenmiş, bu yönde kurumsal faaliyetler artmış, çeşitli 

propaganda araçları devreye sokulmuş ve ayrıca okullarda okutulan derslerin içerisine 

nüfus artışının önemini vurgulayan metinler eklenmiştir. 63  Hatta ordular da pro-

natalist propagandadan payını almıştır.64 Aynı dönemde öjeni düşüncesinin popülerlik 

kazanması ile birlikte İskandinav ülkeleri dahil65 bir çok Batı ülkesinde, pro-natalist 

politikalar ile öjenik kaygılar iç içe geçmiştir. ‘Irk ıslahı’ görüşüne uygun olarak 

‘sağlıklı’, ‘güçlü çiftler’ ve ‘gürbüz çocuklar’dan müteşekkil bir toplum oluşturma 

arzusu, Hitler Almanya’sından başlayarak devlet politikalarının bir parçası haline 

gelmiştir.66 Yine iki savaş arasında ‘ideal’ çocukluğun inşasında, savaşa hazır olma 

durumu, yukarıda özetlendiği gibi popüler neşriyattan müfredata kadar uzanan mühim 

bir konudur. Aynı konjonktürde ‘ideal’ çocukluğun inşası serüveninde, iktisadi-moral 

bir diğer yönden bahsetmek mümkündür. Bilhassa 1929 Krizini takip eden yıllarda 

tüm Avrupa’da, -tıpkı yetişkinler için olduğu gibi- çocuklara yönelik tasarruflu 

olmanın altını çizen, aile ve okul merkezli, ‘milli’ karakterli propagandalar 

yürütülmüştür. İsrafın zararlarının anlatıldığı propaganda süreçlerinde, yerli malı 

kullanan ve oyuncağını/parasını sakınan çocuk tipi yüceltilmiştir. Bundan sonraki 

satırlarda, Batı dünyasına dair yukarıda özetlenen gelişmeler göz önünde tutularak, 

                                                 
63  Örneğin Fransa’da 1939 tarihli bir yasa ile (Code de la famille) nüfus meselelerinin okullarda 
öğrencilere öğretilmesi bir zorunluluk haline getirilmiştir. Öğretim işi, pronatalist ideolojiye uygun 
olarak yapılmıştır. Çocuklar ve gençler, “ulus olmanın demografik ve moral gerekleri” konusunda 
eğitilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve eleştirel bir yorum için bkz. V. De Luca, “Restoring the Notion 
of Family in France: Pronatalist and Pro-Family Propaganda in Schools and Army Barracks (1920–
1940)”, Population, Vol: 60, No: 1/2, Jan-Apr. 2005, s. 11–28. 
64 A.g.m., s. 28-31. 
65 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bkz. B. G. Nills ve R. Hansen (ed.), Eugenics and the Welfare State: 
Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland, East Lansing, 1996. 
66 Bkz. F. Dikotter, “Race Culture: Recent Perspectives on the History of Eugenics”, The American 
Historical Review, Vol. 03, No: 2, 1998. 
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modern çocukluğun inşasının ve ‘ideal’ çocuğun özelliklerinin Osmanlı-Türk 

modernleşmesi ve ulus-devlet inşası içindeki seyri incelenmeye çalışılacaktır.                 

       

 

 

1.2. Osmanlı Döneminde Çocukluğun  

Toplumsal ve Politik Dönüşümü 
 

 

1. 2.1. Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Osmanlı Toplumunda Modern 

Çocukluğun Doğuşu 
  

 

19. yüzyıl öncesinde, Osmanlı toplumsal yaşamında çocuğun ve çocukluğun yerinin 

tarihsel bir perspektiften ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacak 

yeterli sayıda doküman bulunmamaktadır. Bu durum, Batılı örneklerde olduğu gibi, 

çocuğun bugün anladığımız şekilde ‘kendine özgü bir varlık’ olarak telâkki 

edilmesinde modernleşme dinamiklerinin rolüne işaret etmektedir. Genel bir 

değerlendirme yapıldığında, Tanzimat dönemine kadar, sosyo-politik açıdan Osmanlı 

toplumunda çocuğun ‘farklı’ ve ‘müstakil’ bir konumu olmadığı iddia edilebilir. 

Tanzimat’a kadar kaleme alınan eserlerde, çocuklara ve çocukluğa neredeyse hiç yer 

verilmemiştir. Yine pre-modern çağda Batı’da olduğu gibi, yalnızca büyük devlet 

adamlarının ve erenlerin/evliyaların yaşamlarının anlatıldığı yapıtlarda, söz konusu 

şahsiyetlerin çocukluklarından kısaca dem vurulmuştur. 19. yüzyılın ortalarına kadar, 

çocuklara dair özel yaşam alanlarının ve giysilerin olmayışı, çocukların “minyatür 

yetişkinler” olarak algılandığını kısmen destekler niteliktedir.67 Mevcut bakış açısının 

bir yansıması olarak çocuğa ilişkin sorunların Tanzimat öncesinde modern anlamda 

kurumsal bir ilgiden uzak olduğu da bu çerçeveye eklenmelidir. Örneğin korunmaya 

muhtaç çocuklar, daha çok merkezi yönetimin etkisinden görece azade olan vakıflar 

                                                 
67 C. Okay, Osmanlı Çocuk Hayatında Yenileşmeler: 1850–1900, Kırkambar, İstanbul, 1998, s. 26-
28, resim ve gravürlerden yola çıkılarak yapılan benzer bir tespit için ise bkz. M. Yerasimos, “16-19. 
Yüzyıl Gravür ve Suluboyalarında Osmanlı Çocuk Figürleri”, Toplumsal Tarihte Çocuk, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul, 2006, s. 58.   
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bünyesinde68 ya da ‘besleme’ olarak başka ailelerin yanında, iş karşılığında himaye 

edilmiştir.        

 

Tanzimat süreci ile hem kurumsal anlamda hem de sosyal yaşamın kendi dinamikleri 

içinde bir dizi yenilik gündeme gelmiştir. Söz konusu yeniliklerin ve değişimin yönü 

Batılılaşma ekseninde olmakla birlikte, kurumsal yapıdaki ve toplumsal hayattaki 

izdüşümleri, çeşitli dualiteleri içerisinde barındırmıştır. 69  Dualitelerin yol açtığı 

kafakarışıklığı, en çok kadın ve çocuk bağlamında kendini göstermiştir. Avrupa ile 

sosyal ilişkilerin gelişmesi ve orta-sınıf olarak adlandırılabilecek bir zümrenin ortaya 

çıkması ile birlikte, giyim-kuşamdan oyuncaklara kadar bir dizi alanda çocuklar için 

özel ürünler getirtilmeye ve satılmaya başlamıştır. Özellikle İstanbul, Selanik ve İzmir 

gibi Batı ile ticari ilişkilerin güçlü olduğu merkezlerde, bir çocuk modası doğmaya 

başlamıştır. Dönemin gazetelerinde, çocuk modasına uygun kıyafetlerin satıldığı 

dükkanların ilânları boy göstermeye başlamıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru, Eyüp 

oyuncaklarının 70  yerini yavaş yavaş Avrupa’dan getirilen oyuncakların aldığı 

kaydedilmiştir.71  

 

Çocuklara yönelik bilimsel ve edebi eserlerin yazılmaya başlaması da, 19. yüzyılın 

ikinci çeyreğine denk düşer. Çocuğun sosyal yaşamda kıymetlenmesi ile birlikte, 

çocuk kitaplarının sayısında gözle görülür bir artış söz konusu olmuştur. Doktor 

Rüşdi’nin yazdığı Nuhbet-ül Etfal (1858) adlı eser, kitap halindeki ilk çocuk yayını 

olarak tespit edilmiştir. 72  Ayrıca, daha sonraki yıllarda Ahmed Mithat, Mehmed 

Şemseddin, Muallim Naci çocuklara yönelik birçok kitap telif etmiştir. Tanzimat 

sonrasında yayımlanan çocuklara yönelik eserlerin önemli bir kısmını, Batılı 

                                                 
68  Erken cumhuriyet döneminde, bahsi geçen bu vakıfların işlev açısından çokça eleştirildiği not 
edilmelidir. Örneğin bkz. H. Sapmazlı,  Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri, Ankara, 1943, s. 
183–185. 
69 Tanzimat sürecinde Osmanlı gündelik yaşamında meydana gelen değişikliklerin ve ortaya çıkan ikili 
yapıların kapsamlı bir incelemesi için bkz. S. Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşamı: 
Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2002, s. 243-292.   
70 Eyüp, geleneksel oyuncakçılığın merkezidir. Eyüp oyuncakçıları, genelde oyuncakları tahta, deri, 
teneke ve toprak kullanarak ve aşıboyası ya da suluboya ile süsleyerek yapmışlardır. İnsan figürlü 
oyuncaklar, günah sayıldığı için yapılmamış; oyuncakların üzerine ise çoğunlukla çiçek veya geometrik 
şekillerden motifler çizilmiştir.    
71 C. Okay, a.g.e., s. 80-86. Eyüp oyuncaklarının tarihsel süreç içinde piyasa talebini kaybetmesinde ve 
yerini ithal oyuncaklara bırakmak zorunda kalmasında, sürekli olarak kendini tekrar etmesinin etkisi 
büyüktür. Bu konuda bkz. B. Onur, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, İmge, Ankara, 2005, s. 96-98.  
72 Bu eserde çocuklar için yazılmış hikâyelerin yanı sıra “Kabak ile Köylünün Hikâyesi”, “Karınca ile 
Ağustos böceğinin Hikâyesi”, “Deryaya Giden Balığın Hikâyesi”, “Kedi ile Farelerin Hikâyesi” gibi 
fabl çevirileri de yer almıştır. 
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kaynaklardan yapılan çeviriler oluşturmuştur. Geleneksel Osmanlı kültürünün şifahi 

kaynakları ve özellikle masallar, çocuk edebiyatındaki boşluğu doldurmaya yetmemiş; 

çeviride ise genel Batılılaşma eğilimine uygun olarak Aydınlanma döneminin daha 

çok didaktik üsluplu eserleri tercih edilmiştir. Yusuf Kamil Paşa’nın 1862 tarihinde 

Fenelon’dan yaptığı Telemak çevirisi, bu çerçevede ilk örneği teşkil eder. Hemen 

sonrasında Daniel Defoe’nun Robinson Cruseou’su73 Ahmet Lüfi çevirisi (1874) ve 

Tercüme-i Hikâye-i Robinson adı ile, Jonathan Swift’in Gulliver’i Mahmud Nedim 

çevirisi (1872) ve Gulliver Nam Müellifin Seyahatnamesi ismi ile yayınlanmıştır. 

Başta Arzın Merkezine Seyahat, Gizli Ada ve Beş Haftada Balonla Seyahat olmak 

üzere Jules Verne’nin yapıtları 74 , çeviri konusunda en çok tercih edilen eserler 

arasında yer almıştır. 75  Aynı dönemde, çeşitli çocuk dergilerinde özellikle de 

Çocuklara Mahsus Gazete ve Çocuklara Rehber’de ağırlıklı olarak Fransızca’dan 

çeviri hikâyelere ve manzumelere yer verildiğini ifade etmek gerekir. Ancak bu 

çevirilerin hem dil hem de üslup yönünden genellikle çocuklara hitap etmekten uzak 

olduğu söylenebilir; dolayısıyla çocuklarca rahatlıkla okunabilme olasılığı oldukça 

düşüktür.   

 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çocuklara yönelik artan ilginin belirgin 

göstergelerinden biri, çocuklar için süreli yayınların hazırlanmasıdır. Bilinen ilk çocuk 

dergisi, 1869’da yayımlanan ve 49 sayı çıkan Mümeyyiz’dir.76 Daha sonra kısa zaman 

içinde başta Sadakat, Etfal ve Arkadaş olmak üzere çok sayıda çocuk dergisi yayın 
                                                 
73 Çocuklara yönelik çevrilen kitaplar arasında Robinson Cruseou’nun ilk sıralarda yer alması şaşırtıcı 
değildir. Zira çocukluk konusundaki öncü bilgilerini Rousseau’dan alan aydın kuşak, yazarın Robinson 
Cruseou hakkında yazdıklarından etkilenmiş olabilir. Rousseau, Emile’in “kendi içinde tutarlı, halis, 
tabii terbiyeye uygun” bir kitap okuması gerektiğini söyledikten sonra,  Robinson Cruseou’yu bu 
özellikleri taşıyan bir eser olarak takdim eder. J. J. Rousseau,  Emile: Bir Çocuk Büyüyor, Selis, 
İstanbul, 2006, s. 155. Bir ufak not daha; Robinson Cruseou, erken cumhuriyet döneminde de çocuk 
yayınları arasında en çok çevrilip basılan eserler arasında yer almıştır. Hatta eserin kısa özetleri, 
dönemin çocuk dergilerinde yayımlanmıştır. Örneğin Besim Akımsar çevirisi ile bkz. Çocuk Duygusu, 
Cilt: 2, Sayı: 45, 4 Ağustos 1938, s. 6. 
74 Jules Verne çevirilerini daha çok Ahmet İhsan ve Mehmet Emin yapmıştır. Ahmet İhsan, Gizli Ada 
ve 80 Günde Devrialem’i; Mehmet Emin ise Merkez-i Arza Seyahat adlı yapıtını 1883 yılında, Beş 
Haftada Balonla Seyahat’i ise 1887’de çevirmiştir. 
75 N. Neydim, Çocuk ve Edebiyat: Çocukluğun Kısa Tarihi, Edebiyatta Çocuk Figürleri, Bu 
Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 28-30. Bir küçük ekleme; Jules Verne’in yapıtları daha sonraları erken 
cumhuriyet döneminde de, çocuk dergilerinde tefrika halinde yayımlanmıştır. Örneğin Verne’nin 
Denizler Altında’sı Ateş (Çocuklar İçin) dergisinde, ilk sayıdan (26-11-1936) itibaren kendine yer 
bulmuştur.   
76  Mümeyyiz’in ilk sayısı 15 Teşrin-i Evvel 1869’da son sayısı ise 14 Teşrin-i Evvel 1870’te 
yayımlanmıştır. İlgi çekmek maksadı ile derginin her sayısı farklı renklerde basılmıştır. Dergide 
duyurular, zekâ soruları, şakalar, haberler, nasihatler, hikâyeler, fabl ile masallar yer almıştır. Daha 
ayrıntılı bilgi için bkz. Y. Bayram, “Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz (1869-1870), 
Hece, Sayı: 104-105, Ağustos-Eylül 2005, s. 484-500.   
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hayatına başlamıştır. 19. yüzyıl çocuk dergileri, ağırlıklı olarak İstanbul ve Selanik 

merkezli yayımlanmış ve daha çok yeni yeni palazlanan orta-sınıfın çocuklarına hitap 

etmiştir. 77  Siyasal konjonktüre göre biçimlenen dergilerde, dönemin politik 

atmosferine uygun ‘ideal çocuk’ tipolojisini izlemek mümkündür. 78  Zira, siyasal 

otoritenin benimsemediği çocuk profilini işleyen dergiler, çeşitli yaptırımlara maruz 

kalmıştır.79  

 

Tanzimat’ın ilânından sonra, çocukluk özelinde Batılılaşma çabalarının en bariz 

gözlemlendiği alan eğitimdir. II. Mahmut’un talim-i sıbyan hakkındaki fermanı bir 

kenara bırakılırsa, çocuk eğitimi alanındaki ilk kapsamlı yenilik, 1845 tarihli Sultan 

Abdülmecit’in sıbyan okulları ile ilgili Hatt-ı Hümayun’udur. 1869’a gelindiğinde 

Fransız sistemi incelenerek oluşturulan sınıflandırma sistemini temel alan Maarif-i 

Umumiye Nizamnamesi ile birlikte, ilköğretimin kızlar ve erkekler için zorunlu 

olması öngörülmüştür. ‘İptidai’ denilen yeni okullar, Batılı normlara uygun eğitim 

verilmesi için formüle edilirken, sıbyan mektepleri de varlığını sürdürmüştür. Ayrıca 

Tanzimat döneminde, ‘pedagojik çabalar’ ve ‘çocuklara öğütler’ olarak 

nitelendirilebilecek ilk eserlerin literatüre girdiği gözlemlenmiştir. Ethem İbrahim 

Paşa’nın Terbiye ve Talim-i Adab ve Nesayih-ül Etfal (1868) adlı eseri, çocuk 

terbiyesi meselesinin ‘müstakil bir ilgi alanı’ oluşturmaya başladığının ilk 

sinyallerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ethem İbrahim Paşa, eserinin 

başlangıcında çocukların eğitim-öğretimine ilişkin Türk dilinde çok az kitap 

bulunduğunu, mevcutların da çocuklara hitap etmekten uzak olduğunu ifade eder. 

Paşa’ya göre, çocuklara yaşlarının anlayabileceği bir dille seslenmek elzemdir.80 30 

dersten oluşan kitapta Ethem İbrahim, oğluna seslenerek ona birçok farklı alandan 

                                                 
77 Bahçe’den Etfal’e kadar çeşitli çocuk dergilerinde, fakir çocuklara ayrımcılık yapılmaması gerektiği 
işlenmiştir. Bu durum dergilerin daha çok orta sınıf çocukları tarafından erişebilinir olduğu hakkında 
ipucu vermektedir. 
78 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. C. Okay, Eski Harfli Çocuk Dergileri, Kitabevi, İstanbul, 1999. 
79 Örneğin 27 Kanun-u Evvel 1292 (1877)’de Arkadaş adlı mecmua kapatılmıştır.  
80  Ethem İbrahim Paşa, eserinin başında şunları ifade eder: “Çocuklara bulunduğu yaşın dilinde 
kullanılan ve okudukça içeriğini anlayıp, usuna ve zihnine giren sözler ile düzenlenmiş kısa deyişli 
öykü ve öğütleri; okuma sırasında tadına vararak ibret alınacak haberleri; insanlık ve uygarlıkça 
bilinmesi gereken hususları içeren ve çocukların güzel ahlâk göstermelerine ve eğitilerek kendilerini 
tehlikeye itmeyip, bedenlerin korunmasını gözetlemelerine ilişkin küçük hacimli kitaplardan başlanarak 
okutmak daha uygun görüldüğünden bundan önce yirmi beş ders üzere düzenlenmiş ve yaşamımın 
ürünü oğlumun okumasına ayrılmış olan bu kitapçığa bir sunuş beş ders ve bir sonuç da eklenmesiyle 
bütün okullarda okunmak için bastırılıp yayımlanmıştır.” Bkz. Ethem İbrahim Paşa, Çocuklara 
Öğütler (Terbiye ve Talim-i Adab ve Nesayih-ül Etfal), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1979, s. 
3, 4. Eser hakkında ayrıca bkz. “Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları”, Literatür Dergisi, Cilt: 4, 
Sayı: 7, 2006, s. 179. 
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örnekler ile yaşam öğütleri verir. Çalışkanlık, dürüstlük, helal kazanç, tasarruf, 

temizlik, doğru beslenme ve uyku alışkanlığı, hastalıklardan ve suçiçeği başta olmak 

üzere bilhassa bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri (ki bu durum çocuk bakımı 

ve sağlığı meselesinin ne denli önem kazandığı hakkında fikir verebilir) en çok 

üzerinde durduğu başlıklardır.81 Yazar, ayrıca gündelik yaşama dair pratik bilgiler 

verme kaygısındadır. Ateşten yararlanma ve yangından sakınma yollarından hangi 

binek hayvanına nasıl binileceğine kadar bir dizi konuda nasihatlerini sürdürür ve 

‘Tanzimat ruhu’na uygun şu ifadeler ile eserini neticelendirir:  

 

 

İnsan dünyada kendisini sevdiğinden, ötekilere yeğ ve üstün tutarlar ise 
de toplumun iyiliğini isteyen, kendisini de kayırmış olur. Asıl insanlık 
da onda bulunur. Bunca bilim ve fenlerin öğreniminden amaç, insanın 
doğası gereği istekli olduğu şeyleri ve yaşamını ne biçimde 
sürdürebileceğini öğrenip kendisini ve Tanrısını bilerek gönlü ve 
düşüncesi rahat olmak; bilgisinin sonucu olarak çoluk çocuğu ile rahat 
ve esenlik içinde geçinmek ve yurttaşlarına ve vatanına yararlı işlerde 
ve hizmetlerde bulunarak övünmek ve sonunda dünyaya yararlı bir 
yapıt bırakıp adını arkasından da hayırla andırmaktan ibaret 
olduğundan, madem ki dünyaya gelinmiş ve yine gidilecektir; kimseyi 
rahatsız edip incitmeden topluma yararlı hayırlı işlerde bulunasın.82       

 

 

Bir ufak hatırlatma ile Ethem İbrahim’in itaati ön plana çıkaran didaktik üslubunun, 

daha sonraki yıllarda benzer temalı eserlerde popülerliğini koruduğu belirtilmelidir. 

Yine Ethem İbrahim Paşa’nın Terbiye ve Talim-i Adab ve Nesayih-ül Etfal’ i 

haricinde, aslen tıpçı olan Mustafa Hami Paşa’nın Vezâif-i Etfâl (1883) adlı eseri83, 

Ahmet Mithat Efendi’nin, babalığı (ve anneliği) önemli bir sanat olarak tarif ettiği, 

babaların vazifelerini sıraladığı ve “aile düzeni”nin, terbiye meselesindeki ‘olumlu 

                                                 
81 Ethem İbrahim Paşa, a.g.e., s. 11-82. 
82 A. e., s. 103, 104. 
83 Mustafa Hami Paşa’nın bahsi geçen eseri, yayımlandığında büyük ilgi görmüştür. Mustafa Hami 
Paşa, kitabında daha çok çocukların ruhsal ve bedensel eğitimi ve vücut sağlığı üzerine odaklanmıştır. 
Yazarın ele aldığı başlıca konular arasında; anne-babaya ve büyüklere saygı ve itaat, doğruluk-
dürüstlük-tertiplilik-çalışkanlık, beslenme-giyinme kuralları, temizlik, cesaret, kararlılık, dini inançlar 
ile devlete ve millete hizmet yer alır. Yazarın özellikle devlete ve millet hizmet başlığı altında 
yazdıkları dönemin ruhunu anlatması açısından önemlidir. Mustafa Hami bu bahiste şöyle der: 
“Çocuklar! İyi bilin ki, yurdunu seven vatandaş devletin kanun ve tüzüklerine bağlı, yönetenlerine 
saygılı ve devletin yasalarına uyandır. Manevi değerlere düşkün, namuslu ve doğru olmayanlar, 
ülkelerini de sevmezler. Kanunlar dışında hareket etmek, haklıyı haksız ve haksızı haklı çıkarmak, 
yasaların uygulanmasına engel olacağından böyleleri her yönden layık oldukları cezayı görürler.” Bkz. 
Mustafa Hami Paşa, Çocuklara Altın Öğütler: Çocukların Vazifeleri, Ahsen Yayınları, İstanbul, 
2005, s. 80.    
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rolü’ne sıklıkla atıfta bulunduğu Peder Olmak Sanatı ismini taşıyan çalışması ve 

Münif Paşa’nın Ehemmiyet-i Terbiye-i Sibyan’ı, çocuk terbiyesi alanında önemli 

yapıtlar arasındadır. Münif Paşa’nın, daha sonra Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından 

“modern pedagojiye dair ilk tecrübe” olarak nitelenen bu eseri, babadan görme terbiye 

usullerinin eleştirilmesi açısından da ayrıca önemlidir. Ebeveynlere ve mürebbilere 

hitap eden Münif Paşa, çocukların mutlaka mektebe gönderilmesini öğütlemiş; dayağa 

karşı çıkmış ve çocuğa anadilini çok iyi öğretmek gerektiğini vurgulamıştır. Münif 

Paşa’ya göre, tüm bu aşamalardan sonra çocuk, ilgi alanı gözetilerek yönlendirilmeli 

ve hayata hazırlanmalıdır.84        

 

Tanzimat uygulamalarının çocuklara ilişkin getirdiği bir diğer yenilik ise, korunmaya 

muhtaç çocukların himayesine dairdir. Yukarıda kısaca bahsedildiği üzere, 

modernleşme sürecinin öncesinde himayeye ihtiyacı olan çocuklar, genellikle aile 

çevresinde bakılmaya çalışılır; yakın çevre yeterli olmaz ise, ‘besleme’ olarak başka 

ailelerin yanına verilir ya da vakıflar, imaretler aracılığı ile korunmaya çalışılırdı. 

Bunların ötesinde, çocukların malları dahil diğer haklarının korunmasına yönelik 

merkezi bir kurumsallaşma söz konusu değildir. Çocuğu himaye işinin ‘modern 

devletin bir gereği’ olarak güvence altına alınma teşebbüsü ise, ancak 1851 tarihli 

Eytam Nizamnamesi ile gerçekleşmiştir. Nizamname ile oluşturulan Emval-i Eytam 

Nezareti, çocukların haklarının muhafazası için adım atmış ve ayrıca yetim kalan 

çocukların Eytam İdaresine bildirilmesi şart koşulmuştur.85      

 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, çocuğun müstakil ve yetişkinden farklı bir 

varlık olarak ele alınması, Osmanlı siyasal yaşamına ve düşüncesine de yansımıştır. 

Tanzimat döneminden II. Abdülhamit iktidarına ve daha sonra 1908 Devrimi ve I. 

Dünya Savaşına uzanan süreçte, ‘ideal çocuk’ ve ‘ideal ebeveyn’ tanımları değişiklik 

göstermekle birlikte; vatana bağlılık, toplumsal disiplin, itaatkârlık, çalışkanlık gibi 

temalar süreklilik arz etmiştir. Bu çerçevede öne çıkan hususlardan biri, vatan ile aile 

arasında kurulan sıkı ilişkidir. Anne-baba ve kardeşleri sevmek, topluma sadakat ve 

bağlılığın ilk adımı olarak tahayyül edilmiştir. Çocuğun, aile üzerinden topluma karşı 

sevgi beslemesi ise, “vatan aşkına giden manevi yol”dur. Vatan, tıpkı anne, baba ve 

                                                 
84 A. Sınar, a. g. m., s. 179. 
85  Bu konuda bkz. E. Akyüz, Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Milli Eğitim 
Basımevi, Ankara, 2000.  
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kardeş gibi hesapsız, içtenlikle sevilmelidir. Özellikle II. Meşrutiyet’e kadar sultanın 

“velinimet-i biminnet” sıfatı ile “vatanın babası” olarak sunulması, bu bağlamda ayrı 

bir anlam kazanmaktadır. Koruyan, gözeten ve şefkatle saran sultan imgesi, mutlak 

monarşinin, dönemin ‘ideal’ aile reisliğine benzetildiğinin adeta kanıtıdır. II. 

Abdülhamit, sözü edilen “fakir ve muhtaç halkın hamisi” imajını yerleştirmek için 

çeşitli kurumsal adımlar da atmıştır. Bu bağlamda öncelikle, geleneksel sünnet 

törenleri86, “fenni yöntemler” ile birleştirilmiş; padişahın “halkın koruyucusu” sıfatı 

ile “terakkinin simgesi” olma iddiası harmanlanmıştır. 87  1896 yılında, Osmanlı 

devletinin en önemli sosyal kurumlarından biri olan Darülaceze’nin açılması ile 

birlikte hem “prestij” hem de “ihtiyaç karşılama” anlamında ciddi bir aşama kat 

edilmiştir. Dilenciliğin önlenmesi ve suç oranlarının düşürülmesi, Darülaceze 

projesinin bir yüzüdür. Diğer taraftan da kimsesizlere, özürlülere, yaşlılara ve bakıma 

muhtaç diğer insanlara devlet eli ile kurumsal bir himaye temin etme amacı 

güdülmüştür. Bu çerçevede Darülaceze içinde 1903 yılında terkedilmiş çocuklar 

öncelikli olmak üzere, dört yaş altı çocuklar için tam donanımlı bir kreşin 

oluşturulduğu da eklenmelidir. Çocuk sağlığı ve bakımına yönelik girişimlerin en 

önde gelen örneği ise şüphesiz modern bir çocuk hastanesinin temellerinin atılmasıdır. 

Modern bir kurum olan Hamidiye Etfâl Hastanesi88, çocuk sağlığının artık “kamusal 

bir mesele” haline gelmeye başladığının kanıtı gibidir. Yine çocukları salgın 

hastalıklardan korumak maksadı ile aşı uygulamasının yaygınlaştırılması da bu 

çerçevede değerlendirilebilir. Bilhassa çiçek hastalığını önlemek için kayda değer bir 

çaba sarf edilmiştir.89 

 

Bir prestij kurumu hüviyetindeki Hamidiye Etfal Hastanesi’nden sonra, II. 

Abdülhamit’in çocuklar için kurdurduğu diğer bir hayır kurumu olan Darülhayr-ı Ali, 

1903’te faaliyete geçmiştir. Maarif Nezaretine bağlı olarak çalışan kurumun daha 
                                                 
86  Osmanlı devletinde sünnet törenleri, şenlik kültürünün önemli öğelerinden biridir. Geleneksel 
şenlikler, içerisinde hem sosyo-ekonomik hem de politik mesajlar barındırmıştır. Sünnet şenlikleri 
sünnet olacak çocuğun hem acısını dindirmek hem de İslam cemaatine dahil olmasını kutlamak 
bağlamında işlevseldir. Sünnet çocuğuna genellikle atlas kumaştan kıyafetin hazırlanması, türbelere 
götürülmesi ve hediyeler alınması, sünnet ritüelinin olmazsa olmazlarıdır. Bu konuda kişisel anlatıları 
da içeren geniş bir değerlendirme için bkz. B. Onur, a.g.e., s. 203-223.       
87 Abdülhamit döneminde 1891 yılında, İstanbul’un dört bir yanında düzenlenen sünnet şenliklerinde 
2830 çocuk sünnet edilmiştir. Hamidiye Etfal Hastanesinin İstatistik Mecmuası’nda yukarıda özetlenen 
sembolik önem bilhassa vurgulanmıştır. Bkz. N. Özbek, “Darülhayr-ı Ali: II. Abdülhamit ve Kimsesiz 
Çocuklar”, Tarih ve Toplum, Sayı: 182, 1999, s. 12. 
88 Hamidiye Etfâl Hastanesinin tarihçesi hakkında bkz. F. İlker, Şişli Çocuk Hastanesi (Hamidiye 
Etfâl Hastanesi) Tarihi, Nurettin Uycan Matbaası, İstanbul, 1976.   
89 Bkz. V. Engin, “Sultan II. Abdülhamit ve Çocuklar”, Kültür, No: 12, 2008, s. 43, 44. 



 32

sonra Şehremaneti’ne bağlanması düşünülmüşse de, bu proje gerçekleşmemiştir. 

Padişahın bizzat öğrenci alımı işi ile ilgilendiği ve Hazine-i Hassa’dan mali yardım 

aktardığı Darülhayr-ı Ali, 1909 yılına kadar yetim çocuklar için bir barınma ve eğitim 

merkezi olarak hizmet etmiştir. 90  Tüm bu gelişmelere siyasal propaganda amaçlı 

olarak basında geniş yer verilmiştir; sultanın çocukları düşündüğüne, onların 

eğitimleri için okullar, yurtlar ve hastaneler açtırdığına dair ifadeler, ders kitapları 

dahil dönemin çocuk neşriyatına da sıkça yansımıştır.91 “Maarifperver” ve “şefkatli” 

sultanın çocuklarından beklediği ise itaat, sadakat ve çalışkanlıktır.       

 

II. Meşrutiyet’in ilânına kadar olan süreçte çocuklar için hazırlanan yayınlarda öne 

çıkan konulardan başında, “müstakbel devlet hizmetlilerinin” yetiştirilmesi 

gelmektedir. Çocukların eğitim görmesi ve çalışarak derslerinde başarılı olmasının 

uzun erimli “mükafatı”, onların gelecekte devlet görevlileri arasında saygın bir 

konuma gelebilme ihtimalleridir. Devlet katında vatana hizmet etmek, -tıpkı aileye 

hizmet etmek gibi- en büyük erdem olarak lanse edilmiştir. Osmanlı üst-kimliğinin 

inşası sürecinde, sultanın şahsiyetinde tüm tebaanın ve özelde çocukların Osmanlıca 

etrafında birleşmeleri yönünde önerilerde bulunulmuş, dil ortaklığının kardeşlik 

duygularını kuvvetlendireceği kabul edilmiştir. Geleceğin bürokratlarının Osmanlı 

kimliği üzerinde mutabık olmaları için, çocukluktan itibaren bu yönde eğitilmeleri 

gerektiği ifadelendirilmiştir. 1877–1878 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında, II. 

Abdülhamit’in genel politikasına uygun olarak, dinsel motifleri içeren yazıların 

çocuklara yönelik yayınlardaki ağırlığı artmış; dini telkinler, ders kitaplarının bir 

kısmına damgasını vurmuştur.92. Sultana bağlılık ve itaatin, Tanrı’ya sadakat ve itaat 

olduğu fikri işlenmiş, II. Abdülhamit’in Allah adına ve “adil”, “peder-i şefik” bir 

hükümdar hüviyeti ile hükmettiği iddia edilmiştir. Bir başka ifade ile, sultanın 

insanüstüleştirilmesi aracılığı ile mutlak monarşinin “sosyo-psikolojik meşruiyeti” 

temin edilmiştir. Hükmetme biçiminin doğallaştırılmasında, çocukların “küçük ve 

sadık bendeler” olarak yetiştirilmesi öne çıkarılmıştır.  

 
                                                 
90  II. Meşrutiyetin ilânından sonra Abdülhamit döneminde oluşturulmuş bir çok kurum yeniden 
düzenlenmiştir. Amaç, II. Abdülhamit’in iktidarını meşrulaştırma işlevi gören araçların ortadan 
kaldırılmasıdır. Devlet bütçesinin kötü durumu da, bahsi geçen süreçte etkili olmuştur. Bu bağlamda 
Darülhayr-ı Ali  de ‘yararsız’ görülerek kapatılmış ve malları başka kurumlara aktarılmıştır. Örneğin 
Darülhayr-ı Ali’nin kullandığı Zeynep Hanım konağı, Darülfünun’un kullanımına geçmiştir.  Bkz. N. 
Özbek, a.g.m., s. 18, 19.    
91 Bkz. N. Doğan, Ders Kitapları ve Sosyalleşme (1876*1918), Bağlam, İstanbul, 1994, s. 28-34. 
92 A.e., s. 35-38 
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II. Abdülhamit döneminde, iktisadi yaşamdaki değişimin izleri, devrin siyasi hedefleri 

içerisinde ekonomik kaygıların tuttuğu yerin artması ile gözlemlenebilir. Batı’ya 

iktisaden bağımlı olmanın yarattığı sıkıntı, siyasal denge arayışlarını kısmen de olsa 

etkilemiştir. Büyük ölçüde liberal olarak tarif edilebilecek bir ekonomik düzenin 

hakim olduğu II. Abdülhamit iktidarında, çocukların benimsemesi gereken iktisadi 

alışkanlıkların mahiyetine dair bir netliğin mevcut olmadığı iddia edilebilir. Bir 

yandan “müstakbel bürokratlar” olarak çocukların, -en azından bir kısmının- 

ekonominin işleyişinden haberdar olması beklenirken, diğer yandan ileride politik 

özgürlük talebi olması muhtemel müteşebbis bir sınıfın doğmasından da çekinilmiştir. 

Bir başka deyişle, çocukların asıl amacı servet biriktirmek değil ilim ve irfan sahibi 

olmaktır. 93  Bu ifadeden anlaşılacağı üzere zenginlikle “ilmi zenginlik” bir arada 

bulunması mümkün olmayan özellikler olarak algılanmıştır.     

 

 

1. 2. 2. II. Meşrutiyet’in İlânı ve “Yurttaş Çocuk” 
 

 

1908’de II. Meşrutiyet’in ilânı sonrasında, tebaadan vatandaşlığa geçiş olarak 

nitelendirilebilecek bir aşamaya gelinmiştir. Tarık Zafer Tunaya’nın belirttiği gibi, 

“siyaset yapan fertler artmış” ve “iktidara iştirak etme” hevesi ve kanalları görece 

çoğalmıştır.94 II. Meşrutiyet’in ilânı ile başlayan süreç, ‘ideal çocuk’ kavramını da 

büyük ölçüde vatandaşlık temelli olarak yeniden formüle etmiştir. Füsun Üstel’in 

ifadesi ile “Tanzimat’la bağımsız bir özne olmaya başlayan çocuk, II. Meşrutiyet’le 

birlikte potansiyel bir kamusal özneye dönüşmeye” başlamıştır. 95  Osmanlı 

toplumunun istikbali olarak telâkki edilmeye başlanan çocuk; müstakbel yurttaş, 

müteşebbis ve asker olarak, yalnızca ailesinin değil tüm toplumun -ve tabi ki devletin- 

bir unsuru olarak konumlandırılmış ve vazifelendirilmiştir.  

 

‘Küçük yurttaşlar’ olarak çocuklar, her şeyden evvel, II. Abdülhamit döneminin 

“sultana kayıtsız şartsız sadakat” düsturunu reddetmekle yükümlüdür. Artık sadakat 

duygusunun özdeşleştiği adres, mutlak monarşi değil; doğrudan meşruti yönetimdir. 
                                                 
93 Bkz. “Zenginlik Saadet Değildir”, Çocuklara Mahsus Gazete, No: 8, 4 Temmuz 1312. 
94 T. Z. Tunaya, Hürriyet’in İlânı, Arba Yayınları, İstanbul, 1996, s. 28. 
95  F. Üstel, “Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, 
İletişim, İstanbul, 2005, s. 32.  
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Belirtilmelidir ki; Jön Türk iktidarı, sultana bağlı genç yaşlı tüm tebaadan çekinmiştir; 

toplumsal algı dünyasını dönüştürecek reformların ivedilikle uygulamaya konması, 

biraz da bu nedendendir. Yeni rejimin çocuklarından beklediği, öncelikle meşruti 

idareye sahip çıkacak erdemlerle donatılmasıdır. Hürriyet, müsavat, adalet ve uhuvvet 

ilkeleri, yeni neslin yetiştirilmesinde dikkate alınması gereken temel prensiplerdir. 

Meşruti idarenin temel özellikleri ile üstünlüklerini öğrenmek ve bu çerçevede hak ve 

yükümlülüklerden haberdar olmak, ‘küçük yurttaş’ın “asli vazifesi”dir. Bir başka 

deyişle, II. Meşrutiyet ile birlikte, yurttaşlığa atıfta bulunan bir pedagojik yaklaşım ve 

din referanslı ahlâk öğretisi yerine büyük ölçüde “görev” duygusuna dayandırılan bir 

“kamusal sorumluluk” fikri gündeme gelmiştir.96 Bu çerçevede askerlik, “şerefli ve 

mukaddes bir hizmet” ve “emsalsiz bir görev” olarak tanımlanmıştır. Vatana ve 

siyasal iktidara itaat, vatanperverlik, çalışkanlık gibi süreklilik arz eden özellikler ise 

‘ideal’ çocuğun tasvirinde birinci dereceden önem taşımaya devam etmiştir. Anayasa 

ve Meclis-i Mebusan ile vatan arasında kurulan ilişki, siyasal otoritenin tüm 

meşruiyetini anayasal olmasına bağlayarak aslında hukukilik zemininde önemli bir 

işlev görmüştür. Bu bağlamda Müstecabizade İsmet’in Mekatib-i İbtidaiyye çocukları 

için “kıraat risalesi” olarak hazırladığı Rehber-i İttihat adlı eserde, Meclis-i Mebusan 

ilk kez çocuklar tarafından anlaşılır bir dille neşredilmiştir. Meclis-i Mebusan’ın 

terkibi, işlevi ve ehemmiyeti, çocuklara kısaca anlatılmıştır.97 Yeni rejimin çocuklara 

yönelik endoktrinasyon çabalarının en önemli vasıtalarından biri, şüphesiz, 1908 

sonrasında, müfredatta yapılan değişikliklerdir. Malumatı-ı Medeniye ve Ahlâkiye ve 

İktisadiye adı altında yurttaşlık bilgisi vermek maksadı ile müfredata eklenen müstakil 

dersler, göze çarpan ilk büyük değişimdir. Ayrıca 1908 sonrasında çocukların kitlesel 

mobilizasyonunu ve ‘kamusal heyecanını’ arttırmak için çeşitli alanlarda çaba 

gösterilmiştir. Bu bahiste zikredilmesi gereken, 10 Temmuz’ların “milli bayram” 

olarak coşku ile kutlanmasıdır. Hürriyeti sembolize eden ve 1909’dan itibaren bir 

milli bayram olarak kutlanan 10 Temmuz’lar, Osmanlılık fikrinin ve “milli birlik” 

duygusunun güçlenmesi için bir araç formunda değerlendirilmiştir. 98  Kutlamalara 

yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da katılmış; imparatorluğun birçok şehrinde çocuklar, 

                                                 
96 Bkz. Z. Toprak, “80. Yıldönümünde “Hürriyetin İlânı” (1908) ve “Rehber-i İttihad”, Toplum ve 
Bilim, No: 42, 1988, s. 157. 
97 Bkz. Z. Toprak, a.g.m.   
98 Bkz. S. Yamak, “Meşrutiyetin Bayramı: “10 Temmuz İd-i Millisi”, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, No: 38, Mart 2008, s. 326-328. 
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resmi kutlamalarda boy göstermiştir.99 Bir adım daha ileri gidersek 10 Temmuzlar, 

çocukların ‘eski rejim’i lanetlemesi, yeni rejime ısınması için uygun bir vesile olarak 

telâkki edilmiştir.100 Bayrama denk gelen günlerde, çocuk dergilerinin özel sayılar ve 

ekler çıkardığı da tespit edilmiş; çocuklara özel şiir kitaplarında “10 Temmuz” temalı 

manzumeler yer almıştır. Bu çerçevede Sabri Cemal’in şu mısraları, dönemin ruhunu 

adeta özetler:  

          

 

Uyuyorduk biz önce 
Hür değildik evvelce 
Esir kaldık yıllarca 

On Temmuz’da canlandık 
“Hürriyet”i kazandık. 

Ne rahatlık var idi 
Ne malımız mal idi 
Ne canımız can idi 

On Temmuz’da canlandık 
“Adalet”i kazandık. 

Bütün millet o zaman 
Birbirine hep düşman 
Yanıyordu şu vatan 

On Temmuz’da canlandık 
“Uhuvvet”i kazandık. 
Hükmederdi paşalar 

Esir idi ağalar 
Sürülürdü babalar 

On Temmuz’da canlandık 
“Müsavat”ı kazandık. 

Yaşa, yaşa On Temmuz! 
Seni bayram tanırız 

Şimdi hep bir, hep hürüz 
On Temmuz’da canlandık 
İnsanlığı kazandık.101 

 
                                                 
99 Örneğin 10 Temmuz 1909 kutlamaları için yapılan hazırlıklarda bir çok etkinliğin içinde çocukların 
yer alacağı haberleri basına yansımıştır. Bu konuda bak. S. Yamak, a.g.m., s. 328-331.  
100 10 Temmuzların sözü edilen işlevini en güzel örnekleyen metinlerden biri, 15 Temmuz 1910 tarihli 
Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası’nda da yer alan “10 Temmuz” adlı uygulamalı ders örneğidir. İstanbul 
Darülmuallimi müdürü Satı Bey, okul bünyesinde bir Tatbikat Mektebi kurdurtmuştur. Bu mektepte, 
“milli bayram üzerine ders: 10 Temmuz” adlı metinde, öğretmen ile öğrenciler arasında geçen 
diyalogun içerisinde “coşkulu bayram hazırlıkları”, meşrutiyet rejiminin “faziletleri”, Abdülhamit 
idaresinin “fenalıkları” uzun uzadıya yer almıştır. Özellikle II. Abdülhamit’i hainlik itham eden 
satırlarda, padişahın milleti soyup askerleri aç bıraktığı ileri sürülmüş ve kurdurduğu hafiye teşkilatının, 
büyük bir baskı rejimine yol açtığı ifade edilmiştir. Bkz. O. Kafadar, “Tatbikat Mektebi’nde “10 
Temmuz” İnkılabı”, Tarih ve Toplum, Sayı: 158, 1997, s. 10-16.  
101 (Vurgular ban ait) S. Cemil (Yalkut), “10 Temmuz”, Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler, İstanbul 
1330, s. 43, 44’ten Akt. C. Okay, , Meşrutiyet Dönemi Çocuk Edebiyatı, Medyatek, İstanbul, 2002, s. 
66. 
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Yukarıdaki manzumede vurgulanan hürriyet teması, sadece politik bir hüviyet 

içermez; iktisadi faaliyetin tanımını da etkileyen bir ruh haline gönderme yapar. 

Tahmin edilebileceği üzere, II. Meşrutiyetin ilânı sonrasında, ülkenin servet birikimi 

ve ticaret kapasitesi olarak Batı’nın çok gerisinde kalmış olmasının doğurduğu 

problemleri bertaraf etmek için, hızlı bir kalkınma programının hayata geçirilmesi 

düşünülmüştür. Yeni rejime bağlı bir müteşebbis sınıfının oluşturulmasına öncelik 

verilmiştir. Konumuz açısından önem taşıyan başlık ise, çocukların “müstakbel 

girişimciler” olarak tahayyül edilmeye başlanmasıdır. Bu eksende, çocukların ticarete 

heveslendirilmesi ile cesaretlerinin arttırılması hedeflenmiş ve sık sık “milli servetin” 

öneminden bahsedilmiştir.102  Çünkü vatan, artık yalnızca “can ve kan fedakârlığına” 

değil; ‘nakdi özveri’ye ve ‘ticari zeka’ya da muhtaçtır. Zenginleşmeyi hedefleyen 

nesiller, yurdu yeniden şahlandıracaktır. Teşebbüs-i şahsi fikrinin ve ticaretin, 

çocuklar arasında bu üslupla yerleştirilmeye çalışılması, aynı zamanda memuriyetin, 

(sınırlı da olsa) hegemon söylemde itibar kaybetmesine işaret eder. Öyle ki; bazı edebi 

metinlerde çocukların memurluğu akıllarından çıkarıp; ticari hayatta başarıyı 

hedeflemeleri ve memlekete bu şekilde hizmet etmeleri gerektiği ileri sürülmüştür.103 

Ülkenin kalkınması ve ulusal servet birikimi ile şahsi zenginlik ve fedakârlık 

üzerinden kurulan bu yeni ilişki; kimi zaman çeşitli dinî referanslarla desteklenmeye 

çalışılmış ve böylece müteşebbis ruhun moral kaynakları keşfedilmiştir.   

 

 

1.2.3. Trablusgarp ve Balkan Savaşları: Milliyetçiliğin ‘İdeal’ 

Çocuğunun Doğuşu 
 

 

1911 Osmanlı-İtalyan Savaşı, güçlenmeye ve etkinlik alanını genişletmeye başlayan 

Türk milliyetçiliği için sesini daha gür duyurma dönemidir. Milliyetçi ideologların 

                                                 
102 Örneğin bkz. Piraye, “İdare-i Beytiye”, Mekteplilere Arkadaş, No: 2, 1328. 
103 Örneğin Çocuk Dünyası’nda yayımlanan Ticaret Ninnisi’nde şu mısralar yer almaktadır: “Ticaretle 
kurtulacak memleket / Kainata nam verecek bu devlet/Yaşar mı hiç ticaretsiz bir millet? / Çalış oğlum, 
tacir ol, ninni / Memur olma, amir ol, ninni / Memurluğu düşüncenden sil, unut…” Bkz. N. Hürrem, 
“Ticaret Ninnisi”, Çocuk Dünyası, No: 72, 1330.  Nazım Hürrem’in aynı temayı işleyen ve çocuklara 
yönelik yazılan başka manzum eserleri de olduğunu eklemek gereklidir.   
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Trablusgarp Savaşını konu alan yazıları104 ve ‘intikam’ teması etrafında milliyetçi 

fikirlerin çocuklara yönelik hazırlanan metinlere yansıması dikkat çekicidir.105 Ancak 

Türk milliyetçiliğini bir dip akıntı olmaktan çıkararak ana akım haline getiren en 

büyük kırılma, şüphesiz Balkan Savaşlarıdır. Trablusgarp savaşının milliyetçi 

çevrelerde yarattığı infiali unutmamakla beraber, Rumeli’deki toprak kayıplarının 

neden olduğu öfke ve intikam duygusunun, İtalyanlara duyulandan çok daha yoğun ve 

güçlü olduğu söylenebilir. Öyle ki; Balkan Savaşları sonrasında milliyetçi söylem, 

yalnızca siyasal alana değil; ekonomiden edebiyata kadar hemen hemen her alana 

süratle hakim olmuştur. Bu çerçevede ‘ideal çocukluk’ tanımı, tıpkı yetişkinler için 

olduğu gibi, milliyetçi jargonun tesiri altında yeniden yapılmıştır. Yeni bir “milli 

pedagojinin” tesisi, “Türklüğün istikbali” ve “devletin bekası” için elzem görülmüş; 

çocuklardaki “milli ruhun” ve aralarındaki “tesanüdün” canlandırılması öncelikli 

hedef olarak ilân edilmiştir. 1913 sonrasında basılan çocuk kitaplarında ve 

dergilerinde, Türklüğün zenofobik kaygılar ile harmanlanarak vurgulanması, sözü 

edilen hedefe uygundur. 106  Dönemin milliyetçi ideologlarından Ziya Gökalp, Aka 

Gündüz, Hüseyin Ragıp ve Mehmet Emin Çocuk Dünyası’nda107, Yusuf Akçura ise 

Talebe Defteri’nde 108  çocuklara milliyetçilik propagandası yapmıştır. Balkan 

Savaşlarında kaybedilen toprakların travmatik etkisi, intikam ile şiddet duygularını 

kamçılamış ve militarist argümanları beslemiştir. Çocuklar, gelecekte yitirilen 
                                                 
104 Trablusgarp Savaşı, başta Ö. Seyfettin ve Mehmet Ali Tevfik gibi isimler olmak üzere milliyetçi 
çevrelerce yakından izlenmiştir. Ancak İtalyanlara bırakılan toprakların yeniden gündeme gelmesi, 
Balkan Savaşları sonrasında olmuştur. Milliyetçi ideologlar, bir gün kuzey Afrika’da yitirilen 
toprakların intikamının alınacağını ümit etmiştir. Örneğin bkz. Mehmet Ali Tevfik, Turanlının 
Defteri, Milli Hareket Yayınları, İstanbul, 1971. 
105 Bu bağlamda dikkate değer bir örnek, Ali Ulvi (Elöve)’nin Osmanlı-İtalyan Savaşı münasebeti ile 
kaleme aldığını ifade ettiği “Cenge Giderken” adlı şiiridir. Cepheye gitmeden önce anne ve babası ile 
helalleşen genç şunları söyler: “Ahdim olsun; alayım milletimin öcünü/Ölmeyeyim, öldürmeden ikisini, 
üçünü”. Anne ve baba ise, gururla çocuklarına geçenlerde şehit düşen dayısının öcünü almasını söyler. 
Bkz. A. U. Elöve, Çocuklarımıza Şiirler, İstanbul, 1959, s. 41-44. 
106 Balkan Savaşları sonrasında Ciddi Karagöz, Çocuk Yurdu, Mektepli, Mini Mini başta olmak üzere 
bir çok dergide milliyetçi fikirlerin vurgulandığı gözlemlenebilir. Bkz. C: Okay, Eski Harfli Çocuk 
Dergileri, Kitabevi, İstanbul, 1999. 
107  Yavuz Selim Karakışlar’a göre; Çocuk Dünyası dergisi, İttihat ve Terakki’nin özlem duyduğu 
milliyetçi kadroların yetişmesinde işlevsel bir öneme sahiptir. Karakışlar’ın aktardığı üzere dergide yer 
alan bazı yazıların başlıkları şöyledir: ‘Türk Yavrusu’, ‘Hatırla ki’, ‘Türk Yavrularına’, ‘Turanlının 
Vasiyeti’, ‘Vatan İçin’, ‘Yurt Sevgisi’, ‘Candan Dinle’, ‘Bayrak’, ‘Sancağı Sev Yavrum’, ‘Derse Çalış 
Kardeşim’, Ben Türküm’, ‘Kahraman Türkoğluyum’, ‘Dünyanın En kuvvetlisi’, ‘Türk Gücü’… Bkz. 
Y. S. Karakışlar, “II. Meşrutiyet’te Bir Çocuk Dergisi: Çocuk Dünyası”, Tarih ve Toplum, Sayı: 52, 
Nisan 1988, s. 24-28. Dergiye dair bir hatırlatmada bulunmakta faydar var; Çocuk Dünyası dergisinde 
özellikle dilde sadeleşme konusunun işlendiği görülmektedir; hatta bu amaçla bir dil yarışmasının 
düzenlenmesi dahi gündeme gelmiştir. Ayrıca “milli manzumelere duyulan ihtiyaç” sıkça 
vurgulanmıştır.    
108 Yusuf Akçura dışında Rıza Tevfik, Hüseyin Ragıp, Celal Sahir, Ahmet Cevdet gibi isimler de 
Talebe Defteri’nde yazmıştır. Balkan Savaşı sonrasında, intikam temasının en çok işlendiği dergilerden 
biri olan Talebe Defteri’nde, Müslüman boykotajına dair yazılar da yer almıştır.  
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toprakların intikamını alacak, kan dökecek ‘müstakbel askerler’ olarak tahayyül 

edilmiştir. Müslüman Türkleri, “vahşi hayvanlar gibi katleden Bulgarlar” öncelikli 

hedeftir. Örneğin Ethem Neşet’in 12 yaşındaki çocuk kahramanı Nuri, orduya 

Bulgarlardan intikam almak için katılacaktır. 109  İntikam arzusu, dönemin çocuk 

şiirlerine de yansımıştır. Rodoslu Ahmet Kemal’in “Öç Duygularından”ı, A. Rıza’nın 

“İntikam Öğüdü”, Mehmet Rıfat’ın “İntikam”ı, M. Cemaleddin’in “Türk Öcü”, 

Hüseyin’in “İntikamı Unutma”sı, S. Korkud’un “Türk Gücü”, dönemin çocuk 

dergilerinde yayımlanan şiirlerden sadece bazılarıdır. 110  Bu şiirlerde, Türk 

çocuklarının yeni oyuncaklarının top, süngü ve barut olduğu111 ve “mini mini Türk 

yavrusunun” Altınordu’nun neferi olarak112 , “milletinin/ırkının intikamını alacağı” 

yazılmıştır. Ayrıca Türklerin uzak geçmişteki “şanlı zaferleri” ve dinî öğretideki cihat 

ve şehitlik kavramları, yeni yetişecek kuşağa aktarılarak istikbal için “milli” bir 

motivasyon yaratılması amaçlanmıştır. Tam bu noktada, etnisist karakterli 

milliyetçilik anlayışı ile Ömer Seyfettin’in öykülerinin ‘ideal çocukluk’ bağlamındaki 

yeri tartışılmalıdır. Doğrudan çocuklar için yazmamakla birlikte çocuklarca 

okunan/çocuklara okutulan yazarların başında gelen Ömer Seyfettin, Balkan 

Savaşlarından yaşamını yitirdiği 1920 yılına kadar, içinde milliyetçi unsurlar 

barındıran çok sayıda hikâye kaleme almıştır ve bu hikâyelerin birçoğu, cumhuriyetin 

ilk yıllarından bugüne hâlâ yeniden basılmaktadır.113 Yazarın Türkçülük vizyonundan 

yazılmış öyküleri arasında; Forsa, Primo Türk Çocuğu, Beyaz Lale, Hürriyet 

Bayrakları, Bir Çocuk: Aleko, Çanakkale’den Sonra, Fon Sadriştayn’ın Karısı, Fon 

Sadriştayn’ın Oğlu ve Müjde ilk akla gelen örneklerdir. Seyfettin’in “tarihe dayanan” 

Başını Vermeyen Şehit ya da Pembe İncili Kaftan gibi öyküleri de aynı kategoriye 

dahil edilebilir. Aşağıda milliyetçiliğin ‘ideal’ çocuğuna dair aktarılan özellikler, 

Seyfettin’in öyküleri ve siyasi yazıları içinde bol miktarda mevcuttur.                       

 

                                                 
109 Bkz. E. Neşet, “Kahraman Nuri”, Çocuk Dünyası, no: 6-7, 18-15 Nisan 1329. 
110 Bkz. C. Okay, Meşrutiyet Dönemi Çocuk Edebiyatı, Medyatek, İstanbul, 2002, s. 38-53. Sözü 
edilen şiirlerin oldukça sert bir dille yazıldığı, her türlü pedagojik kaygıdan uzak salt propaganda 
düzeyinde kaldığı rahatlıkla söylenebilir.  
111 Bkz. A. Rıza, “İntikam Öğüdü”, Çocuk Bahçesi, No: 9, 1330. 
112 Bkz. S. Korkud, “Öç Türküsü”, Çocuk Dünyası, No: 36, 1329. 
113 Ömer Seyfettin’in öyküleri, 1938 yılında Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapevi tarafından dokuz cilt 
olarak yayımlanmıştır. Bu ciltlerde; İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Bomba, Gizli Mabet, Asilzâdeler, 
Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lâle, Mahçupluk İmtihanı ve Tarih Ezeli Bir Tekkerürdür yer almıştır. 
Bkz. Ömer Seyfettin: Yaşamı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler, (der. M. Uyguner), Bilgi Yayınevi, 
Ankara, 1990, s. 50, 51. Daha sonra farklı yayınevleri, Ömer Seyfettin öykülerini basmaya devam 
etmiş; çocuklara okutulacak temel eserler içinde Seyfettin’in yapıtları yer almıştır.     
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Balkan Savaşları sonrasında yükselen milliyetçilik akımının etkisi ile ‘ideal’ 

çocukluğun ve vatan tasavvurunun dayandırıldığı temel referans noktası, Türklük ve 

Müslümanlık olmuştur. “İdeal” çocuğun sahip olması gereken özellikler, Türklük ve 

milletin istikbaline göre tarif edilmiştir. Bu bağlamda, Ömer Seyfettin’in “Türklük 

Mefkuresi” başlığı altında, bir çocuğun nasıl “Türk milliyetperveri” olacağına dair 

getirdiği yanıtlar, dönemin milliyetçi düşünüşünün karakteristik yönlerini açığa vurur. 

Seyfettin’e göre, Türk çocuğu öncelikle konuştuğu dili sevmeli ve İstanbul 

Türkçe’sini herkese öğretmeye çalışmalıdır. Türklerin dünyadaki “en necip ve cesur 

millet” olduğunu bilmeli, Türklüğü sürekli methetmeli; tarihini ve milletinin 

yetiştirdiği kahramanları tanımalı, sevmeli ve övmelidir. Şahsi yaşamının faniliğini, 

milletinin ebediliğini idrak etmeli; milletine asla lakırdı söyletmemeli; sadece ulusu 

için çalışmalı ve hiçbir zaman yorulmamalıdır. Sözü edilenleri başarabilmesi için 

bedenini, izcilik ve idmanla; zihnini, bilgi ve fenle; ruhunu ise milli mefkure ile 

güçlendirmelidir.114 Milliyetperver Türk çocuğu, sahip olduğu hasletler ile annesine –

bir başka deyişle- eşsiz vatanına sahip çıkmalıdır. Türkiye’deki milliyetçi ideolojinin -

birçok başka örnekte olduğu gibi- vatanı, kadın bedeniyle (ve özellikle annelik ile) 

özdeşleştirmesi ve düşman imgesini “namahreme el uzatan” üzerinden kurması, 

“ulusun çocuklarına biçilen vazifeyi” de tanımlamıştır. Vatanın “milliyetperver öz 

çocukları”, ‘müstakbel askerler’ olarak ‘annelerinin gözyaşlarını silmeli’ ve ‘kız 

kardeşlerinin emniyetini sağlamalıdır’. Türk ve Müslüman olmayan “üvey çocukların” 

ihanetinden haberdar olmalı; gerekeni yapmalıdırlar. Bahsi geçen “üvey çocuk” 

nitelemesinin erken cumhuriyet döneminde de devam ettiği not edilmelidir. 

 

Balkan Savaşları sonrasında sertleşen politik iklimin ve yükselen milliyetçiliğin 

iktisadi yansımaları da olmuştur. Türk ve Müslüman olmayanlara karşı güvensizliğin 

ve nefretin arttığı bu dönemde, yalnızca siyasal alanı değil; iktisadi yaşamı da 

Türkleştirmek fikri revaçtadır. Çocuklara, zengin olan gayrimüslimlerin, servetlerini 

Türkler üzerinden “haksız bir şekilde kazandıkları”, sonra da “utanmadan ihanet 

ettikleri” anlatılmıştır. İhanetin bedeli ödetilmeli; dolayısıyla Türk kaynaklarından 

beslenen “sefil otlar”, “bahçeden temizlenmelidir”. 115  Bu çerçevede, 1913-14 

Müslüman Boykotajına çocukların da dahil edilmesi arzulanmış ve Müslüman Türk 

çocuklarına “milli iktisada” uygun davranmaları öğütlenmiştir. Gayrimüslimlerden 

                                                 
114 Ö. Seyfettin, Türklük Üzerine Yazılar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993, s. 92, 93. 
115 Bkz. T. Nurettin, “Sefil Ot”, Çocuk Dünyası, No: 1, 1329. 
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alışveriş yapmamaları gerektiği vurgulanmış; ‘minik yavrular’, ithal mallara rağbet 

etmemeleri konusunda uyarılmışlardır. Ayrıca milli bir burjuvazi yaratmanın 

imkânlarının tartışıldığı literatürde, Türk çocuklarının devletin ve milletin menfaatleri 

doğrultusunda ticari yaşamda faaliyet gösterme konusunda cesaretlendirilmeleri 

istenmiştir.      

 

Balkan Savaşları ile ortaya çıkan politik iklimin ve düşüncenin, “ideal çocuğun” 

yukarıda kısaca ifade edilen temel özelliklerini inşa etmek için başvurduğu temel 

vasıta, yine müfredata dair düzenlemelerdir. Balkan Savaşlarının travmatik etkisinin 

izdüşümlerinden biri, 1913 tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkatı’dır. 

“Vatansever çocuklar” yetiştirilmesi bağlamında; Malumat-ı Medeniye ve Ahlâkiye 

ve İktisadiye dersi dışında tarih ve coğrafya derslerinden de istifade etme yönünde bir 

irade doğmuştur.116 Türklük vurgusu ve milliyetçi argümanlar ile beslenen bir vatan 

tahayyülü, hem ders kitaplarında hem de popüler neşriyatta ağırlığını arttırmıştır. 

Ayrıca İttihat ve Terakki idaresi, vatan savunması ile beden eğitimi arasında sıkı bir 

ilişki kurmuş ve özellikle çocuk/genç eğitimi özelinde “kavi ve gürbüz vatan 

evlatlarının” yetiştirilmesine önem verilmiştir. Terbiye-i bedeniye dersleri 117 , 

Mekatib-i İptidaiye-i Umumiye’den Darülmuallimin’e kadar çeşitli eğitim 

kurumlarının haftalık ders programına dahil olmuştur.118 Benzer bir noktadan hareket 

ile, I. Dünya Savaşının zor şartlarında çocuklara milliyetçi duygular aşılamak ve 

moral takviyesinde bulunmak amacı ile çeşitli festivallerin tertiplenmesi gündeme 

gelmiştir. İstanbul’da çok sayıda okulun katıldığı 15 Mayıs 1916 tarihli çocuklar günü 

bu bağlamda kayda değer bir örnektir. Daha sonra İttihat ve Terakki’nin önemli 

isimlerinden Şükrü Bey’in düzenlediği etkinlikler de, çocukların beden sağlığı ile 

milliyetçi hedefleri harmanlayan bir paradigmanın ürünüdür.119 Ayrıca Selim Sırrı 

(Tarcan) ise ilki 19 Nisan 1916’da gerçekleştirilen “İdman Bayramı” ile her yıl 

kutlanacak özel bir gün tesis etmek istemiştir. 11 Mayıs 1917’de ikincisi yapılan 

                                                 
116 F. Üstel, a.g.e., s. 37, 38. 
117  Beden eğitiminin kapsamı ve okullarda beden eğitimi ve öğretimi konusu, Feridûn’dan Selim 
Sırrı’ya kadar birçok isim tarafından ele alınmıştır. Tartışmaların Tedrisât Mecmuası’ndaki yansımaları 
için bkz. Ş. Oruç ve G. Kırpık, Osmanlı’da Modern Öğretim, Strateji, Yöntem ve Teknikleri: 
Tedrisât Mecmuası’ndan Makaleler, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, s. 279-298.   
118 Y. Akın, “Gürbüz ve Yavuz Evlatlar” Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor, İletişim, 
İstanbul, 2004, s. 55. 
119  C. Okay, “Sport and Nation Building: Gymanastics and Sport in the Ottoman State and the 
Committee of Union and Progress, 1908–1918”, The International Journal of History of Sport, vol: 
20, No:1, March 2003, s. 154, 155. 
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“İdman Bayramı”nda ilkine ilaveten yaralananlara/sakatlananlara nasıl müdahale 

edileceğini gösteren tatbikatlar yapılmıştır. Darülmuallimin-i Aliye bünyesinde 

düzenlenen “İdman Bayramları”, savaş şartları nedeniyle 1917 sonrasında 

sürdürülememiştir.120 Tarihsel olarak değerlendirildiğinde, çeşitli jimnastik gösterileri 

ve yarışmaları, oyunlar ve marşlarla süslenmiş çocuklara yönelik tüm bu faaliyetlerin, 

çocukların “disipline edilmiş küçük yurttaşlar” olarak inşasında rol oynadığı 

saptanabilir.  

 

Tanzimat ile Osmanlı düşünce yaşamına giren modern çocukluk, Balkan Savaşları 

sonrasında “Türklüğü kurtaracak minik askerler” ve “müstakbel anneler” olarak 

milliyetçi perspektiften bir kez daha inşa edilmiştir. Yukarıda kısaca bahsedildiği 

üzere iktisadi projeler, milliyetçi söylemin ‘ideal çocuk’ tarifine eklemlenmiştir. 

Birinci Dünya Savaşının patlak vermesi ve Osmanlı Devletinin savaşa dahil olması ile 

birlikte, çocuklara yaklaşıma dair pratik meselelerde konjonktürel bir artış ve değişim 

gözlemlenmiştir. Cephe ve cephe gerisinde kayıpların artmasının kaçınılmaz bir 

sonucu olarak öksüz ve yetim kalan çocukların sayısı hızla yükselmiştir. Bu dönemde, 

kimsesiz kalan çocukların kurumsal bir çatı altında himaye edilmesi fikri, Himaye-i 

Etfal Cemiyeti’nin kurulmasına öncülük etmiştir.121 1917’de faaliyete geçen Cemiyet, 

‘müstakbel vatandaşlar’ olarak kimsesiz çocukların, “sıhhat esasına müstenit irfan ve 

ahlâk” ile “milli hüviyete” uygun olarak korunmasını kendine amaç edinmiştir. 

Cemiyet, bir süre sonra, kimsesiz çocukların barınacağı bir misafirhane inşa ettirmiş 

ve özellikle bağış toplama yolu ile etkinlik alanını genişletmeye gayret etmiştir.122 

İstanbul’un işgali ve mütareke döneminde Himaye-i Etfal Cemiyeti ciddi zorluklar ile 

                                                 
120  Atabeyoğlu’na göre, Selim Sırrı’nın çabaları sonucunda bu tip gösteriler yurda yayılmış ve 
Ankara’da 1921 tarihinde “Mektepliler Bayramı” adı ile idman şenlikleri düzenlenmiştir. Atabeyoğlu, 
Cumhuriyet gazetesine atıfla, 1924’te Kadıköy İttihat Spor Sahası’nda “idman bayramı” gösterilerinin 
düzenlendiğini de yazar. Bkz. C. Atabeyoğlu, Kurucumuz Selim Sırrı Tarcan, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 25. Cumhuriyet döneminde “İdman Bayramına” 
benzer etkinliklerin en önemlisi, 10 Mayıs 1928’de, Ankara’da kız ve erkek liselerinin, orta muallim 
mekteplerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bkz. Ö. Güven, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Gençlik ve Spor 
Bayramları”, Toplumsal Tarih, Sayı: 65, Mayıs 1999, s. 34.  
121 Yetim ve öksüz çocuklar için kurumsal çabaların ilk örneklerine 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının 
sonrasında rastlanmıştır. II. Abdülhamit döneminde, 1899 yılında çocuk sağlığı konusunda ilk kurumsal 
adım atılmış ve yukarıda ifade edildiği üzere 1903’de Darülhayr-ı Ali kurulmuştur. Sözü edilen 
yetimler okulunda iş ve meslek eğitimi verilmiştir. Nadir Özbek’in yorumuna göre, Abdülhamit 
devrinin çocuklar için oluşturulan bu iki kurumu aracılığıyla çocuklar ve toplum nezlinde padişahın 
monarşik ve paternalist iktidarı meşrulaştırılmıştır. Bkz. N. Özbek, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Sosyal Devlet Siyaset, İktidar ve Meşrutiyet 1876–1914, İletişim, İstanbul, 2002.    
122 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. C. Okay, Belgelerle Himaye-i Etfal Cemiyeti: 1917-1923, Şule, 
İstanbul, 1999 ve M. Sarıkaya, “Savaş Yıllarında Himaye-i Etfal Cemiyetinin Çocuk Sağlığı 
Konusundaki Hedef ve Faaliyetleri”, Savaş Çocukları: Öksüzler ve Yetimler, 2003, s. 33-47.   
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karşı karşıya kalmış ve özellikle Cemiyetin şubelerinin faaliyetleri önemli ölçüde 

aksamıştır. 17 Ocak 1921 tarihli padişah iradesi ile kamu yararına çalışan cemiyet 

olarak kabul edilen Himaye-i Etfal Cemiyeti, aynı yıl Ankara’da “ihyaen” tesis 

edilmiştir. 123  Daha net bir ifadeyle, Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da göreve 

başlaması sonrasında bazı mebusların inisiyatifi ile İstanbul’daki dernekle aynı adı 

taşıyan yeni bir Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmak istenmiş ve bu ancak 30 Haziran 

1921’de gerçekleşebilmiştir. İstanbul ve Ankara’daki iki hayır derneği arasında 

genellikle ‘gerilimli’ bir ilişki hüküm sürmüş; nizamnameleri neredeyse ortak olan iki 

kuruluştan İstanbul’daki 1923 yılında yapılan genel kurulundan sonra yeni bir genel 

kurul toplantısı yapmadan faaliyet alanından çekilmiştir.124 Ancak belirtilmelidir ki; 

çocuk bakımı sorunu, imparatorluğun son döneminden yeni ulus-devlete devreden 

pratik çocuk meselelerinin başında gelmiştir. Erken cumhuriyet döneminin ele alındığı 

satırlarda bu konuda daha ayrıntılı değerlendirmeler yapılacaktır. 

 

Son olarak, erken cumhuriyet dönemi üzerine derinlemesine inceleme ve analize 

teşebbüs etmeden önce birkaç noktanın daha altını çizmekte fayda var. Modernleşme 

sürecinin Batı’daki genel izleği ile Osmanlı topraklarındaki serüveni arasında, birçok 

başka alanda olduğu gibi, çocukluk özelinde de benzerlikler ve farklılıklar söz 

konusudur. Hem maddi koşulların hem de zihniyet dünyalarını şekillendiren diğer 

sosyo-kültürel etkilerin mekâna ve zamana ilişkin değişimi, modern anlamda çocuğun 

özneleşme sürecini derinden etkilemiştir. Genel hatları ile Batı’da, orta çağın dinsel 

kavrayışının bir yansıması olarak, çocukluğun daha ziyade günahkârlıkla özdeş 

kılınması, ancak maddi koşulların değişimi ve Aydınlanma felsefesinin karşı çıkışı ile 

değişime uğramıştır. Çocuğun ‘doğuştan masum’ ve ‘kıymetli’ olduğunun 

dillendirilmesi, yukarıda ifade edilmeye çalışıldığı gibi, Batı modernleşmesinin 

çocukluk algılamasında adeta bir ‘dönüm noktası’dır. Burjuvazinin sosyo-ekonomik 

hayata kattığı dinamizm ile bilhassa 17. yüzyılın son çeyreğinde çocuğa, gelecek 

planlarında daha geniş bir yer ayrılmaya başlamıştır.  

 

Osmanlı topraklarının Müslüman tebaasında ise, İslam inanç sisteminin bir ön kabulü 

olarak çocuklar zaten doğuştan günahsızdır. Fakat bu durum, modern anlamda bir 

çocukluk tahayyülü için yeterli bir şart değildir. Zira Osmanlı’da çocuğun 

                                                 
123 Bkz. H. Akbayrak, “Himaye-i Etfal Cemiyeti”,  Tarih ve Toplum, Sayı: 52, Nisan 1988, s. 31.  
124 C. Okay, a.g.e., s. 56-65. 
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özneleşmesine imkân sunan maddi zemin, Batılılaşma projesinin gündeme gelmesiyle 

ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında (kısmen) oluşmaya başlamıştır. Çocuklara yönelik 

hazırlanan yazılı kaynakların tarihsel bir perspektiften değerlendirilmesi bile tek 

başına bahsi geçen durumu ifşa eder niteliktedir. Örneğin Batı dünyasında çocuklar 

için ilk süreli yayına, 1788’de Juvenile Magazine ile rastlanırken Osmanlı’daki 

muadili, 1869 tarihli Mümeyyiz’dir. Süreli yayınlardaki zaman farkı, aşağı yukarı 

çocuklar için kaleme alınan tavsiye nitelikli diğer çalışmalar için de geçerlidir. Politik 

perspektiften modern çocukluk paradigmasının yurttaşlık yönüne dair de benzer bir 

saptama yapılabilir. Örneğin Batı’da, daha çok Fransa özelinde, 1789 sonrasına 

rastlayan ‘müstakbel yurttaş olarak çocuk’ algılaması, Osmanlı topraklarında ancak II. 

Meşrutiyet yıllarında karşımıza çıkar. Çok yönlü batılılaşma mücadelesi veren 

Osmanlı’da, 19. yüzyılın sonlarında, eğitim başta olmak üzere birçok sahada 

çocukların ‘özne’ olarak kabul edildiğini gösteren bir dizi kanıt olmakla birlikte, tam 

manası ile ‘çocuk özne’nin potansiyel olarak ‘kamusal özne’ haline gelişi, meşruti 

rejimin siyasi projesi ile olanaklı kılınmıştır. Çocukluğun politik inşasının bir başka 

veçhesi olan çocukluğun militarizasyonu hususunda ise aynı değerlendirmeyi yapmak 

pek mümkün değildir. Tarihsel olarak Batı’da ve Osmanlı’da çocukluğun 

militarizasyonu, hemen hemen aynı tarihlere denk düşer. Fakat bu eksende önemli bir 

noktayı atlamamak gerekir: Osmanlı’da, Batı tecrübesinden farklı olarak, çocuğun 

‘kamusal özneleşme potansiyelinin’ keşfi ile militarize edilmesi arasında zaman farkı 

neredeyse mevcut değildir. Bir de bu duruma iki savaş arası dönemin militarist ve 

despotik etkilenmeleri eklendiğinde, aşağıda ayrıntılandırılacağı üzere, çocukluğun 

militarizasyonu ilkesel manada Türkiye’nin yakın tarihinde görece süreklilik 

kazanmıştır. Bundan sonraki bölümlerin ilkinde, erken cumhuriyet döneminde, ‘ideal’ 

çocuğa yüklenen özellikler; ikincisinde ise “milli pedagoji” kavramsallaştırması başta 

olmak üzere, ‘ideal’ çocuğa yaklaşımda döneme hakim olan temel parametreler ve 

motifler ele alınacaktır.                  
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

 

2. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ‘İDEAL’ ÇOCUĞUN  

TEMEL ÖZELLİKLERİ 

  
 

Cumhuriyetin ilânı sonrasında, yeni rejimin ideologlarının temel siyasi projesi, 

cumhuriyet değerlerine ve inkılâplarına bağlı, ‘kurucu/koruyucu Gazi imgesine’ sahip 

çıkan yeni kuşaklar yetiştirmektir. “Şarklı” olmaktan kurtularak Batının medeniyet 

seviyesine ulaşmaya ant içmiş; aynı zamanda da kendi ulusal sınırlarının içerisini 

‘cennet’ olarak kabul etmiş bir ‘cumhuriyet nesli’, geleceğin yegâne teminatıdır. 

Eğitim ve öğretim alanında girişilen tüm inkılâplar, ‘cumhuriyetçi kuşaklar’ yaratarak 

yeni rejimin vaat ettiği modernleşme ve kalkınma idealine ulaşmak üzere 

tasarlanmıştır. Bu amaca uygun olarak, çocukluk bağlamında da Osmanlı geçmişinin 

izleri silinmeyi çalışılmış; saltanat ve hilafet makamları yerilmiş ve daha çok İslam 

öncesi döneme (Orta Asya’ya) atıf yapılmıştır. Çocuk bahsinin geçtiği hemen hemen 

her metinde, cumhuriyetin birçok konuda olduğu gibi, çocuk meselesinde de ‘tarihi bir 

başlangıç’ yaptığı ve bu başlangıçın aynı zamanda geleceği garanti altına aldığı 

savunulmuştur: 

 

 

Yeni Türkiye doğmadan ve yaratılmadan önce çocuk, üzerinde 
durulması lâzım gelen ve derin bir ihtimamla korunması icabeden bir 
varlık değildi. Ona; ana ve babanın tabiî olan alâkasından başka, 
cemiyetin ve devletin de belki daha fazla bir bağlılık göstermesi 
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lüzumu bir an bile düşünülmemişti. Halbuki çocuk, yurdun ve 
cemiyetin binnetice Devletin temelidir. Vatan dediğimiz toprak parçası 
onun sağlam bünyesi ile korunur, mamur ve mes’ut olur. Devlet 
dediğimiz teşkilâtın gücü, onun küçük varlığının istikbale namzet 
kuvvet ve kudretine dayanır ve millet onun tâ beşikten alacağı maddi 
ve manevi sağlık ve terbiyenin derecesi nisbette sağlam bir bünyeye 
sahip olabilir… Onun içindir ki çocuk Atatürk devrinin üzerinde 
durduğu en ehemmiyetli işlerden ve büyük bir kıymet verdiği 
mukaddes varlıklardan biridir. 1 

 

 

Çocukluk konusundaki bu özel ilginin yanı sıra, yetişkin eğitimi/halk terbiyesi 

bağlamında atılan adımlar da dikkate alındığında, özellikle cumhuriyetin ilk 

yıllarında, tüm yurttaşların birer ‘öğrenci’ haline geldiği/getirildiği ifade edilebilir. 

Çocukların ‘ideal yurttaşlık’ formasyonuna sahip olmasını ve belirlenen pencereden 

dünyayı tanımasını arzulayan seçkinler, hem resmi/kurumsal yönde çaba sarf etmişler 

hem de popüler denilebilecek alanlardaki faaliyetleri çoğunlukla desteklemişlerdir. 

Çocuğa verilen kıymetin ve çocuk sevgisinin söylemsel olarak hiç olmadığı kadar ön 

plana çıkması ile birlikte, bilhassa çocuk edebiyatı alanına duyulan ilgi artmıştır. 

Çocuk “umut”, “gelecek”, “mutluluk”, “sevilesi bir varlık” olarak edebi metinlerde 

resmedilmeye başlamış2; çocuklara hitaben kaleme alınan eserler çoğalmıştır. Yeni 

gelişmekte olan çocuk edebiyatı, dönemin sosyo-politik atmosferinden büyük ölçüde 

etkilenmiş ve geçiş sürecinin tüm çelişkilerini içinde barındırmıştır. Heyecanın ve 

umudun yanı sıra, yakın geçmişin travmatik izleri de çocuk edebiyatına yansımıştır. 

Dolayısıyla, cumhuriyet çocuğunun politik inşasını analiz etme teşebbüsü, içerisinde 

resmi kaynakların yanı sıra özellikle çocuk edebiyatını içeren kapsamlı bir çalışmayı 

zorunlu kılmaktadır.  

                                                 
1 Ş. Dora, “Yeni Rejimde Çocuğun Ehemmiyet ve Kıymeti”, Uludağ Bursa Halkevi Dergisi, Sayı: 18, 
Birinci Teşrin 1938,  s. 45-47. Aynı vurgulara sahip daha geç tarihli bir örnek ise S. Ünsal’dan: 
“Cumhuriyet Türkiye’sinin ele aldığı ve üzerinde ısrarla durduğu davaların en başında ‘çocuk davası’ 
gelmektedir. İmparatorluk devrinde tamamıyla ihmal edilmiş, ana ve babaların eline bırakılmış olan 
çocuk, ancak cumhuriyet hükümetiyledir ki kaderin zavallı bir oyuncağı olmaktan kurtularak milli bir 
dava halinde ortaya çıkabilmiş ve yüzyıllarda beklediği alakaya nihayet kavuşabilmiştir… Gerçekten 
çocuk davası, bizim gibi nüfusça fakir olan milletlerde önce milli hakimiyet ve bütünlüğü koruma sonra 
da bilgi ve sanat davası halinde tecelli eder.” S. Ünsal, “Milli Bir Dava olarak Çocuk Davası”, Çocuğa 
Doğru, Yeşilyurt Matbaası, Kırklareli, 1949, s. 6. 
2  Cumhuriyetin ilk yıllarında, özellikle çocuk sevgisini konu alan şiirlerin dikkat çekiciliği 
vurgulanmalıdır. Çok sayıda edebiyatçı ve şair, çocukları “ülkenin yarını” ve “mutluluk kaynağı” 
olarak tanımlamıştır. Örneğin Behçet Kemal Çağlar’ın Çocuk adlı şiirinde şu mısralara rastlanır: 
“Çocuk, en yamandır “cefası çok güzel”in! Ona bak, her şeye bak; unut her şeyi unut…/Çocuk mu? 
Büyük yarın, asıl ülkü, ilk umut…” B. K. Çağlar, “Çocuk”, Çocuk Haftası, Kitap: 7, 193?, s. 9. Aynı 
temayı işleyen iki Hasan Ali Yücel şiiri için ise bkz. H. A. Yücel, “Ninni”, Çocuk Sesi, No: 394, 12 
Temmuz 1937, s. 3 ve H. A. Yücel, “Yavrum”, Çocuk Sesi, No: 395, 19 Temmuz 1937, s. 3.     
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Okur-yazarlık oranının arttırılması amacı ile uygulanan politikalar ve ilk öğretim 

seviyesindeki öğrencilerin niceliksel yükselişi, ders kitaplarının ve çocuklara yönelik 

edebi eserlerin yazılmasını teşvik etmiştir. Ancak bu bağlamda üzerinde durulması 

gereken önemli noktalardan biri, sözü edilen dönemde çocuk edebiyatının ‘müstakil 

bir alan’ olduğu bilincinin henüz tam manası ile yerleşmemiş olduğudur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, daha çok yetişkinlerin dışında, ara sıra çocuklara da 

(kısmen) hitap edecek eserler ortaya koyan Aka Gündüz, Mahmut Yesari, Abdullah 

Ziya Kozanoğlu gibi yazarlardan bahsetmek mümkündür.3 Sözü edilen erken dönem 

eserlerinde, daha sonraki yıllarda göze çarpan birçok temanın dağınık bir şekilde yer 

bulduğu gözlemlenebilir. 1928’de yeni harflerin kabulü sonrasında başlatılan okuma-

yazma seferberliğini takiben, çeviri ve uyarlama eserlerin sayısı artmış4 ve 1930’lu 

yıllarda resimli çocuk hikâyeleri, romanları, piyesleri ve dergilerinde geçmişe oranla 

kayda değer bir artış gerçekleşmiştir. Ömer Seyfettin’in öyküleri tekrar basılmaya 

başlamış; İskender Fahrettin Sertelli’den Cahit Uçuk, Huriye Öniz, Cemil Cahit Cem, 

Nimet ve Rakım Çalapala’ya kadar birçok isim, çocuk edebiyatı ile ilgilenmiştir. Bu 

bağlamda Muallim Cemal ve Çalapala çifti örneğinde olduğu gibi 5 , bilhassa 

öğretmenlerin çocuk edebiyatı alanında didaktik öğeler içeren edebi ürünler verdikleri 

ifade edilmelidir. Ayrıca yine bu dönemde, yayınevleri çocuklara mahsus seriler 

çıkarmış; çocuklar için çeşitli tiyatro metinleri adapte edilmiş6, yeni mektep piyesleri 

yazılmış; çocuk dergileri ise hem içerik hem de dış görünüm açısından çeşitlenmiştir. 

Başta Ateş, Cumhuriyet Çocuğu, Çocuk Sesi, Çocuk Duygusu, ve Yavrutürk olmak 

üzere çok sayıda çocuk dergisinde, İstanbul’un kurtuluşundan Lozan’a Milli 

Mücadele’deki evreler ve sonrasındaki inkılâplar, hikâyeleştirilmiştir. Özellikle 
                                                 
3 Çocuklara sınırlı da olsa ulaşan bu eserlerin tetkikinin kayda değer bir önem arz ettiği belirtilmelidir. 
Kozanoğlu’nun Kızıltuğ (1923) ve Atlı Han (1924), Türk Korsanları (1926) ve Gültekin (1928) adlı 
tarihi romanları ve M. Yesari’nin Bağrıyanık Ömer’i (1930) bu kategoriden eserlerin arasında en dikkat 
çekicilerdir. Bkz. F. Erdoğan, “Toplumsal Tarihimizde Çocuk Edebiyatının Yeri”, Toplumsal Tarihte 
Çocuk, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2006, s. 81. Ayrıca A. Z. Kozanoğlu’nun birçok eserinin 
çocuk dergilerinde bölüm bölüm yayımlandığı da belirtilmelidir. Örneğin Kozanoğlu’nun Kızıl Tuğ ve 
Gültekin’i, Çocuk Sesi dergisinde, Oğuz Han’ı ise 28 Mayıs 1958’den itibaren Çocuk Haftası’nda bu 
şekilde yayımlanmıştır. Benzer şekilde Enver Benhan Şapolyo’nun Yayla Gülü de, Cumhuriyet 
Çocuğu’nda parça parça basılmıştır.   
4 Bkz. S. Çıkla, “Tanzimat’tan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler”, Hece Dergisi, Yıl: 9, 
Sayı: 104-105, Ağustos-Eylül 2005, s. 96.  
5  Çalapala çiftinin 87 Oğuz adlı eseri, cumhuriyetçi değerlerin çocuklara aktarılmasında önemli 
eserlerden biri sayılır. Muallim Cemal’in Küçük Durmuş ismini taşıyan romanı ise mektepliler romanı 
olarak yayımlanmıştır. Fakat eser, dil ve üslup açısından çocuklara hitap etmekten uzaktır.  
6 Şişli Terakki Lisesi talebe temsil heyeti tarafından Moliere’in Malade Imaginaire’sinden uyarlanan 
Meraki Hanım, bahsi geçen adaptasyonlardan bir örnektir. Bkz. Meraki Hanım, Mektep Temsilleri 
Serisi: 1, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1931.  
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1940’lı yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumunun çabaları ile çocuklara yönelik, bir kısmı 

tercüme olan yüzden fazla eser bastırılmıştır. Bu çerçevede, Behzat Minez’den Enver 

Benhan Şapolyo’ya, Hikmet Şevki’den Naki Tezel’e, Kemal Kaya’dan Nezihe 

Araz’a, Zuhuri Danışman’dan Zahide Durur’a, Melâhat Sezener’den Cahit Uçuk ve 

Macide Atatuğ’a kadar birçok yazarın, çocuk kitapları yayımlanmıştır. 7  Çocuk 

Esirgeme Kurumunun çıkardığı seride, çocuk hikâyeleri, piyesleri vb. dışında 

çocuklar için, müfredata yardımcı nitelikte ve farklı konularda eğlenceli ve pratik 

bilgiler kazandırmaya yönelik eserlerin de mevcut olduğu söylenmelidir.8 Yine Hasan 

Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde 9 , Türkçe’ye çevrilen Batı 

klasikleri içerisinde çocuk edebiyatı kitapları da yer almıştır. Tüm bunlara ilaveten, ilk 

mektepten başlayarak çocukların içinde rol alabileceği eğitici nitelikli oyunlar ile 

piyesler yazılmış ve sahnelenmiştir.10 Söz konusu tüm bu eserlerin içerisinde yer alan 

                                                 
7 Örneğin bkz. H. Şevki, Hayat Pınarı, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 
1943; E. B. Şapolyo, Atatürk, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943; B. 
Minez, İstiklâl Madalyası, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943; B. 
Minez, Türk Çocukları Unutmuyor!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 
1945; M. Sezener, Emrindeyiz, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Cumhuriyet 
Matbaası, Ankara, 1943; N. Tezel, Altın Tas, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, 
Ankara, 1943; K. Kaya, Buz Denizinde Bir Kovalamaca, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci 
Kitapları, Ankara, 1943; E. B.: Şapolyo, İnönü, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, 
Cumhuriyet Matbaası, Ankara, 1943; E. B.: Şapolyo, Egemenlik Ulusundur, Çocuk Esirgeme Kurumu 
Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944; N. Araz, Güzel Günler, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve 
Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944; M. Atatuğ, Ben de Asker Olacağım!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul 
ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944; C. Demiray, Ateşler İçinde, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve 
Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944; Z. Danışman, Fatih Sultan Mehmet II., Çocuk Esirgeme Kurumu 
Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1945; Z. Durur, Ebedi Şef Atatürk, Çocuk Esirgeme Kurumu 
Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1945. Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yayımlanan tercüme 
çocuk kitaplarından birkaç örnek ise: C. H. Andersen, Karlar Kraliçesi, Çocuk Esirgeme Kurumu 
Okul ve Öğrenci Kitapları,  Ankara, 1943; C. H. Andersen, Bülbül, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve 
Öğrenci Kitapları,  Ankara, 1944; C. H. Andersen, Küçük Deniz Perisi, Çocuk Esirgeme Kurumu 
Okul ve Öğrenci Kitapları,  Ankara, 1945. Yine kurumun çıkardığı kitapları arasında Türker Acaroğlu 
tarafından Bulgarca’dan çevrilen beş hikâyeye de rastlanır. Bkz Birimiz Hepimiz İçin, (çev. Türker 
Acaroğlu), Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944. 
8 Örneğin bkz. H. Örs, İlkokulda Kağıt ve Karton İşleri, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci 
Kitapları,  Ankara, 1943; G. Demirkaya, Eğlenceli İş ve Oyunlar, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve 
Öğrenci Kitapları,  Ankara, 1944; A. Duru, Artık Yün Parçaları ile İğne ve Örgü İşleri, Çocuk 
Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944. Müfredata yönelik yardımcı kitaplardan 
örneklerden birkaçı; Kempinsky, Birinci Sınıflar İçin Kolay Aritmetik, Çocuk Esirgeme Kurumu 
Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943; K. Kaya, İkinci Sınıflar İçin Kolay Aritmetik, Çocuk 
Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944. 
9 Hemen hatırlatmak gerekir ki; Hasan Âli Yücel’in kültür bakanlığı görevine gelmesi, çocuk 
mecmualarında yer bulmuştur. Yücel’in yaşam öyküsünü ve yaptıklarını anlatan satırlarda “okullara, 
öğretmenlere, öğrencilere baş olan bir zatı” Türk çocuklarına anlatmanın bir “vazife” olduğu ifade 
edilmiştir. Ayrıca Yücel’in genç yaştaki başarısı, tüm çocuklara örnek gösterilmiştir. Bkz. “Yeni Kültür 
Bakanımız Hasan Âli Yücel”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 10, 4 Sonkanun 1939, s. 153.     
10 Nurettin Sevin, çocuklar için kaleme alınan piyeslerin ve mektep temsillerinin önemini şu şekilde 
özetlemiştir: “Mektep temsillerinden maksat, birçok terbiyevi faaliyetlerde olduğu gibi ana sınıfındaki 
çocuktan mektep öğretmenlerine kadar herkesi bir araya bir meşale etrafına toplayabilmek ve içtimai 
faaliyetler vücuda getirmektir.” N. Sevin, Pedagojik Temsiller, CHP Konferanslar, Ankara Halkevi, 
1938, s. 13.  
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temel öğelerin tespiti ve resmi kaynaklardaki benzerleri ile birlikte değerlendirilmesi, 

‘ideal çocuktan’ beklenen davranışların ipuçlarını sergilemektedir. Ancak 

unutulmamalıdır ki; çocuklar için kaleme alınan eserlerin kendi içinde birbiri ile 

örtüşen ve farklılaşan yanları mevcuttur; daha net bir ifade ile, resmi bakışın temel 

argümanlarını birebir yansıtan metinler olduğu gibi, belirli noktalarda görece ayrı 

düşen popüler eserlere rastlamak da olasıdır. Dolayısıyla çocuk edebiyatında tek bir 

‘ideal çocuktan’ çok, ‘ideal çocuklardan’ bahsetmek daha analitiktir. Bu nedenle, 

erken cumhuriyet döneminde çocukluğun politik inşası irdelenirken hem resmi görüşü 

doğrudan yansıtan ifadelere, metinlere –ve özellikle müfredata ve ders kitaplarına- 

hem de daha popüler kaynaklara birlikte bakmak elzemdir. Aşağıda açıklanmaya 

teşebbüs edilecek savaşkanlıktan çalışkanlığa, tutumlu olmaktan doğru(cu)luğa, ‘ideal 

evlât’ betimlemesinden cinsiyete bağlı rol dağılımına, tüm ‘makbul çocukluk halleri’ 

bu nüans akılda tutularak okunmalıdır.                    

 

 

2.1. ‘İdeal’ Çocuğun Medenilik Alâmetleri ve Dünya Ülkeleri 
 

  

Cumhuriyet seçkinleri için yeni rejim bir ‘medeniyet projesi’dir. Çocuklar da bu 

projenin en önemli ve vazgeçilmez yapıtaşıdır. Cumhuriyetin evlâtları, küçük 

yaşlardan itibaren ‘medeni olmanın kıymeti’ni ve ‘incelikleri’ni idrak etmelidir. 

Giyim kuşamdan temizliğe, kültür-sanattan kentlilik bilincine kadar bir dizi 

‘medeniyet gereği’, yeni kuşaklara doğru ve eksiksiz bir şekilde öğretilmelidir. Erken 

cumhuriyet dönemi eliti için bahsi geçen ‘aydınlatma eylemi’, tam anlamı ile bir 

‘misyon’dur. Dolayısıyla, hem müfredatı kapsamalı hem de popüler kaynaklardan 

beslenmelidir. Bu çerçevede bilhassa yurt bilgisi ve kıraat kitapları, ‘medenileştirme’ 

arzusuna paralel olarak seferber edilmiştir. Toplu kullanıma açık mekân ve araçlarda 

davranış kuralları, kıyafete ve temizliğe özen göstermenin ehemmiyeti, sofra adabı 

gibi çok sayıda başlık, ders kitaplarında işlenmiştir.11 Birçok edebi çocuk metninde 

benzer konular, farklı olay örgüleri içerisinde, çocuklar için ilgi çekici bir üslupla 

kaleme alınmıştır. Bahsi geçen eserlerde, bilhassa kamusal mekânları ‘medeni’ ve 

                                                 
11 Bahsi geçen başlıkların, yurttaşlık kitaplarında işlenişi hakkında geniş bilgi ve kapsamlı bir analiz 
için bkz. F. Üstel, Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, 
İletişim, İstanbul, 2005, s. 174–180. 
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‘titiz’ bir şekilde kullanmayanlar, küçük-büyük ayrımı yapılmaksızın ayıplanmıştır. 

Eğitimin, uygar toplumla bağdaşmayan ‘tüm rahatsız edici manzaraları’ ve 

‘kabalıkları’ ortadan kaldıracak nitelikte bir güç olduğunun altı çizilmiştir.12  

 

Seçkinlerin, çocuklara ‘medenilik alâmetleri’ni belletmeye yönelik uğraşı içerisinde, 

seyahat hikâyeleri ayrı bir yer tutmuştur. Çünkü seyahat öyküleri, farklı gelişmişlik 

düzeylerini sergileme bakımından oldukça işlevseldir. Ayrıca içerdiği zengin örnekler 

aracılığı ile, Batılı olan ile olmayan arasındaki ‘uygarlık mesafesi’ni kolay anlaşılır bir 

dille aktarma gücüne sahiptir. Bu bakımdan, erken dönem seyahat hikâyelerini 

coğrafya kitapları ile birlikte takip etmek, ‘ideal’ çocukluğun inşasında ‘medenilik 

kriteri’ ve dünya algılamasını anlamak açısından önem arz etmektedir.   

 

19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yabancı ülkelere dair bilgiler, çocuk 

yayınlarında yavaş yavaş kendisine yer bulmaya başlamıştır. Sözü edilen gelenek, 

cumhuriyetin ilânını takip eden yıllarda da artarak devam etmiş, çocuklar için yazılan 

seyahat hikâyeleri çocuk dergilerinde tefrika halinde yayımlanmış ve yine bu 

dönemde bir kısmı kitaplaşmıştır. Tüm bunlar dikkate alındığında, erken cumhuriyet 

döneminde, “çocuklara mahsus bir seyahat edebiyatı” oluşturma yönünde adımlar 

atıldığı ifade edilebilir. Ulus-devleti, dünya üzerinde konumlandırmak, sınırların dışı 

ile içi arasındaki politik, sosyo-ekonomik ve kültürel farkları göstermek ve böylece 

yeni bir ‘ulusal kimlik’ yaratmak, çocuklar için hazırlanan gezi kitaplarının temel 

kaygıları dahilindedir. Bu amaca yönelik olarak çocuklar için yazılan seyahat 

hikâyeleri, Almanya’dan Japonya’ya, Amerika’dan Çin’e, Afrika’dan kutuplara, 

Sibirya’dan Tahiti’ye kadar farklı coğrafyaları, toplumları ve kültürleri kapsar 

nitelikte kurgulanmıştır.  

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, çocuklar için yazılan gezi kitaplarında, özellikle Batı 

imgesi ve modernite tasavvuru ile ilgili ipuçları bulmak mümkündür. Batılı güçlere 

karşı askeri ve siyasi mücadele sonrasında kurulan yeni ulus-devlet, modernite 
                                                 
12 Örneğin çocukların topluca sinemaya gidişini anlatan satırlarda Küçük Durmuş’un sinema içerisinde 
nelerden rahatsız olduğu şu ifadeler ile okuyucuya aktarılır: “Binanın içersinde tuhaf bir çıtırdı 
başlamıştı. Sanki bir sürü böcek, kuru yaprakları kemiriyordu. Kimisi çekirdek yiyor, kimisi fıstık 
kırıyor bazısı da çikolata kağıtlarını yere atıyordu. Bu haller herkesin canını sıkıyordu. Durmuş’un da 
canı sıkıldı. Kalkıp onlara haykırmak, sinemada yemiş yemesinin, gürültü yapmasının çok ayıp bir şey 
olduğunu söylemek istedi. Fakat sonra düşündü. O zavallı çocuklar mektebe devam etmedikleri için, 
evlerinde de bu kaideleri kimseden belleyemedikleri için elbette bilmiyorlardı. Bilselerdi hiç böyle bir 
şey yaparlar mı idi!” M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933, s. 42.  
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projesini Batı’ya endekslerken, aynı zamanda onu simgesel düzeyde yeniden inşa 

etmiştir. Çocuklara özel kaleme alınan seyahat hikâyelerinde, bir yandan ulaşılmak 

istenen refah ve kalkınma düzeyi ile modern-kentli alışkanlıklar13 işaret edilirken, bir 

yandan da “ulusal özgüven” yaratmak maksadı ile Türklük ve yeni rejim öne 

çıkarılmıştır. Hikâye kahramanı çocukların, çoğunlukla orta ve orta üst sınıfa mensup 

şehirli ailelerin evlâtları olmaları ve hem kendilerinin hem de yakın çevrelerinin 

başarılı bir profil sergilemeleri, bilinçli bir çaba ile, yeni rejimin çocuklarının 

potansiyelini göstermek amacıyla tahayyül edilmiştir. Ağabeyleri Cevdet Bey’in işleri 

nedeni ile Berlin’de bulunan iki çocuğun, Reşat ve Suat’ın seyahatları ve 

karşılaştıkları, bu çerçevede dikkate değerdir. Hikâyede çocuklar, Almanya’da 

gördükleri geniş ve bakımlı caddelerden, zengin müzelerden, muazzam abidelerden, 

sanat eserlerinden, hayvanat bahçelerinden ve teknolojik gelişmelerden büyük 

hayranlık duymuşlardır. Suat’ın “biz de çalışsak elbette böyle eserler meydana 

getirebiliriz. Bunları yapanlar insan değil mi?” sözleri, gıpta ile şaşkınlık arasındaki 

bir ruh haline işaret eder.14 Çocuklar, ağabeylerine Berlin’den ayrılmadan önce Zeplin 

ile gezintiye çıkmak istediklerini söylerler ve Cevdet Bey, kardeşlerinin arzusunu 

yerine getirir. Küçük yolcular, özellikle de “Türk oldukları için” tüm yolcuların 

dikkatini ve ilgisini üzerlerine toplarlar. Yolcuların sürekli Türkiye ile alâkalı sorular 

sordukları ve çocuklardan aldıkları cevaplardan memnun olduklarını belirtmeleri, 
                                                 
13 Özellikle kamusal alanların temizliğine yapılan vurgu, bireylerin kent kurallarına riayet ettiğine dair 
ifadeler ve kültür kurumlarının nitelik ve nicelik olarak üstünlüğü, çocuklara mahsus yazılan seyahat 
hikâyelerinde öne çıkmaktadır. Kent yaşantısının adabı, hayat kıraati ve yurt bilgisi kitaplarına da konu 
olmuştur. Ali Kami’nin Sokakta adlı metni tam da bunu anlatmaktadır. Bkz. N. ve A. Halit, Hayat 
Kıraatı, Sınıf: 4, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1934–1935, s 81-83. Aynı temanın yurt bilgisi 
kitaplarına yansıması için bkz. Maarif Vekilliği, Yurt Bilgisi, İlk Mektep Kitapları: Beşinci Sınıf, 
Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1933, s. 35-37. Bu bağlamda benzer unsuların çocukların 
yanı sıra yetişkinlere de hitap eden eserlerde ayrıntılı bir şekilde yer bulduğu belirtilmelidir. Örneğin 
Faik Sabri Duran’ın 1933 yazında Londra’ya yaptığı seyahate dair izlenimleri, önce Akşam 
Gazetesinde neşredilmiş sonra da kitaplaşmıştır. Yazar, Avrupa’da müzelerden lunaparklara kadar 
gördüğü tüm yerleri övgü dolu sözler ile aktarmıştır. Bkz. F. S. Duran, İstanbul'dan Londra'ya: 
Şileple Bir Yolculuk,  Akşam Kitaphanesi, İstanbul, 1934. Yazarın diğer eserleri de aynı minvaldedir. 
Örneğin bkz. F. S. Duran, Akdeniz’de Bir Yaz Gezintisi, Kanaat, İstanbul, 1938. Benzer iki örnekte S. 
S. Tarcan’ın Bugünkü Almanya ve Garpta Hayat adlı eserleridir. Bkz. S. S. Tarcan, Garpta Hayat 
Devlet Matbaası, İstanbul, 1929 ve Bugünkü Almanya (Yardımcı Kıraat), Devlet Matbaası, İstanbul, 
1930.   
14  Bkz. Graf Zeplinle Bir Günlük Seyahat, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat 
Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932. “Almanya’da Bir Cevelan” adlı bir başka hikâyede de 
sınıfını birincilikle bitiren bir çocuğun babası ile Almanya’ya gitmesi ve gördüklerini mektupla 
arkadaşına iletmesine tanık olunur. Öne çıkarılan unsurlar neredeyse tamamen aynıdır. Almanların 
şehircilik anlayışı, çalışkanlığı ve ileri teknolojisi övülür. Hikâyenin kahramanı olan çocuk, arkadaşına 
Almanya’dan gönderdiği son mektupta “Almanlar gibi ileri millet olmak sürekli çalışmalarının” 
gerektiğini yazar. Bkz. Almanya’da Bir Cevelan, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat 
Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 28. Ayrıca Almanların kent yaşamını, düzen ve 
disiplinini öven bir başka eser için bkz. S. S. Tarcan, Bugünkü Almanya (Yardımcı Kıraat), Devlet 
Matbaası, İstanbul, 1930.      
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hikâye içinde ayrı bir yer tutar. Ayrıca Zeplin’in süvarisi Doktor Ekner’in Cevdet Bey 

ve kardeşlerini sırf Türk oldukları için görmek istemesi ve sonrasındaki yorumları da 

ilginçtir. Ekner’in Türkleri çok sevdiğini, onlardan çok etkilendiğini, Türklerin ırk 

itibari ile nazik ve kabiliyetli olduklarını söylemesi, “mağrur Türk” portresinin 

imrenilen özne tarafından itiraf edilmek kaydı ile bir ölçüde tescillenmesi anlamına 

gelmektedir.15 Yine İskenderiye’den Bombay’a adlı bir başka hikâyede Türk genci, 

seyahat ettiği geminin kaptanı tarafından özel ilgiye mahzar olur. Kaptan, Türkleri çok 

sevdiğini özellikle de son zamanlardaki inkılâp hareketlerinden çok etkilendiğini 

üstüne basa basa yineler.16 Bir diğer hikâyede ise, Sami Bey’in sınıflarını birincilikle 

geçen yeğenleri Rasim ve Ali’yi, mükâfat olarak, uçağı ile Amerika’ya götürmesi 

anlatılır. Tüm bu hikâyeler arasındaki benzerlikler ilk bakışta göze çarpmaktadır. Sözü 

edilen hikâyede de Türklükleri ile ilgi odağı olan çocuk kahramanlar mevcuttur. 

Çocuklar, Amerika’da gördükleri gökdelenlerden, arabaların çokluğundan, caddelerin 

genişliğinden çok etkilenirler. Kendi ülkelerinin de bu ‘gelişmişlik düzeyi’ne 

ulaşmasını arzulayan çocuklar, gelecekte bu amaç için çalışmaya karar verirler. Ancak 

hikâyede daha çok dikkat çeken, Türkiye’den Sami Bey ve yeğenlerinin bir an önce 

yurda dönmesini arzu eden telgrafların sıklığıdır. İstanbul’daki ahalinin, hikâye 

kahramanlarını alkışlamak için dört gözle beklediğinin resmi makamlarca bildirilmesi 

üzerine, Sami Bey ve Rasim ile Ali’yi alarak yurda döner.17         

 

Çocuklar için kaleme alınan seyahat kitaplarında, Türklerin “keşif yeteneği” ve 

“korkusuzluğu” genellikle ön plandadır. Yaşları kaç olursa olsun hikâye kahramanı 

Türkler, hiç kimsenin gitmeyi göze alamadığı yerlere tereddütsüz ulaşmaktadır. 

Örneğin Cemil Cahit Cem’in Servet Peşinde’sinde Orhan ile Sait, kayıp bir seyyahın 

ardından Afrika’nın içlerine kadar gider. Bölge insanının dahi gitmeye cesaret 

edemediği zorlu coğrafyalara gözlerini kırpmadan ulaşıp, Tifas kabilesinin elinden 

işkence görmüş seyyahı kurtarırlar. Her ne kadar seyyah dönüş yoluna dayanamasa da 

Orhan ve Sait’in kahramanlığı Avrupalıların akıllarını başlarından alır.18 Sertelli’nin 

                                                 
15 Bkz. Graf Zeplinle Bir Günlük Seyahat, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat 
Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932.  
16 İskenderiye’den Bombay’a, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat 
Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 14, 15. 
17 Bkz. Amerika’da İki Türk Çocuğu, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, 
Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932. 
18 Bkz. C. Cahit (Cem), Servet Peşimde, Resimli Ay Matbaası Çocuk Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 
20-44. 
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Kutuplarda Bir Türk Kız’ı19 adlı eserinde ise, Amerikan Koleji’nde okuyan Necla’nın 

okuldan arkadaşı Juliet ve ailesi ile birlikte kutuplarda kayıplara karışan bir kâşifin 

peşinden gitmesi anlatılır. Bir Türk kızının kutuplara gitmesi heyecanı ile ailesinden 

habersiz yola koyulan Necla, cesareti ve soğukkanlılığı ile herkesi şaşırtır. Hatta 

geminin kaptanı Necla’ya, onun “tam kutuplarda dolaşacak karakterde yaratılmış bir 

kız” olduğunu söyler. Kutuplardan dönüşteki ilk durak olan Londra’ya geldiğinde hem 

kutup noktasına Türk bayrağı dikmekte muvaffak olan hem de bölgeye giden ilk Türk 

kızı adını ve şerefini alan Necla, müthiş bir gurur duyar. Seyahat sırasında her 

ayrıntıyı yazan bu küçük kız, Londra’da kendilerini bekleyen heyet tarafından tebrikle 

ve ilgiyle karşılanır. O gün Necla eve gitmeden hem ünlü hem de zengin olmuştur.20         

 

Çocuk seyahat kitapları arasında bir de “komşu ülkeleri tanıtan” ve kısa tarihi bilgiler 

veren hikâyeler mevcuttur. Bu hikâyeler içerisinde incelemeye değer örneklerden biri, 

Balkanlardaki Komşularımız adlı eserdir. Hikâyede Bulgaristan, Romanya, 

Yunanistan ve (kısaca) Arnavutluk’tan söz açılır. Her ülkenin tarihi geçmişi hakkında 

özet sayılabilecek bir aktarım yapıldıktan sonra, her bir Balkan devletinin kendine 

özgü özellikleri ayrıntılandırılır. Hikâyelerde dikkat çeken temel öğe, Türklerin 

eskiden bu topraklarda ikâmet ettiğinin ve çok sayıda eser bıraktığının 

tekrarlanmasıdır. Ruslar başta olmak üzere, ‘Batılı devletlerin oyunları’ yüzünden 

Balkan Devletlerinin Türk idaresinden ayrıldığı yazılmıştır. Ancak, sözü edilen 

coğrafyada hâlâ yaşayan Türkler mevcuttur ve Türk kültürünü yaşatmaktadır. 

Hikâyenin Bulgaristan bölümünde, Mustafa Kemal’in resimlerinin, fotoğraflarının 

sokaklara asılacak kadar sevildiğinin iddia edilmesi ise ayrıca kayda değerdir. 

Balkanlardaki Komşularımız adlı hikâyenin bu bölümünde -tıpkı Avrupa’da geçen 

öykülerde olduğu gibi- Türklük yüceltilmiştir fakat söz konusu yüceltme, daha çok 

Gazi imgesi ile gerçekleştirilmiştir. Bir Bulgar’ın “bizde böyle büyük adamlar 

yetişmiyor biz de birbirimizin gözünü oyuyoruz” sözleri, bu tespitin dayanaklarından 

biridir. Ancak ifade edilmelidir ki, Yugoslavya ve kısaca geçilen Arnavutluk dışında 

diğer üç Balkan ülkesinin kalkınma çabalarından övgü ile bahsedilmiştir. Öne 

                                                 
19  İskender Fahrettin Sertelli’nin bu eseri, önce Çocuk Duygusu dergisinde tefrika olarak 
yayımlanmıştır. 
20 Bkz. İ. F. Sertelli, Kutuplarda Bir Türk Kızı, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939. 
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çıkarılan unsurlar, -caddelerin bakımlı ve temiz olması, kurallara riayet edilmesi, 

çalışkanlık…- Avrupa ülkelerinde methedilenlere kısmen benzer mahiyettedir.21   

 

Dönemin çocuk gezi edebiyatında üzerinde durulması gereken bir başka konu ise, 

Orta Doğu ile birlikte tüm Asya’nın ve Afrika’nın nasıl görüldüğüdür. Bakımsızlık, 

pislik, düzensizlik, cehalet, taassup, batıl itikatlar gibi kavramlar, genellikle Asya ve 

Afrika ülkelerini nitelemek için kullanılmıştır. 22  Bu bağlamda istisnai örnekler, 

Japonya ve kısmen Çin’dir. Japonların ‘sıkı aile bağları’ ve ‘vatanseverlikleri’ başta 

olmak üzere; “öz kültürlerine” sahip çıkmaları, okuma alışkanlıkları, çocuklara ‘özel 

bir değer’ vermeleri, spora ve askerliğe düşkünlükleri, disiplin ve düzene olan ilgileri 

uzun uzadıya anlatılmıştır. 23  Ayrıca, Japonların günlük yaşayışlarını ve edebi 

ürünlerini, çocuklara tanıtan çeviri eserlere de rastlamak mümkündür.24 Çin özelinde 

ise, daha çok ülkedeki milliyetçi dalganın yükselişi övülmüştür.25 İran başta olmak 

üzere birçok Doğu ülkesinde, kadınların ‘ikincil konumları’ ve özellikle de kıyafetleri 

eleştirilmiştir. 26  Afgan kralı Emanullah’ın, İstanbul seyahatinde Türkiye’nin 

modernliği üzerine söyledikleri ise, yine ‘gurur okşayıcıdır’. Kral, bundan böyle 

                                                 
21 Bkz. Balkanlardaki Komşularımız, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, 
Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932. 
22 Örneğin bkz. Yamyamlar Arasında, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, 
Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932, Afrika Vahşileri Arasında, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara 
Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932 Fil Üzerinde Afganistan’dan 
Hindistan’a, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, 
İstanbul, 1932. 
23 Örneğin bkz. S. S. Tarcan, “Küçük Japonlar”, Çocuk, No: 63, 3 Birinci Kanun 1937, s. 12, 13. 
Japonya anlatısı içerisinde militarist vurguların ön plana çıkması kayda değerdir. Bir çocuk seyahat 
hikâyesi olmasına rağmen harakiri geleneğine vatanseverlik üzerinden yapılan göndermeler bu 
durumun en belirgin örneğidir. Bkz. Japonya’ya Seyahat, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus 
Seyahat Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932. F. Sabri Duran’ın Çocuklara Coğrafya 
Kıraatleri adlı eserinde ise Japon ordusunun ve donanmasının gücünün vurgulanması bir diğer örnektir. 
Bkz. F. Sabri (Duran), Çocuklara Coğrafya Kıraatleri, Akşam Kitaphanesi, İstanbul, 1934, s. 93. 
24Örneğin S. B. May’ın Japon Çocukları isimli eseri, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 1944’te 
yayımlanmıştır. Kitap, Japon çocuklarının “milli değerlerine bağlılığını” da içeren bir tanıtım metnidir. 
Bkz. S. B. May, Japon Çocukları, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, No: 56, 
Ankara, 1944. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda kimi Japon masal ve efsanelerinin çocuklar için yayımlandığı 
görülmektedir. Bu eserlerde dürüstlük, cesaret ve kahramanlık temaları ön plandadır. Örneğin bkz. 
Japon Efsaneleri, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1938 ve P. Safa, Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat, 
Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1934–1935, s. 62-66. Japon hikâyeleri çocuk 
dergilerinde de kendine yer bulmuştur. Örneğin bkz. Çocuk Duygusu, Cilt: 3, Sayı: 54, s. 7; Çocuk 
Duygusu, Cilt: 3, Sayı: 56, s. 12.  
25  Çin’de Seyahat, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat 
Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 22, 23. 
26 Bkz. Fil Üzerinde Afganistan’dan Hindistan’a, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat 
Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932 ve Hindistan’da Neler Gördüm, Kanaat 
Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932 
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“taassup yılanını öldürmek için şapkayı kabul edeceğini”27 ve “Türkiye’deki inkılâp 

hareketlerinden ilham alarak” müşkülleri aşacağını vaat eder ve Mustafa Kemal’i 

örnek aldığını söyler (Mustafa Kemal’in modernleşme çabasında olan liderlere en iyi 

örnek olduğu önermesi böylece tekrarlanır). Ancak Emanullah, ülkesine döndüğünde 

‘İngilizlerin oyunu’na gelerek tahttan uzaklaştırılır.28            

 

Görüldüğü gibi, dönemin seyahat konulu çocuk yayınlarında, “medeniyet” ekseninde, 

hem çocuklara yakın çevrelerine, ülkelerine29 ve dünyaya dair tanıtıcı denilebilecek 

bilgiler verme kaygısı güdülmüş (bu bağlamda hikâyeler, genellikle zengin görsel 

malzeme ile desteklenmiş ve çocuklar için uzun sayılabilecek tasvirlere yer 

verilmiştir30) hem de Türklük meselesi farklı şekillerde gündemde tutularak özgüven 

aşılanmak istenmiştir. Tüm eserlerde, macera öğeleri ile öykülerin süslenmesine 

gayret edilmiş ve bu şekilde çocukların dikkatlerinin canlı tutulması amaçlanmıştır. 

Tanıtıcı bilgiler haricinde, ilgi odağı ve takdir kaynağı olarak Türklüğün 

tekrarlanması, Mustafa Kemal’in ‘örnek bir lider’ olarak görüldüğünün vurgulanması, 

basit bir yabancı ile karşılaşmanın ötesinde hayret verici bir öğe, Türk milletine ve 

önderine ‘içkin bir hususiyet’ olarak işlenmiştir. Ayrıca birçok seyahat hikâyesinde, 

yurtdışında “başarılı ve zengin olmuş Türkler”, kısa da olsa konu edilmiş; 

yararlılıkları ve memleket özlemleri anlatılmıştır. 31  Türklerin cesareti, azmi ve 

kabiliyeti üzerine yapılan vurgu, modernleşme çabalarının “öz”de mevcut olanı dışarı 

çıkarmaktan ibaret olduğunu ima eden argümanları desteklemiştir. Çocuklara, sürekli 

olarak, ‘çalışırsanız ülke sizin sayenizde hayran kaldığınız Batılı devletlerin düzeyine 

gelecek ve hatta geçecek’ fikri verilmiştir.      

                                                 
27 Hikâyede şapkanın bir “modernite belirleyicisi” olarak gösterilmesi manidardır. Mustafa Kemal’in 
‘şapka devrimini’, aynı çerçeve içinde ele alan bir başka çocuk eseri için bkz. M. Sezener, Emrindeyiz, 
Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Cumhuriyet Matbaası, Ankara, 1943, s. 7, 8. 
28 Bkz. Fil Üzerinde Afganistan’dan Hindistan’a, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat 
Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932.  
29  Çocuklara yakın çevrelerini ve ülkelerini tanıtmak amacıyla yazılan seyahat kitaplarından bazı 
örnekler;  İstanbul’da Bir Gezinti, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, 
Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932 ve Anadolu’muzu Tanıyalım, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara 
Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932.     
30 Bu tasvirler, hem hikâyesi anlatılan bölgelerdeki tarihi mekânları hem de yerel halkı içermektedir. 
Bazı öykülerde vahşi hayvanların fiziksel özelliklerini uzunca tasvir eden bölümlere rastlamak da 
olasıdır. Örneğin bkz. Büyük Sahrada Aslan Avı, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat 
Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932.  
31 Almanya’da çalışan başarılı mühendis Ahmet, Paris’te iyi para kazanıp biriktiren Hikmet, sözü edilen 
örneklerden bazılardır. Bkz. Almanya’da Bir Cevelan, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 14, 15. 
Kotra ile Akdeniz’de Bir Gezinti, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, 
Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 7. Çin’de Seyahat,  Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus 
Seyahat Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 10, 11.    



 55

2.2.  ‘İdeal’ Çocuğun ‘Militer Hasletleri’: Savaşkanlık ve 

Kahramanlık 
 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, İttihat ve Terakki ideolojik formasyonundan 

tevarüs edilen ve milliyetçi söylemin ayrılmaz parçası olan savaşkanlık ve 

kahramanlık temaları, hem yetişkin hem de çocuk eğitimi çerçevesinde itibarını ve 

geçerliliğini muhafaza etmiştir. Yeni rejimin ilkelerinin aktarılmasında okulların yanı 

sıra, askerliğin de hem nazariyede hem de pratikte başat bir endoktrinasyon aracı 

olduğu aşikârdır. Bu genel tablo içinde, çocuklar özelinde, kahramanlık vurgusu 

üzerinden askerliğin ve genel olarak ‘militer değerlerin’, bir yandan ders kitapları 

çerçevesinde  ‘yurttaşlık vazifesi’ olarak işlendiği, diğer yandan ise aynı kaynaklarda 

ve popüler düzlemde, bilhassa kültürel bağlamda ‘ordu millet miti’ne referansla, 

etnikleştirildiği tespit edilebilir. 32  Özellikle yurttaşlık ders kitaplarında askerliğin, 

milli birlik ile bütünlüğün muhafazası ve hürriyet için ‘en birinci ve en kutsal vazife’ 

şeklinde nitelendirildiğine, askerlikten kaçmanın “vatana hıyanet” olduğuna dair 

ifadelere sıkça tesadüf edilmektedir.33  Dayanıklılığın ve bedensel gücün ön plana 

çıkarıldığı metinlerde, çocukların okul sıralarından itibaren askerlik psikolojisine 

girmesi arzulanmıştır.34 Tüm bunlara ilaveten, 1930’lu yıllarda Türk Tarih Tezinin de 

etkisi ile “anayurt Orta Asya”nın, ideolojik aktarımda ‘mümtaz bir konum’ elde 

etmesi ise, sözü edilen askerliğin etnikleştirilmesi meselesine bir ‘ezeliyet-ebediyet’ 

boyutu katmıştır. Proje, Türk olduğu varsayılan Sümerler ve Hititler başta olmak 

üzere, Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinin ‘askeri başarıları’nın 

                                                 
32  Askerliğin, “Türklerin en çok sevdikleri uğraş olduğu” fikri, tarih ders kitaplarında da bolca 
işlenmiştir. Örneğin bkz. A. Refik, Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Dördüncü Sınıf, Hilmi 
Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 84. Çocuk edebiyatından bir dizi örnek arasında bkz. F. R. Tuncor, 
Kahraman Çocuk, Ulusal Çocuk Hikâyeleri: 4, Nazilli Matbaası, 1945, s. 3. 
33 Muallim Abdülbaki, 1927–1928 tarihli Yurt Bilgi adlı ders kitabının “Türk vatandaşlarının görev ve 
hakları: vatanın korunması ve savunulması, vergi ve askerlik görevi, askerliğe hazırlık” adlı bölümünde 
şu ifadeleri kullanmaktadır: “Askerlik bizim en birinci ve en kutsal görevimiz; hürriyet, bağımsızlık, 
serbest çalışmak, bu görevin karşılığı olan haklarımızdır. Onun için hükümetimiz, bir savaş çıkınca bizi 
bu göreve davet eder. O vakit sevine sevine vatanımızı korumak için askerliğe gitmeliyiz. Asker 
olmamaya çalışmak, hem kendine hem bütün milletine, vatanına ihanet etmektir. Böyle adamların 
Türklükle alakası yoktur. Onlar hain, vatansız kimselerdir.” Bkz. Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı), 
Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 75, 76.   
34 Bu bağlamda çarpıcı bir örnek Çalapalalar’ın 87 Oğuz adlı çocuk romanıdır. Eserde, 23 Nisan sebebi 
ile Himaye-i Etfal çocuklara gezinti için otomobiller gönderir. Uzun süren bir gezintiden sonra aracın 
sallantısından rahatsız olan mızmız Selim’e arkadaşı Oğuz çıkışır: “Ne oluyorsun be Selim!...Sen asker 
olacaksın böyle otomobil gezmesinden hasta dönersen ne yaparız?” R. ve N. Çalapala, 87 Oğuz, Bilge 
Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 119.  
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aktarılmasıyla büyük ölçüde tamamlanmıştır.35 Dolayısıyla, cumhuriyet döneminde, 

‘ideal’ çocukluğun kavramsallaştırılma tecrübesi analiz edilirken, kökeni Orta 

Asya’ya kadar götürülen ‘kahramanlık/savaşkanlık miti’ne çocukluk özelinde daha 

yakından bakmak gerekir.           

 

Türk milliyetçiliğinin ‘altın çağ’ Orta-Asya anlatısı, çocukluk bağlamında çok çarpıcı 

görünümler arz etmiştir. Türk ırkının çocukluktan getirdiği “asalet”, “hürriyet aşkı” ve 

“kahramanlık”, Anayurt kültürünü biçimlendiren temel öğelerdir. Kadın-erkek uyumu 

ve eşitliği üzerinden dile getirilen “milli aile”36, “cengâver ve fedakâr” çocuk imgesi 

ile tamamlanmıştır. Bu çerçevede Orta Asya’daki Türk çocuklarının, kahramanlık 

göstermedikçe kendilerine ad alamadıkları, adsız kalan çocuğa mirastan pay 

düşmediği ifade edilmiştir. Kızlar ile erkeklerin çocukluktan itibaren savaşçılıkta boy 

ölçüştükleri, hatta kızların büyüdüklerinde evlenebilmeleri için cesaretlerini 

dışavurmalarının şart olduğu yinelenmiştir. 37  Böylece “milli pedagoji” ile sosyal 

yaşam arasındaki “örtüşme”, militarizm üzerinden bir kez daha kurulmuştur: 

 

 

Çocukların yetiştirilmesi de ulusun ruhu ile uygundu. Çocukları sosyeteye 
en faydalı olacak bir şekilde yetiştirirlerdi. Yani asker olarak büyütürlerdi. 
En ufak yaşta küçük yaylarla ok atarlardı… Büyüdükleri zaman ava ve 
daha kuvvetli yay kullanabildikleri zaman da harbe giderlerdi. Ulus, çorak 
bir arazide ve yalnızlıkla yaşayan bir ulus olduğu için ulusa faydası 
dokunanlara çok saygı olunurdu.38      
 

 

‘Altın çağ’ Orta Asya anlatısı üzerinden çocuklara verilmeye çalışılan kahramanlık 

duygusu, genellikle “vatan toprağının kutsallığı” ve bağımsızlık inancını 

kuvvetlendirmek için kullanılmıştır. Türklerin, tarihin eski dönemlerinden bu yana 

                                                 
35 Bahsi geçen durumun çocuk edebiyatı alanında en dikkat çeken örneği Tahtları Deviren Çocuk’tur. 
Sertelli, Orta-Asya’dan Dicle-Fırat dolaylarına gelen Türklerin, Mezopotamya uygarlığını kurduklarını 
hatta roman kahramanı Bilge zamanında Mısırlıların da “Türk olduklarını sezerek” Nil’e doğru 
harekete geçtiklerini anlatır. Bkz. İ. F. Sertelli, Tahtları Deviren Çocuk, Marifet Basımevi, İstanbul, 
1936, s. 3.   
36  Kadın-erkek “eşitliğine” dayalı aile modelinin “milli” bir form olduğunu iddia eden egemen 
söylemin örneklerinden birkaçı için bkz. H. Nimetullah, Halkçılık ve Cumhuriyet ve Türk Halkçılığı 
ve Cumhuriyeti, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1930, s. 63, 66.   
37 M. Tevfik, Türk Tarihinde Aile Hayatı Evrimi ve Bunda Kadın, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 
1936, s. 12. 
38 M. Tevfik, a.g.e., s. 16, 17. 
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kadınlarına ve çocuklarına çok değer verdikleri39, lâkin vatan mevzubahis olduğunda 

yurt toprağının değerinin, her şeyin üstünde tutulduğu destansı ifadelerle anlatılarak, 

cumhuriyet çocuklarına –ve dolaylı yoldan ebeveynlerine- mesaj verilmiştir. Örneğin, 

Mete adlı hikâyede Enver Benhan Şapolyo, Mete’nin Çinli elçilerin isteklerine karşı 

“sabrının taştığı anı” anlatır. Çin’den gelen elçiler, önce hükümdarın atını daha sonra 

da karısını talep eder. Mete, her iki teklifi de kavminin ihtiyarlarının muhalefetine 

rağmen kabul eder; çünkü ülkesini, sırf “kendi mülkiyetinde” olan şeyler için 

tehlikeye atmayı istemez. Mete’nin bu tavrından cesaret alan Çin Prensi, elçilerini 

göndererek, bu sefer de Çin sınırındaki çorak bir Türk arazisini ülkesine katmak ister. 

İhtiyar heyeti, sözü edilen çorak toprak için savaşa lüzum olmadığını; talep edilen 

arazinin Çinli Prense verilebileceğini söyler. Bu yanıta öfkelenen Mete; “bu istenilen 

toprak benim nefsime ait değildir; bu atalardan kalma kutlu vatanın bir parçasıdır. 

Bu toprak bütün Türk’ün malıdır. Kendi atımı, kendi karımı istediğim gibi kullanırım 

lakin milletime ait olan bir malı tasarruf etme hakkı bana ait değildir. Ben bir tek 

taşını bile yabancıya vermem. İşte ben cenge gidiyorum; gelen gelsin, kalan kalsın” 

der.40 Benzer bir temaya ve örgüye sahip manzumede ise Adnan Giz, Orta Asya’da 

Oymak Beyi Örsbay ile oğlu Yiğit Üstün’ün başından geçen bir masal anlatır. Oymak 

Beyi’nin kahraman ve cengâver oğlu, bir gün ava çıkar; fakat Çinlilerin tuzağına 

düşer. Dövüşür ancak esir olmaktan kurtulamaz. Çinli Elçi, Han’ın Oymak Bey’inden 

oğluna karşılık üç yüz altın istediğini iletir. Kurultay, kahraman çocuk için bu paranın 

rahatlıkla feda edilebileceğine karar verir. Ancak Çin Elçisi bir süre sonra geri dönüp, 

Han’ın Türk toprağından yüz dönümlük arazi istediğini haber verir. Oymak Bey, 

“Elçi! Elçi, Çılgın Elçi!/Şunu bil ki bir Türk genci/Tan elinden, bütün Çin’den/Hint 

elinin servetinden/Yüz bin kere değerlidir/O yurduna şeref verir... Ülkümüzü öğren 

tanı!/Ey dönek Han!, Ey Çin Hanı!/Göz diktiğin şu öz yurdun/Her yerinde bir boz 

kurdun/Yüz bin gencin kanı vardır/Türk erine cihan dardır/Yüz bin kanın 

kazandığı/Yurt verilmez bir tek kana/ Tanrı dağı! Tanrı dağı!/Kurban olsun o genç 

                                                 
39  Orta Asya’da Türklerin çocuklara verdiği “kıymet”, “tarihi bir gerçeklik” olarak çocuk 
mecmualarında da işlenmiştir. Örneğin Cumhuriyet Çocuğu dergisinin “tarihten yapraklar” köşesinde 
yer alan şu ifadeler dikkat çekicidir: “Hun Türkleri aile hayatında en büyük kıymeti çocuğa vermişlerdi. 
Çocuk ailenin, yurdun en kıymetli varlığı idi. Hun kanunlarına göre her aile ocağı çocuklarını yurt için 
yetiştirmeye mecburdu.” Bkz. “Türk Tarihinde Çocuk”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 26, 27 
Nisan 1939, s. 473. 
40 (vurgu bana ait) E. B. Şapolyo, Alas: Küçük Tarihi Hikâyeler, Ankara, 1934, s. 16. Aynı hikâye, 
Necdet Rüştü tarafından da anlatılır. Tek fark, Çinlilerin Mete’nin karsını değil; kızını istemesidir; 
sonunda beş yüz arşın toprak talep ettiklerinde Mete ordusuyla Çin’e sefere gider. Bkz. N. Rüştü, 
“Yurdun Toprakları”, Çocuk, No:54, 1 İlk Teşrin 1937, s. 4.   
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sana!” diyerek vatan sevgisini, evlât sevgisinden bile üstün tuttuğunu göstermiştir.41 

Tüm bu hikâye ve manzumelerin ortak vurgularına istinaden çocuklara, yurt 

topraklarının ve bağımsızlığın her türlü değer ve sevgiden üstün bir “kutsallığa” sahip 

olduğunun ve gerekirse vatan için feda edilebileceklerinin dolaylı yoldan anlatılmaya 

çalışıldığı iddia edilebilir.             

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, Osmanlı dönemine ait ‘askeri başarıları’ ve ‘çocuk 

kahramanlıklarını’ konu alan eserlerin azlığı dikkat çekicidir. Bu bağlamda, daha çok 

Osmanlının yükseliş devrinde geçen birkaç küçük hikâye ve manzume söz konusudur. 

Sertelli’nin İstanbul’un fethi sırasında iki Türk çocuğunun kahramanlıklarını anlattığı 

Tarihin Çocukları42, ifade edilen az sayıdaki eserden en çok bilinenidir. Babalarını 

savaş meydanında kaybeden iki çocuk (Akdoğan ve Zeynep), Edirne muhafızı Hamza 

Bey’in himayesinde büyür ve “intikam aşkının” verdiği manevi kudretle, küçük yaştan 

cenk etmeyi öğrenir. Akdoğan ve Zeynep, Edirne’den İstanbul’u fethe giden orduya 

yetişmek için yola çıkar; zorlu bir çabadan sonra ordu karargâhına ulaşırlar. 

Korkusuzlukları ve vatan sevgileri ile önce Karaca Ahmet Paşa’nın sonra da padişahın 

sevgi ve takdirini kazanırlar. Muhasara sırasında çocukların gösterdiği azim ve 

kararlılık, Türk askerlerine başarıya dair inanç verir. Akdoğan, Bizans surlarına 

yapılan bir akına habersizce katılır, en ön safta ilerler, ancak kolundan vurulup 

yaralanır. Zeynep ise, fetih için açılan lağımlardan biri ile sur içine geçer ve Bizans’ın 

son durumu hakkında çok önemli bilgiler toplar.43 N. A. Banoğlu’nun Fatih Sultan 

Mehmet ile Keloğlan’ında da Keloğlan, fetih esnasında sık sık suriçine giderek 

istihbarat toplar; onun cesareti ve kahramanlığı, tıpkı Akdoğan ve Zeynep’in 

hikâyesindeki gibi, Türk askerlerine moral, Bizans askerlerine korku verir.44 Yine aynı 

dönemde Fatih Sultan Mehmet’i ve İstanbul’un fethini anlatan çocuk yapıtlarının 

bazılarında, Mustafa Kemal ile Fatih arasında “aynı asil kan”dan gelme temelinde bir 

ilişki kurulduğu göze çarpar; Mustafa Kemal, “İstanbul’un ikinci fatihi” olarak 

resmedilir 45  ve İstanbul’un kurtuluşu, halaskar Gazi imgesi üzerinden çocuk 

                                                 
41 A. Giz,  “Vatan Her Şeyden Üstün”, Çocuk Şiirleri (haz. İ. F. Sertelli), Kanaat Kitabevi, İstanbul, 
1939, s. 22–25.  
42 Sertelli’nin Tarihin Çocukları adlı eseri, kitap olarak yayımlanmadan önce Çocuk Sesi dergisinde 
tefrika halinde yayımlanmıştır.  
43 Bkz. İ. F. Sertelli, Tarihin Çocukları: Tarihi Çocuk Romanı, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939.  
44 Bkz. N. A. Banoğlu, Fatih Sultan Mehmet ile Keloğlan, Bozkurt Kitap ve Basımevi, İstanbul, 
1943. 
45 Bkz. Yavrutürk Fatih Sultan Mehmet Özel Sayısı, No: 11, 1940, s. 50. 1940’ların sonundan bir 
başka örnek için bkz. İlkokula Temel Bilgiler: İstanbul’un Alınışı, No: 39, Şubat 1949, s. 33. 
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mecmualarında kendine yer bulur. 46  Yine 1930’larda, Osmanlı yükseliş devri 

komutanlarının başarılarını anlatan okuma parçalarına47 ve bilhassa 1940’lı yılların 

ikinci yarısında, çocuklara yönelik yazılmış akıncı hikâyelerine de tesadüf 

edilmektedir. 48  Tüm bahsi geçen eserler incelendiğinde, militarist göndermeler 

eşliğinde Türklük ve kahramanlık motiflerinin büyük yer tuttuğu gözlemlenebilir. 

 

1950’lilerde ise, çocuk eserlerinde özellikle Fatih Sultan Mehmet’in ‘askeri dehasına’, 

‘kahramanlığına’ ve ‘engin hoşgörüsüne’ daha sık atıfta bulunulduğu kolaylıkla tespit 

edilebilir. 49  II. Mehmet’in çocukluğu, ilk gençlik yılları ve saltanatı, artık okul 

piyeslerine dahi konu olmaktadır.50 Daha sonraki süreçte de, ‘cumhuriyetçi değerleri’ 

benimseyen ve bunun yanında ‘ecdadının başarıları’ ile de gözü kamaşan çocuk 

portresine satır aralarında rastlamak mümkündür.51 1990’lı yılların ikinci yarısından 

itibaren ve bilhassa fethin 550. yılı vesile edilerek 2003 ve sonrasında daha çok ‘dinî 

                                                 
46 Bu çerçevede ilginç bir örnek, Necdet Rüştü’nün 6 Ekim vesilesi ile Çocuk Sesi mecmuasında 
anlattığı hikâyedir. Hikâye iyi kalpli, gözü tok bir çiftçinin yeşil tarlalarına bir derebeyinin göz koyması 
ve tarlayı çiftçinin elinden zorla alması anlatılır. Yoksul, yurtsuz çiftçinin yardımına namı dünyaya 
yayılan, kahraman bir er koşar ve derebeyini, çiftçinin tarlasından kovar. Necdet Rüştü, hikâyenin 
sonunda çiftçinin Türk milleti, derebeyinin düşman, kahraman erin ise Mustafa Kemal olduğunu söyler 
ve hatırlatır “başka yerle birlikte İstanbul’da gitmişti!... Fakat Yüce Gazimiz meydana çıktı birgün… 
Türklerin öz malını onlardan geri aldı. Nihayet İstanbul da işte böyle kurtuldu.” Bkz. Çocuk Sesi, No: 
250, 8 Birinci Teşrin 1934, s. 12, 13.     
47 Örneğin bkz. “Türk Büyükleri: Barbaros Hayrettin”, Çocuk Sesi, No: 249, 1 Teşrinevvel 1934, s. 14, 
15 ve 22.  
48 Örneğin bkz. A. Kayıkçıoğlu, Akıncı Civan Ali, Türk Tarihinden Kahramanlık Hikâyeleri, Ülkü 
Basımevi, İstanbul, 1945. 
49 İstanbul’un fethinin ve Fatih Sultan Mehmet’in başarılarının tarih ders kitaplarında ve çocuklar için 
hazırlanan diğer tarih kitaplarında işlendiği notu da ilave edilmelidir. Örneğin bkz. A. Refik, 
Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Dördüncü Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 103–
106; A. Refik, Eski Türk Zaferleri (1071-1878), Çocuklara Tarih Kitapları: 5, Muallim Ahmet Halit 
Kitaphanesi, İstanbul, 1932, s. 25-33. Ayrıca Çocuklara yönelik hazırlanan süreli yayınlarda Fatih 
Sultan Mehmet’i ve İstanbul’un fethini anlatan satırların 1950’lerden sonra çoğaldığı belirtilmelidir. 
Örneğin bkz. R. E. Koçu, Fatih Sultan Mehmet’in On Fedaisi, Çocuk Kitabevi, İstanbul, 1953. 
Özellikle İstanbul’un ele geçirilmesini aktaran bölümlerde, Bizans’ın “yozluğu” ve “köhnemişliği” ön 
plana çıkarılmış ve fetih kutsanmıştır. Örneğin bkz. “İstanbul’un Fethi”, Çocuk Haftası, Sayı: 1, 28 
Mayıs 1958, s. 3; “Fatih Sultan Mehmet”, İlkokula Temel Bilgiler, No: 115, Mart 1951, s. 3, 12, 17.  
Bizans’ın durmadan Türkler aleyhine çalıştığı ve bu yüzden fetihin gerekli olduğuna dair yorumlar için 
de bkz. E. B. Şapolyo, Fatih Sultan Mehmet, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi, 
Ankara, 1953, s. 7. 
50 Bkz. B. Siral, Küçük Serdar (Fatih Sultan Mehmet’in Çocukluğu), Rafet Zalimler Yayınevi, 
İstanbul, 1953.  
51  Örneğin Uçuk’un Gümüş Kanat’ında annesi ve babası ile Rumelihisarı’na giden Kemal, 
gördüklerinden çok etkilenir. Hisarın heybeti, “Fatih’in ruhu”, “geleceğin erini” heyecanlandırır. Tüm 
bu tabloyu küçük Kemal’in yeni rejimin hisarı restore etmesinden duyduğu gururu ifade etmesi 
tamamlar. Böylece romanın kurgusunda bir çeşit ‘denge’ tesis edilmiştir. Bkz. C. Uçuk, Gümüş Kanat, 
Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 66 ve 72, 73.  
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öğeleri’ ve mesajları öne çıkaran fetih temalı çocuk hikâye ve romanlarında adeta bir 

patlama yaşandığı da hatırlatılmalıdır.52      

 

Erken cumhuriyet dönemine geri dönersek; ‘ideal’ çocukluğun kahramanlık ve 

cengâverlik üzerinden inşası, yalnızca Orta Asya mitine ya da Osmanlı’nın yükseliş 

dönemi başarılarına atfen gerçekleştiril(e)mez. Daha yakın tarihli bir referans 

noktasına ihtiyaç vardır ki; bu bağlamda Çanakkale Savaşı53 ve Milli Mücadele, etkili 

bir örnek olarak hem yetişkin 54  hem de çocuk hikâyelerine ve şiirlerine 55  konu 

olmuştur ve olmayı da sürdürmektedir.56 Hikâyelerde Anadolu’nun ve İstanbul’un 

                                                 
52 Örneğin bkz. E. Yeşilçayır, Fatih Sultan Mehmet, Muştu Yayınları, İstanbul, 2004, M. Gökalp ve 
Y. Z. Özkan, Fatih Sultan Mehmet, Asır, 2005, A. O. Atak, Büyük Türk Zaferleri: İstanbul’un 
Fethi, Damla Yayınevi, İstanbul, 2005, A. Özdemir, Çağ Açan Çocuk Padişah Fatih Sultan 
Mehmet, Bordo-Siyah Yayınları, İstanbul, 2006, A. Y. Boyunağa, Fetih Sancakları, Timaş, İstanbul, 
2006, M. A. Güler, 12 Yaşında Bir Sultan: Fatih Sultan Mehmet, Nesil, İstanbul, 2007, T. Arışahin, 
Masal Gibi İstanbul’un Fetih Hikâyesi, Damla Yayınevi, İstanbul, 2007, B. Tezçakar, Dâhi Fatih’in 
Muhteşem Fethi, Timaş, İstanbul, 2007, İstanbul’un Fethinde Bir Kahraman: Ulubatlı Hasan, 
Çamlıca Basım Yayım, İstanbul, 2007, Fatih Sultan Mehmet Han ve İstanbul’un Fethi, Çamlıca 
Basım Yayım, İstanbul, 2008, E. Abasız, Ulubatlı Hasan: İstanbul’un Fethi, Nesil, İstanbul, 2008, A. 
İzci, İstanbul’un Fethi: Şehzade Mehmed’ten Fatih Sultan Mehmed’e, İlgi Çocuk, İstanbul, 2008, 
D. Guliyeva, Yeni Çağın Fatihi: Fatih Sultan Mehmet, Morpa, İstanbul, 2008; E. Subaşı, Gençler 
İçin: Fatih Sultan Mehmet 1453, Mavi Lale Kitabevi, İstanbul, 2008; H. Hürel, Fatih Sultan 
Mehmet’in İstanbul’u, Büyülü Fener, İstanbul, 2009. 
53 Cumhuriyetin ilk yıllarında Çanakkale cephesine dair hem büyükler hem de çocuklar için yazılmış 
çok sayıda hikâye mevcuttur. Bu hikâyelerde özellikle imkânsızlıklara rağmen kazanılan zaferin 
manevi yönüne işaret edilmiştir. Örneğin bkz. A. Şekip, “Yer Altında Muharebe”, Çocuk Serisi, 
Kanaat Kütüphanesi, 1930. Kahramanlık öykülerinin destansı bir üslupla anlatıldığı hikâyelerde 
değişen savaş anlayışı ve modern silahlar üzerine bilgiler de mevcuttur. Örneğin Çocuk Serisi içinde 
yer alan “Maskeli Muharebe” adlı öyküde, “denizde ve karada muhnik gazların istimali”, “istikbalde 
harp” gibi bölümlere rastlanmaktadır. Bkz. “Maskeli Muharebe”, Çocuk Serisi, Kanaat Kütüphanesi, 
1930, s. 2, 3, 13, 14.  
54 1930’lu yıllarda “vatani hikâyeler” adı altında çok sayıda öykü yayımlanmıştır. Bu öykülerin bir 
çoğu edebi açıdan özgün bir nitelik taşımamakla birlikte Çanakkale ve İstiklâl Mücadelesi’ni 
mitleştirme ve Mustafa Kemal’in önderliğini vurgulama bağlamında psikolojik bir işlev görmüştür. 
Sözü edilen hikâyelerin çarpıcı örneklerinden biri için bkz. A. Gündüz, Meçhul Asker (İnkılâp 
Hikâyeleri), Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul, 1930 
55 Söz konusu çocuk şiirlerinden bazı örnekleri için bkz. A. Giz, “Tank Geçiyor”, Çocuk Şiirleri (haz. 
İ. F. Sertelli), Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939,  s. 27, 28. Malike “Türk Kızı”, Çocuk Şiirleri (haz. İ. F. 
Sertelli), Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 63. A. Giz,  “Vatan Her Şeyden Üstün”, Çocuk Şiirleri 
(haz. İ. F. Sertelli), Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 22–25.  
56 1990’lı yılların ortalarından günümüze uzanan zaman diliminde yayımlanan Çanakkale Savaşı ve 
Milli Mücadele konulu çocuk eserlerinden bazıları şunlardır: N. D. Sayılan, İstiklal Madalyalı Çocuk, 
Kafdağı Gençlik Kitapları: 1 Hikmet Neşriyat, İstanbul, 2003, İ. Bilgin, Çanakkale’nin İsimsiz 
Kahramanları, Erdem Yayınları, İstanbul, 2004; İ. Bilgin, Çanakkale İçinde Vurdular Beni, Erdem 
Yayınları, İstanbul, 2005; S. ve S. Koçak, Çanakkale’de Çocuklar da Savaştı, Çilek Yayınları, 
İstanbul, 2006, A. Akpınar, Bir Hilal Uğruna/Çanakkale Destanı 1, Muştu Yayınları, İstanbul, 2006; 
A. Akpınar, Cephede Bayram/Çanakkale Destanı 2, Muştu Yayınları, İstanbul, 2006; A. Akpınar, 
Çanakkale İçinde/Çanakkale Destanı 3, Muştu Yayınları, İstanbul, 2008; E. Tücan, Gönüllü 
Askerler/Çanakkale Savaşı Hikâyeleri 1, Muştu Yayınları, İstanbul, 2006; E. Tücan, Anzaklı 
Ömer/Çanakkale Savaşı Hikâyeleri 2, Muştu Yayınları, İstanbul, 2006, E. Tücan, Seyit 
Onbaşı/Çanakkale Savaşı Hikâyeleri 3, Muştu Yayınları, İstanbul, 2006; A. O. Atak, Çanakkale 
Geçilmez, Damla Yayınevi, İstanbul, 2007, F. C. Göktulga, Keloğlan Çanakkale Savaşı’nda, 
Yarımada Yayınları, İstanbul, 2007, M. A. Güler, Dur Yolcu! Burası Çanakkale, Nesil Yayınları, 
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işgali, padişahın ve Damat Ferit hükümetinin tutumu, direnişin örgütlenmesi ve 

Mustafa Kemal’in ‘komutanlık başarıları’ ve ‘ileri görüşlülüğü’ anlatılmıştır. 57 

Çocuklar için hazırlanan okuma parçalarının ve hikâye kitaplarının önemli 

bölümünde, işgal sırasında düşman askerlerinin yerli halka uyguladığı ‘zulüm’ ve 

‘şiddet’58  ve “öz Türk olmayan vatan evlâtlarının” onlarla işbirliği yaptığına dair 

ifadeler geniş yer tutmuştur. Bu bağlamda, bilhassa İstanbul ve İzmir’deki 

gayrimüslim halk ve Doğu/Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ermeniler (ve çocukları), 

ağır bir dille itham edilmiş; çocukların bu tarihi tecrübeden ders çıkarmaları 

istenmiştir.59  

 

Sözü geçen tüm metinlerde askere ve askerliğe övgü, belirgin bir biçimde dışa 

vurulmaktadır; Türk askerlerinin ‘vatan sevgisi’, ‘cesareti’, ‘savaşkanlığı’, ‘sarsılmaz 

kuvveti’ övülmekte ve örnek gösterilmektedir.60 Öyle ki; çocuk kahramanların çok 

                                                                                                                                            
İstanbul, 2008, M. F. Özkan ve F. Gülbahar, Çanakkale Destanı, Çocuksu, İstanbul, 2008; E. Dolapçı, 
Büyük Vatan Savunması Çanakkale, Erdem Yayınları, İstanbul, 2008B. Anger, Dev Yürekli 
Küçükler: Cumhuriyete Can Verenler, Kaynak, İstanbul, 2000, İ. Bilgin,  Kurtuluşa Koşanlar, 
Erdem Yayınları, İstanbul, 2004, O. Ve E. Dündar, Al Bayrak: Çocuk Kahramanlar, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004, D. Bayladı, Nihat ile Murat: Kurtuluş Savaşı’nda İki Çocuk 
Kahraman, Bulut, İstanbul, 2006, İ. Bilgin, Kurtuluş Savaşı Hikâyeleri, Erdem Yayınları, İstanbul, 
2007; S. Kuşoğlu, Biz Savaş Çocuklarıydık, Erdem Yayınları, İstanbul, 2005, T. Özyürekli, Kurtuluş 
Kartalı, Tudem, İzmir, 2006, İ. Güngör, Gül Açtı Şafakta, Bulut, İstanbul, 2007, Y. Bahadıroğlu, 
Vatan İçin, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008, Y. Bahadıroğlu, Küçük Kahraman, Nesil Yayınları, 
İstanbul, 2008. Aynı temanın çocuklar için hazırlanan boyama kitaplarına dahi yansıdığı söylenebilir. 
Örneğin bkz. İstiklâl Harbi Kahramanları, Türk Tarihi Boyama Seti, Mavi Medya, İstanbul, 2008   
57  Tarihi çocuk hikâyelerinin büyük bir kısmında Mustafa Kemal’in askerlik dehası anlatılmıştır. 
“Ömründe mağlup olmamış” bir komutan olarak takdim edilen Mustafa Kemal’in “milletin en umutsuz 
anında imdada yetiştiği” ve “Türklüğün en büyük zaferini kazandığı” yazılmıştır. Örneğin bkz. A. 
Behzat, Küçük Kahramanlar: İstiklal Harbinde Türk Çocukları, Muallim Ahmet Halit 
Kitaphanesi, İstanbul, 1930, s. 39, 40. Aynı tema, mektep piyeslerinde de sıkça işlenmiştir. Örneğin 
bkz. R. G. Arkın, Gönüllerin Türküsü (Milli Piyes), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 6, Ülkü 
Basımevi, İstanbul, 1943, s. 35, 36. 
58 Örneğin bkz. M. Kaptanoğlu, “Kanlı Mabed!”, Çocuk Duygusu, Cilt: 2, sayı: 46, 11 Ağustos 1938, 
s. 6. Dönemin çocuk eserlerinde özellikle Yunan işgalini anlatan satırlar çok ‘vurucudur’. Yunanlı 
askerlerin günahsız vatandaşları kestiği, evleri yakıp yıktığı, beşikteki çocukları süngülediği, ırzları 
perişan ettiği yazılıp çizilmiştir. Örneğin bkz. S. Ziya, “Çetin’in Papağanı”, Gürbüz Türk Çocuğu 
Dergisi, Sayı: 28, Kanunusani 1929, s, 20-22; Ş. E. Avaroğlu, Vatan Çocuğu (2 Perde 1 Tabloluk 
Piyes), Okul ve Öğretmen Yayını, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1945, s. 9, 10.      
59 Örneğin N. Refik, “Yaşasın Türk Vatanı”, Çocuk Serisi, Kanaat Kütüphanesi, 1930, s. 1–14. 
60  Örneğin bkz. A. Behzat, Küçük Kahramanlar: İstiklal Harbinde Türk Çocukları, Muallim 
Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul, 1930, s. 8. Abdullah Sıtkı’nın kahraman tayyarecisi Fazıl Bey’i, M. 
Reşit’in telefoncu Mehmet’i eşi az görülür bir cesaret timsalidir. Bkz. A. Sıtkı, “Tahtelbahire Karşı 
Deniz Tayyaresi” ve M. Reşit, “Kahraman Telefoncu”, Çocuk Serisi, Kanaat Kütüphanesi, 1930. 
Hasan Ali Yücel’in altı bin kişilik orduya karşı bir avuç er ile çarpışan subayı da göze çarpan bir diğer 
örnektir. Bkz H. A. Yücel, “Bir Kurtuluşun Hikâyesi”, Okuma Kitabı: Ortaokul Sınıf: I, Devlet 
Basımevi, İstanbul, 1936, s. 77–79. Gönüllü olarak cepheye gidip, komutanı şehit düştüğünde komutayı 
ele alan kahraman B. Minez’in Ali Çavuş’u da örnek gösterilenler arasındadır. Bkz B. Minez, İstiklâl 
Madalyası, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943. Tek kolu ile düşman 
üzerine cesaretle saldıran teğmen Savaş ise Çocuk Esirgeme Kurumu’nun “yurda kazandırdığı” bir 
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büyük bir bölümü bir an önce asker olma konusunda sabırsızlanmakta 61  ya da 

gelecekte subay olmayı tercih etmektedir.62 Bedensel engelleri yüzünden ileride asker 

olamayacaklar ise, üzüntü ile derin derin düşünmektedir.63   

 

Öykülerde savaşmanın ve vatan için kendini feda etmenin yaşı yoktur. Sertelli’nin 

Çanakkale cephesinde babasının intikamını almak için düşman siperine yaklaşıp, 

elindeki bombayı savuran on iki yaşındaki kahramanı Küçük Ahmet, yalnızca “Türk 

çocuğuna has bir celadet ve cesaret göstermiş” ve nihayetinde ‘ödevini başarmış’ 

fakat şehit düşmüştür.64 Aka Gündüz’ün “saf Anadolu çocuğu” Demirel ise, küçük 

                                                                                                                                            
kahramandır. Bkz. H. Şevki, Hayat Pınarı, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, 
Ankara, 1943, s.22-30.    
61 Örneğin Cahit Cem’in küçük kahramanı Avni, koskoca bir erkek olduğunu iddia etmekte ve orduya 
katılmayı arzulamaktadır. Bkz. C. Cahit (Cem), Vatan Aşkı, Resimli Ay Matbaası Çocuk Kütüphanesi, 
İstanbul, 1932, s. 52, 53. M. Cemal’in Küçük Durmuş’u ise bir an önce büyüyüp asker olmak ve 
düşmana bomba yağdırmak istemektedir. M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 
1933, s. 45. Babasının istiklâl harbi anılarını dinleyen küçük Can da “babacığım; ben de senin gibi 
asker olacağım. Ben de belki bir gün yurdumun İnönü’sü olacağım” diye haykırır. Bkz. M. Atatuğ, Ben 
de Asker Olacağım!, Çocuk Esirgeme kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944, s. 7. Benzer 
ifadeleri içeren öykülere, okuma kitaplarında da rastlanır. Örneğin R. Ahmet’in Babam Niçin Ağladı? 
adlı hikâyesinde, on iki yaşında bir çocuğun en kısa zamanda askere gitme isteği dile getirilir. 
Çocuk,”asker olmak ne yüksek şey, askerlik ne büyük rütbe!” diyerek geçit resmi yapan askerlere 
duyduğu hayranlığı dışa vurur. Bkz. R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfları İçin, İleri 
Kütüphanesi, İstanbul, 193?, s. 11. 1940’ların başlarında çocukların bir an önce asker olma isteklerini 
anlatan piyeslere rastlamak da olasıdır. Örneğin bkz. N. Rüştü, “Atatürk Çocuğu”, 23 Nisan Şiirleri, 
Manzum Okul Piyesleri, Şarkılar, Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 3, Ülkü Basımevi, İstanbul, 
1943, s. 13, 14. 
62 Örneğin Küçük Yılmaz, babasının İstiklâl Mücadelesi’nde Türk ordusunun başarılarını anlatması 
üzerine ileride subay olmaya karar verir. Bkz. M. Kaptanoğlu, “Cumhuriyetimizle Yaşıt Olan Çocuk” 
Çocuklara Küçük Hikâyeler, s. 117 (aynı hikâye, Çocuk Duygusu dergisinin 27 Birinci Teşrin 1938 
tarihli 57. sayısında da yayımlanmıştır). Duman Ahmet ile Dündar da ileride asker olmak istemektedir. 
M. Kaptanoğlu, Dağların Çocuğu Duman Ahmet” Çocuklara Küçük Hikâyeler, Kanaat Kitabevi, 
İstanbul, 1939, s. 40–45. Babası Çanakkale cephesinde, annesi dikimevinde çabalayan Ahmet, yaşı 
tutmamasına rağmen asker olma aşkı ile tutuşur ve gizlice kaçarak orduya katılır. Bkz. İ. F. Sertelli, 
Çanakkale’de Küçük Ahmedin Kahramanlığı, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1938, s. 9 ve 28–33. İlk 
mektebi bitirip orta okula geçmeye hazırlanan Oğuz da babasına ileride subay olmak istediğini söyler. 
Bkz. R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfları İçin, İleri Kütüphanesi, İstanbul, 193?, s. 
140, 141. Atları çok seven ve babası süvari olan Sadi de aynı niyettedir. Bkz. Cumhuriyet Kıraati, 
Tefeyyüz Kitaphanesi, İstanbul, 1928-1929, s. 56. Çocuk şiirlerinde de asker olma hevesi işlenir. 
Örneğin Çalapala’nın Küçük Asker şirinde şu mısralar dikkat çeker: “Bağlıyım bu toprağa/Bu ovaya, 
bu dağa!/Ah, bir kere ulaşsam/Asker olacak çağa” Bkz. R. Çalapala, “Küçük Asker”, Yavrutürk 
Şiirleri, Remzi, İstanbul, 1990, s. 6. Ayrıca son dönem yazılan eserlerde de durum benzerdir. Örneğin 
ağabeyleri asker olan Nihat ve Murat, bir an önce askere yazılıp savaşmak istemektedir. Bkz. D. 
Bayladı, Nihat ile Murat: Kurtuluş Savaşı’nda İki Çocuk Kahraman, Bulut, İstanbul, 2006, s. 20, 
21. 
63 P. Safa’nın Kambur Ali’si bu hayıflananlar arasındadır. Arkadaşları asker/subay olmayı düşlerken; o 
“ah… ne yazık! Ben asker olamayacağım” diyerek iç çekmektedir. P. Safa, Cumhuriyet Mekteplerine 
Kıraat, Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1934–1935, s. 24.  
64 Hikâye, Sertelli’nin çocuklara yönelik şu ifadeleri ile sonlanır: “Türk çocuğu! Bu hatırayı her zaman 
an! Çünkü bu küçük kahramanın adı Türk tarihine geçmiş ve Atatürk onun ölümüne ağlamıştır.” Bkz. İ. 
F. Sertelli,  “Çanakkale Savaşına Ait Bir Hatıra”, Çocuklara Küçük Hikâyeler, Kanaat Kitabevi, 
İstanbul, 1939, s. 119. 1940’lı yıllardan Benzer bir örnek Tuncor’un hikâyesidir. Küçük Yavuz düşman 
cephaneliğini ateşe vermiş ama şehit düşmüştür. Yazarın ifadesi ile “Yavuz kendini vatan ve yurdu 
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yaşta Çanakkale cephesine gider; kısa zamanda kahramanlık göstererek onbaşılığa 

yükselir ve daha sonra Galiçya ve Makedonya’da savaşır. Nihayetinde yurda dönen 

Demirel, artık tecrübelenmiş ve büyümüştür; Mustafa Kemal’in çağrısına kulak verir 

ve “millet ordusuna” katılır.65 Bir başka öyküde, Hüseyin ağanın oğlu Küçük Ahmet, 

büyüklerinin aksine, köyün düşman eline düşmesi ihtimalini kabul etmek istemez; 

gece zor koşullarda köye girişteki geçide tek başına yürür ve düşman askerlerin başına 

kayaları bir bir yuvarlar. Sabah olduğunda geçitte düşman askerlerinin ölü olduğu 

haberi, köye ulaşır; ahali merakla bu kahramanlığı kimin yaptığını birbirine sorar 

fakat Yiğit Murat ağzını bile açmaz; çünkü o sadece “vazifesini” yapmıştır.66 Muallim 

Behzat’ın “küçük kahramanları” ise, vatanın işgalinden rahatsız olup, öğretmenleri ile 

birlikte “milli vazifelerini” ifa etmek için orduya katılır. Çocuklardan cephede posta 

taşıyanı, yaralanıp kolunu kaybeder; ama bu onun için bir üzüntü kaynağı değil bir 

‘kahramanlık nişanı’dır. Hikâye kahramanı üç küçük çocuk, İstiklâl Savaşı’nda üstün 

gayretleri ile Türk milletinin “cesaretini” ve “azmini” dünyaya kanıtlar. 67  Benzer 

temalı öykülere, dönemin çocuk dergilerinde de çokça rastlanır. M. Faruk 

Gürtunca’nın Dumlupınar’da düşman cephaneliğini patlatan küçük kahramanı 

Doğan’ın şehitlik öyküsü68, Mefharet Münif’in köyü yağmalamaya gelen düşman 

askerlerini, arı kovanı yardımıyla oyalamasını konu alan Ali Ağabeyin Hikâyesi69, 

İshak Refet’in Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantep’te düşmanların arasından gizlice 

süzülüp haber getiren çocukların maceraları70 ya da Küçük Kemal’in ulaklığı71, bu 

eksendeki öykülerden sadece bir kaçıdır. 

 

                                                                                                                                            
uğruna seve seve kurban etmiş, fakat ödevini hakkıyla başarmış bir Türk çocuğudur.” Bkz. F. R. 
Tuncor, Kahraman Çocuk, Ulusal Çocuk Hikâyeleri: 4, Nazilli Matbaası, 1945, s. 20.  
65 Aka Gündüz’ün Demirel karakteri, bir yandan saflığın verdiği sevimliliğe diğer yandan ise, büyük bir 
cesarete sahiptir. Yazar, öyküsünü hem büyüklere hem de çocuklara hitap edecek şekilde kaleme 
almıştır. Hikâyelerin tümünde kahramanlık motifleri işlenmiş ve Mustafa Kemal’den büyük bir övgü ile 
bahsedilmiştir. Bkz. A. Gündüz, Demirel’in Hikâyeleri, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul, 
1930, s. 3-48. 
66 O. Akbal,  “Yiğit Murat” Çocuklara Küçük Hikâyeler, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 105–
108. küçük bir hatırlatmada fayda var: Akbal’ın aynı hikâyesi daha önce Çocuk Duygusu dergisinin 17 
İkinci Teşrin 1938 tarihli 60. sayısında yayımlanmıştır.   
67 A. Behzat, Küçük Kahramanlar: İstiklâl Harbinde Türk Çocukları, Muallim Ahmet Halit 
Kitaphanesi, İstanbul, 1930.  
68 M. Faruk (Gürtunca), “Küçük Fedakâr Doğan”, Çocuk Sesi, No: 95, 2 Teşrinisani 1931, s. 6, 7. 
69 Örneğin bkz. M. Münif, “Ali Ağabeyin Hikâyesi”, Çocuk, No: 38, 11 Haziran 1937, s. 8, 9. 
70 İ. Refet, “Erginlik Savaşında Türk Çocuğu: Gaziantep Önünde”, Çocuk, No: 63, 3 Birinci Kanun 
1937, s. 3. 
71 İ. Refet, “Erginlik Savaşında Türk Çocukları: Küçük Kemal”, Çocuk, No: 64, 10 Birinci Kanun 
1937, s. 3. 
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Savaşta kahramanlık gösteren çocuklar, kıraat kitaplarının da vazgeçilmez bir 

öğesidir. Örneğin Dumlupınar cephesinde72, bir tepede düşman askerleri tarafından 

sarılan küçük müfreze, genç çocuk Hüseyin’in Türk alayına haber vermesi ile 

kurtulur. Hüseyin, ölümü göze alacak şekilde komutanın verdiği pusulayı yerine 

ulaştırır; fakat ağır yaralanır ve sonunda bacağını kaybeder. Komutanı onu alnından 

öperek vazifesini yaptığı için tebrik eder. 73  Peyami Safa’nın kaleme aldığı kıraat 

kitabında ise, Bağımsızlık Savaşı’nda, Afyon’un yeni geri alındığı bir zamanda, 

askerlere gözcülük eden bir çocuğun vurulup öldürülmesi anlatılır.74 Dikkat edilirse 

dönemin tüm çocuk hikâyelerinde “milli vazife” ile ketumiyet arasıda sıkı bir ilişki 

tesis edildiği fark edilebilir. Vatan ve millet için çalışmak, yaralanmak ya da 

öldürmek, birey tarafından dillendirilecek/böbürlenilecek eylemler değildir75; çünkü 

bunlar birer “vazifedir” ve arızi durumlarda benzer yükümlülüklerin edası ‘milli 

rutinin’ bir parçasıdır.     

 

Vatan savunması söz konusu olduğunda, Türk kızlarının da tıpkı erkek çocuklar gibi 

gözü kara ve cansiparane davranmaları salık verilmiştir.76 Bu bağlamda, zaten tarih 

boyunca Türklerin, erkek çocukları gibi kız evlâtlarını da yurt sevgisi ile büyüttüğü ve 

tüm Orta Asya geçmişinde kadınların vatan için erkekler ile birlikte “cenk ettikleri” 

anlatılmıştır. 77  Türk kadınının özellikle Çanakkale cephesinde 78  ve Bağımsızlık 

                                                 
72 Çocuklara Dumlupınar savaşını anlatan metinler arasında en önemlilerden biri Yaşar Nabi’nin Büyük 
Zafer’idir. Bkz. N. ve A. Halit, Hayat Kıraatı, Sınıf: 4, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1934–1935, s. 
22-24. Ayrıca bir diğer kapsamlı anlatım için bkz. A. Refik, Çocuklara Türk İstiklâl Harbi, Hilmi 
Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 26-30.  Çocuk edebiyatında, Dumlupınar’ın “yüzyıllar geçse de daima 
hatırlanacak” bir zafer olarak vurgulandığı bir örnek için bkz. B. Minez, Türk Çocukları 
Unutmuyor!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1945, s. 35. 
73 Bkz. N. ve A. Halit, Hayat Kıraatı, Sınıf: 4, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1934–1935, s. 4-8. 
74 Bkz. P. Safa, Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat, Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 
1934-1935, s. 46-50. 
75  Bir örnek için bkz. B. Minez İstiklâl Madalyası, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci 
Kitapları, Ankara, 1943, s. 24.  
76 Sertelli’nin yayına hazırladığı Çocuk Şiirleri arasında Malike imzası ile yayımlanan Türk Kızı adlı 
şiirde şu mısralar yer almaktadır: “Ecdadının kanıyla suladığı toprağı/Yeşillendir, cennet yap, zümrüt 
olsun yaprağı/Vatanına yan bakan hangi göz olursa vur/Esmesin başka rüzgâr; kaya ol, önünde dur!” 
Malike, “Türk Kızı”, Çocuk Şiirleri (haz. İ. F. Sertelli), Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 63. 
77 Çocuk hikâyelerinde “Anavatandaki kadın kahramanlıkları”, efsanevi bir dille anlatılmıştır. Örneğin 
Enver Benhan’ın Buarık hikâyesinde Persler ile savaşan kadınlar, adeta mucizeler yaratmıştır. E. B. 
Şapolyo, Alas: Küçük Tarihi Hikâyeler, Ankara, 1934, s. 31-35. Bir başka hikâyede Çinliler ile 
savaşan Oğuz’un yardımına gelen Yayla Gülü ve Amazon alayı, Çin ordusuna şaşkına çevirmiştir. E. 
B. Şapolyo, Yayla Gülü: Tarihi Çocuk Romanı, Akay Kitabevi, Ankara, 1944, s. 99, 100.     
78 Çanakkale cephesinde Türk kadınının başarıları, birçok çocuk eserinde yer almıştır. Oğlu şehit düşen 
Haççe Ninenin, evladının tüfeği ile düşman uçağını vurarak düşürmesi hikâyesi bu bağlamda iyi bir 
örnektir. Bkz. İ. F. Sertelli, Çanakkale’de Küçük Ahmedin Kahramanlığı, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 
1938, s. 23–25. 
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Savaşı’nda79 sergilediği cephe ve cephe gerisi mücadelenin ve fedakârlıkların destansı 

anlatılarla harmanlanarak çocuklara, özellikle de kız çocuklarına aktarılması, çoğu 

zaman yeni yetişecek Türk kızlarının, “milli namusun” korunması gündeme 

geldiğinde anneleri ile aynı cesaret ve özveriyi göstermeleri gerektiğini vurgulamak 

için kullanılmıştır. Bu eksende Muazzez Kaptanoğlu’nun Gelincik Tarlası adlı 

hikâyesi, savaşkanlığın, anneanneden kızı ve torununa miras kalan bir “haslet” 

olduğunu iddia eden çocuk öykülerinin tipik bir örneğidir. Küçük Ayşe’nin köyünde, 

Bağımsızlık Mücadelesi sırasında düşmanla savaşırken hayatını kaybeden dört 

kadının mezarı üzerinde bir gelincik tarlası vardır. Küçük Ayşe, annesi ile birlikte 

babasını askere uğurladıktan sonra (ki bu bölümde askerliğin kıymetinden ve askere 

gitmenin “şan ve şerefinden” dem vurulur), gelincik tarlasına gelerek dua ederler. 

Tarladaki mezarlardan biri küçük Ayşe’nin anneannesine aittir. Annesi, burada 

Ayşe’ye anneannesinin ve arkadaşlarının düşmanla nasıl kahramanca dövüştüğünü ve 

Türk kadınının “teslim olmaktansa” nasıl canını feda etmeye hazır olduğunu anlatır. 

Yazarın bu çerçevede temel kaygısı, milliyetçi ideolojinin kadın bedeni ile “milli 

namus” arasında kurduğu özdeşliği aktarmaktır. O sırada tarlanın üzerinden savaş 

uçakları geçer ve anne, Küçük Ayşe’ye uçakların başında kim olduğunu sorar.80 Ayşe, 

                                                 
79 Örneğin bkz. S. M. Kunt, “Kayalardan Fışkıran Su”, Çocuk Duygusu, Cilt: 2, Sayı: 42, 14 Temmuz 
1938, s. 7; M. Kaptanoğlu, “Karaboğaz Kahramanları”, Çocuk Duygusu, Cilt: 2, Sayı: 43, 21 Temmuz 
1938, s. 7, 11; B. Minez, Türk Çocukları Unutmuyor!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci 
Kitapları, Ankara, 1945, s. 31. Ayrıca Bağımsızlık Savaşındaki kadın kahramanlıklarının çocuklara 
anlatıldığı en önemli eserlerden biri Banarlı’nın Bir Yuvanın Şarkısı adlı piyesidir. Piyeste Ayhan 
Hanımın savaşta yaptıkları kahramanın kendi dilinden şu ifadeler ile aktarılır: “Ayhan, ki bu savaşta 
tunç renkli bir Ayşeydi. Ve bu kızıl renk bütün köy kızlarında yandı. Türk kızı varlığına bu savaşta 
inandı. Allahla Allahlaşan insanları da geçti. O kadar yükseldi ki Gaziyle Gazileşti…” Bkz. N. Sami 
(Banarlı), Bir Yuvanın Şarkısı, Mektep Temsilleri No: 6, Devlet Matbaası, İstanbul, 1933, s. 57.  Yine 
aynı eksende başka örnekler için bkz. R. G. Arkın Gönüllerin Türküsü (Milli Piyes), Okul ve 
Öğretmenin Okul Piyesleri: 6, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1943, s. 31; 23 Nisan Müsameresi - Küçük 
Kuvayı Milliyeci – 23 Nisan Bebekleri, Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 5, Ülkü Basımevi, 
İstanbul, 1943, s. 8; N. Tanseli, Bu Toprak Armağandır (Milli Piyes), Okul ve Öğretmenin Okul 
Piyesleri: 12, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1945, s. 8, 31, 38, 39, 40.    
80 Özellikle 1920’li ve 1930’lu yıllarda uçakların bir ‘savunma’, ‘medeniyet’, ‘hürriyet’ ve ‘cesaret’ 
göstergesi olarak kolektif hafızada yer tuttuğu iddia edilebilir. 16 Şubat 1925 de Türk Tayyare 
Cemiyeti’nin kurulması ile birlikte, mekteplerde uçak sevgisini işlemek maksadı ile birçok faaliyet 
tertiplenir. Okullarda tayyare dernekleri kurulur ve tayyare modeli yarışmaları yapılır. Bkz. Türkiye 
Cumhuriyetinin 10. Yılı Rehberi: 1923–1933, Hakimiyeti Milliye, Ankara, 1933, s. 175. Tayyare 
Cemiyeti ile ilgili bilgiler, dönemin tarih ders kitapları içinde de mevcuttur. Örneğin bkz. A. Refik, 
Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Beşyainci Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 153. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, çocuklara yönelik hazırlanan eserlerde, havacılık ve uçaklar ile ilgili 
bilgilerin (örneğin bkz. “Tayyarelerde Tekâmül”, Çocuk Sesi, No: 84, 20 Ağustos 1931, s. 10, 11; Ateş 
(Çocuklar İçin), Sayı: 10, 28-1-1937, s. 3; “Havacılık: Çocuklar! Bu Büyük Gününüz Kutlu Olsun”, 
Çocuk Duygusu, Cilt: 2, Sayı: 49, 1 Eylül 1938, s. 13; “Havacılık Haberleri: Havada Takla Atan 
Tayyareler”, Çocuk Duygusu, Cilt: 3, sayı: 53, 29 Eylül 1938, s. 5; “Okullarda Havacılık: Deneme 
Uçuşları”, Çocuk Duygusu, Cilt: 3, sayı: 54, 6 Birinci Teşrin 1938, s. 5; “Çocuklarımız ve Havacılık 
Dersleri”, Çocuk Duygusu, Cilt: 3, Sayı: 57, 27 Birinci Teşrin 1938, s. 12)ve militarist çağışımlar 
yüklü uçaklı hikâye, roman ve şiirlerin çokluğu ise dikkat çeker. M. Faruk (Gürtunca)’nın Tayyare 
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“çok iyi bellediği” Sabiha Gökçen’in ismini gururla söyler. Daha sonra mezardaki 

gelinciklerden birini kopararak gökyüzüne sallar ve şöyle der: “Gelin buraya, Türk 

göklerinin kadınları. Ninemin, anamın kanları ile boyanan gelinciklerden vereyim 

size…” 81             

 

Orta Asya’dan İstiklâl Savaşı’na, Türk milletinin ve çocuklarının kahramanlıklarının 

ve fedakârlıklarının ele alındığı dönemin çocuk eserlerinde, şehitlik mefhumunun 

yüceltilmesine önemli bir yer ayrılmıştır. Milliyetçi ideolojinin dinî söylemden ödünç 

alarak dönüştürdüğü ve vatan için ölmeyi kolaylaştırıp meşrulaştırmak için kullandığı 

‘şehitlik makamı’, -tıpkı yetişkinlere olduğu gibi- çocuklara ‘vatan için göze 

alınabilecek en büyük özveri’ olarak lanse edilmiştir. Çocuk mecmualarında yurt 

savunmasında şehit olanların öyküleri82 ve ‘şehitlere saygı’ teması sıklıkla işlenmiş83; 

birçok çocuk şiirinde ve hikâyesinde, harpte düşmanla dövüşerek ölmenin “şerefi” 

anlatılmış; 84  çocukların ‘şehit olma arzularına’ yer verilmiştir. Bu çerçevede, 

                                                                                                                                            
Marşı bu bağlamda çarpıcı örneklerden yalnızca biridir: “Bir kuş gibi uçar engin göklerde/Ay yıldız 
parlayan Türk tayyaresi/uzak ufuklara kadar gider de/Duyulur derinden o coşkun 
sesi/Tayyare…Tayyare, ey sema kuşu/Ay yıldız parlat ayın yanında/Ne kadar hoş olur günün 
doğuşu/Dolaşırken yurdun asumanında/Yarın cenk türküsü söyleyip giden/Türkün o akıncı 
süvarileri/Senin gösterdiğin yolda koşarken/Dört nal gidecekler, dört nal ileri!/Erzurum’un ufkundan 
Toroslar’ı aş!/Yükselt motorundan çıkan gür sesi/Diyardan diyara haydi koş, dolaş/Ey Türk Tayyaresi, 
Ey Türk Tayyaresi!” bkz. M. Faruk (Gürtunca), “Tayyare Marşı”, Çocuk Sesi, cilt: 9, No: 204, 20 
Teşrinisani 1933, s. 17. Ayrıca tayyare başlıklı manzumelerin 1930’lu yıllarda öğrenciler için 
hazırlanan okuma kitaplarında yer aldığı da anımsatılmalıdır. Örneğin bkz. “Küçük Tayyareci”, R. ve 
A. Halit, Hayat Kıraatı, Sınıf: 4, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1934-1935, s. 15, 16; H. N. 
Zorlutuna, “Tayyare”, Okuma Kitabı: Ortaokul sınıf : I, Devlet Basımevi, İstanbul, 1936, s. 37; 
“Küçük Uçman”, Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, 
s. 33. Ayrıca çocuk mecmualarında pilot olmak isteyen küçük kahramanların öyküleri anlatılır. Örneğin 
bkz. A. Öykümen, “Tehlikeli Uçuş”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 2, Sayı: 41, 10 Ağustos 1939, s. 294, 
295. Son olarak mektep temsilleri içinde tayyare sevgisinin kalkınma arzusu ile kahramanlık ve 
hürriyet temaları ile birlikte işlendiği de söylenebilir. Örneğin bkz. N. Sami (Banarlı), Bir Yuvanın 
Şarkısı, Mektep Temsilleri No: 6, Devlet Matbaası, İstanbul, 1933, s. 14 ve R. G. Arkın, Gönüllerin 
Türküsü (Milli Piyes), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 6, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1943, s. 9, 10; 
İ. Hakkı Sunat, Balta (Atak Ali İçinde), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 7, Ülkü Basımevi, 
İstanbul, 1943, s. 38.   
81 M. Kaptanoğlu, “Gelincik Tarlası” Çocuklara Küçük Hikâyeler, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 
8. 
82 Çocuk dergilerinde yer alan çok sayıda örnek arasında çarpıcı bir hikâye için bkz.  O. S. Akbal, “Kan 
Pınarı”, Çocuk Duygusu, Cilt: 3, Sayı: 63, 8 Birinci kanun 1938, s. 6.  
83 Örneğin bkz. Çocuk Sesi, No. 240, 30 Temmuz 1934, s. 3. 
84 Örneğin Sertelli’nin bir çocuk romanında, Yarbay Rıza’nın küçük askere söylediği şu sözler tam da 
bu anlayışı yansıtmaktadır: “Biz asker doğduk.. Asker olarak öleceğiz… Ölümlerin en şereflisi, yurdu 
koruyarak yurt için kanını dökerek ölmektir. Türk ulusuna bundan başka ölüm yakışmaz” İ. F. Sertelli, 
Çanakkale’de Küçük Ahmedin Kahramanlığı, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1938, s. 50. Hasan Ali 
Yücel’in Bir Kurtuluşun Hikâyesi’nde naklettikleri bir diğer örnektir: “Ulus için ölmek, onca 
kutludur/Her şeyi Türklüğün özünde bulur/Seve seve veriri kendi canını/Kurtarır sonunda öz vatanını”  
Bkz H. A. Yücel, “Bir Kurtuluşun Hikâyesi”, Okuma Kitabı: Ortaokul Sınıf: I, Devlet Basımevi, 
İstanbul, 1936, s. 77. Aynı tema, mektep piyeslerinde de işlenmiştir. Örneğin Tanseli’nin piyesinin 
sonunda geçen satırlarda: “Hepimiz vatan için yaşıyoruz bu vatan uğruna öleceğiz” ve şehidin ardından 
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Avaroğlu’nun, genç Nuri’nin ‘şehit olma arzusu ile yanıp tutuşan kalbini’ 

vurguladığı85 ya da Gürtunca’nın öğretmenine haber vermek için çırpınırken vurulan 

küçük Mehmet’in şehit defterine yazılma isteğini anlattığı satırları ilgi çekicidir.86 

Yine başka bir metinde, Muallim Behzat’ın küçük kahramanlarından Gündoğdu, 

Yunanlıların gizlediği silahın sırrını öğrenip Türk kuvvetlerine bilgi vermek isterken 

vurulmuş ama arkadaşı Orhan vasıtasıyla elindeki kâğıdın adrese ulaşmasını 

sağlamıştır (bir başka deyişle ‘vazife’ tamamlanmıştır; zaten daha önce ele alınan 

örneklerde görüldüğü üzere benzer hikâyelerde şehit olanlar genellikle ‘görevleri’ni 

tamamladıktan sonra ölürler). Şehit olan Gündoğdu’nun ardından küçük arkadaşları, 

kurtuluş gününde mezarının başına gelip kırmızı beyaz bayrağı başına dikmeye yemin 

eder.87 Şehit çocuğun anısına yapılan saygı duruşunun ve içilen andın aktarılması, 

‘milli bir ritüelin ifasının duygusallığını’ okuyuculara anlatmak amacını içinde 

barındırmıştır.88  

 

Yine şehitlik/gazilik vurgusu dahilinde fedakârlık bağlamında üzerinde durulması 

gereken bir diğer nokta ise çocuk eserlerindeki ‘ideal’ kadının tavrıdır. Türk kadını, 

vatan uğruna ölümü göze alacak; kocasını, kardeşini ya da oğlunu bile bile ölüme 

gönderecek ve erkeğin, çocukların yokluğunda tüm işleri üstlenecek kadar 

“fedakârdır”.89 Buna ilaveten kocası ve/veya oğlu, gazi olan ya da şehit düşen bir 

eş/anne, üzüntüsünü vatan aşkı ile içine gömecek ve gururlanacak derecede de 

“vatanseverdir”.90 Görüldüğü üzere “şehitliğin kutsallığı”, evlât ya da koca kaybını 

                                                                                                                                            
söylenenler: “sen ölmedin, sen ey aziz çocuk! Türk milletinin bütün varlığınca ebediyete kadar 
yaşayacaksın! Bu sevgili yurt her zaman böyle kurtarıldı. Aslan kanları aka aka kazanıldı. Bunun için 
bu toprak en özlü, en mukaddes bir armağandır.” N. Tanseli, Bu Toprak Armağandır (Milli Piyes), 
Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 12, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1945, s. 56. 
85 Bkz. Ş. E. Avaroğlu, Vatan Çocuğu (2 Perde 1 Tabloluk Piyes), Okul ve Öğretmen Yayını, Ülkü 
Basımevi, İstanbul, 1945, s. 22. 
86 Örneğin bkz. M. F. Gürtunca, Küçük Şehit (Üç Perdelik Okul Piyesi), Ülkü Basımevi, İstanbul, 
1943, s. 24. 
87  A. Behzat, Küçük Kahramanlar: İstiklâl Harbinde Türk Çocukları, Muallim Ahmet Halit 
Kitaphanesi, İstanbul, 1930, s. 15, 16. 
88 Şehitlere ve şehitliklere saygı, yalnızca kahramanlık temalı çocuk hikâyelerinde değil; çocuklar için 
hazırlanmış seyahat kitaplarında da zaman zaman işlenmiştir. Örneğin İstanbul’dan Mısır’a giden 
yolcuların, Çanakkale boğazından geçerken hissettiklerinin anlatılması ve tüm bu manzaranın bir 
muharibin anıları ile desteklenmesi, sözü edilen duruma uygun bir örnektir. Bkz. İstanbul’dan Mısır’a 
Seyahat, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 
1932.   
89 Örneğin bkz. R. G. Arkın, Gönüllerin Türküsü (Milli Piyes), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 
6, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1943, s. 20, 22, 30, 31, 33. 
90 Örneğin B. Minez’in İstiklâl Madalyası adlı eserinde tam da böyle bir kadın profili çizilmiştir. 
Yoksul Ali, Bağımsızlık Savaşına katılmak üzere köyünden yola çıkan ilk gönüllü askerdir.  Savaşta 
üstün kahramanlıklar gösteren Ali, cephede ayağını kaybeder. Ali Çavuş köyüne döndüğünde, 
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hafifletecek kadar güçlü bir kavram olarak tasarlanmıştır. 91  Ayrıca tüm toplum, 

şehidine ve şehidin arkasında bıraktığı ailesine saygı göstermekle yükümlü olarak 

gösterilmiştir. Özellikle çocuk edebiyatında, şehit eşine ya da çocuğuna kötü muamele 

etmek, benzer örneklerin ötesinde ‘korkunç’ ve ‘kabul edilemez’ bir şeydir.92       

 

Çocuklar için yazılan eserlerde, askerlik, vatanseverlik ve kahramanlık temaları 

üzerinden yeni bir yurttaş profili yaratılmaya gayret edildiği gözlemlenebilir. Zengin - 

fakir ve taşralı - kentli ayrımı bağlamında ortaya çıkması muhtemel sorunların, gelir 

eşitsizliklerinin “cumhuriyet çocuklarına” yansımasından kaygı duyulduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Dönemin milliyetçi/halkçı söyleminin iç çelişkileri bir 

kenara bırakılsa dahi, söz konusu problemin çocukların zihinlerden atılması 

yönündeki teşebbüslerin militarist unsurlardan çok da bağımsız kurgulanmadığı 

aşikârdır. Muazzez Kaptanoğlu’nun “Duran Ahmet” hikâyesi, bu tespitin en belirgin 

örneklerinden biridir. Duman Ahmet, annesi ve babasını kaybetmiş, köylüler 

tarafından büyütülmüş, çalışkan ve sevecen bir dağ çocuğudur. En iyi arkadaşı ise “bir 

şehir çocuğu” olan Dündar’dır. Dündar, aynı zamanda bir asker çocuğudur, babasının 

görevi nedeni ile Ahmet’in köyüne yakın bir karargâhta yaşamaktadır. Duman Ahmet 

ile Dündar’ın en büyük korkusu, ilerde birbirlerinden kopmalarıdır; ne de olsa biri 

taşralı diğeri şehirlidir; hayat çizgileri farklıdır. Bir gün Duman Ahmet, arkadaşı ile 

gelecekte de ayrılmamanın yolunu bulmanın sevinci ile Dündar’a koşar. Ahmet’in 

çözüm yolu, ikisi için ‘ortak bir kader’den, askerlikten geçer. Yüzbaşı Baki’nin oğlu 

Dündar, ileride subay olacak, Duman Ahmet ise onun emirberi vazifesini görecektir. 

Böylece hiç ayrılmadan beraberce savaşa gidecekler, düşmanlarla birlikte mücadele 

edeceklerdir. Yazarın aktarmak istediği düşünce ise şu satırlarda gizlidir: 

 

 
                                                                                                                                            
kocasının kesik ayağı nedeni ile hüzünlendiğini sezen eşi ona şöyle söyler: “Sağ olarak döndün ya Ali 
bize o lâzım. Ayağın için üzülme. O ailemiz için bir şeref olacaktır. Köyümüz de, ben de seninle iftihar 
ediyoruz!” Bkz. B. Minez, İstiklâl Madalyası, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, 
Ankara, 1943, s. 17. 
91Örneğin bkz. İ. F. Sertelli, a.g.e., s. 156.  
92 Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri Küçük Durmuş adlı mekteli romanında geçer. Kocası şehit 
olan Keziban’a göz diken muhtar, onu razı edemeyince adam göndererek kadını zorla yanına getirmek 
ister. Bu esnada Keziban haydutlara şu sözleri söyler: “Kocası millet uğrunda, bu toprağın korunması 
için vermiş, bir yetim yavrusu ile yiyecek ekmeğini dilenecek hale düşmüş bir kadından ne 
istiyorsunuz? Elinizdeki silâhı bu şehit namusuna çevireceğinize onu kahpecesine, korkakçasına 
önünden kaçtığınız düşmanın göğsüne saplasaydınız, mağlup olmazdık… Bu şehit karısına, bu şehit 
yavrusuna bakarak yüzünüz kızarmıyor mu alçak haydutlar?” M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay 
Matbaası, İstanbul, 1933, s. 14, 15.    
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Bütün Türk çocukları gibi iyi ve çalışkan olan bu iki çocuk birbirlerine 
öyle candan bağlanmışlardı ki!... Hâlbuki birisi dağ çocuğu, birisi şehir 
çocuğuydu. Birisinin güzel elbiseleri vardı, birisinin ayağında manda 
derisinden çarıklar, üstünde basmadan yamalı gömlek vardı… 
Türkiye’de dağ çocuğu, şehir çocuğu yoktur. Hepsi Türk’tür.93          

 

 

Yukarıdaki satırlar, hikâyenin tümü dikkate alındığında farklı çağrışımları ve 

çelişkileri içinde barındırmaktadır. Bunlardan öncelikle göze çarpanı, yazarın bir 

yandan çocuklar arasında taşralı-kentli ayrımı mevzu bahis değildir; önemli olan 

‘yüreklerindeki Türklük ve doğruluktur’ derken, diğer yandan kentli çocuğa subaylığı, 

taşralı çocuğa ise emirberliği layık görmesidir. Ayrıca ‘şehirli çocuk da dağlı çocuk da 

Türk’tür’ yinelemesinin arka planında, muhtemelen, Türkçe konuşmadıkları için 

Türk’ten sayılmayan nüfusu Türk sayma endişesi yatmaktadır.            

 

Bu eksende üzerinde durulması gereken bir başka örnek ise, İ. F. Sertelli’nin 

Çanakkale’de Küçük Ahmet’in Kahramanlığı 94  adlı “tarihi çocuk romanı”dır. 

Romanda Küçük Ahmet, köyünden cepheye giden erkeklere imrenerek bakar. Babası 

da daha önce Çanakkale’ye düşmanla savaşmaya gitmiştir. Geçen askerler arasında iri 

boylu Mehmet Dayı, Ahmet’in özellikle ilgisini çeker. Fakir ama kuvvetli bu adam, 

üniforma içinde ona çok heybetli görünür. Çarşıdan geçen askerleri gözden 

kayboluncaya kadar selama durarak izleyen Küçük Ahmet, kendi kendisine şu 

cümleleri mırıldar: 

 

 

Askerlik ne iyi şey! Mehmet Dayının köyde rençberlik ederken kıçına 
giydiği donun kırk yerinde yaması vardı. Gıcır gıcır temiz ve yamasız 
elbiseleri giyince, arkasına kalın kaputunu, omzuna tüfeğini takınca 
köyün dayısı ne de gösterişli bir aslana benzemiş.95   

 

                                                 
93 M. Kaptanoğlu, “Dağların Çocuğu Duman Ahmet” Çocuklara Küçük Hikâyeler, Kanaat Kitabevi, 
İstanbul, 1939, s. 43, 44. Çocuklar arasındaki farklılıklara dikkate almama politikasının “memleketin 
tüm çocukları bir” düsturu üzerinden yansıdığı bir başka eser için bkz. R. ve N. Çalapala, 87 Oğuz, 
Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 42.  
94  Sertelli’nin Çanakkale’de Küçük Ahmedin Kahramanlığı adlı eseri, Kanaat Kitabevi tarafından 
basılmadan önce Çocuk Sesi dergisinde tefrika edilmiştir. 
95 İ. F. Sertelli, Çanakkale’de Küçük Ahmedin Kahramanlığı, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1938, s. 5. 
Benzer ifadeler için bkz. R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfları İçin, İleri 
Kütüphanesi, İstanbul, 193?, s. 9 ve Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet 
Basımevi, İstanbul, 1935, s. 12 ve Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Birinci Sınıf, Devlet Basımevi, 
İstanbul, 1937, s. 27.   



 70

 

Yukarıdaki satırlardan anlaşılacağı gibi askerlik, özellikle taşradaki yoksul çocuklar 

için bir yükselme ve refaha ulaşma vasıtası olarak gösterilebilmektedir. Askerlik, 

“vatani bir görev” olmasının yanı sıra, üniformize olma özelliğinden dolayı sınıfsal ve 

bölgesel farkları örten bir özelliğe de sahiptir. Birçok yerde Türk askerinin teknik ve 

beşeri imkânsızlıklar içinde harp ettiği vurgulanırken, cepheye giden köy kökenli 

askerlerin kıyafetlerinin ve teçhizatlarının eksiksizliğinin bu kadar ön plana 

çıkarılması bu bağlamda düşünülebilir.    

 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, erken cumhuriyet döneminde çocukluğun 

politik inşasına militarist değerlerin tüm boyutları ile damgasını vurduğu iddia 

edilebilir. Söz konusu olan yalnızca kahramanlık öyküleri değil; fakat her veçhesi ile 

askeri olanın yüceltilmesidir. Askeri yöntemlere, usullere dair övgü dolu ifadeler, hem 

ders kitaplarında hem çocuk edebiyatında hem de popüler neşriyatta mebzul miktarda 

mevcuttur. Tüm bunlara ilaveten, askeri tatbikatların, geçit resimlerinin çocuklara 

sunulan görsellik içindeki yeri düşündürücüdür. 96  Bilhassa II. Dünya Savaşı 

yıllarında, muhtemel saldırılara karşı ‘savunma bilincini’ arttırma amacı bahsi geçen 

sürece eklemlenmiştir. 97  Dolayısıyla, çocuklukla militarizm arasında 

kurulan/kurulmak istenen bağın bilhassa terbiye alanının sınırlarını belirleyecek kadar 

güçlü olduğu ileri sürülebilir. Bu bahisteki tartışmalar, “”milli pedagoji” ve çocuk 

yetiştirme adlı bölümde yeniden ele alınacaktır.  

 

  

2.3. ‘İdeal’ Çocuğun İktisadi Özellikleri ve Sosyal Yardımlaşma 
 

 

Ulus-devletin resmi ideolojisinin tesisinde ve izleyeceği siyasetin temel hatlarının 

belirlenmesinde, ekonomik birliğin sağlanması ve kalkınma mevzuu, genellikle, 

toplumsal yaşamın gündelik tezahürlerini de etkileyecek ölçüde geniş bir yer 

                                                 
96 1930’lu yılların sonuna gelindiğinde askeri manevraların çocuk mecmualarında dahi ele alındığı 
görülmektedir. Askerlerin geçit törenlerini gösteren fotoğrafların bolluğu dikkat çekicidir. Örneğin bkz. 
“Kahraman Ordumuzun Büyük Geçit Resmi”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 2, Sayı: 41, 31 Ağustos 
1939, s. 346, 437. 
97 Çocuk yayınlarında askeri saldırılara karşı alınabilecek önlemleri anlatan öyküler, bu çerçevede 
emsal teşkil eder. Örneğin Bkz. A. Öykümen, “Gaz Maskesi”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 2, Sayı: 50, 
12 Birinci Teşrin 1939, s. 454, 455. 



 71

tutmuştur. Türkiye’de, özellikle Balkan Savaşlarını izleyen periyottan itibaren, 

gayrimüslimlerin ticari hayattan dışlanmaya çalışılması, “milli bir müteşebbis 

tabakası”nın yaratılması ve böylece ekonomik alışkanlıkların tümden dönüştürülmesi, 

siyasi projenin etkili araçlarından biri olmuştur. Gökalp’in siyasi birliğe ulaşılması 

yönünde “harsi birlik” ile birlikte elzem gördüğü “iktisadi birlik” meselesi, “milli 

burjuva” yaratma çabalarının arkasındaki düşünsel altyapıyı oluşturmuştur. 98 

Uluslaşma sürecinde “milli iktisat” fikrinin öne çıkması ile birlikte, en başta kadınları 

hedef alan bir tasarruf ve yerli malı kullanma kampanyası başlamıştır. Erken 

Cumhuriyet döneminde ise 1930’lu yıllar ile ‘ideal kadın’ üretken, çalışkan, tutumlu, 

yerli malını tercih eden bir kimlikle özdeşleştirilmiştir.99 İktisat fikri, ‘ideal kadın ve 

erkek’ tasavvuru kadar ‘ideal’ çocukluğun inşasında da önemli rol oynamıştır. 

Çocuklara küçük yaştan itibaren “doğru” bir iktisat anlayışının kazandırılmasının, 

geleceğin yetişkinlerini “milli prensipler” temelinde bilinçlendirdiği ve bu yolla 

ekonomik açıdan güçlü bir ülke olmanın ilk aşamasını meydana getirdiği 

düşünülmüştür. Çocukların, aslen paranın, para kazanmanın ve malın kıymetini çok 

bilmedikleri, “müşkülpesent” oldukları, dış görünüşe kandıkları ve “gayrı muntazam” 

bir şekilde harcama yaptıkları genel kanıdır.100 Bu bağlamda bilhassa zengin ailelere 

mensup çocukların genellikle düşünmeden para harcadıkları, başta oyuncakları olmak 

üzere mallarının değerini bilmedikleri iddia edilmiş; fakir çocukların ise daha tutumlu 

olduğu, eline nadir geçen harçlığı biriktirme konusunda azimli davrandığı, malına 

sahip çıktığı düşünülmüştür. Fakat asıl üzerinde durulan, zengin-fakir demeden bütün 

çocuklara, önce paranın, sahip olunan malın kıymetinin ve çalışarak kazanmanın 

erdeminin anlatılması; bunun için de çocukların satın alma ve hesap yapma 

melekesinin küçük yaştan itibaren geliştirilmesidir. 101  Çocuğa taalluk eden para 

işlerini bizzat çocuklara yaptırmak, bu bağlamda faydalı bir adım olarak 

görülmüştür.102 Ayrıca unutulmaması gereken bir diğer nokta, ebeveynlerin tasarruf 

konusunda çocuklarına örnek olmalarının ne denli önemli olduğunun sık sık 

                                                 
98 Bu konuda bkz. Zafer Toprak, Milli İktisat-Milli Burjuvazi: Türkiye’de Ekonomi ve Toplum 
(1908–1950), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995. 
99 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. G. G. Öztan, “1930’ların Türkiye’sinde Milli İktisat Düşüncesi ve 
Kadın Algısı”,  Eğitim-Bilim-Toplum, sayı: 12, cilt: 3, Güz 2005. 
100 Bu düşünceyi dile getiren bir eser için bkz. S. E. Özbek, Mektep Tasarrufu, İstanbul, 1939, s. 8. 
Aynı görüşün ‘ibret verici’ bir üslupla aktarıldığı çocuk edebiyatından bir örnek için bkz. M. Atatuğ, 
Ben de Asker Olacağım!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944, s. 12-
15. 
101 H. Malik (Evrenol), Yaratıcı Küçük İnsan ve Kabiliyeti, Ankara, 1932, s. 54–58. 
102 F. Uzun, Mektepçiliğe Dair, İstanbul, 1935, s. 20. 
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hatırlatılmasıdır. Yalnızca nasihat, baskı veya yönlendirmenin yetmediği (hatta bazen 

ters sonuçlar doğurduğu); bilfiil tutum ve davranışlarla, çocuğa “doğru” iktisadi 

alışkanlıkların gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır.103      

 

 

2.3.1. 1929 Krizi Sonrasında ‘İdeal’ Çocuğun ‘İktisadi Erdemleri’ 
 

 

1929 Büyük Buhranını takip eden yıllarda, “milli iktisat” ve “tasarruf”, hem resmi 

söylemde hem de gündelik yaşamda en sık kullanılan sözcükler haline gelmiştir. 

Buhranın etkisini göstermesi üzerine, bir dizi idari tedbir alınması gerekmiş ve 

öncelikle Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyet, Mustafa Kemal’in 

himayesinde ve Meclis Başkanı Kazım Özalp’ın başkanlığında bir grup milletvekili 

tarafından oluşturulmuştur. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, kısa bir zamanda il ve 

ilçe düzeyinde örgütlenerek toplam 273 şube açmış ve çok yönlü olarak faaliyet 

göstermeye başlamıştır.104 Cemiyet, 21 Nisan 1930’da açılan Milli Sanayi Numune 

Sergisinin, 1930 Sanayi Kongresinin ve 14 Ocak 1931’de toplanan Birinci Ziraat 

Kongresinin düzenlenmesine öncülük etmiştir. Kadınların ürettiği yerli mallarını 

tanıtmak amacıyla İsmet Paşa Kız Enstitüsü ile ortaklaşa bir Kadın İktisat Sergisi 

açılmış105 ve 1930’lu yıllar boyunca il bazında tertiplenen yerli malları sergilerinin 

gelenekselleşmesi için çaba harcanmıştır. Ayrıca, her yıl yerli malı haftası boyunca 

Ankara radyosunda tasarruf temalı konferanslar yayınlanmıştır.106  

 

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, çocuklara “doğru iktisadi alışkanlıklar” 

kazandırmak maksadı ile çeşitli yayınlar çıkarmış, afişler hazırlatmış ve okullarda 

oynanmak için piyesler ve dağıtılmak üzere çeşitli broşürler bastırmıştır. Tasarruf 

konusunda, özellikle çocuklarla her gün temas kuran öğretmenlere önemli bir 

‘misyon’ yüklenmiştir.107 Öğretmenler çocuklara, daha ilkokuldan itibaren tasarrufun 

                                                 
103 Örneğin bkz. H. Özgü, Çocuğunu Nasıl Yetiştirmelisin?, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1944, s. 
66-68. 
104 Ö. Uyanık ve U. Kipal, Türkiye Milli İktisat Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2001, s. 77. 
105 D. Duman, “1930’ların Türkiye’sinde Yerli Malı Kampanyaları ve Kadınlar”, Tarih ve Toplum, 
Cilt:  40, Sayı: 240, Aralık 2003, s. 345. 
106 Türkiye Cumhuriyetinin 10. Yılı Rehberi: 1923–1933, Hâkimiyeti Milliye, Ankara, 1933, s. 174. 
107 Dr. Halil Fikret’in şu ifadeleri, bahsi geçen ‘misyonu’ özetler niteliktedir: “Türk vatanını süratle 
medeniyete ulaştıracak çok mühim vasıtalardan biri olan tasarruf işinde, bütün muallimlerin mefkûrevi 
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bir “medeniyet göstergesi” ve “milli ve içtimai bir vazife” olduğunu108, paralarını 

yalnızca “lüzumlu ve faydalı” şeylere harcamaları gerektiğini öğretmiş;109 mekteplere 

tasarruf sandıklarının kurulması önerilmiş; kumbara kullanımı110 ve sınıf kumbarası 

defteri tutulması 111  teşvik edilmiş; okullardaki ‘iktisat haftası heyecanı’, çocuk 

eserlerine konu olmuştur.112 Ayrıca özellikle tutum ve iktisat haftalarında, yurttaşların 

paralarını/birikimlerini bankaya yatırmasının gerekliliği, çocuklara farklı örnekler ile 

öğretilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet devri ile birlikte bankaya konan para sayesinde 

hem mevduat sahipleri hem de ülke ekonomisi ‘kazançlı’ çıkmaktadır: 

 

 

Eski zamanlarda (para) toprak kumbaralarda, küplerde, torbalarda 
saklanırdı. Bu çok fena bir usuldü; çünkü evlerde saklanan paralar faiz 
getirmez; milli ekonomiye faydalı olmaz; çok defa çalınır; yanar 
kaybolur giderdi. Halbuki cumhuriyet devrinde para arttırmaya alışan 
vatandaşlar, paralarını bankalara koyuyorlar… Bankalarda biriken bu 
paradan hem bankaya parasını koyanlar faydalanıyor, çünkü onlar 
paralarının faizini alıyorlar; hem de milli ekonomi faydalanıyor…113 

 

                                                                                                                                            
bir ruh ile çalışması ve yeni nesle tasarruf ruh ve itiyadını aşılaması icap eder.” Bkz. H. Fikret, 
“Tasarruf Terbiyesi”, Terbiye, No: 25, Mayıs 1930, s. 46. Öğretmenlerin, tasarruf müfredatta müstakil 
bir ders olmasa da anlattıkları diğer derslerde bu konuyu işeyebileceği savunulmuştur. Örneğin 
muallim, Türkçe dersinde tasarruf üzerine darbımeseller ve vecizler kullanabilir; tarih dersinde 
tasarrufla doğan milli sermayenin, iktisat tarihindeki yerinden bahsedebilir; hatta biyoloji dersinde 
hayvanları emsal göstererek, tasarrufun tüm canlılar için bir “sevki tabii” olduğunu anlatabilir. Bkz. S. 
E. Özbek, a.g.e., s. 37, 38. 
108 S. E. Özbek, a.g.e., s. 46, 48. 
109 bkz. Maarif Vekaleti, Maarif Sergisi Rehberi, Devlet Matbaası, İstanbul, 1933, s. 11. 
110 Kumbara sahibi olmak, çocuk olmanın adeta bir göstergesidir. Kumbarayı anlatan hikâyeler ve 
manzumeler, ders kitaplarını süslemiştir. Örneğin ilkokulların ikinci sınıfları için hazırlanan kıraat 
kitabında şu satırlara rastlanır: “Her gün en az yüz para/Yutuyor bu kumbara/Bugün yarın 
dolacak/Gene benim olacak/Bütün biriken para./Oh.. ne güzel kumbara!/Şeker evde doludur;/Bebekse 
korkuludur./Düşer kırılır birden;/Yok, neden vereyim ben/Bir metelik boş yere/Dur sayalım bir kere/On 
iki ay dolunca/Bu yılbaşı olunca/Açılacak kumbaram/Olacak dokuz liram.” Bkz. Maarif Vekilliği, 
Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 37. Kumbarada biriken paraların 
“yapabileceklerini” anlatan bir başka örnek için bkz. E. Sezai, Çocuk Eğlencesi, Bozkurt Basımevi, 
İstanbul, 1940, s. 29, 30. Kumbara kullanımı konusundaki teşvik, çocuk dergilerinde de 
gözlemlenmektedir. Örneğin bkz. S. Necip, “Selma’nın Kumbarası”, Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi, 
Sayı: 28, Kânunusani 1929, s. 18, 19; İ. Hüsrev, “Çocuklar Paranızı Biriktiriniz: Her Türk Çocuğu İş 
Bankasının Tasarruf Kumbaralarından Bir Tane Almalıdır”, Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi, Sayı: 29, 
Şubat 1929, s. 17; Çocuk Sesi, No: 259, 10 Birinci Kanun, 1934, s. 3. Ayrıca çocukların kumbara 
temalı şiirleri, çocuk dergilerinde yayımlanmıştır. Örneğin bkz. A. Erkut, “Kumbara”, Çocuk, No: 38, 
11 Haziran 1937, s. 9. Tüm bunlara ilaveten çocuk mecmualarında ve Okul ve Öğretmen gibi daha çok 
öğretmenler için çıkarılan dergilerde, İş Bankasının kumbaralı reklâmlarının yayımlandığı da 
hatırlatılmalıdır.  
111  Örneğin bkz. A. R. Gençosmanoğlu, Mekteplerimizde Terbiyevi Kurumlar, T.C Adapazarı 
Muallimler Evi Konferansları, 1935, s. 16, 17. 
112 Örneğin bkz. R. ve N. Çalapala, 87 Oğuz, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 62. 
113 Bkz. “Tutum ve Ekonomi Haftası”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 7, Birinci Kanun 1938, s. 
104.  
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 “İdeal çocuğun” 1930’lu ve 40’lı yıllar boyunca zikredilen temel özellikleri, tutumlu 

olması ve ithal ürünlerden kaçınarak yerli malı kullanmasıdır. Çocuklara verilmesi 

gereken “milli terbiye” içinde, Türk cemiyetinin ‘iktisadi yükseliş yöntemlerinin’ 

anlatılması gerektiği, bu çerçevede, Batının “iktisadi istismarından” azade olmak için 

“milli tasarruf ve iktisat terbiyesinin” küçük yaşlardan itibaren önemsenmesinin 

lüzumu, özellikle yurt bilgisi, kıraat ve pedagoji kitaplarında öne çıkarılmıştır. 114 

Çocuğun tıpkı elbise ve gıda gibi paraya da ihtiyacı olduğu ama kendi mülkiyetindeki 

ve tasarrufundaki varlıkları müsrif olmadan kullanmanın yollarının ona öğretilmesi 

gerektiği savunulmuştur. 115  İsrafa alıştırılan çocukların, ileride alıştıkları bolluğu 

bulamadığında hırsızlığa hatta cinayete dahi başvurabileceğini ileri süren yazarlar116, 

bu çerçevede bilhassa anne-babalara ve öğretmenlere uyarılarda bulunmuşlardır. Öyle 

ki ebeveynlerin ve mürebbilerin, “itidallerini kaybetmeden”, çocuklarına bu konuda 

rehberlik yapmaları gerektiği ifade edilmiş;117 hatta zaman zaman yurt dışından kimi 

ünlü zenginler emsal gösterilmiştir.118  

 

“Tutumun tek kara gün dostu” olduğu, “kazanıp biriktirmenin en büyük dilek” olması 

gerektiği, çocukların küçük yaştan itibaren iktisatlı olmayı öğrenmelerinin 

“hayatiyeti”, ders kitaplarında ve edebi metinlerde farklı şekillerde vurgulanmıştır. 

Örneğin, Rauf Ahmet, çocuklar için yazdığı kıraat kitabında tasarrufun “hak doğuran” 

yanına işaret eder. 119  Halit çiftinin hayat kıraati kitabındaki “Amcanın Hediyesi” 

                                                 
114 Çocuklara, tasarrufun hem kişisel hem de ulusal bir gereklilik olduğunu belirten metinlerde, okul 
sıralarında birikimin öneminin idrak edilmesinin faydaları aktarılmış, bu bağlamda “milli bankaların” 
rolü üzerinde durulmuştur. Örneğin bkz. Muallim Abdülbaki, Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 
2007, s. 118–120. 
115  H. Zeynettin milli pedagojinin tasarrufçu yanını şöyle anlatmaktadır: “Çocuklara milli terbiye 
verirken onları tasarrufa alıştıracağız. Çocuk aile kucağından başlayıp ilk, orta ve yüksek mekteplerde 
bile –para kazanmasını öğrendiği kadar- lüzumlu ve faydalı yerlere harcamasını da öğrenmelidir... 
Çünkü milli terbiyenin gayesi de iktisaden faal ve müstahsil yetiştirmektir. Tabiidir ki biz de yarın ki 
istihsali temin edecek bugünkü tasarruftur.” H. Zeynettin,  Milli Pedagoji ve Türk İçtimaiyatı, 
Necmistikbal Matbaası, İstanbul, 1933, s. 107.  
116 Örneğin bkz. T. Atay, Çocuk ve Genç Terbiyesi Üzerine Öğütler, Ankara Ar Basımevi, Ankara, 
1948, s. 9. 
117 H. Malik (Evrenol), a.g.e., s. 62, 63. 
118 Örneğin o dönem dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Rockfeller’ın kendi çocuklarını “pek 
sade” büyüttüğü; onlara bir kuruşun bile ne kadar değerli olduğunu öğrettiği anlatılmıştır. Bkz. R. 
Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfları İçin, İleri Kütüphanesi, İstanbul, 193?, s. 57.   
119 R. Ahmet’in kıraat kitabında yer alan Ev Kimin Hakkı? Adlı okuma parçası, Topuzoğlu İsmail Ağa 
adlı bir zenginin konağını üç oğlundan hangisine bırakacağına karar vermesini anlatır. İsmail Ağa, üç 
oğluna bir iki sene süre verir ve gidip birer sanat öğrenmelerini söyler. Dönüşte evlâtlar maharetlerini 
sergileyecek ve aralarında en iyi olan konağa sahip olacaktır. Aradan bir süre geçtikten sonra evlâtlar 
eve geri döner. Biri meşhur bir aşçı, diğeri saraç, üçüncüsü ise demirci/çilingir olmuştur. İsmail Ağa, 
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öyküsü ise, daha çok tasarrufun “zevkli” yanını gösterir. Öyküde zengin bir adam olan 

Tuğrul Beyin, yeni evlenen müsrif yeğeni Aytekin’e ve eşine verdiği ders anlatılır. 

Tuğrul Bey, bayram hediyesi olarak yeğeni ve eşine otomobil borusu gönderir; bir 

sonraki sene ise araba lastiği yollar. Amcanın mektubu her defasında “otomobiliniz 

olduğunda kullanırsız” notu ile biter. Sonunda Aytekin ile eşi birbirinden gizli para 

biriktirir ve sonunda tasarruflarını birleştirip araba alırlar ve amcaya haber verirler. 

Tuğrul Bey, gönderdiği mektupta hediyeleri ile onlara “tasarrufun zevkini” verdiğini 

yazar ve evlerinin temeli olması dileği bir taş parçası gönderir. 120  Yine benzer 

metinlerde, tutumlu olmanın cimrilik anlamına gelmediği fikri tekrarlanır.121 Kimsesiz 

çocukların hastalar için yardım toplarken karşılaştıkları durum, tam da bu ayrımı 

ortaya koyar. Çocuklar, büyük bir köşkün önünden geçerken, köşkün sahibi ile 

bahçıvan arasında geçen bir diyaloga şahit olurlar. Adam, bahçıvana budadığı ağaç 

dallarını ortada bıraktığı için çıkışmaktadır. Budanmış dallar biriktirilirse, kışlık odun 

ihtiyacının giderilmesinde faydalı olabilecektir. Bu konuşmayı duyan çocuklar, 

adamın cimri olduğuna hükmeder ve yardım istemeden oradan uzaklaşmaya karar 

verirler. Köşkün sahibi, çocukları görüp yanına çağırır; yardım için para verir ve sonra 

da ekler: “Ben, işimi bilen, paramı iyi kullanan bir adamım. Bu köşkü, bu bahçeyi bu 

yüzden elde ettim. Ben, böylelikle muhtaç olanlara yardım etmek için de biraz para 

arttırdım. Şunu biliniz ki; ziyancılığı sevmemek başka, cimrilik başkadır. Eğer 

bahçıvana budadığı dalların hesabını soracak kadar işini bilen bir adam olmasaydım 

şimdi size bu parayı veremezdim.” 122  

 

Çocuklar için kaleme alınan piyes ve manzumelerde de öne çıkarılan kavram, 

tasarruftur. Adnan Giz, çocuklar için yazdığı “Tutum” adlı manzumesinde, “Ey 

                                                                                                                                            
hısım-akraba herkesi eve toplar ve çocukları içinden en hünerlisinin misafirlerin hakemliğinde 
seçilmesini planlar. Her bir oğul marifetini gösterir ve tüm misafirleri kendilerine hayran bırakır. Yaşlı 
bir misafir, çocuklara bu zamana kadar ne kazandıklarını sorar. Aralarından sadece aşçı olan, para 
biriktirmiştir bunun üzerine yaşlı adam, İsmail Ağa’ya şunları söyler: “Hak, para toplayanın, tasarruf 
etmesini bilenindir”. Netice olarak Ağa, konağı aşçı olan oğluna bırakır; diğer kardeşler de bu durumu 
kabullenir. Bkz. R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfları İçin, İleri Kütüphanesi, İstanbul, 
193?, s. 5-8.  
120 Bkz. N. ve A. Halit, Hayat Kıraatı, Sınıf: 4, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1934–1935, s. 68–70. 
121 Cumhuriyet Çocuğu’nda yer alan şu ifadeler cimrilik ile tasarrufluluk arasındaki farkı, miniklere 
izah etmektedir: “Hasis insan parasını, en lüzumlu ihtiyaçları için sarf etmekten çekinir. Sırf para 
biriktirmek için mesela kendinin ve çocuklarının gıdasından keser, hastalık zamanında doktor çağırmaz. 
Onun için para başlı başına bir gayedir. O adeta para biriktirmek için yaşar, paranın esiridir. Halbuki 
para, vasıtadan başka bir şey değildir. İnsan parayı, ihtiyaçlarını gidermek, rahat, iyi, emniyet içinde 
yaşamak, başkalarına muhtaç olmamak ve hayırlı işler yapmak için kazanmalı ve sarf etmelidir.” Bkz. 
“Tutum ve Ekonomi Haftası”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 7, Birinci Kanun 1938, s. 104.  
122 Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, s. 57, 58.  
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arkadaş! Hayatta en güzel şey tutumdur/Benim en çok sevdiğim bak kumbara 

kutumdur/Akçe tutsan denizdir, tutmasan bir yudumdur/Ey arkadaş cihanda en güzel 

şey tutumdur” diyerek, dönemin atmosferini yansıtır.123 Aka Gündüz “Oyun İçinde 

Oyun” adlı piyesinde ise, bir ekonomi profesörünün çocuklara tasarrufun erdemlerini 

anlatmasına tanık olunur. Profesör, çocuklara, ulusal ekonominin ve tasarrufun 

kendilerinden başlayacağını; Türk çocuğunun küçük yaştan itibaren biriktirmeye 

alışması durumunda, ileride ülkesini “varlıklı ve sarsılmaz” kılacağını anlatır. 

Çocukların diğer bir vazifesi ise, milli ekonominin ilkelerini başkalarına öğretmektir. 

Profesör, piyesin geri kalan bölümünde kumbarada para biriktirilmesi halinde neler 

yapabileceğini anlatır.124 Yerli malı kullanılması yönündeki tavsiyeler de, en az tutum 

meselesi kadar vurgulanmıştır. Bu çerçevede çocuklara, öncelikle “yurt malı 

savaşında geri kalmamaları” öğütlenmiştir. 125  Türk çocuğunun asla “yaban malı” 

yemeyeceği, giymeyeceği ileri sürülmüş126; yerli malların daha “kaliteli” ve “ucuz” 

olduğu 127 , ithal ürünlere harcanan paranın yabancı ülkeleri/düşmanları yıllardır 

beslediği, zengin ettiği düşüncesi sürekli olarak tekrarlanmıştır. Örneğin Nahit 

Nafiz’in mektep piyesinde, “milli iktisat” ile “hür yaşamak” arasındaki ilişki 

vurgulandıktan sonra, düşmanların “Türk’ün çelik azmini yıkmak için iktisadi bir harp 

açtıkları” iddia edilir. Memleketin ürünlerinin biricikliği, harice para kaptırmamanın 

ehemmiyeti, çocuklar tarafından dillendirildikten sonra, metindeki birinci çocuk 

şunları söyler: “Ant içmeliyiz ve bilmeliyiz ki bugün harice verdiğimiz bir para bile 

yarın düşmana bir silâh olacak. Türk’ün vatanına, Türk’ün göğsüne çevrilecektir. 

Türk bu tehlikeyi sezdi, vatanını kurtarmaya ahdetti. Artık hepimiz yerli malı 

kullanmaya yurt toprağında yetişen şeyleri yemeye” “Ant içiyoruz (tüm çocuklar).”128 

 

Yine bu bağlamda, Çocuk Sesi’nde yayımlanan “Yerli Mallar Revüsü” adlı piyeste, 

sahnede dolaşan Fransız, İngiliz, Alman mallarına karşı Türk malı şunları söyler: 

“Size bunca senedir/Yol olmuştu bu toprak/Türk oğlu diyor artık/Vatana girmek 

yasak/Çünkü bende her şey var/Ben Türk’ün öz malıyım/Başka mal değil yurtta/Ben 

                                                 
123 Bkz. A. Giz,  “Tutum”, Çocuk Şiirleri (haz. İ. F. Sertelli), Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 62.  
124 A. Gündüz, Gazi Çocukları İçin, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Ankara, 1934, s. 39–49. 
125 Manzum bir örnek için bkz. R. Gökalp Arkın, “Arttırma Savaşı”, Çocuk, No: 65, 17 Birinci Kanun 
1937, s. 9. 
126 Örneğin bkz. L. Öktem, “Yerli Mallar Savaşı”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 7, Birinci Kanun 
1938, s. 105.  
127 Örneğin bkz. İ. Hulusi, “Yerli Malı Kullanalım”, Çocuk Sesi, No: 84, 20 Ağustos 1931, s. 3. 
128 N. Nafiz, Yerli Mallarımız, Çocuk Sesi Mecmuası, İstanbul, 1933. 
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satılmalıyım.” 129  Benzer nitelikteki bir diğer eser ise Aka Gündüz’ün Ökonomik 

Alfabe’sidir. Sözü edilen metinde, ülkenin meyveleri, sebzeleri, kumaşları övülmüş; 

ithal mallar, “kazık” olarak nitelendirilmiş (“leblebi azıktır, yaban malı kazıktır”) ve 

daha da ileri gidilerek yabancı menşeli olan her şey dışlanmıştır. Bu dışlamaya zaman 

zaman harfler bile konu olmuştur: “Jeye uymaz hiç laf, değil ki bizim bu harf” 130 

Benzer bir ifadeye, Gündüz’ün yukarıda zikredilen Oyun İçinde Oyun adlı piyesinde 

de rastlanır. Öksürünce “pardon” diyen profesöre çocuklar, pardonun “yerli” 

olmadığını söyleyerek “yurttaş, Türkçe konuş” demeleri131, meselenin yalnızca bir 

iktisat meselesi olmadığını, milliyetçi düşünce etrafında tanımlanmış bir ‘yerlilik’ 

kavramsallaştırılması ile yakından ilişkili olduğunu ifade etmesi açısından önemlidir.  

 

Yerli malı kullanımını teşvik ve tutumun öne çıkarılması, 1940’lı yıllarda da ön 

planda kalmıştır. 1940’lı yıllarda çocuklar için hazırlanan hikâyelerden şiir 

kitaplarına132 ve ebeveynlere öğütlere kadar birçok eserde tasarrufun önemi ve yerli 

malı tercih etmenin gerekliliği dile getirilmiştir. 1950’li yıllar ile birlikte, söz konusu 

söylemin çocuk eserlerinde varlığını koruduğunu133, ancak cumhuriyetin ilk yıllarına 

oranla etkinliğini ve kapsayıcılığını yitirdiğini söylemek mümkündür. Daha sonraki 

yıllarda da “kriz” anları dışında mevcut söylemin genel hatları ile pratiği 

biçimlendirmediği savunulabilir.        

     

 

2.3.2. ‘İdeal’ Çocuğun Değişmez Özellikleri: Dürüstlük, Tertiplilik ve 

Çalışkanlık 
 

 

Modern çocukluk paradigmasının Osmanlı topraklarında ortaya çıkmasından itibaren, 

‘ideal’ çocuğa atfedilen temel özelliklerin başında doğruluk, dürüstlük, tertiplilik ve 

                                                 
129 “Yerli Mallar Revüsü”, Çocuk Sesi, cilt: 9, No: 207, 11 Kanunevvel 1933, s. 3. Yerli Mallar Pazarı 
adlı, benzer ifadeler içeren bir başka manzume için bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü 
Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, s. 86, 87. 
130 A. Gündüz, Gazi Çocukları İçin, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Ankara, 1934, s. 62. 
131 A. Gündüz, a.g.e, s. 46. 
132 Örneğin bkz. A. Ertan, “Tutum Haftasında” ve H. Nezihi, “Yerli Malı”, Çocuk Şiirleri: Milli 
Bayramlarda, Törenlerde, Müsamerelerde Okunmak İçin, (Hazırlayan A. Ertan), Uğur Kitabevi, 
1943. 
133 Örneğin bkz. Yerli Malı Haftası Piyesleri, Özyürek Yayınevi, İstanbul, 1954; M. Karakollukçu, 
Yerli Malı, Bakış Kütüphanesi Seçme Okul Temsilleri: 1, Bakış Matbaası, İstanbul, 1956. 
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çalışkanlık gelmiştir. Doğruluk ve çalışkanlık, farklı dönemlerde farklı parametreler 

kullanılarak çocuk yayınlarında sürekli gündemde tutulmuştur. Kimi zaman padişaha 

sadakat, kimi zaman Tanrı korkusu, kimi zaman yurttaşlık ya da Türklük 

çerçevesinde, çocukların sözü edilen “değişmez özelliklerinin” ayrıntılı tasviri 

yapılmıştır. Özellikle 1908 sonrasında göze çarpan asıl unsur, çocukların vatan ve 

millet için doğru, dürüst, intizamlı ve çalışkan olmalarının beklendiğini ifade eden 

metinlerin çoğalmasıdır. 134  Cumhuriyet döneminde, Türk ulusunun ve yurdunun 

“bekası ve refahı” için daima doğru söylemek ve sürekli çalışmak, ‘ideal çocuğun 

vazgeçilmez bir özelliği’ olarak hem ders kitaplarında135 hem de popüler neşriyatta 

doğrudan ya da dolaylı olarak işlenmiştir. 136  Hatta 1930’ların politik ikliminde 

çalışkanlık, resmi ağızlardan, Türk olmanın bir gereği şeklinde lanse edilmiştir.137 

Yine bu bağlamda ‘alınterinin kutsiyeti’, kimi zaman öykülerle kimi zaman 

manzumelerle çocuklara anlatılmış ve “her nimetin bir külfeti” olduğu düşüncesi 

yinelenmiştir. 138  Ayrıca kıssadan hisseler ve dinî nasihatler içeren kitaplarda da 

                                                 
134  Bu metinlerin arasında Ali Ulvi Elöve’nin şiirleri dikkat çekicidir. İlk baskısı Çocuklarımıza 
Neşideler adlı ile 1912’de yapılan kitapta, çalışkanlık temalı çok sayıda şiir mevcuttur. Örneğin, Elöve, 
“Çalışalım” adlı şiirde “arkadaşlar iş başına, girdik çalışma yaşına” derken, “İleri” adlı manzum 
parçada geri kalmışlığı gidermek için yurt adına çalışmayı övmüştür. Bkz. A. U. Elöve, Çocuklarımıza 
Şiirler, İstanbul, 1959, s. 26, 27. 
135 Çocuklar için çalışkanlık temasının en çok vurgulandığı ders kitaplarının başında, ‘yurt bilgisi’ 
kitapları gelmektedir. Örneğin Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı) tarafından hazırlanan 1927–28 ders 
yılından itibaren ilkokul beşinci sınıflara okutulan yut bilgisi kitabında; çalışmanın erdemi, tembelliğin 
yol açtığı milli zararlar, uzun uzadıya anlatılmıştır. Bkz. Muallim Abdülbaki, Yurt Bilgisi, Kaynak 
Yayınları, İstanbul, 2007, s. 96, 97. Benzer biçimde Celâl Nuri de yurt bilgisi kitabında tembelliği bir 
çeşit yankesicilik olarak nitelemiştir. Bkz. C. Nuri (İleri), Vatandaşlık (Yurt Bilgisi), İleri Matbaası, 
yt?, s. 106, 107.     
136 Örneğin bkz. T. A. Tanyolaç, “Demir’in Sesi”, Çocuk, No: 40, 25 Haziran 1937, s. 11; Memleket 
için çalışmanın önemini ve “mükâfatını” anlatan bir başka okuma parçası için bkz. M. Kamil Su, 
“Ölmez İzler”, Çocuk, No: 56, 15 İlk Teşrin 1937, s. 6, 7 ve 14. Çalışmanın önemini vurgulayan 
ifadelere, okul piyeslerinde de rastlamak mümkündür. Örneğin bkz. M. Sezener, Emrindeyiz, Çocuk 
Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943, s. 21-24.   
137 Örneğin Reşit Galip’in 23 Nisan 1933’te sarf ettiği şu sözler, çalışkanlık ile Türklük arasında 
kurulan ilişkiyi göstermesi açısından ilginçtir: “Büyük Türk yarınının yapıcıları arasında girmek için 
şimdiden hazırlanın güzel çocuklar, daima kulağınızda çınlasın ki çalışkan olmayan Türk sayılmaz, 
ahlâklı olmayan Türk olamaz. Şimdiden bağırarak söylüyorum ki sizlerden çalışmayanlar, iyi 
yetişmeye kulak asmayanlar bizim yarın ki düşmanlarımızdır.” Bkz. “23 Nisan Çocuk Bayramında 
Ankara’daki Merasimde Maarif Vekili Doktor Reşit Galip Beyin Nutku”, Çocuk Sesi, no: 174, 1 Mayıs 
1933. Benzer ifadelere 1940 yılında bu kez Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in ders yılı açılışı 
münasebeti ile verdiği demeçte de rastlanır. Bkz. “Kültür Haberleri”, Yeni Kültür, Sayı: 48, Birinci 
Teşrin 1940, s. 222. 
138 Bu çerçevede Maarif Vekilliği tarafından hazırlanan okuma kitaplarından birinde yer alan “Kırık 
At” manzumesi kayda değer bir örnektir: “Geçen Cuma bayram diye/Bir at verdi büyükbaba/Hem at o, 
hem de araba/onu kendim itiyorum. Teker meker gidiyorum/Dün benim at hastalandı/Evde lâkırdı 
uzandı/Aldım baytara götürdüm;/Dedi: “Götür demirciye…”/Demirciyi gidip gördüm./Onu çok ustadır 
diye/Öğerlerdi işitmiştim/Koşup yanına gitmiştim/Usta önceden ocağın/Ateşini körükledi/Sonra kırılan 
ayağın/Demirlerini ekledi/Bu küçük iş, birçok emek/Birçok didişmeyle oldu/Adamcağız tam bir 
çeyrek/Ateş başında yoruldu/Demek biraz iyi işler/Bir çok alınteri ister” (vurgu bana ait) Bkz. 
Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 49. 
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çalışkanlık, dikkat ve tertiplilik teması üzerinde önemle durulmuştur.139 Vakti boş 

geçirmenin, aylaklık etmenin ve tembelliğin zararları ise oldukça sert bir üslupla 

anlatılmıştır. Çocuk terbiyesini ve gelişimini konu alan eserlerde ise çocuğun 

tembelliği, daha çok bir ‘yetiştiriliş problemi’ olarak ele alınmış ve işlenmiştir: 

 

 

Tembel bir genç hazır yeyici vaziyetinde kalacağından onun insanlık ve 
ulus camiası için kıymeti de bir şey ifade etmez. Hattâ biraz daha ileri 
giderek böyle birinin herkese zararı dokunur diyebiliriz. Bu gibilerin ana 
ve babasının da herkesten alacağı bir “lanet”ten başka ne olabilir.140 

 

 

Dürüstlük teması, tıpkı çalışkanlık gibi, pedagoji eserlerinde ve çocuklara yönelik 

hazırlanan hemen hemen tüm yapıtlarda bir şekilde gündemde tutulmuştur141; hatta 

çoğu zaman da etnikleştirilmiş ve bir üstünlük/hakimiyet meselesi haline getirilmiştir: 

 

 

Cumhuriyet çocuğu doğru söyler, yalan söylemekten kaçınır; özü ve 
sözü doğru ve temiz gönlü vardır. Kendi zararına da olsa doğruyu 
söylemekten çekinmez… Türk olmayan çocukların kimse sözüne 
inanmaz. Tabiat, yaradılış, Türkün büyüğünü ve küçüğünü bütün 
milletlerin üzerine fazıl ve faik yaratmıştır. Nasıl ki insanlar 
hayvanlar üzerine hakim ise Türk çocukları, Türk olmayan 
çocukların üzerine ahlâken hakimdir.142 

 

                                                 
139  Örneğin A. H. Akseki’nin “Arılar ve Karıncalar” hikâyesi tam da bu çeşit bir dini öyküdür. 
Hikâyede derslerine çalışmayan ve haylaz bir çocuk olan Murat’ın bir gün kırlarda azimle çalışan 
arıları ve karıncaları görüp ibret alması anlatılır. Murat, sürekli çalışan canlıları gördükten sonra kendi 
kendine şunları söyler: “Allah beni akıllı bir insan yaratmış, şu küçük hayvanlar neşe ile durmadan 
çalışırken bana işten ve dersten kaçmak yakışır mı? Derslerime çalışmamak ne kadar ayıp?” Bkz. A. H. 
Akseki, Yavrularımıza Din Dersleri: İkinci Kitap, Cumhuriyet Kitabevi, İstanbul, 1948, s. 71, 72. 
Tertipli ve çalışkan olmanın faydalarını anlatan bir diğer hikâye için bkz. A. H. Akseki, Yavrularımıza 
Din Dersleri: Birinci Kitap, Cumhuriyet Kitabevi, İstanbul, 1947, s. 46, 47. Yine çocuklara düzenli 
olmanın öğütlendiği bir okuma parçası için bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Birinci Sınıf, 
Devlet Basımevi, İstanbul, 1937, s. 10.   
140 T. Atay, Çocuk ve Genç Terbiyesi Üzerine Öğütler, Ankara Ar Basımevi, Ankara, 1948, s. 15. 
141 Örneğin bkz. R. ve N. Çalapala, 87 Oğuz, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 52–55 ve M. Falay, 
Çocuğuma Öğütler, Ankara, 1946, s. 29, 30 ve R. Nuri (Güntekin), Ümit Mektebinde (Mektep 
Temsili), Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul, 1931 ve Çocukların Kitabı (çıkaran: N. Ata 
Sayan), Burhaneddin Matbaası, 1935, s. 9, 10.    
142 (Vurgu bana ait) bkz. Z. Akkök, Cumhuriyet Türkiyesine Terbiyevi Heyecanlarım, Bozkurt 
Matbaası, İstanbul, 1935, s. 28. Dürüstlüğün, doğruluğun, iyiliğin, Türk ırkına has bir erdem olarak ele 
alındığı edebi eserlerin başında ise Orta Asya’da geçen kahramanlık efsaneleri yer alır. Örneğin Bkz. A. 
Ziya Kozanoğlu, Gültekin, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2003, s. 57. Çocukların gündelik yaşamlarını 
anlatan hikâyelerde de erdemlerin etnikleştirilmesine rastlanır. Örneğin bkz. A. Öykümen, “İyi 
Arkadaş”, Cumhuriyet Çocuğu, Sayı: 11, Cilt: 1, 11 Son kanun 1939, s. 172, 173.   
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Metinlerde yalancılık “korkaklık göstergesi” ve yalan ise “zayıfların silahı” olarak 

tasvir edilmiştir. 143  Yalan söyleyenler, mübalağa yapanlar, çevresini kandıranlar, 

edebi metinlerin hemen hemen tümünde, sonunda ‘doğru yol’u bulur.144 Yine çocuk 

hikâyelerinin genelinde, kahraman, başına gelen türlü dertlerden dürüstlüğü sayesinde 

kurtulmakta ve yine bu erdemi ile takdir edilmekte, mükâfatlandırılmaktadır. 145 

Çalışkanlığın belirgin olarak yüceltildiği 146 , cahilliğin ve tembelliğin ise kıyasıya 

eleştirildiği çocuk hikâyelerinde ve piyeslerinde de tembel ve bilgisiz insanın yalnızca 

kendisine değil; yakın çevresine ve yurduna da zararlı olduğu; tembelliğe müsamaha 

edilmesinin hazin sonuçlar doğurduğu anlatılmıştır. Örneğin Aka Gündüz’ün Kümes 

Oyunu adlı piyesinde, köyde tüm ailesi çalışırken kendisi tembellik yapan bir kız 

çocuğuna, kümesteki hayvanların “hakikati göstermesi” konu edilir. Kız çocuğunun iç 

sesi olarak dile gelen hayvanlar, çalışmanın aile ve ülke ekonomisine getirdiği 

yararları kendilerinden yola çıkarak bir bir anlatırlar. Çalışmanın yurt kalkınması için 

gerekliliğini anlayan tembel kız, utanç duyar ve bundan böyle hiç durmadan 

çalışacağına ant içer. 147  “Türk Şekeri” adlı bir başka piyesin ilk perdesinde ise, 

yıllardır ekilmeyen toprağın sızlanmasına tanık olunur. Önce tohum, sonra pulluk ve 

                                                 
143 Örneğin bkz. İ. H. Alantar, Çocuk Büyütme Yolu (Köylü Analara Armağan), Kader Basımevi, 
İstanbul, 1942, s. 60. 
144 Örneğin bkz. B. Bilbaşar, “Gök Sarayı”, Cumhuriyet Çocuğu, Sayı: 15, Cilt: 1, 8 Şubat 1939, s. 
252, 253.   
145 Örneğin İçsellerin kıraat kitabında yer alan Doğruluk adlı hikâyede, küçük bir çocuk, eline geçirdiği 
bir balta ile bahçedeki ağaçlara vurarak eğlenirken, babasının çok sevdiği limon ağacını keser. Babası 
bu fenalığa çok kızar fakat küçük çocuk doğruyu söylediği için onu affeder. Bkz. P. ve N. İçsel, Kız ve 
Erkek Çocuklara Kıraat Kitabı: İlk Mektep-İkinci Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1934, s. 18, 19. 
Aynı temaya R. Ahmet’in Daima Doğru Söyle adlı hikâyesinde rastlamak da mümkündür. Fakat bu 
sefer ağaca balta vuran çocuk, ileride “Amerika’yı İngilizlerin zulmünden ve fena idaresinden” 
kurtaracak olan George Washington’dur. Washington’un başarıları, çocukluğundaki dürüstlükte 
saklıdır. Bkz. R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfları İçin, İleri Kütüphanesi, İstanbul, 
193?, s. 106-109. Bir başka okuma parçasında, kediyle oynayan küçük kızın evdeki çiçekliği kırması 
ama annesine doğru söylediği için takdir edilmesi konu edilir. Bkz. Cumhuriyet Kıraati, Tefeyyüz 
Kitaphanesi, İstanbul, 1928-1929, s. 109, 110. Yine bir diğer metinde okul bahçesinde top oynayan 
çocukların kırdığı cam ve topa vuran çocuğun arkadaşlarına rağmen camı kendisinin kırdığını 
öğretmenine söylemesi anlatılır. Öğretmeni de küçük çocuğu affetmiştir. Bkz. Maarif Vekilliği, 
Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 78. Ayrıca yalancılığın 
cezalandırılması ve dürüstlüğün ödüllendirilmesi bağlamında, 1943–1944 Edebiyat Müsabakası’nın 
çocuk hikâyeleri alanında en beğenilen eserlerinden seçilen T. Yeniay’ın Sihirli Tarak’ı, A. Hünalp’in 
Yeşil Vadinin Sultanı adlı eseri ve P. Safa’nın kıraat kitabında yer alan Küçük Yalancı isimli okul piyesi 
dikkate değerdir. Bkz. 1943–1944 Edebiyat Müsabakası I ve II, Ankara Halkevi Dil ve Edebiyat 
Şubesi Yayınlarından Küçük Boy, No: 25, Maarif Matbaası, Ankara, 1944 ve P. Safa, Cumhuriyet 
Mekteplerine Kıraat, Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1934-1935, s. 107-110. Dini 
inançlarla desteklenen benzer bir hikâye için bkz. A. H. Akseki, Yavrularımıza Din Dersleri: İkinci 
Kitap, Cumhuriyet Kitabevi, İstanbul, 1948, s. 73, 74. 
146 Bu bağlamda çarpıcı bir örnek için bkz. R. ve N. Çalapala, a.g.e., s. 15. 
147 A. Gündüz, Gazi Çocukları İçin, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Ankara, 1934, s. 21–35. 
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su, toprağın yardımına koşar. Gazi ile birlikte yeni bir dönemin başladığını, artık yasın 

ve tembelliğin sona erdiğini söylerler. Böylece Mustafa Kemal üzerinden kalkınma 

vurgusu yapılır. İkinci perdede ise, birinci perdedeki tarlada yetişen şeker 

pancarlarının, demiryolları aracılığı 148  ile fabrikaya gidiş öyküsü canlandırılır: 

“Öyleyse hadi Türk çocukları/Açılsın bize demiryolları/Tüm fabrikalar bekliyor 

bizi/Yetiştirelim yüklerimizi/Hey makineci! Öttür düdüğü/Selamlayalım biz En 

büyüğü”.149 Artık yurt toprağı mutlu ve gururludur. Benzer bir şekilde Mehmet Ali 

Sancaktaroğlu’nun “Tembelin Bağı” adlı hikâyesinde, eli iş tutmayan Abdi’nin 

tembellikleri ve yol açtığı felaket üzerinde durulur. Abdi, köyde bütün gün hiçbir iş 

yapmadan yatıp çubuk tüttüren bir gençtir. İhtiyar amcası, Abdi’yi bu miskinlikten 

kurtarmak maksadı ile ona büyücek bir bağ verir. Gün gelir bağın işlenmesi gerekir; 

Abdi bağın yolunu tutar; bağda kütükler arasına yuva yapan iki serçe ise endişelenir. 

Lâkin Abdi, kurak toprağa bir çapa atıp, çalışmaktan vazgeçer. Serçeler de rahat bir 

nefes alır. Aradan kısa bir vakit geçer; Abdi tekrar bağa gelir. Bağı budamaya niyetli 

Abdi, yemeğini yedikten sonra üzerine ağırlık çöker ve yine üşenip çalışmaz. Serçeler 

ve yavruları bir kere daha kurtulur. Zamanla bağı otlar kaplar, Abdi otları yolmaya 

karar verir; bir iki ot biçer. Serçelerden dişi olanını, erkeği “korkma benim cici 

karıcığım; bu tembel herifin bu sefer de bir şey yapacağı yok; boş laftan başka 

elinden bir şey gelmiyor” diyerek sakinleştirir. Gerçekten de Abdi, birkaç kök 

kopardıktan sonra bir kiraz ağıcının altına yatıp, çubuğunu tüttürmeye başlar. Uykuya 

daldığı bir anda çubuğu elinden düşer ve ateş tümü bağı sarar. Anne ve baba serçe, 

alevleri görünce uçup kaçar ama yavruları henüz uçamadıklarından yanar. Hazin 

tabloya bakan baba serçe; “tembeller ya sefalet yoğurur ya felaket doğurur” der.150 

Çocuk edebiyatında çalışkanlığa ve dürüstlüğe yapılan göndermeler daha sonraki 

yıllarda da farklı olay örgüleri içinde devam etmiştir. Bu durumun genel hatları ile 

günümüz için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür.        

 

 

                                                 
148  Demiryollarının artmasının yeni rejimin büyük bir başarısı olarak çocuk yayınlarında işlendiği 
hatırlatılmalıdır. Örneğin bkz. “Demiryollarımız Genişliyor”, Çocuk Sesi, No: 309, 25 İkinci Teşrin 
1935, s. 3; “Cumhuriyetimizin Yeni Zaferi”, Çocuk Sesi, No: 327, 30 Mart 1936, s. 3; “Demiryolları”, 
Çocuk, No: 47, 13 Ağustos 1937, s. 5 ve M. Sezener, Emrindeyiz, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve 
Öğrenci Kitapları, Cumhuriyet Matbaası, Ankara, 1943, s. 10, 11.   
149 A. Gündüz, a.g.e., s. 16. 
150 M. A. Sancaktaroğlu, Doğruluk Eğrilik, Resimli Ay Matbaası, Çocuk Kütüphanesi No: 5, İstanbul, 
1931, s. 19–26.  
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2.3.3. Okumanın Erdemi 
 

 

Yukarıda belirtilen vatan için çalışmak ve üretmek bağlamında öne çıkarılan 

kavramlardan biri de okumak ve bilgi sahibi olmaktır. Okumak, “günışığı” gibidir;151 

yeni bilgilerin kazanılması ve ‘milletçe ilerlemek’ ve ‘şaha kalkmak’ için şarttır. 

Cehalet ise hem ders kitaplarında hem de çocuk edebiyatında, insanlık onurunu kıran 

“karanlık” bir durum olarak tasvir edilmiştir. 152  Cahil insanların çabucak 

kandırıldıkları 153 , iyi niyetli olsalar dahi, etraflarına fenalıklarının dokunma 

ihtimalinin yüksek olduğu iddia edilmiştir.154 Cahil kalma konusunda ısrarlı olanların 

ise en çok Türk milletine zarar vereceği yazılmıştır. Öyleyse buna asla fırsat 

verilmemelidir. Militarist ön kabuller ile süslü resmi ideolojinin “milli eğitim” 

diskurunda155 öğrenciler, cumhuriyet ile ‘asrileşen’ mekteplerinde, ‘yurt topraklarının 

her köşesinde hizmet eden’ öğretmenlerinin önderliğinde/komutasında156, kendilerine 

“silâh” ettikleri kalemleri ile “cehalete kurşun atacaklardır.”157   

                                                 
151 Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 61. 
152 Bu eksende çarpıcı bir örnek, “Bir Küçük Köylü” adlı hikâyedir. Hikâyede küçük bir çocuğun yalnız 
başına köyüne dönerken yolunu şaşırması konu edilir. Çocuğun önüne iki yol çıkar fakat küçük hangi 
yolu takip edeceğini bilemez. Daha sonra bir ağacın üzerinde yazılı bir tahta görür; fakat okuma 
bilmediğinden tahtaya anlam veremez. O sırada eşeğine süt tenekeleri yüklemiş bir köylü kadın görür 
ve ona yolu sorar. Kadın, çocuğa “doğru yoldan gitmek istersen eşeğimin arkasından gel” der. Bu 
sözler çocuğu gücendirir ve ona “cehaletin fena olduğunu” öğretir. Bkz. P. ve N. İçsel, Kız ve Erkek 
Çocuklara Kıraat Kitabı: İlk Mektep-İkinci Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1934, s. 6, 7.   
153 Örneğin Tanseli’nin Bu Toprak Armağandır adlı piyesinde muhtarı cehaletinden faydalanarak kullan 
an Şerif, az daha “millicilere” büyük zarar verecektir. Neyse ki muhtarın oğlu okumuştur da babasını 
zamanında uyarabilmiştir. Bkz. N. Tanseli, Bu Toprak Armağandır (Milli Piyes), Okul ve 
Öğretmenin Okul Piyesleri: 12, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1945, s. 25. 
154  Bu iddiayı temel alan eserlerden biri, Reşat Nuri’nin Bir Kır Eğlencesi adlı mektep piyesidir. 
Piyeste, bir özel okulun başmuallimi ile çocukların kır eğlencesini dile getiren öğretmenleri arasındaki 
diyalogda, başmuallim okulun masraflarını temin eden Mahpeyker hanımın muhafazakârlığından ve 
müstebitliğinden şikâyet eder ve ekler: “Fenalığı sade fena insanlar yapmaz… insan çok iyi olur, fakat 
cahil olur; o yüzden de pek çok fenalıklar yapar.” Bkz. R. Nuri (Güntekin), Bir Kır Eğlencesi (Mektep 
Temsili), Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul, 1931, s. 7.   
155 Aynı dönemde örnekleri görülen diğer despotik eğitim sistemlerinin dilinde olduğu gibi Türkiye’de 
de Mustafa Kemal başta olmak üzere rejimin seçkinlerin ifadelerinde öğretmenler genellikle subaylara, 
öğrenciler de askerlere benzetilmiştir. Bkz. İ. Kaplan, a.g.e., s. 141. 
156 Öğretmenlerin maarif ordusunun mensupları olarak tasvir edilmesi, erken cumhuriyet döneminde sık 
karşılaşılan bir durumdur. Örneğin Kazım Nami, bu konuda şunları söylemektedir: “Türkiye bugün 
düşmanların en korkuncu, en azılısı olan cehaletle dövüşmek, onu az zamanda mağlup etmek 
mevkiindedir… cehaletle mücadele edecek kuvvet, ilim ordusudur; ilim ordusunun neferlerini, 
zabitlerini, kumandanlarını, erkânı harbiyesini derece derece muallimler, müderrisler teşkil eder.” K. 
Nami (Duru), Terbiyevi Yazılar: Birinci Kitap, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1931, s. 43.    
157 Bu bağlamda, E. Sezai’nin ilkokul öğrenciler için yazdığı Çocuk Eğlencesi adlı eserde “cahil” ile 
çocuk arasında geçen diyalog güzel bir örnektir. Çocuk, kendisini küçümseyen “cahile” şunları söyler: 
“Kalemimdir silâhım/Cehalettir düşmanım/Her gün gelir giderim/Mektep gibi vatanım/Kalelerim 
kitabım/Okumak da kuvvetim/Cehle kurşun atarım/Olsun ister yüreğim” E. Sezai, Çocuk Eğlencesi, 
Bozkurt Basımevi, İstanbul, 1940, s. 10.   
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Kız-erkek ayrımı gözetmeden tüm çocukların okuması, yeni rejimin öncelikli 

hedeflerinden biridir. 158  Bir başka deyişle, cumhuriyet elitinin zihninde “muasır 

medeniyet”e erişmenin yegâne yolu, eyleme eşlik edecek nitelikte çağdaş bilgi ve 

teknik ile donanmaktır.159 Hem dünya hem ülke hakkında temel bilgilerin edinilmesi 

ve daha sonrasında yurt kalkınmasına hizmet edecek “işe özel” malûmatın iktisabı, bir 

“borç” ve “milli vazife” olarak vurgulanmıştır. Kişisel hayaller ve zevkler ile vatani 

vazifelerin, bir nevi ‘bileşke ölçüsü’ şeklinde dışa vuran okuyarak profesyonel bir 

meslek sahibi olma meselesi, cumhuriyet dönemi çocuk edebiyatının vazgeçilmez 

temalarından biridir. Okuma-yazma öğrenenin daha çok sevildiği iddiası160; defterin, 

kitabın en iyi dost olduğu161; kar, kış demeden162 okula gidip çalışmanın, dersleri takip 

etmenin ne denli önemli olduğu meselesi163; derslerin oyundan ve eğlenceden önce 

gelmesi gerektiği 164  ve ne olursa olsun hiçbir çocuğun derslerinden mahrum 

edilemeyeceği düşüncesi farklı kurgular içerisinde yinelenmiştir.165 Çocuklarını çeşitli 

                                                 
158 1928 yılında kabul edilen yeni harflerin yer aldığı alfabenin kapağı bu bağlamda sembolik bir önem 
arz eder. İhap Hulusi Görey’in çizdiği kapakta, ‘başöğretmen’ sıfatı ile Mustafa Kemal ve yanında 
Ülkü birlikte çalışmaktadır. Daha kapsamlı bilgili için bkz. İ. Kaya “Cumhuriyet Dönemi Çocuk 
Kitaplarında Çocuk İmajı”, Toplumsal Tarihte Çocuk, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2006, s. 
111–118. Ayrıca birçok çocuk hikâyesinde ve romanında, okuyup meslek sahibi olmak isteyen kız 
çocukları vardır. Örneğin Cahit Uçuk’un roman kahramanı Kiki, önce koleje oradan da Güzel Sanatlara 
gitmek için can atmaktadır. Ailesi de onun bu isteğini memnuniyetle karşılar. Bkz. C. Uçuk, Kırmızı 
Mantarlar, Çocuk Esirgeme kurumu okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943.   
159 Bu düşüncenin en özet ifadesi, Birinci sınıf okuma kitaplarında yer alan “okur, yazar her Türk 
oğlu/yükselmenin budur yolu” mısralarıdır. Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Birinci Sınıf, 
Devlet Basımevi, İstanbul, 1937, s. 20.    
160 Örneğin R. Öztoprak’ın çocuk kahramanı Erol, babası izin vermediği için okula gidemez ama 
ağabeyinden okuma-yazmayı geç de olsa öğrenir. Arkadaşları bu durumu öğrenince Erol’u “daha da 
fazla sevecektir”. Bkz. . R. Öztoprak, Çocuklara Okul Hikâyeleri, 1952, s. 26.  
161 Bkz. P. Safa, Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat, Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 
1934–1935, s. 51, 52.  
162 Çocuklar için hazırlanan kitaplarda çocuk kahramanlar, ekseriyetle kar fırtına demeden okullarına 
devam eder. Bkz. İ. Hikmet, Kıraat Dersleri: Sınıf: 1, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1934–
1935, s. 55.  
163  Güzel bir havada üç arkadaş bileşerek okuldan kaçmaya karar verir. Dağlarda, kırlarda gezen 
çocuklar, elinde kalın sopa olan bir ihtiyara rastlarlar. Yaşlı adamın yerlerde bir şey aradığını düşünen 
ufaklıklar, ihtiyara ne kaybettiğini sorarlar. Yaşlı adam, “çocuklar, sizi beni bırakın hele/Geçti boş yere 
gençliğim/Budur işte kaybettiğim/Aramakla geçmez ele” der. Çocuklar, ihtiyarın bu sözleri üzerine 
utanıp doğruca okullarına gider ve derslerine girerler. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü 
Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, s. 114, 115.  
164 Örneğin bkz. Çocukların Kitabı (çıkaran: N. Ata Sayan), Burhaneddin Matbaası, 1935, s. 4 
165 Çalapalalar’ın 87 Oğuz’unda öğrencilerden Fatih ile Oğuz, topu paylaşamazlar; tam çekişirlerken 
top fırlar; yerdeki su birikintisine çarpar ve okulun yeni öğrencisi Selim’in üstünü kirletir. Ders zili 
çalıp sınıfa döndüklerinde Selim’in şikâyeti üzerine öğretmen, bunu yapanı “Türk kahramanı Oğuz’un 
maceralarını” anlatacağı o dersten men edeceğini söyler. Oğuz, yalan söyleyemeyeceğinden durumu 
anlatır; bunu karşılığında öğretmen şu sözleri sarf eder: “Aferin Oğuz… Selim yavrum sen de bir daha 
bana gelip arkadaşlarını şikayet etme emi? Bak, Oğuz kabahatli olduğu halde bile doğruyu 
söylemekten çekinmedi! Ben onu korkutmak için sınıftan çıkaracağımı söylemiştim. Hâlbuki hiçbir Türk 
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nedenlerden dolayı okula göndermeyen aileler (ki bu nedenlere hastalık korkusu da 

dahildir166) ise kıyasıya eleştirilmiş; mektebe gidemeyen öğrencilerin üzüntüsü, hayal 

kırıklığı edebi metinlerde işlenmiş 167  ve yine çocuk hikâyelerinde, şiirlerinde 

öğretmenlerin ebeveynleri ikna etme ve minikleri okula çağırma konusundaki azmi 

takdir edilmiştir.168 Ayrıca ülkenin kalkınması için yeni projeler üretme konusunda 

hevesli çocukların gelecek düşleri, rejimin projeksiyonlarına uygun olarak 

dillendirilmiştir.169 Okuyarak devlet katında makam sahibi olmanın önemi ise ayrıca 

vurgulanmıştır. Çünkü cumhuriyetçi seçkinlerin gözünde yeni rejimin müstakbel 

makam sahipleri, herkesten donanımlı ve bilgili olmalıdır. Bu tespiti içeren en çarpıcı 

metinlerden biri, küçük bir çocuğun 23 Nisan vesilesi ile valilik makamına oturmasını 

konu alan Ramiz’in Çocuk Vali’sidir. Minik vali, koltuğa oturur oturmaz boyunu aşan 

meseleler ile karşılaşır. Bir yandan tebriğe gelenler diğer yandan bürokratik işler, 

çocuk valiyi zora sokar. Bir de görevli memurun getirdiği dosyanın içinden 

çıkamayınca dayanamaz; ağlamaya, tepinmeye başlar. Akşam saatlerinde küçük 

valinin babası, oğlunun yanına geldiğinde onu gözyaşları içinde bulur. Önce bu 

durumu çocuğun sevinçli olabileceğine yorar fakat gerçek kısa zamanda anlaşılır. 

Baba, oğlunu müşkül önünde ağlar ve yakınır görmek istemediğini söyledikten sonra 

ekler: “Yavrum seni bir gün için şu sandalyeye oturttukları zaman hakikaten vali mi 

yapmak istediklerini zannettin? Aldanma yavrum! Memleket, istikbalin en büyük 
                                                                                                                                            
çocuğu dersinden mahrum edilemez.”  R. ve N. Çalapala, 87 Oğuz, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, 
s. 55.     
166 Ebeveynlerin bazılarının, çocukları bulaşıcı hastalıklardan koruma uğruna mektebe göndermedikleri 
ifade edilmiştir. Özellikle doktor kökenli yazarlar, bu durumun bir bahane teşkil edemeyeceğini, 
istatiksel olarak çocukların kızamık, boğmaca, suçiçeği gibi rahatsızlıkları genellikle mektebe gitmeden 
önce geçirdiklerini iddia etmişlerdir. Örneğin bkz. İ. Hilmi (Alantar), “Sinirli Çocuklar”, Yeni Türk 
Mecmuası, Sayı: 19–20, Mart 1934, s. 1427.  
167  Bu bağlamda en güzel örneklerden biri R. Öztoprak’ın çocuk kahramanı Erol’un başından 
geçenlerdir. Testici Ali Efendi, büyük oğlu Hasan’ı okuldan alır; küçük oğlu Erol’u ise hiç okula 
göndermez. Erol, okula gidemediğinden mahzun, mahcup ve üzüntülüdür. R. Öztoprak, Çocuklara 
Okul Hikâyeleri, 1952, s. 9-12. Bir başka örnek, Emine Ortaç’ın Çocuk mecmuasındaki “Ayşecik” 
adlı hikâyesidir. Rahatsızlığı nedeni ile okula gidemeyen Ayşe’nin üzüntüsü ve iyileşme çabası 
anlatılır. Bkz. E. Ortaç, “Ayşecik”, Çocuk, No: 46, 6 Ağustos 1937, s. 10, 11. Öykümen’in Cumhuriyet 
Çocuğu dergisinde yayımlanan hikâyesinde ise Küçük Gülcan, okulun ilk günü hasta olduğundan 
sınıfına ve öğretmenine kavuşamaz. Bütün gününü geçen ders yılı çekilmiş okul fotoğraflarına bakarak 
üzüntü ile geçirir. Ailesi, komşuları olan öğretmeni ve ailesini akşam evlerine çağırarak Gülcan’ı bu 
ruh halinden kurtarır ve küçük kız çabucak iyileşir. Bkz. A. Öykümen, “En Çok Sevilen Yer”, 
Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 2, Sayı: 48, 28 Eylül 1939, s. 422, 423.  
168 Öğretmenlerin, ‘rejimin misyonerleri’ olarak çocukları okula alıştırdıkları ve onlara kucaklarını 
açtıkları bir gerçektir. Mevcut bu durum çocuk edebiyatında da işlenmiştir. Örneğin bkz. E. Sezai, 
Çocuk Eğlencesi, Bozkurt Basımevi, İstanbul, 1940, s. 8.    
169  Edebi metinlerdeki çocuk karakterlerin okuyarak profesyonel iş sahibi olma konusundaki 
‘kararlılığı’ daha çok belirli meslekler ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedildiği üzere cumhuriyetin ilk 
yıllarında askerlik ayrı yerini korumakla birlikte başta öğretmenlik ve mühendislik gibi ‘asri 
mesleklerin’ revaçta olduğu ifade edilebilir. Bu durum çocuk edebiyatında sürekliliğini muhafaza 
etmiştir; ideal bir örnek için bkz. C. Uçuk, Gümüş Kanat, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 7. 
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ümidi ve kuvveti olan siz çocuklara ne kadar kıymet verdiğini gösteriyor, sizin 

namınıza bayram yapıyor ve bu fırsatla da göstermek istiyor ki büyük mevkilere sahip 

olmak için daha çok okumak daha çok malûmat ve tecrübe sahibi olmak lâzımdır… 

Sen de gördüğün bu müşkülâtı, uzaktan her şeyi kolay gören arkadaşlarına anlat ve 

hayatta herkesin ancak malûmat ve bilgisine göre mevki alması lâzım geldiğini 

söyle.170”          

 

Okuma aşkının ilk çocuk romanları arasında çarpıcı bir üslupla işlendiği en önemli 

eserlerden biri ise, şüphesiz Huriye B. Öniz’in Köprü Altı Çocukları adlı romanıdır. 

Öniz’in bahsi geçen eseri, anne ve babasını kaybeden küçük Mehmet’in öğrenimine 

devam etmek için tek başına İstanbul yollarına düşmesini ve başından geçenleri 

anlatır. Mehmet, babasının mahiyetindeki askerlerden biri olan Hasan’ın yanında, ilk 

mektepte üç sene kadar okur; köyde eğitimine devam etme fırsatı kalmayınca Hasan 

onu İstanbul’a göndermeye karar verir. Ancak küçük Mehmet, Hasan hastalanınca tek 

başına yola çıkar. Binbir güçlükle geldiği İstanbul’da sora sora kültür direktörlüğünü 

bulur; fakat müdür ile görüşmesi pek kolay olmaz. Nihayetinde yalvar yakar 

görüşebildiği müdür, Mehmet’e yer yokluğundan bir sene beklemesini söyler. Kalacak 

yeri olmayan küçük çocuk, müdüre ısrarla bir yıl daha bekleyemeyeceğini anlatır. 

Bunun üzerine müdür, Mehmet’e on beş gün sonra gelmesini; şayet kayıt yaptırıp da 

gelmeyen öğrenci olursa yerine onu alabileceklerini müjdeler. Mehmet, on beş günü 

köprü altında, kendi gibi evsiz çocuklar ile geçirir; fakat belirtilen tarihte müdürün 

yanına çıktığında büyük bir hayalkırıklığına uğrar. Müdür, adeta Mehmet’i unutmuş; 

onu neredeyse odasından kovmuştur. Lâkin Mehmet, okuma aşkını ve azmini 

kaybetmez; romanın sonunda bir hayırsever aracılığı ile köprü altını paylaştığı diğer 

çocuklarla birlikte okula devam şansını yakalar.171      

  

Köylü, kentli tüm çocukların okula gidip modern eğitimle büyütülmesi gerektiğini 

savunan çocuk eserlerinde, genellikle okumanın bir sosyal mobilizasyon aracı olarak 

değil; bulunduğu yerde vatanına daha iyi hizmet etmek amacıyla benimsenmesi 

gerektiği savunulmuştur. Aka Gündüz’ün Kümes Oyunu adlı piyesi, bu 

değerlendirmeye uygun bir örnektir. Piyesin bir bölümünde çoban ağabey ile kız 

                                                 
170  Ramiz, Çocuk Vali (23 Nisan İlk mektep Temsillerinden), Muallim A. Halit Kitaphanesi, 
İstanbul, 1933, s. 16. 
171 Bkz. H. B. Öniz, Köprü Altı Çocukları, Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, İstanbul, 1936.  
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kardeşi arasında geçen bir diyalogda; tembel kız, sürekli kendisini eleştiren ağabeyini 

uslu olmamakla suçlar; şayet uslu olsa köy mektebini bitirdikten sonra çobanlık 

yapmaması gerektiğini iddia eder. Ağabey, kendisinin köyü bırakıp gitmek için 

okumadığını aksine köyüne, evine yararlı olmak için okuduğunu anlatır. Kardeşinin 

“ama gene çobansın” çıkışına ise, şöyle cevap verir: “Eyi ya. Okumuş yazmış bir 

çobanım. Çiftimize, çubuğumuza, davarımıza, bahçemize daha bilgili bakacağım. 

Ürünümüzü daha bol olacak. Kazancımız artacak. Para biriktireceğiz. Ana yurdun 

ökonomisi ilerleyecek.” 172  Bir diğer örnek ise, Cahit Uçuk’un Türk İkizleri adlı 

eserinden verilebilir. Fatma Bibi’nin ikizlerinden Durak, kardeşine öncelikle köyün 

ilerlemesi için kendilerinin ilerlemesi gerektiğini söyler; ilerlemenin biricik yolu ise 

okumaktır. Durak, İstanbul’a gidip okumak istediğini ve kardeşini de yanına alıp 

tahsillerini tamamladıktan sonra köylerine geri dönebileceklerini dillendirirken benzer 

bir noktaya dikkat çekilir. 173  Ayrıca Behzat Minez’in İstiklâl Madalyası’nda Ali 

Çavuş’un mühendis evladının tasvirinde örneklendiği üzere, çocuk eserlerinin önemli 

bir bölümünde, şehre okumaya giden çocukların “köy çocuğu” oldukları gerçeğini 

unutmadıkları, kibre kapılmadıkları ve köylerine hizmet ettikleri özellikle 

vurgulanır.174   

 

Yukarıda bahsi geçen, ‘ilerleme aracı olarak okumak’ temasının yanı sıra, özellikle 

ufak yaşlardaki çocuklara, okumanın zevk veren yönü gösterilmeye çalışılmıştır. 

Çocuklardaki merak duygusunu kabartan ifadeler, okumanın bilgilendirici fakat aynı 

zamanda keyifli bir uğraş olduğunun tescilidir adeta. Örneğin ilkokul ikinci sınıflar 

için hazırlanan kıraat kitabında, bir annenin kızına pek uzaktaki memleketlerin 

hikâyelerini anlatması üzerinde durulur. Minik kız heyecanla annesine, anlattığı tüm 

bu ülkeleri görüp görmediğini sorar. Annesi kızına, söz ettiği ülkeleri görmediğini, 

tüm bunları kitaplardan öğrendiğini söyler ve ekler: “okumakla insan çok şey 

öğrenir”. 175  Okumanın hayret verici bilgiler sunan özelliği, çocuklara yönelik 

                                                 
172 A. Gündüz, Gazi Çocukları İçin, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Ankara, 1934, s. 31, 32. 
173 C. Uçuk, Türk İkizleri, İstanbul Matbaacılık, 1960, s. 147, 148. Hemen hemen aynı ifadelere 
Küçük Durmuş’ta da mevcuttur. Öğretmeni köyünü özleyen Durmuş’a “mektebi bitir o zaman köye 
döner, daha faideli bir köylü olursun” der. Bkz. M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, 
İstanbul, 1933, s. 41. 
174 Bkz. B. Minez, İstiklâl Madalyası, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 
1943, s. 24, 25. 
175 P. ve N. İçsel, Kız ve Erkek Çocuklara Kıraat Kitabı: İlk Mektep-İkinci Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, 
İstanbul, 1934, s. 3, 4. 
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hazırlanan diğer okuma parçalarında da işlenmiştir. Küçük farklarla aynı temayı 

işleyen öykü ve romanlara daha sonraki yıllarda rastlamak da mümkündür.       

 

 

2.3.4. ‘Cumhuriyetçi Eşitlik’: Zengin-Fakir Ayrımını Silikleştirme 

Çabası ve Sosyal Yardım 
 

 

Cumhuriyet idaresinin hem yetişkinlere hem de çocuklara aşılamak istedikleri 

içerisinde, ‘cumhuriyetçi idealler’ için yardımlaşmanın hayati bir öneme sahip olduğu 

fikri önceliklidir. Terbiyenin “tesanütçü” olması gerekliliği 176  ile yardımlaşmanın 

cumhuriyetçi boyutu, genellikle birlikte işlenmiştir. Bahsi geçen cumhuriyetçi ilkelere 

uygun yardımlaşma modelinin nasıl tarif edildiği ve hangi başlıkları içerdiği ise, net 

olmamakla birlikte şu şekilde kavramsallaştırılabilir: Yardımlaşma, gönüllülük 

esasından çok ‘vazife’ ve ‘borç’ atıfları ile açıklanan bir kavramdır ve 

‘kamusallaştırılmış merhamet’ hissini içinde barındırır. Yurttaşlar, ülkelerinin ve 

uluslarının ‘bekası’ ve ‘refahı’ için birbiri ile her alanda ön şart koşmaksızın 

yardımlaşmalıdır. Millet söz konusu olduğunda vefa, vicdani bir mesele değil 

‘kamusal bir sorumluluktur’. Bu algının, dönemin çocuklara yönelik hazırlanan edebi 

metinlerinde sık sık dışavurulduğu ifade edilmelidir. Örneğin Muallim Cemal’in 

Küçük Durmuş’unda maarif müfettişinin yardımı ile acımasız Veli’nin ve muhtarın 

elinden kurtulan Keziban ve Durmuş’un daha sonra yine aynı müfettiş ve eşi 

tarafından nasıl sahiplenildiği anlatılmaktadır. Yeni evli çift, hastalanan Keziban ve 

küçük oğluna kucak açmıştır. Keziban müfettişin eşine, onlara yük olduklarını ima 

eden birkaç cümle söylediğinde, hanımın verdiği cevap konumuz açısından 

kıymetlidir: “Keziban, kardeşim neden böyle söylüyorsun? İnsanlar birbirlerine 

yardıma borçludurlar. Senin Ahmet’in bizim canımızı, bizim saadetimizi siyanet için, 

vatanın, şanlı sancağımızın şan ve şerefini korumak için düşman karşısında mertçe 

ölmedi mi? Geride kalan bizler, o şehitlerin bize bıraktıklarına elbet yardım edeceğiz. 

Bu hem vazifemiz ve hem de en büyük borcumuzdur.”177 Yardımlaşmanın, bu şekilde 

‘vazife’ ve ‘borç’ temelli tanımlanması, geleneğin de etkisi ile, bizatihi yardım eden 

                                                 
176 Örneğin bkz. F. K. Gökay, “Çocuk Terbiyesinde Düşünülecek Noktalar”, Çocuk Haftası, Kitap: 7, 
193?, s. 42. 
177 M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933, s. 32, 33. 
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tarafın ‘ketumluk ilkesi’ ile donatılmasını gerekli kılmıştır. Daha net ifade ile yardım, 

‘sağ elin verdiğini sol el bilmez’ düsturu ile yapılmalı; yardım eden taraf, asla 

böbürlenmemelidir. Bu algının, çocuk edebiyatında net izlerinin olduğu da şüphesiz 

ifade edilebilir. Örneğin Kazım Nami Duru’nun bir hikâyesinde, küçük Ertem’in 

mektep arkadaşının babasını kurtarmak için çabasının, Ertem’in babasının bu uğurda 

yaptıklarının öğretmenleri tarafından bile çok sonraları öğrenildiği, arkadaşlarınca ise 

hiç duyulmadığı özellikle belirtilmiş ve hikâye de “gerçek iyiliğin” ancak böyle 

yapılabileceği fikri ile bağlanmıştır.178             

 

Yardımlaşma başlığı altında ele alınması gereken bir diğer durum, doğrudan fakirlere, 

muhtaçlara yardım meselesidir. Bu çalışmanın farklı bölümlerinde kısmen üzerinde 

durulan, yeni rejimin zengin çocuk-fakir çocuk ayrımını silikleştirilme ve 

‘cumhuriyetçi öz’lü bir sosyal yardımlaşma tesis etme çabası, çok boyutlu analizleri 

ve örneklendirmeleri gerekli kılacak ölçüde önemlidir. Bilindiği üzere, Cumhuriyet 

seçkinlerinin en büyük iddialarından biri, “Osmanlı geçmişinin aksine”, “sınıfsız, 

imtiyazsız, kaynaşmış bir ulus” yaratmaktır. Hal böyleyken, sözü geçen ‘kaynaşma 

halini’ tehlikeye sokacak, ‘toplumsal bütünlüğü’ zayıflatacak etkenlerin başında, –

görece- varlıklılar ile fakirler arasındaki uçurum gelmektedir. Zengin-yoksul 

farklılığını ‘aşmanın’, simgesel öznesi çocuklar; sembolik sahası da daha çok 

mekteplerdir. Bu bağlamda asıl olanın, “memlekete faydası dokunmak olduğu” 

söylenmiş; hedef bir olduğunda zengin ile fakirin de anlaşabileceği/işbirliği 

yapabileceği ve yardımlaşmak sureti ile politik ve sosyo-ekonomik sorunları 

giderebileceği iddia edilmiştir.179 Hatta kimi durumlarda yoksulların diğerlerine örnek 

olacak fedakârlıklara imza attıkları bu bağlamda bilhassa örneklendirilmiştir. 180 

Ayrıca özellikle 1929 Krizi sonrasında, bu teze uygun olarak ders kitaplarında, 
                                                 
178  Bkz. K. N. Duru, “İyi Ertem”, Çocuk, No: 60, 12 İkinci Teşrin 1937, s. 3. Yardımlaşmanın 
böbürlenecek büyük bir şey olmadığının altını çizen bir başka örnek için bkz. C. Cahit (Cem), Servet 
Peşinde, Resimli Ay Matbaası Çocuk Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 12.   
179 Örneğin, İçseller’in kıraat kitabındaki şu kısa hikâye, sözü edilen bakış açısının bir yansımasıdır. 
Apartman sahibinin oğlu Rıfkı, karanlık ve yağmurlu bir günde annesinin önerisi ile kapıcının oğlu 
Remzi’yi evlerine çağırır. İki çocuk beraberce oynar; güzelce vakit geçirir. Remzi, Rıfkı’nın 
oyuncaklarına hayran kalır. Rıfkı, arkadaşının küçük oyuncak atı çok sevdiğini görünce ona hediye eder 
ve aralarında büyük bir dostluk başlar. Bkz. P. ve N. İçsel, Kız ve Erkek Çocuklara Kıraat Kitabı: 
İlk Mektep-İkinci Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1934, s. 112–114.    
180 Macide Atatuğ’un yoksul çocuk kahramanı Ömer’in fedakârlığı bu örneklerden yalnızca biridir. 
Babasını kaybeden Ömer, zor şartlarda parasını biriktirmiş; sonunda bütün bir elli kuruşluğun sahibi 
olmuştur. Parasına gözü gibi bakan fakir Ömer’in, öğretmenin memleketteki yardıma muhtaç 
depremzedeleri anlatması üzerine, hiç düşünmeden elli kuruşluğunu çıkarıp vermesi, öğretmenini ve 
arkadaşlarını duygulandırır ve herkese örnek olur. Bkz. M. Atatuğ, Ben de Asker Olacağım!, Çocuk 
Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944, s. 8-11. 
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cumhuriyet idaresinin zengin-fakir ayrımı yapmaksızın herkesi kucakladığı181, fakir ve 

yardıma muhtaç çocukların önünü açtığı yazılmıştır. Çocuklara yönelik hazırlanan 

yurt bilgisi ve kıraat kitapları ile hikâyelerde “yoksullara ve muhtaçlara yardım” 

başlıklı bölümlerin fazlaca yer tutması, bu çerçeveden anlamlı ve kendi içinde 

tutarlıdır 182 ; aynı zamanda yoksullukla özellikle de ‘çocuk yoksulluğu’ ile 

mücadelenin okulda ivme kazanması arzusunun tezahürüdür.   

 

Zengin ve fakir çocuklar arasındaki ‘farkı azaltmak’ için hem kurumsal hem de 

bireysel adımlar atılmıştır. Bahsi geçen teşebbüslerden bazıları, sadece ‘görüntüye 

ilişkin farklılıklar’ın aşılmasına yarayan şekilci uygulamalardır. Bu bağlamda en 

bilinen önlem, okullardaki üniforma zorunluluğudur. Okullar, yoksulluğun ve sınıf 

farkının en kolay gözlemlenebildiği mekânlardır. Okullaşmanın artması ile birlikte 

yoksulluk daha ‘görünür’/’göze batar’ hale gelmiştir. Tam da bu noktada, farklı 

sınıflara mensup çocuklar arasında, üniforma aracılığı ile bir ‘eşitlik çizgisi’ 

tutturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca üniforma, çağrışımsal anlamına binaen, ulusal 

homojenliği de hatırlatmaktadır.183 Öğrencilerin ipek mendil, bilezik, küpe ve benzeri 

süs eşyaları takmasının ve kullanmasının yasaklanması yönündeki teklifler184 de bahsi 

geçen görüntüye ilişkin önlemler başlığı altında düşünülebilir. Yine aynı maksat ile 

daha kapsamlı çabaların, kurumlar eliyle yürütüldüğü not edilmelidir. Kurumsal 

teşebbüslerin başlıcaları, bilhassa Çocuk Esirgeme Kurumu, Hilaliahmer Cemiyeti 

(Kızılay), Türk Maarif Cemiyeti ve Halkevleri bünyesinde toplanmıştır. Ayrıca 
                                                 
181  Örneğin dördüncü sınıflar için hazırlanan bir okuma kitabında, bir çocuk ile büyükbabasının 
konuşması aktarılır. Büyükbaba, yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu ve bu yüzden Osmanlı döneminde 
hep ayrımcılığa maruz kaldığını adeta fakirliğinden utandığını torununa üzüntü ile anlatır. Torun ise 
artık yeni rejimin maarif sisteminde zengin-fakir ayrımı yapılmadığını, öğretmenlerin tüm çocukları 
sevdiğini söyler. Çalışkan, temiz ve saygılı olmak, sevilmek için yeterlidir. Büyükbaba da torununu 
tasdikler. Çünkü torununun talebe eğlencesine gittiğinde, eski elbiselerine rağmen öğretmenlerden 
saygı görmüştür. Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 
1935, s. 7-9. 
182 Örneğin bkz. P. ve N. İçsel, Kız ve Erkek Çocuklara Kıraat Kitabı: İlk Mektep-İkinci Sınıf, 
Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1934, s. 16–18. Ayrıca sonbahar ve kış mevsimini anlatan okuma 
parçalarında, özellikle bu mevsimlerde hava koşulları düşünülerek evsizlere, yoksullara daha çok 
yardım yapılması istenmiştir. Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet 
Basımevi, İstanbul, 1935, s. 16 ve 72. Ayrıca bkz. ve P. Safa, Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat, 
Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1934-1935, s. 78, 79. Öğretmenler için kaleme 
alınan eserlerde de muallimlerin bu konuyu özellikle vurgulamaları istenmiştir. Örneğin bkz. S. Siret, 
Üçüncü Sınıf Mualiminin Kitabı, Sinan Matbaası, İstanbul, 1934, s. 158, 159. Yine bilhassa soğuk 
havalarda evsiz, parasız kalan anne ve çocukların varlığının yarattığı üzüntü, çocuk hikâye ve 
romanlarında da işlenmiştir. Örneğin bkz. M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 
1933, s. 67.   
183K. İnal, Modernizm ve Çocuk: Geleneksel, Modern, Postmodern Çocukluk İmgeleri, Sebil, 
Ankara, 2007, s. 115.  
184 Örneğin bkz. F. Uzun, Mektepçiliğe Dair, İstanbul, 1935, s. 17.    
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Yardımsevenler Cemiyeti, Ana Kucağı, Fukaraperver Cemiyeti, Talebeleri Himaye 

Cemiyeti, Yetimler Himaye Cemiyeti ve Vakıflar, Emlâk ve Eytam Bankası da çocuk 

himayesinde rol oynayan kurumlar arasında zikredilebilir. Bunlardan, ilkokullarda 

oluşturulan himaye heyetleri, 1931 tarihli Maarif Vekâleti kararnamesine dayanılarak 

kurulmuştur. Temel amacı, veliler ile okul arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek ve fakir 

çocuklara yardım etmektir. Zayıf ve bakımsız çocuklara gıda takviyesinde bulunmak 

da heyetlerin görevleri arasındadır. Fikri kökleri meşrutiyet dönemine kadar uzanan 

Emlâk ve Eytam Bankası ise, 1926 tarihli 844 numaralı kanun ile yapılandırılmıştır ve 

kısa zamanda çok sayıda yuva, bakımevi, çocuk bahçesi kurulmasına ön ayak 

olmuştur.  Kızılay da çocuklara yardım maksadı ile faaliyetlerde bulunmuş; Çocuk 

Esirgeme Kurumu ve okullardaki himaye heyetlerine yardımcı olmuştur. Cemiyet, 

ülkenin farklı bölgelerinde yardıma muhtaç çocuklar için talebe sofraları, şefkat 

yurtları, aşevleri açmıştır. Kızılay’ın, her yılın yaz mevsiminde fakir çocukları 

toplayarak kamp kurduğu da belirtilmelidir.185 Türk Maarif Cemiyeti ise 1928 yılında, 

yardıma muhtaç “zeki” çocukları okutmak, yurt açmak ve yüksek öğrenim fırsatı 

bulamayan genç yurttaşlara yardım etmek amacı ile kurulmuş ve Mustafa Kemal’in 

himayesinde ve İsmet İnönü’nün genel başkanlığında faaliyete geçmiştir. Genel 

merkezi Ankara’dadır. 1933 yılına gelindiğinde Cemiyet 1577 fakir öğrenciye 7213 

liralık yardımda bulunmuş; buna ilaveten, Ankara’da bir ilk ve ortaokul, Bursa’da ise 

bir lise açmıştır. Cemiyetin nizamnamesinde cemiyetin mevzuu ve gayesi ise şöyle 

özetlenmiştir:  

 

a) Yurdun içindeki ve dışındaki kültür merkezlerinde, Türk talebesi için özel talebe 

yurtları kurmak, devam ettirmek ve korumak; 

 

b) Kimsesizliği ve fakirliği dolayısıyla, okuma imkânı bulunmayan anlayışlı ve 

çalışkan Türk çocuklarının tahsillerinin temini için yardımda bulunmak;  

 

c) Olabildiği kadar, Türk çocuklarının ulusal ve sosyal eğitimini yükseltecek 

girişimlerde bulunmak; 

   

                                                 
185 Ayrıntılı bilgi için bkz. H. Sapmazlı, Çocuk Hakları ve Himaye Müesseseleri, Ankara, 1943, s. 
183-205. 
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d) Türk çocuklarını yabancı okullara başvurmaktan kurtaracak okullar açmak ve 

Cemiyetin maksatlarını elde ettirecek her türlü yayında bulunmak.”186 

 

Cemiyetin Okul açmasının nedenleri arasında sayılan “gençleri ecnebi mekteplerine 

müracaattan kurtarmak” arzusunun, Türkiye cumhuriyetinin 10. Yılı Rehberi(1923-

1933) içinde ayrıca vurgulanması manidardır. 187  Zira Cemiyetin kurulmasında bir 

‘yabancı okul olayı’ vardır. Bahsi geçen dönem dikkate alındığında, yabancı okulları 

tercih eden öğrenci sayısının, toplam talebe içinde yüksek bir rakama ulaşmadığı 

görülür; bu tespitten yola çıkıldığında, temel kaygının bazı üst sınıf ailelerinin 

seçimlerinin bu doğrultuda olmasından kaynaklandığı aşikârdır. Zira ‘yabancı kültür’ 

ile özdeş kılınan yabancı okullara karşı milliyetçilik ekseninde yürütülen muhalefet, 

“Bursa Amerikan Koleji olayı” ile 1920’li yılların sonlarından itibaren yeniden 

alevlenmiş ve Cemiyetin kurulmasına giden yolu açmıştır. Bursa Amerikan Kız 

Kolejinde öğrenim gören bazı öğrencilerin öğretmenlerinin etkisi ile Protestanlığı 

tercih ettiklerine dair haberlerin yayılması ile birlikte resmi inceleme başlatılmış ve 

nihayetinde incelemede ismi geçen öğretmenlere ceza verilmiş; 1928 tarihinde okul 

Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştır. Binası ise yeni kurulan Türk Maarif Cemiyeti 

tarafından alınarak Bursa Kız Lisesi olarak kullanıma açılmıştır. Kamoyunu ve 

dönemin entelijansiyasını uzun süre meşgul eden bu olay sonrasında milliyetçi 

yorumlar yoğunlaşmış; bizzat Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Müdürü Erişirgil, 

‘yabancı okul eşittir yabancı kültür’ denklemini kurmuştur.188  

 

Türk Maarif Cemiyetinin ‘fakir öğrenci okutma’ faaliyetinin yanısıra Halkevlerinin 

sosyal yardım şubeleri de, çocukların yoksulluğu meselesi ile alakadardır. Adı geçen 

şubelerin amaçları arasında fakir çocuklara okul malzemesi dağıtmak; okuyamayan 

öğrencilere tahsil şansı vermek için çocuk evleri açmak; himayesiz kalmış çocukları 

her surette korumak sayılmıştır. 189  Cömertliğin, Türk’ün “içtimai kahramanlığı” 

olarak lanse edildiği faaliyetlerde, Halkevi şubelerinin “yoksul fakat sabırlı ve ülkülü 

çocuklara” yardımının memleket sathında şükranla karşılandığı yazılmıştır.190 Ayrıca 

                                                 
186 Bkz. Türk Maarif Cemiyeti Nizamnamesi, Marifet Basımevi, İstanbul, 1939, s. 4.  
187 Bkz. Türkiye Cumhuriyetinin 10. Yılı Rehberi: 1923–1933, Hâkimiyeti Milliye, Ankara, 1933, s. 
171. 
188 Bkz. O. Koçak, “1920’lerden 1970’lere Kültür Politikaları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: 
Kemalizm, İletişim, İstanbul, 2006, s. 380–384.  
189 H. Sapmazlı, a.g.e., s. 205. 
190 1935 Halkevleri, CHP, Ankara, 1935, s. 82–85. 
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Halkevi sosyal yardım şubelerinin kurumsal varlığı ve etkinlikleri, çocuk hikâye ve 

romanlarında işlenmiştir.191 Bu noktada Kızılay’ın 1930’lu ve 40’lı yıllarda çocuk 

meselesi ile yakından ilgilendiği; çeşitli illere müfettişler göndererek yardıma muhtaç 

çocuklar hakkında bilgi toplattığı ve yardımda bulunduğu da ilave edilmelidir.     

 

Bahsi geçen dernekler ve kuruluşlar arasında en aktif olanı, şüphesiz Çocuk Esirgeme 

Kurumu’dur. ‘Çocuk sevgisini merkeze alan’ Kurum, 192  bir yandan çocukların 

himayesini ve çocuk bakımını sistematize etme yolunda adımlar atarken, diğer yandan 

da çocuklara cumhuriyet değerlerinin benimsetilmesinde sembolik rol oynamıştır. 

Kimsesiz çocukları, sokaktan ve ahlâksızlıktan kurtarma misyonu da kuruma 

yüklenmiştir.193 Kurumun tarihçesini ele alan kaynaklarda, milât olarak 30 Haziran 

1921 esas alınmıştır; bu durum geçmişle koparılmak istenen bağın kanıtı 

niteliğindedir. Yine aynı kaynaklarda, kurumun ilk çabalarının toplumda 

memnuniyetle karşılandığına dair yorumlar yapılmıştır. Kazım Karabekir’in 

Bağımsızlık Savaşı’nda, savaş sahası olan köylerdeki kimsesiz çocukların himayesinin 

önemini arz eden telgrafın, kurum yetkililerince dikkate alındığı da fark edilmektedir. 

Ayrıca kurumun çıkardığı yayınlarda, cemiyet çocuklarının himayesi özelinde, anne 

ve babalara çağrı yapılmıştır.194 Çocuk Esirgeme Kurumu, köylerden gelen çocukların 

bakımı ve şehir hayatına intibak etmesi için (görece çok yönlü) teşebbüste bulunmayı 

hedeflemiştir. Ancak Kurumun ‘asıl başarısı’, Maarif Vekâleti ile beraber çalışarak 

çocuk bakımı meselesine eğilmesidir. Çocuk bakımı, bir ders olarak vekil İsmail Safa 

Özler’in önerisi ile kız mekteplerinin ders programlarına girmiştir. Ayrıca kurum, 

zaman içerisinde topladığı para ile çocuk bakımevleri kurmuş195 ve çocuk ölümlerinin 

önüne geçmek için çaba göstermiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu şubelerinin özellikle 

                                                 
191 Örneğin Huriye B. Öniz’in köprü altı çocuklarına yatacak yer bulan, Halkevi sosyal yardım koludur. 
Halkevi sosyal yardım kolu, romanın sonunda, belediyeye başvurarak çocukları yurda yerleştirir. Bkz. 
H. B. Öniz, Köprü Altı Çocukları, Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, İstanbul, 1936, s. 81. 
192 Kurumun Adnan Bilget’e hazırlattığı kitapta geçen şu ifadeler çarpıcıdır: “Otobüste, tramvayda, 
vapurda ve trende çocukların izzeti nefislerini koruyacak bir muamele şekli, şuurlaşmış ve hatta 
kanunlaşmış bir çocuk imtiyazı istiyoruz… Kısaca bir inanış inkılâbı istiyoruz. Yurtta bütün 
vatandaşların şuuruna hakim bir çocuk inkılâbı istiyor ve çocuğa cemiyette gelecekte alacağı yerin 
sahibi olduğunun küçük yaşta iken teslimini özlüyoruz.” bkz. Çocuk Davamız: Çocuk Esirgeme 
Kurumu XXV Yılda Neler Yaptı?, Çocuk Esirgeme Kurumu Merkezi, Meşher Basımevi, İzmir, 
1946, s. 19. 
193 Örneğin bkz. Y. Akçura, “Son Mektup”, Çocuk Haftası, Kitap:7, 193?, s. 4, 5. 
194 Örneğin bkz. Çocuk Davamız: Çocuk Esirgeme Kurumu XXV Yılda Neler Yaptı?, Çocuk 
Esirgeme Kurumu Merkezi, Meşher Basımevi, İzmir, 1946, s. 28. 
195  Bkz. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Kısa Bir Tarihçesi: 1921-1939, Resimli Ay 
Matbaası, İstanbul, 1940.  
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çocuk haftası boyunca dağıttığı hediyeler 196 , rejimin sevdirilmesi yönünde 

yorumlanabilir. Ayrıca kurum, çocukların hayal dünyasında manzumelerle, öykülerle 

inşa edilen, “umut veren” ve “dertleri sona erdiren” bir ‘cumhuriyet yuvası’ olarak 

canlandırılmak istenmiştir.197           

 

Zenginler ile fakirler arasındaki ‘uçurumun azaltılmasına’ yönelik kurumsal çabalara 

destek olması bağlamında bireysel bağışlar da teşvik edilmiştir. Hem okullarda 

toplanan bağışlar hem de yukarıda bahsi geçen kurumlara verilen paralar, “milli 

hassasiyetin bir gereği” olarak ilân edilmiştir. Yine bilhassa çocuk terbiyesi üzerine 

yazılan eserlerde, sınıflarda kurulan kumbaraların ve yardım sandıklarının, çocuklarda 

sosyal yardımlaşma duygusunu güçlendireceği farz edilmiştir. Yardım sandıkları 

kanalıyla, yardıma muhtaç çocukların okul eşyalarının temin edilebileceği, sınıf 

kütüphanesinin zenginleştirilebileceği ve müşterek sınıf masraflarının tedarik 

edilebileceği düşünülmüştür. Ayrıca sandığa üye olan çocuklara verilecek sorumluluk 

ile duyarlılığın arttırabileceği hesaplanmıştır.198  

 

Çocuklar için hazırlanan eserlerde bu tip yardımlaşma mekanizmalarına geniş yer 

verildiği de ileri sürülebilir.199 Örneğin R. Ahmet, kıraat kitabında Umumi Yardım 

başlığı altında yardım cemiyetlerine bağışta bulunmanın, üye olmanın “gerekliliğini” 

anlatmış ve eklemiştir: “Her kim, küçük, büyük, kadın, erkek, dişinden, tırnağından 

arttırdığı paraları, ne kadar az olursa olsun bu cemiyetlere verirse onların azasından 

olur.”200 Yurt bilgisi kitaplarında da, yardım kuruluşlarına bağışta bulunmanın “vatani 

bir görev” olduğu savunulmuştur. Örneğin, Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı)’nın 

                                                 
196 Örneğin Kurumun İzmir şubesi, çocuk haftasında bakımevlerindeki üç yüz kadar çocuğa elbise ve 
ayakkabı ile çeşitli hediyeler dağıtmıştır.Bkz. bkz. Çocuk Davamız: Çocuk Esirgeme Kurumu XXV 
Yılda Neler Yaptı?, Çocuk Esirgeme Kurumu Merkezi, Meşher Basımevi, İzmir, 1946, s. 12. 
197 Çocuk Esirgeme Kurumunu anlatan çok sayıda şiire ve öyküye rastlamak mümkündür. Bu çerçevede 
Muhlis Sabahaddin’in Çocuk Marşı ideal bir örnektir: “Türk yavrusu sil yaşını!/Şöyle çevir bak 
başını!/Karşında bir kurum vardır/Git yaranı ona sardır/Bayramını o kutlular/Yarınını o mutlular/Çocuk 
Esirgeme Kurumudur adı/Açılmış iki kanadı/Unutma sen Türk bu adı” Bkz. M. Sabahaddin, “Çocuk 
Marşı”, Çocuk Haftası, Kitap:7, 193?. Bir başka örnek için bkz. K. N. Duru,” Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na”, Çocuk, No: 66, 24.12.1937, s. 8.  
198  Örneğin bkz. A. R. Gençosmanoğlu, Mekteplerimizde Terbiyevi Kurumlar, T.C Adapazarı 
Muallimler Evi Konferansları, 1935, s. 21, 22. 
199 Çocuk Esirgeme Kurumunun hazırladığı kitaplarda da bu konu sıkça yazılıp çizilmiştir. Örneğin 
“varlıklı çocuklar, sizler gibi giyinmeyen, sizler kadar bakımlı olmayan, sizler kadar iyi gıda alamayan 
çocukları düşüneceksiniz.” Ayrıca aynı metinde şu ifadelere de rastlanır: “Çocuk Esirgeme kurumuna 
üye ol ve tanıdıklarını da yazdır.” Bkz. Çocuk Davamız: Çocuk Esirgeme Kurumu XXV Yılda 
Neler Yaptı?, Çocuk Esirgeme Kurumu Merkezi, Meşher Basımevi, İzmir, 1946, s. 20 ve 17. 
200 R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfları İçin, İleri Kütüphanesi, İstanbul, 193?, s. 34. 
Ayrıca bkz. Cumhuriyet Kıraati, Tefeyyüz Kitaphanesi, İstanbul, 1928-1929, s. 57-60. 
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hazırladığı ve Maarif Vekâletinin 02.08.1927 tarihli kararı ile ilk mekteplerin beşinci 

sınıflarında okutulan Yurt Bilgisi kitabında, Çocuk Esirgeme Kurumu başta olmak 

üzere çeşitli derneklere üye olmanın ve bağışta bulunmanın gerekliliği üzerinde 

özellikle durulmuştur.201 Ancak, bağışta bulunmayı teşvik özelinde çocuk dergilerinin 

rolü unutulmamalıdır. Çocuk mecmualarında, bilhassa Çocuk Esirgeme Kurumuna 

destekte bulunmanın yarattığı “manevi rahatlık” ve “gurur”, çeşitli öykülerde işlenmiş 

ve yeni rejimle “yardımın kurumsallaşmasına” dikkat çekilmiştir.202     

 

Sosyal yardımlaşma başlığı içerisinde somutlamak ve özendirmek maksadı ile kimi 

zaman hayır kurumlarına destek veren yerli iş adamları ve yurt dışından fakir öğrenci 

okutan zenginler emsal gösterilmiştir.203 Hatta bazı eserlerde ‘cumhuriyetçi eşitlik’ 

idealine ilaveten dinî telkinlerin de kullanıldığı tespit edilebilir. Örneğin A. H. Akseki, 

hoca ile talebeleri arasında geçen bir diyalogu anlattığı satırlarda, ‘ideal vazife’ tasviri 

yapar; hocanın soru sorduğu öğrencilerden biri, babasının düzenli vergisini ödediğini, 

ayrıca Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi milli kurumlara para verdiğini 

ifade etmesi dikkat çekicidir. Yazar, vergi ödemenin ve “milli hayır kurumlarına” 

bağışta bulunmanın dini ve milli önemi üzerinde durur. 204          

 

Kısa bir değerlendirme yapıldığında, erken cumhuriyet döneminde, özellikle çocuk 

edebiyatı alanında, çocukların himayesi ve dayanışma temalarının azımsanmayacak 

kadar sık tekrarlandığı görülmektedir. Sokakta çalışmak zorunda kalan ya da 

yoksulluğu her halinden belli olan çocukların, yetişkinlerin özellikle de başta 

öğretmenler olmak üzere kamu görevlilerinin yüreğinde yarattığı burukluk farklı 

                                                 
201 Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı), Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 90-93.   
202  Örneğin Cumhuriyet Çocuğu’nda yer alan Bayram Teyze adlı hikâyede, Çocuk Esirgeme 
Kurumundan bir görevlinin bağış için gelmesi üzerine, çocukların babasının anlattığı bir anı aktarılır. 
Baba, çocukluğunda Bayram Teyze adını verdikleri yaşlı bir kadının, özellikle fakir çocuklara bayram 
zamanı yaptığı yardımları, getirdiği hediyeleri anımsar. Bayram Teyze, mahalledeki tüm çocuklar için 
mutluluk kaynağıdır; vefatı da herkesi üzmüştür. Şimdi baba, kurumdan gelen görevliye verdiği 
bağışın, çocukken Bayram Teyze’den aldığı hediyelerden duyduğu sevinci dahi aştığını söyler ve ekler: 
“Vaktiyle bir iki iyi insanın elinden gelen ve onların ölümüyle sona eren hayırlı işlerin ölmez kurumlar 
eline geçmesi ne hoş! Günden güne ilerlediğimizi bu bir daha anlıyorum.” Bkz. R. Çalapala, “Bayram 
Teyze”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 14, 1 Şubat 1939, s. 238, 239.  Ayrıca Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağışta bulunanlar, çocuk dergilerinde duyurulmuştur. Örneğin bkz. Çocuk, No: 47, 13 
Ağustos 1937, s. 14.  
203 Örneğin yurt dışından örnekler arasında Rockfeller’ın çok sayıda genç kız ve erkeğe burs verdiği; 
okullara bağışlarda bulunduğu yazılmıştır. Bkz. R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfları 
İçin, İleri Kütüphanesi, İstanbul, 193?, s. 57, 58. 
204 A. H. Akseki, Yavrularımıza Din Dersleri: Birinci Kitap, Cumhuriyet Kitabevi, İstanbul, 1947, s. 
38, 39. 
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mecralarda ele alınmıştır.205 Buna ilaveten kimsesiz çocuklara kol kanat gerilmesinin 

bizzat himaye edilen çocuklarda, himaye eden bireyde ve genel anlamda toplumda 

yarattığı ‘mutluluk’, edebi bir dille anlatılmıştır. Feride Hanımın hikâyesi, çok sayıda 

emsalden biridir. Evlere temizliğe giden yoksul Feride Hanıma bir gün uzak bir 

akrabasından küçük bir köy evi miras kalır. Feride Hanım, tek başına yeni evini büyük 

bir zevkle düzenler. Fakat gece olduğunda evin boşluğu, yalnız Feride’nin üzerine 

çöker. Ertesi gün Feride Hanım, komşusu Hasan Ustanın yanına gider ve boş evini 

dolduracak eşyalar sipariş eder. Günler geçer, ev eşya ile dolar lâkin Feride Hanıma 

evi hâlâ boş gelmektedir. Yine Feride’nin Hasan Usta’ya eşya siparişi için gittiği bir 

gün, ustanın yanında iki küçük çocuk görür. Fakat bu çocuklar, ustanın üç evlâdından 

değildir. Usta ve eşi, ölmek üzere olan Fatma Hanımın iki çocuğuna sahip çıkmıştır. 

Çok müteessir olan Feride, dört gün sonra Hasan’a yeniden gider ve Fatma’nın 

çocuklarına kendisinin annelik yapmak istediğini belirtir. Bunun üzerine Hasan Usta, 

gülümseyerek Feride’nin evindeki boşluğu keşfettiğini ona şu sözlerle anlatır: “Eğer 

bir yerde bir evin kalbi olan çocuk yoksa oraya dünyanın en süslü eşyasını da 

koysanız para etmez.” Sonrasında Feride Hanım, kimsesiz kalmış çocuklara sahip 

çıkmanın mutluluğu ile yaşama yeniden başlar.206 Hikmet Şevki’nin Hayat Pınarı’nda 

ise ön planda olan, daha çok himaye edilen çocuğun ‘mutluluğu’ ve ‘vatana 

kazandırılmasıdır’. Bakımsız, çorak bir köyde tek başına kalan yetim ve öksüz bir 

çocuğun, müfettişin çabası ile hayatının değişmesi, büyümesi ve bir asker olarak 

yurduna hizmet edip şehit olması anlatılır. 207  Çocuk dergilerine ve hikâyelerine 

yansıyan muhtaç çocuklara yardım temasının kimi zaman masal formunda da ele 

alındığı görülür. Çocuk mecmuasında yayımlanan “Fakir Çocuk Evi”, tam da böyle 

bir masaldır. Masalda Yılmaz adlı bir çocuğun, yolda rastladığı üç kardeşe çalışmayı 

esas alan öğüdü ve bunu duyan “Türk hakanı” Cengiz Han’ın, küçük çocuğu 

ödüllendirmek istemesi anlatılır. Küçük Yılmaz, Hakan’dan kendisi için değil; “fakir 

çocuk evi” için para ister ve Cengiz Han, bu isteği kabul eder ve evi kurar.208 Böylece 

                                                 
205Halide Nusret Zorlutuna’nın kendi sınıfındaki Selim adlı yoksul bir öğrenciyi anlattığı satırlar, çok 
sayıdaki örnekten biridir. Bkz. H. N. Zorlutuna, “Benim Küçük Dostlarımdan Selim”, Yeni Türk 
Mecmuası, Cilt: 1, Sayı: 30, Şubat 1935, s. 1875, 1876.   
206 Bkz. “Evin Kalbi”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 3, 12 Birinci Teşrin 1938, s. 37-39. 
207 Bkz. Hikmet Şevki, Hayat Pınarı, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 
1943. Kamu görevlilerinin kimsesiz çocuklara yardımını konu alan bir diğer eser ise Cevdet 
Demiray’ın Ateşler İçinde adlı hikâyesidir. Eserde kendisi de yetim olan memur Turgut’un kimsesiz 
çocuklara yardımı konu edilir. Turgut Bey önce yangında annesi ve babası öldüğü zannedilen Aysel’i 
himaye eder; sonra da kimsesiz bir kız çocuğuna kalacak ve çalışacak bir yer bulur. Bkz. C. Demiray, 
Ateşler İçinde, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944. 
208 Bkz. “Fakir Çocuk Evi”, Çocuk, No: 59, 5 İkinci Teşrin 1937, s. 10, 11.  
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öksüz ve fakir çocuklar rahat eder. Yine aynı tema etrafında dikkat çekici bir başka 

örnek, Nihat Sami Banarlı’nın Bir Yuvanın Şarkısı adlı mektep piyesidir. Eserde yine 

yetim ve öksüz çocukların himayesi konu edilir. Fakat bu sefer Ayhan Hanım adlı 

genç bir kadının çocuklar için yuva kurarak çabalaması söz konusudur. Bin bir 

güçlüğe göğüs geren Ayhan Hanım, padişahın zoru ile yuvasını terk etmek zorunda 

kalmış, cephede savaşmış ve nihayetinde ölmeden evvel kendi çocuğunu kurduğu 

yurda emanet etmiştir.209  

 

Son olarak, bahsi geçen dönemde çocukların, küçük yaştan itibaren ‘cumhuriyetçi 

idealler’ uğruna sahip olması gereken özelliklerden biri olarak yardımlaşmanın 

yeniden formüle edildiği ifade edilebilir. Merhamet duygusu, hızla kamusallaşan bir 

kavram haline getirilmiştir. Bilhassa ‘merhamet duygusu’ ile ‘dayanışma ideali’ 

arasında resmi ve popüler düzlemde kurulan sıkı ilişki dikkat çekicidir. Bu çerçevede 

Çocuk Esirgeme Kurumundan Maarif Cemiyetine farklı dernek ve kuruluşlar, 

çocuklar arasındaki servete bağlı farklılaşmanın azalması ve çocuk yoksulluğu ile 

mücadele yönünde faaliyet göstermiştir. Ancak burada özellikle vurgulanması gereken 

nokta, yeni rejimin seçkinlerince yoksulluğun, “milli birlik ve bütünlük” açısından bir 

tehlike olarak görülmesinin söylemdeki ağırlıdır. Sonuçta, erken cumhuriyet 

döneminde, çocuklara ’eşitlikçi muamele’ ve ‘eş fırsatlar’ yaratma hedefi, tüm 

çabalara rağmen sadece simgesel düzeyde kalmıştır. Bilhassa çocuklar arasındaki 

bölgesel ve cinsel farklılıklar aşılamamış; kentli orta sınıf çocukların sahip olduğu 

imkânlar ile kırsal alandaki çocukların olanakları arasındaki uçurum kapatılamamıştır. 

Cumhuriyetin ‘müstakbel seçkinleri’, yine büyük ölçüde orta ve orta-üst sınıflardan 

çıkarken, alt sınıflar alışageldik yaşam şartlarını sürdürmek zorunda kalmıştır.210 Kız 

çocukları için durum daha da düşündürücüdür. Yeni rejimin temel gayesi olan kızların 

okullu yapılması meselesi, özellikle de taşrada büyük engellerle ve zorluklarla 

karışlaşmıştır. Erken cumhuriyet döneminde kız çocuklarının okutulması yönünde 

sağlanan gelişme, bizzat siyasal seçkinlerin hedeflediği oranlara ulaşamamıştır. 

Korunmaya muhtaç çocuklar meselesinde, kanun özelinde konuya yaklaşıldığında da 

durum benzerdir. Ancak 1940’lı yıllarda, sokakta yaşamak zorunda kalan çocukların 

sayıca artması ve ‘görünür’ olması nedeniyle yasal bir düzenlemenin yapılması 
                                                 
209 Bkz. N. Sami (Banarlı), Bir Yuvanın Şarkısı, Mektep Temsilleri No: 6, Devlet Matbaası, İstanbul, 
1933. 
210 K. İnal, Modernizm ve Çocuk: Geleneksel, Modern, Postmodern Çocukluk İmgeleri, Sebil, 
Ankara, 2007, s. 115. 
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gerektiği kamuoyunda tartışılmaya başlamıştır. Korunmaya muhtaç çocuklar için 

kanun çıkarılması 1949 yılında gerçekleşebilmiştir.  

 
 

2.4. ‘İdeal Çocuğun’ Fiziksel Özellikleri ve Çocuk Bakımı:  
 
 

Çocuk bakımı, belki de hiçbir zaman diliminde salt “çocuk bakımı” meselesinden 

ibaret olmamıştır. Zira çocuk bakımı başlığı, doğrudan çocuğun gündelik yaşamını 

biçimlemeye yönelik olduğu gibi çocuğun büyümesinden “sorumlu olanlar”ın bakış 

açılarını ve hayat tarzlarını da etkilemiştir. Modernite, “çocuk bakımı” mevzusunu 

büyük ölçüde “rasyonel temeller” üzerine tesis edilme iddiasının popülerleştiği bir 

döneme karşılık gelmiştir. Ulus-devletlerin hakim siyasal form olması ile beraber 

çocuk bakımının “rasyonelleştirilmesi” sürecine bir de “millileştirme” çabası 

eklemlenmiştir. Bahsi geçen çabanın içinde doğum öncesi tavsiyelere kadar uzanan 

geniş bir literatür mevcuttur. Türkiye’deki pratikleri de bu genel çerçeve içinde 

düşünmek ve sınıflandırmak gerekir.  

 

Cumhuriyetin ilânı sonrasında, modernleşme hamlesi ile milliyetçi/kalkınmacı 

paradigmanın iç içe geçmesinin, nüfus politikalarına ve çocuk sağlığı konusundaki 

gelişmelere çok boyutlu etkileri olmuştur. Genç ve sağlıklı nüfusunun önemli bir 

bölümünü savaşlarda kaybeden ülkenin çoğalmayı, hem bir “beka” meselesi hem de 

bir “kalkınma aracı” olarak telâkki ettiği aşikârdır. Yaygın yoksulluk ve bakımsızlığın 

etkisine ilaveten, sağlık hizmetlerinin yeterince organize olamaması, çocuk düşürme 

vakıalarının, bebek ölümlerinin ve salgın hastalıkların durdurulamaması gerçeğini 

beraberinde getirmiştir. Bunun üzerine yeni rejimin seçkinleri, ulus-devletin hemen 

hemen her sahada ihtiyaç duyduğu insan kaynağının arttırılmasına yönelik kısa ve 

uzun vadeli projeler geliştirmiştir. Bu bağlamda, özellikle iki savaş arası dönemde, 

pro-natalist nüfus siyaseti ile harmanlanan öjenist söylemin, teorinin yanı sıra pratikte 

de popülerlik kazandığı ifade edilebilir.211 Öyle ki; bir yandan çocuk ölümlerinin ve 

düşüklerin durdurulması, diğer yandan ise ‘ırk ıslahı’ projesi, eş zamanlı olarak 

uygulamaya konmak istenmiştir. Öncelikle çok çocuk sahibi olma konusunda ‘sağlıklı 

ebeveynler’ teşvik edilmiş; çocuk düşürme vakalarının önüne geçmek amacıyla 

                                                 
211 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. G. G. Öztan, “Türkiye’de Öjeni Düşüncesi ve Kadın”, Toplum ve 
Bilim, sayı: 105, 2006.  
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kadınlara yönelik ayrı bir diskur üretilmiştir. Çocuk sahibi olmak istemeyenler212 ve 

‘bilgisizlikten’ ya da ‘kasten’ (isteyerek), bebeklerinin doğmadan ölmesine neden 

olanlar, “cinayet” ve “vatana ihanet” ile suçlanmıştır.213  Projenin diğer yüzü, ‘ırk 

ıslahı’ meselesi ise, daha çok ‘kavi çocuk’ başlığı ile ilgilenmiş ve ‘sağlam 

çocuklar’ın, ‘sağlıklı çiftler’den doğacağı düşüncesini merkeze almıştır. 214  Ayrıca, 

yine bu eksende ‘gürbüz’ çocuklar ile ‘zayıf ve bakımsız’ olanlar arasında ilk grup 

lehine karşılaştırmalar yapılmış ve “yaradılıştan dermansızlar” şu şekilde tasvir 

edilmiştir: 

 
 

Yaradılışı dermansız ve zayıf olanları ayırt edecek birçok izler ve 
işaretler vardır: Baş küçük alın ile kafa birbirinden başka şekilde, alın 
dar, basık veya çok çıkık, kulağın kıvrımları girinti ve çıkıntısı bozuk, 
silik, eşek yavrusu kulağı gibi çok açık, üst çeneleri ve ağzın kubbesi 
uzun, dişler fena karışık çıkmış, yürüyüşte intizamsızlık, elde bir şey 
tutamamak, tabak ve bardağı elden düşürmek gibi izlerdir.215  

 
 
Özellikle 1920’lerin sonlarından itibaren çok sayıda uzman, gebelik, doğum, ‘çocuk 

antropometrisi’ ve bakımı üzerine kapsamlı sayılabilecek makaleler ve kitaplar 

hazırlamıştır.216 Bu bağlamda, tıpkı iki savaş arası dönemde birçok Avrupa ülkesinde 

                                                 
212 Özellikle büyük kentlerde yaşam şartlarının zorluğu nedeni ile çocuk sahibi olma konusunda bir 
isteksizlik olduğu yazılmıştır. Dönemin kalem sahiplerine göre; güçlü bir nüfus ve doğumların teşviki 
için, kentlerdeki “çocuk düşmanı” havanın yok edilmesi gerekmektedir. Bkz. Z. M. Alsan, “Çocuk 
Devri”, Çocuk Haftası, Kitap:7, 193?, s. 20, 21. 
213 Bilhassa 1930’lu ve 40’lı yıllarda çocuk düşürme ile mücadele üzerinde en çok yazılan başlıklardan 
biri olmuştur. Düşüklerin tüm cemiyetin zararına olduğu fikri tekrarlanmıştır. Örneğin Dr. Reşit Galip 
Çocuk Bakımı Öğütleri adlı çalışmasının başında şunları yazmıştır: “Dünya kurulalı çocuk düşürmekten 
daha ağır cinayet işlenmemiştir. İnsanlığın en yüksek örneği olan Türk anansı kendi canı içinde kendi 
kanı ile beslediği yavrusunu öldürüp atacak kadar insafsız, merhametsiz olamaz.” R. Galip, Çocuk 
Bakımı Öğütleri, Maarif Vekâleti Halk kitapları Serisi, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929. Necip Ali 
Küçüka ise, Türkiye gibi “çoğalmaya muhtaç” bir ülkede çocuk düşürenlerin hem topluma hem de Türk 
dünyasına “ihanet” ettiklerini iddia etmiştir. Bkz. N. A. Küçüka, “Çocuk Düşürme”, Ülkü, Cilt: 7, Sayı: 
37, Mart 1936, s. 26. Benzer yorumlar için bkz. A. E. Birol (Raportör), Öjenik Tatbikatı, Kader 
Basımevi, Ankara, 1938, s. 10.    
214 Bu bakış açısı konuyu ele alan metinlerin tümünde göze çarpar. Çok sayıda örnek arasında bkz. A. 
Ş. Şavli, “Çocukların Terbiyesi”, Çocuk Haftası, Kitap: 7, 193?, s. 46 ve İ. Hilmi Alantar, Sağlam 
Okul Gençliği, Maarif Matbaası, Ankara, 1944, s. 5, 6. 
215 Bkz. Ş. Kamil, Çocuklara ve Gençlere Nasıl Bakmalı?, Tefeyyüz Kitaphanesi, İstanbul, 1932, s. 
10, 11. 
216 Bu makale ve kitaplarda öncelikle gebelik döneminde kadınların neler yapması gerektiği üzerinde 
durulmuştur. Hamile kadınların neler yiyip içmesinin daha iyi olacağından ne tip giysileri tercih etmesi 
ve hangi egzersizleri yapması gerektiğine kadar uzanan bir dizi “bilimsel tavsiye” kaleme alınmıştır. 
Örneğin bkz. B. Ö. Akalın, Türk Çocuğu Nasıl Yaşatılmalı? 2: Püerikültür: İyi Yetiştirmek, İyi 
Bakmak, İyi Büyütmek, Ahmet İhsan Basımevi, İstanbul, 1939, s. 15–27 ve R. Galip, Çocuk Bakımı 
Öğütleri, Maarif Vekâleti Halk kitapları Serisi, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929, s. 1-9. Ayrıca gebelik 
dönemi ile ilgili kaleme alınan metinlerde, hamile kadınları sürekli doktor kontrolü altında bulunması 
gerektiği vurgulanmıştır. Örneğin bkz. Çocuk (Ulus İlavesi), Yıl: 1, Sayı, 23, 1938, s. 3.    
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hazırlandığı gibi, cenin halinden doğuma ve doğumdan çoğunlukla otuz aya kadar 

hafta/ay ve yıl ölçekli gelişim tabloları (ağırlık ve boya göre) oluşturulmuştur.217 

Çocuğun doğumdan sonra gelişim tablolarındaki ‘ideal rakamlar’a ulaşması ile ırksal 

dayanakların yanı sıra bakım meselesine bağlanmıştır. 

 

Yukarıda belirtilen noktayı dikkate alarak, bakım kanunlarına riayet etmenin, erken 

cumhuriyet döneminde ‘medeniyette ilerlemenin bir gereği’ olarak telakki edildiği 

iddia edilebilir.218 Anne adaylarının, hamilelerin ve tüm annelerin, bahsi geçen makale 

ve kitaplardaki “bilimsel yöntem ve usulleri” tatbik etmesinin “milli bir sorumluluk” 

olduğu fikri dile getirilmiştir. Böylece anne-çocuk ilişkisi, ‘bakım’ odaklı olarak da 

‘rasyonelize edilmeye’ çalışılmıştır. Yine bu çerçevede Himaye-i Etfal Derneği de, 

çocuk bakımı meselesine dair bir dizi kurumsal adım atmıştır. “Doğum emniyetini 

tesis etmek” için doğumevleri açılmış; cemiyetin belli başlı merkezlerinde ücretsiz 

çalışan ebeler, doğumlara yardımcı olmuştur. Cemiyet, anakucakları, kreşler ve çeşitli 

yardımlar aracılığı ile çocuklara bakım işini sistematize etmeyi hedeflemiştir. Cemiyet 

ayrıca, bedava “sıhhi süt” dağıtımı yapmış, küçük ve okul çağındaki çocuklar ile 

hamile kadınların diş tedavilerine yardımcı olmuştur.219 Ayrıca daha önce Fransız 

Kızılhaç’ı tarafından çocuklara yardım maksadı ile faaliyete geçirilen Süt 

Damlası’nın, 1924 yılından itibaren Himaye-i Etfal Cemiyeti bünyesinde 

çalışmalarına devam ettiği de hatırlatılmalıdır. Süt Damlası’nda anne ile çocuk 

arasındaki bağın anne sütü ile güçlendirilmesi, annelerin çocuklarını kendi sütleri ile 

büyütmeleri yönünde teşvik adımları atılmıştır. Emzirme sorunlarının giderilmesi için 

bilgilendirici yayınlar hazırlanmış220  ve de klinik destek vermiştir. Ayrıca kurum, 

annelere çocuk büyütme konusunda teknik bilgi temin etmeyi de hedeflemiştir. Tıp 

öğrencileri ve ebeler, Süt Damlası’nda hem pratik tapmış hem de annelere yardımcı 

                                                 
217 Örneğin bkz. H. Tolun, “Çocuk Antropometrisi”, Uludağ Bursa Halkevi Dergisi, Sayı: 22, Haziran 
1939, s. 36-41. Bir başka örnek için bkz. İ. Hilmi Alantar, a.g.e., s. 7-12. 
218 Bkz. Ş. Kamil, a.g.e.,  s. 14 ve Örneğin bkz. Çocuklarımıza Nasıl Bakılmalı, Halkevi Neşriyatı: 2, 
Bursa Vilayete Matbaası, Bursa, 1934, s. 1-3. 
219 Bkz. Türkiye Cumhuriyetinin 10. Yılı Rehberi: 1923–1933, Hâkimiyeti Milliye, Ankara, 1933, s. 
167, 168. 
220 Bahsi geçen yayınlarda öncelikle anne sütü ile beslenen çocukların “kuvvetli” ve “sağlıklı” olacağı 
vurgulanmış ve hemen akabinde annelere süt miktarını arttırmaları için tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu 
tavsiyeler arasında “basit fakat mugaddi yemekler yemek”, “istirahat”, “zihnen müsterih ve azade 
olmak”, “muntazam emzirmek”, “emzirdikten sonra memedeki sütü kâmilen boşaltmak” yer 
almaktadır. Bkz. Annelere Öğüt: Yeni Doğan Çocuklara Nasıl Bakılır?, Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Merkezi Neşriyat ve Propaganda Şubesi Sayı: 19, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1941, 
s. 6, 7, 14, 15. 
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olmaya çalışmıştır. 221  Yine 1940 yılında yayımlanan Türkiye Çocuk Esirgeme 

Kurumunun Kısa Bir Tarihçesi: 1921–1939 adlı yapıttan öğrenildiği kadarı ile 

Himaye-i Etfal, Maarif Vekâleti ile irtibata geçerek, ‘çocuk bakımı’ dersinin kız 

mekteplerine konulmasına ön ayak olmuştur. Kurum, bakanlığa sunduğu tezkerede, 

mektepli kızların “kozmoğrafyadan mükemmel malûmat sahibi oldukları halde bir 

çocuğun derecesi nasıl alındığını bilmediklerini” ileri sürmüş ve ‘çocuk bakımı’ 

dersinin önemini anlatmıştır. Dönemin vekili İsmail Safa Özler, kurumun teklifini 

yerinde bulmuş ve dersi, müfredata eklemiştir.222 Ancak bahsi geçen metinde ataerkil 

bakış açısının izdüşümü bir temenniye de rastlamak mümkündür:               

 
 

Esas vazifeleri her türlü evsaf ile mücehhez anne olmak olan 
kızlarımızın bu dersten mükemmel suretle imtihan verdikten sonra 
diğer imtihanlara girmek hakkını kazanmaları usulünün tatbikini gönül 
ne kadar arzu eder.223 

 
 
Bir ufak noktayı ilave etmekte fayda var: Çocuk bakımı konusunu işleyen dersler, söz 

konusu dönemde ebe okullarında ve sıhhiye mekteplerinde zaten mevcuttur. Fakat kız 

mekteplerine böyle bir dersin ilave edilişi, konunun devlet katında ne denli 

önemsendiğinin kanıtlarından biridir. Ayrıca bahsi geçen düzenleme, bilhassa çocuk 

sağlığı konusunda yazan isimler ve uzmanlarca hemen taktirle karşılanmıştır.224 

  

Çocuk sahibi olmanın teşvik edildiği, çok çocuklu ailelerin ‘makbul’ görüldüğü, 

“sağlıklı ve gürbüz vatan evlâtlarının” sayısının arttırılmasının “milli bir mesele” 

olarak addedildiği bu süreçte, söz konusu bakış açısının çocuklar için yazılan eserlere 

de yansıdığı gözlemlenebilir. Öyle ki dönemin çocuk mecmualarından Gürbüz Türk 

Çocuğu Dergisi225  ve Çocuk Duygusu, para ödüllü “gürbüz çocuklar müsabakası” 

                                                 
221 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. L. Uçan, “Çocuk Gülüşleri”, Kültür, No: 12, 2008, s. 71-75. 
222  Bkz. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Kısa Bir Tarihçesi: 1921–1939, Resimli Ay 
Matbaası, İstanbul, 1940, s. 6.  
223 A. e., s. 6 (vurgu bana ait). 
224 Örneğin Osmanlı döneminde “ihmal edilen” çocuk sağlığı meselesinin cumhuriyetle nasıl merkezi 
bir konuma yükseldiğini göstermek için verilen örneklerde çocuk bakımı dersi önemli bir yer tutmuştur. 
Bkz. İ. H. Alantar,  “Çocukları Koruma İşi”, Çocuk Haftası, Kitap: 7, 193?, s. 74-76. 
225 Gürbüz Türk Çocuğu dergisinin çeşitli sayılarında ülkenin dört bir yanından gönderilen gürbüz 
çocuk fotoğrafları yer alır. Aynı sayfada çocukların kaç günlük/aylık oldukları, kaç kilo çektikleri, daha 
önce hastalanıp hastalanmadıkları da not edilmiştir. Çeşitli örnekler için bkz. Gürbüz Türk Çocuğu, 
Sayı: 27, Kanunuevvel 1928, s. 23;  Gürbüz Türk Çocuğu, Sayı: 28, Kanunusani 1929, s. 24; Gürbüz 
Türk Çocuğu, Sayı: 29, Şubat 1929, s. 23; Gürbüz Türk Çocuğu, Sayı: 30, Mart 1929, s. 25; Gürbüz 
Türk Çocuğu, Sayı: 31, Nisan 1929, s. 12; Gürbüz Türk Çocuğu, Sayı: 33, Haziran 1929, s. 27 … 
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bile başlatmıştır.226 Yine aynı zaman zarfında nüfus artışını kutsayan, ebeveynlerin ve 

çocukların zihnen ve bedenen sağlıklı, güçlü olmalarını öğütleyen ifadelere, hem 

anne-babalara227 ve çocuklara nasihatler228 çerçevesinde hem ders kitaplarında229 hem 

de çocuklar için yazılmış edebi eserlerde rastlanmaktadır. 230  Bu dönemde çocuk 

sağlığına mahsus dergiler de yayımlanmıştır.231  Buna ilaveten, Sıhhiye Mecmuası, 

Verem Mecmuası, Yeni Hekimlik, Tıp Dünyası, Poliklinik örneklerinde olduğu gibi 

sağlık mecmualarının içerisinde de çocuk sağlığı konusu, oldukça geniş yer 

tutmuştur.232  

 

Çocukların kemik gelişiminden diş sağlığına kadar birçok mesele, halkevi 

dergilerinde, konuşmalarında ve parti konferanslarında da tartışılmıştır. 233  Bu 

bağlamda bir kaç temel başlık ön plandadır; bunlardan ilki, daha çok bedeni 

‘sağlamlaştırmaya/dirençli kılmaya’ yönelik tavsiyelerden oluşmuştur ve özelde 

egzersiz/spor bahsini içermiştir. Sporun insan bedeni ve zihni üzerindeki olumlu 

tesirlerinden bahsedilmiş; hayatı ‘nizam’a soktuğu ileri sürülmüş; “milli duygunun 

ifşası” ile idman arasında militarist çağrışımlar içeren sıkı bir ilişki kurulmuş234; 'arazi 

                                                 
226  Çocuk Duygusu’nda yer alan ilânda şunlar yazılmaktadır: “ Çocuk duygusu okuyucularından 
gördüğü rağbet üzerine, ikinci yaşına girdiği bugünden itibaren GÜRBÜZ ÇOCUKLAR arasında bir 
müsabaka tertibine karar vermiştir. Müsabakamıza 7 yaşından 12 yaşına kadar bütün gürbüz çocuklar 
iştirak edebilirler. Taşradaki okuyucularımızı düşünerek müsabakamızı iki ay yaptık. Müsabakamıza 4 
kupon biriktirip fotoğrafla birlikte göndermek şarttır. (GÜRBÜZ ÇOCUK) müsabaka kuponu, bilmece 
sahifemizin altındadır… HEDİYELERİMİZ: 1 inciye 25, 2 inciye 15, 3 üncüye bir elbiselik kumaş, 4 
üncüye bir kundura, 5 inciye bir fotoğraf makinesi ve ayrıca 10 kişiye de muhtelif hediyeler vereceğiz. 
Müsabakaya iştirak edenlerin hepsinin fotoğrafları sırası ile neşredilecektir.”. Bkz. Çocuk Duygusu, 
cilt: 3, sayı: 54, 6 Birinciteşrin 1938, s. 8, 9.  
227 Örneğin bkz. F. S. Oksal, Genç Kız Yetişirken, Marifet Basımevi, İstanbul, 1940, s. 95. 
228 Örneğin M. Falay, çocuklara şu öğütlerde bulunmaktadır: “Bedeninde ve ruhunda hiçbir hastalık 
bulundurma, varsa başkalarına geçmeden onları temizle. Vücut sağlığı vücuda gerekli gıdaları vermek, 
vücuda zarar verecek şeyleri yapmamak, beden terbiyesine ölünceye kadar devam etmek..ile olur.” 
Bkz. ve M. Falay, Çocuğuma Öğütler, Ankara, 1946, s. 31 ve S. S. Tarcan, Çocuklara Sağlık 
Öğütleri, Ülkü Matbaası, İstanbul, yt? 
229 Örneğin bkz. Maarif Vekilliği, Yurt Bilgisi, İlk Mektep Kitapları: Beşinci Sınıf, Türk Kitapçılığı 
Limitet Şirketi, İstanbul, 1933, s. 60-62. 
230 Tam bu noktada önemle vurgulanması gereken husus, öjenik söylemin, daha çok 1930’lu yılların 
hakim bir bakış açısının ürünü olmasının dışında dayanıklılığı, güçlülüğü ve sıhhatli olmayı öne çıkaran 
edebi metinlerinde daha sonraki yıllarda da genel hatları ile varlığını sürdürdüğüdür. Örneğin bkz. C. 
Uçuk, Gümüş Kanat, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 19. 
231 Bu çerçevede 1934’ten itibaren yayımlanmaya başlayan ve İhsan Hilmi, F. Fehmi Belen gibi isimleri 
içinde barındıran Çocuk Kliniği adlı dergi önemli bir örnek teşkil eder.  
232 Birkaç örnek için bkz. “Çocuklarda Tüberküloz”, Verem Mecmuası, No: 1, 1928, A. Süheyl, 
“Çocuklarda Şeker Hastalığı ve Tedavisi”, Tıp Dünyası, No: 6, 1928. 
233 Örneğin bkz. Dr. Z. Zeren, Kemiklerimiz, Vazifeleri ve Hastalıkları, CHP Konferanslar, Ankara 
Halkevi, 1938 ve S. İ. Gürkan, Çocuk Dişlerinin Ehemmiyeti, CHP Konferanslar, Ankara Halkevi, 
1938 ve Dr. Z. R. Yalım, Spor, Sağlık, Kültür, CHP Konferanslar, Ankara Halkevi, 1938. 
234 Çocuklar için idman yapmanın gerekliliği ders kitaplarında da işlenmiştir. Ayrıca Florinalı Nazım’ın 
Türk İdmancılar Marşı adlı şiirinin örneklendirdiği üzere spor meselesi şiire de yansımıştır. Florinalı 
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sporları’, ‘askeri sporlar’ ve izcilik, yurt müdafaasına hazırlık olarak kutsanmıştır.235 

Çocuklar için ‘ideal yaşam programları’ içerisinde güneşli bol ve temiz hava236 kadar 

jimnastik ve sporun da öne çıkarıldığı örnekler dikkat çekicidir. 237  Jimnastik 

hareketlerinin, çocuklar için bir oyuna ve eğlenceye çevrilmesini tavsiye eden 

yazarlar 238 , hangi yaş grubunun hangi beden egzersizlerini yapmasının gerekli 

olduğunu çizelgeler ve resimler ile anlatmıştır. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin bu 

konuda ‘bilinçli olmalarının gerekliliği’ ayrıca vurgulanmıştır.239 Hatta jimnastik ve 

diğer bedensel egzersizlerin, uygulamasını bilmeyenlerin elinde zararlı dahi 

olabileceği ifade edilmiştir. 240  Özellikle çocuk dergilerinde yer alan köşelerde, 

‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ düsturunun tekrarlandığı göze çarpmaktadır.241 

                                                                                                                                            
Nazım’ın sözü edilen şiirinde şu mısralar dikkat çekicidir: “Biz idmancı genç Türkleriz/Dünya bilir 
merdiz, eriz!/Çarpışmayı çok severiz/ Biz idmancı genç Türkleriz.” Bkz. Muallim Abdülbaki 
(Gölpınarlı), Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 124.     
235 Örneğin bkz. A. R. Sıtkı, İnkılâp Psychologie’si, Kader Basımevi, İstanbul, 1934, s. 90. Bilhassa 
izciliğin çocuk edebiyatı içinde de aynı çerçevede değerlendirildiği gözlemlenebilir. Örneğin bkz. H. 
Şevki, Hayat Pınarı, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943, s. 10.  
236 Açık hava, hem çocuklar hem de müstakbel anne-babalar olan gençler için bir “sağlamlık ve dinçlik 
ilacı”dır. 1930’lu yıllarda tatil kamplarını, kır gezilerini anlatan, temiz havanın “en kuvvetli gıda” 
olduğunu öğütleyen metinlere (örneğin bkz. Dr. S. Asım, “Açık Havada Büyüyen Çocuk”, Gürbüz 
Türk Çocuğu Dergisi, Sayı: 30, Mart 1929, s. 16 ve “Kapalı Odalarda Yetişen Yavru”, Gürbüz Türk 
Çocuğu Dergisi, Sayı: 31, Nisan 1929, s. 9; M. Faruk (Gürtunca), “Sonbahar Kır Gezintisi”, Çocuk 
Sesi,  No: 254, 5 İkinci Teşrin 1934, s. 12, 13; “Temiz Hava En Kuvvetli Gıdadır!”, Çocuk Duygusu, 
Cilt: 2, Sayı: 38, 16 Haziran 1938, s. 7 ve S. S. Tarcan, Çocuklara Sağlık Öğütleri, Ülkü Matbaası, 
İstanbul, yt?, s. 3, 15) ve açık hava başlıklı şiirlere rastlamak mümkündür. Örneğin bkz. “Açık Hava”, 
Çocuk Sesi,  No: 254, 5 İkinci Teşrin 1934, s. 8. Temiz hava ve güneşin yararları, çocuk bakımı 
kitaplarının da vazgeçilmez bir öğesidir. Örneğin bkz. Annelere Öğüt: Yeni Doğan Çocuklara Nasıl 
Bakılır?, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Neşriyat ve Propaganda Şubesi Sayı: 19, 
Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1941, s. 15-17, 22, 23, 66. Yine sınıfların havalandırılması bahsi, temiz 
hava başlığı altında öğrencilere okutulmuştur. Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Birinci Sınıf, 
Devlet Basımevi, İstanbul, 1937, s. 36, 37. Aynı temanın 1950’li yılların başında çocuk hikâyeleri 
içinde işlendiği de belirtilmelidir. Örneğin bkz. R. Öztoprak, Çocuklara Okul Hikâyeleri, 1952, s. 4.   
237 Bu konuda örnek olarak bkz. S. Önüter, Çocuğun Hayat Programı, CHP Basımevi, Aydın, 1939. 
Ayrıca S. S. Tarcan’ın Çocuklara Sağlık Öğütleri adlı eserinde de sık sık jimnastiğin yararlarından 
bahsedilmiş hatta sözü edilen faydalar şiirleştirilmiştir: “Jimnastiği kim sevmez/Sağlam yapar 
bedeni/Yaptığım bu jimnastik/Pek sevindirir beni/Bir, iki: kollar yana!/Üç, dört: kollar aşağı/Jimnastik 
yapa yapa/Gürbüzleştim bayağı!” Bkz. S. S. Tarcan, Çocuklara Sağlık Öğütleri, Ülkü Matbaası, 
İstanbul, yt?, s. 14. 
238 Örneğin bkz. M. Sadık, Çocuğun Cismi ve Ruhu, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1933, s. 10, 11. S. 
S. Tarcan da Bugünkü Almanya’da Almanların jimnastik ve oyunun, neşe ve sıhhat kaynağı olduğunu 
anladıklarına vurgu yapmıştır. Bkz. S. S. Tarcan, Bugünkü Almanya (Yardımcı Kıraat), Devlet 
Matbaası, İstanbul, 1930, s. 18.     
239 Muallimlere tavsiyeler niteliğinde kaleme alınan makalelerde çocuklara beden eğitimi çerçevesinde 
hangi egzersizlerin yaptırılacağı ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Örneğin bkz. N. Rıfat, “Beden 
Terbiyesi Ders Nümunesi”, Terbiye, No: 22, şubat 1930, s. 40-47. 
240 Bkz. Ş. Kamil, Çocuklara ve Gençlere Nasıl Bakmalı?, Tefeyyüz Kitaphanesi, İstanbul, 1932, s. 
13. ve C. Abdi, Mektep Hıfzıssıhhası, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929, s. 37.  
241 Örneğin Selim Sırrı (Tarcan), çocuklar için “sağlam bir vücut, işlek bir zekâ, temiz bir yüreğin” 
önemini uzun uzadıya anlatmıştır. Bkz. S. Sırrı, “Sağlam Bir Vücut, İşlek Bir Zekâ, Temiz Bir Yürek”, 
Çocuk Sesi, No: 257, 26 İkinci Teşrin, 1934, s. 3. Dr. Zekâl ise Şen Çocuk mecmuasında spor ve 
zindelik üzerine bilgilendirici yazılar yazmıştır. Bkz. C. N. Zekâl, “Spor Hakkında Birkaç Söz”, Şen 
Çocuk, Sayı: 17, 1 Mayıs 1933, s.11.    
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Sportif başarılar gösteren çocuklardan övgü ile bahsedilmiş 242 ; sporcu çocukların 

hayat kurtarma hikâyeleri anlatılmış243; çeşitli spor dallarının faydaları sayılmış244; 

idman yapan çocuk fotoğrafları, birçok çocuk dergisine ve kitabına görsel malzeme 

olmuştur. 245  Yine bilhassa çocuk dergilerinde güncel spor haberleri ve yorumları, 

sporu sevdirmek maksadı ile minik okuyuculara aktarılmıştır246. Ayrıca çok sayıda 

okuma ve yurt bilgisi kitabında çocuklara, “milli sporlar”, tıpkı yetişkinlere yönelik 

olduğu gibi247, kapsamlı bir şekilde tanıtılmış; Türklerin ezelden beri ‘sporcu bir 

karaktere’ sahip olduğu savunulmuş ve geçmişten hikâyeler ile bu sporların çocuklar 

ve gençler tarafından öğrenilmesi arzulanmıştır.248 Tüm bunlara ilaveten, yine aynı 

çerçevede, ‘gürbüzleştirici faktörler’ olarak sayılan spor ve açık hava gereksiniminin 

kesiştiği alan olarak, oyun ve oyun sahasının üzerinde sıklıkla durulduğu 

belirtilmelidir. Bu bağlamda ilk mesele, oyunun içeriği (ki bu konu, terbiye bahsinde 

ele alınmıştır) diğeri ise oynanacağı alandır. Genel kanı, şehirlerin mekânsal 

özellikleri itibari ile köy ve kasabalara oranla oyun için daha dezavantajlı olduğudur. 

                                                 
242 Bu eksende ilginç bir örnek; Kayseri Halkevinden Erciyes’e çıkan kafile içinde yer aldığı söylenen 
Ülker adlı çocuğun performansına Çocuk mecmuasında ayrılan sayfadır. Ülker, “cesur”, “atılgan”, 
“çevik” ve “yaradılıştan sporcu” olan Türk çocuklarının mümtaz bir emsalidir. Bkz. “Erciyes Dağının 
Küçük şampiyonu: Ülker”, Çocuk, No: 41, 2 Temmuz 1937, s. 6.  
243 Yiğitali köyünden Pekin adlı sporcu çocuğun, yangından değirmencinin eşini kurtarması hikâyesi 
tam da böyle bir örnektir. Bkz. M. Derin, “Cesur Okullu Pekin”, Çocuk, No: 56, 15 İlk Teşrin 1937, s. 
12.     
244 Örneğin bkz. “Yüzmek Biliyor musunuz?”, Çocuk Sesi, No: 233, 11 Haziran 1934, s. 12; “Şut 
Atmak Uzun Bir Sabır Neticesinde Öğrenilir”, Çocuk Sesi, No: 389, 7 Haziran 1937, s. 15. 
245 Örneğin bkz. Çocuk Sesi, No: 231, 28 Mayıs 1934, s. 1 ve 12; Çocuk Sesi, No: 387, 24 Mayıs 
1937, s. 3. 
246 Örneğin bkz. Çocuk Sesi, No: 91 5 Teşrinievvel 1931, s. 16; Çocuk Sesi, No: 181, 19 Haziran 
1933, s. 16; Çocuk Sesi, No: 229, 14 Mayıs 1934, s. 12; Çocuk Sesi, No: 232, 4 Haziran 1934, s. 6, 7; 
Çocuk Sesi, No: 234, 18 Haziran, 1934, s. 6; Çocuk Sesi, No: 235, 25 Haziran 1934, s. 7; Çocuk Sesi, 
No: 237, 9 Temmuz 1934, s. 12, 13; “Moskova’da Yaptığımız İlk Maç Nasıl Oldu?”, Çocuk Sesi, No: 
241, 6 Ağustos, 1934, s. 8, 9; Çocuk Sesi, No: 250, 8 Birici Teşrin 1934, s. 6, 7; Çocuk Sesi, No: 251, 
15 Birinci Teşrin 1934, s. 7; Çocuk Sesi, No: 272, 11 Mart 1935, s. 19; Çocuk Sesi, No: 273, 18 Mart 
1935, s. 18. Ayrıca bkz. Ateş (Çocuklar İçin), Sayı: 1, 26-11-1936, s. 16, 17; Ateş (Çocuklar İçin), 
Sayı: 2, 3-12-1936, s. 16, 17; Ateş (Çocuklar İçin), Sayı: 3, 10-12-1936, s. 16, 17; Ateş (Çocuklar İçin), 
Sayı: 5, 24-12-1936, s. 16, 17; Ateş (Çocuklar İçin), Sayı: 10, 28-1-1937, s. 17; Ateş (Çocuklar İçin), 
Sayı: 12, 11-2-1937, s. 16, 17; Ateş (Çocuklar İçin), Sayı: 13, 18-2-1937, s. 12. Özellikle dünyada 
başarı kazanan sporcuların haberlerine geniş yer ayrılmıştır. Örneğin bkz. Çocuk Sesi, No: 347, 17 
Temmuz 1936, s. 6. Çocuk Duygusu dergisinin de her sayıda bir sayfasını aynı maksatla spor 
haberlerine ayırdığını hatırlatmak gerekir. Örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.  
247Türk ulusunun tarih boyunca (futbol dahil) birçok spor dalını icat ettiği ve diğerlerinde de başarılı 
olduğu iddiası, birçok metinde tekrarlanmıştır. Örneğin bkz. Ali Rıza Seyfi, “Türklerde Spor”, Ülkü, 
Cilt: 1, Sayı: 6, Temmuz 1933, s. 477.    
248 Örneğin Kurtuluş Savaşı sırasında yolu Kütahya’nın Altıntaş ovasından geçen atlıların tanık olduğu 
olay, bu hikâyelerden yalnızca biridir. Atlılar, düşmanla harbe gitmeden önce cirit oynayan gençleri 
görürler. Gençler, misafirleri de oyunlarına davet eder fakat üç atlı, oyunu bilmediklerini söyler. Bunu 
üzerine köylü bir ihtiyar şu sözler ile serzenişte bulunur: “Yazık, yazık… Biz delikanlı ilen 
kadınlarımız bile bu atalar oyununu oynarlardı. Türk binicidir. Ey oğul, cirit de biniciler oyunudur. 
Dedelerimiz at sırtında dünyayı dolaşmış, biniciliği, nişancılığı, yiğitliği ile dört yana ün salmış.” Bkz. 
Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, s. 66, 67. 
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Çocukların, şehir hayatı içinde ‘sağlıklı gelişmeleri’ önündeki önemli engellerden biri, 

kışın apartman odalarına, yazın ise araç trafiğinin olduğu dar sokaklara sıkışmalarıdır. 

Hatta çocukların sokak ortasında, “bin türlü ahlâksızlığın” ve “tozun toprağın” içinde 

oynamak zorunda kalması, kimi yazarlarca “sosyal acılarımızdan biri” olarak tarif 

edilmiştir.249 Bu nedenle, bilhassa şehirlerde yapılan oyun sahaları önemsenmiş ve 

geleceğin sağlıklı nesillerinin ve sporcularının, böylece yetiştirileceği inancı 

tekrarlanmıştır.250 Kimi zaman ise oyun alanlarının sokaktan ayrılmasının terbiyevi 

açıdan mühim bir mesele olduğu vurgulanmıştır. F. Üstel’in ifadesi ile “düzenlenmiş 

ve kamusallaştırılmış eğlence mekânları” olarak çocuk bahçeleri 251 , “çocukları 

muhafaza”252 ve “milli terbiye” açısından sokaktan üstün kabul edilmiştir.  

 

Mekteplerin lokasyonunu ve fiziksel özelliklerini irdeleyen çalışmalarda253 “boğucu 

binaların”, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığını, terbiyesini menfi etkileyeceği 

belirtilmiştir. 254  Okulların havadar olmasının, mebzul miktarda ışık almasının, 

dersliklerin ferah ve aydınlık bir konumda bulunmasının gerekliliği üzerinde 

durulmuştur.255 Okul avlu ve bahçelerinin durumuna dair kaleme alınan metinlerde de 

‘sıhhi’ ve ‘terbiyevi boyut’ ön plandadır. Çocuklara tabiat sevgisi aşılama256 yolunda 

                                                 
249 Örneğin bkz. Dr. F. Taygun, “Çocuk ve Sokak”, Çocuk Haftası, Kitap:7, 193?, s. 61. Benzer 
yorumlar için bkz. K. Nami (Duru), Terbiyevi Yazılar: Birinci Kitap, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 
1931, s. 53. 
250 Örneğin Tevfik Atay, Fuat Umay’ın yardımları ile yapılan bir çocuk bahçesinden iftiharla bahseder 
ve ekler: “Bu bahçenin yetiştirdiği ve Türkiye sporculuğunda rekorlar kıran, sayılı Türk çocukları 
çoktur.” Bkz. T. Atay, Çocuk ve Genç Terbiyesi Üzerine Öğütler, Ankara Ar Basımevi, Ankara, 
1948, s. 59. 
251 Bkz. F. Üstel, Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğitimi, 
İletişim, İstanbul, 2005, s. 208. 
252 Daha önce belirtildiği gibi açık havanın çocuk gelişimindeki ‘mümtaz yeri’, çocuk bakımı ve sağlığı 
ile ilgili tüm metinlerde sabittir. Fakat özellikle şehir ve kasabalarda, çocuk açık havada da korunmalı 
ve kollanmalıdır; bu çerçevede çocuk bahçeleri, korunaklı mekânlar olarak görülmüştür. Örneğin bkz. 
Çocuk (Ulus İlavesi), Yıl: 1, Sayı, 23, 1938, s. 15. 
253 Bahsi geçen çalışmalarda mekteplerin ‘ideal’ konumuna dair fikirler, köy ve şehir mektepleri olmak 
üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. Köy okullarının yüksek bir yerde inşa edilmesi ve çevresinde 
dere, çay, kayalık, bataklık olmamasına özen gösterilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Köy mektebinin 
köye olan uzaklığının da iyi planlanması gerektiği genellikle hatırlatılan unsurlar arasındadır. Şehir 
mekteplerinin inşasında dikkat edilecek ilk husus ise okulun mücavir binalardan daha yüksek 
yapılmasıdır. Bu sayede binanın havadar olması sağlanabilir. Okulların yakınlarında temiz suyu olan 
çeşmelerin mevcudiyeti de ayrıca önemlidir. Bkz. C. Abdi,  Mektep Hıfzıssıhhası, Devlet Matbaası, 
İstanbul, 1929, s. 7, 8, 9.  
254 Bkz. K. Nami (Duru), Terbiyevi Yazılar: Birinci Kitap, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1931, s. 48-
52. Ayrıca bkz. Z. Akkök, a.g.e., s. 107. 
255 Bkz. C. Abdi, a.g.e., s. 5, 6 ve “Sıhhate Yarayışlı Okul Nasıl Olmalıdır?”, Okul ve Öğretmen,Cilt: 
3,  No: 11, İkinci Kanun 1937, s. 80-82.    
256 Erken cumhuriyet dönemi çocuk edebiyatı içerisinde tabiat sevgisi teması sıkça işlenen konular 
arasındadır. İçinde tabiat sevgisi olmayan küçük Turgut’a ailesinin verdiği dersi konu alan Nimet 
Çalapala hikâyesi, bu bağlamda güzel bir örnektir. Turgut’un babası, çocuğun büyük annesi ile 
anlaşarak ona bir oyun oynar. Yaz tatilinde büyük annesinin yanına, şehre giden Turgut zamanla kır 
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okul bahçelerinin rolüne işaret eden eğitimciler, çocukların özellikle bahçelerde bilfiil 

çalışması gerektiğini ileri sürmüştür.257 Şehirlerdeki okul bahçelerinde şayet bu olanak 

sağlanamaz ise, çocukların şehir dışındaki bahçelere, tarlalara götürülebileceği 

söylenmiştir. 258  Yine aynı eksende, çocukların yaz tatillerini ‘en iyi’ şekilde 

değerlendirmeleri için bir dizi öneri gündemde tutulmuştur. Zira tatil, bizatihi yalnızca 

‘tatil’ demek değil; “sıhhatli” ve “gürbüz” olmak için bir vesile olarak telâkki edilmiş 

ve bu yoruma uygun olarak çocuk eserlerinde işlenmiştir: 

 

 

Ne güzel, ne hoş, ne şen 
Geçiyor Tatilimiz 

Engin, mavi denizden/ 
Öyle memnunuz ki biz!... 

Çıkınca sallanarak 
Uyuyoruz durmadan 
Güneşlere yanarak 

Yapıyoruz hep idman! 
Vücudumuz çelikten/Derimiz kızıllaştı 

Bir ay içinde hemen 
Yüzlerden hayat taştı 

Dünyada başka ne var 
Sıhhatten daha iyi/Açık, saf hava yapar/Çelik, gürbüzleşmeli”259 

 

 

Bahsi geçen düşünceden hareket ile özellikle ilkokul çağındaki çocuklara yazın açık 

havada talim yapma ve oyun oynama imkânı sağlayacağı düşünülen yaz kampları 

fikri, hem bireysel hem de kurumsal düzlemde dillendirilmiş ve öncelikle İzmir’de 

tatbik edilmiştir. Yine İstanbul Kültür Direktörlüğü, 1936 senesinden başlayarak 

İstanbul’un çeşitli semtlerinde ilkokul öğrencilerine ve öğretmenlere mahsus tatil 

kampları açmıştır. 260  Kampların açılış gayesi, öğretmenlerin ve talebelerin tatil 

aylarını “muntazam bir program” eşliğinde değerlendirmeleri ile “sıhhi ve neşeli bir 
                                                                                                                                            
hayatını özlemeye başlar. Bkz. N. Çalapala, “Tabiat Sevgisi”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 22, 
29 Mart 1939, s. 392, 393.   
257 Örneğin bkz. R. Necdet, “Mektep Bahçesi”, Terbiye, no: 15, Mayıs 1929, s. 54, 55; S. Siret, 
Üçüncü Sınıf Mualiminin Kitabı, Sinan Matbaası, İstanbul, 1934, s. 166-170 ve F. Uzun, 
Mektepçiliğe Dair, İstanbul, 1935, s. 38. Bu tavsiyeyi merkeze alan bir hikâye için bkz. Vahit, 
“Madalyalı Mektep”, Şen Çocuk, Sayı: 13, 1 Kânunusani 1933, s. 10, 11.  
258 İ. A. Tanık, Terbiye İşi, Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi, İstanbul, 1940, s. 56.  
259 (vurgular bana ait) M. F. Gürtunca,  “Çocukların Tatil Günleri”, Çocuk Sesi, No: 79, 16 Temmuz 
1931, s. 3.  
260  1935-36 ders yılı tatilinde Kızıltoprak’ta çocuk kampı, Heybeliada’da ise öğretmenler kampı 
açılmış; 1937 yılında ilkokul öğrencileri için açılan kamp sayısı altıya yükselmiştir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. “Çocuk ve Öğretmen Kampları”, Yeni Kültür, sayı: 24, Nisan 1938, s. 116-120.  
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yaşam” sürmelerine katkı olarak belirtilmiştir. 261  Buna ilaveten, birçok yayında 

kampların ruhi ve bedeni terbiye üzerindeki olumlu tesirlerinden söz edilmiş 262 ; 

kamplar hakkında hem yetişkin (bilhassa öğretmen) hem de çocuk mecmualarında 

haberler yayımlanmış263 hatta kampların yararları edebi metinlerde de işlenmiştir.264            

 

Çocuk bakımı ve yetiştirilmesi bağlamında vurgulanan bir diğer mesele ise, 

çocukların nasıl iyi besleneceğidir. İyi ve temiz gıdanın, düzenli beslenmenin 265 

önemi üzerinde duran çok sayıda eser yayımlanmıştır, ayrıca bahsi geçen yapıtlarda 

ay/yaş gruplarına göre hangi besinlerin seçileceğine dair kapsamlı malûmat 

verilmiştir. 266  Küçüklerin fazla hareket ettiklerinden “kuvvetli besinlere” ihtiyaç 

duydukları belirtilmiş; çeşitli “kuvvei gıdaiye cetvelleri” hazırlanmış 267 ; kimi 

metinlerde sebze ile beslenmenin çocukları “daha az çevik” ve yorgunluklara karşı 

“daha az mukavim” kıldığı ileri sürülmüş; etin ve iştah açıcı yiyeceklerin tercih 

edilmesi gerektiği dile getirilmiştir. 268  Çocukların abur cuburdan 269  ve sadece 

                                                 
261 A.e., s. 116. 
262 Yaz kampları talebinin Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yazdırılan kitapta yer alışı şöyledir: 
“Bütün yıl ilkokul sıralarında yorulan ve bünyece zaif kalan çocukların tatil kamplarına çıkacakları 
zamanın pek uzakta olmadığına inanmak istiyoruz. Toplu hayatın sıkışık binalarından senede en az 30 
gün çocukları ayırarak kamp hayatına, deniz veya yayla hayatına atacağımız gün Çocuk Esirgeme 
Kurumu vazifesinin büyük bir merhalesini daha katettiğine inanacaktır.” Çocuk Davamız: Çocuk 
Esirgeme Kurumu XXV Yılda Neler Yaptı?, Çocuk Esirgeme Kurumu Merkezi, Meşher Basımevi, 
İzmir, 1946, s. 18. 
263 Bütün yıl çalışan çocuklar için yaz kamplarının büyük bir fırsat olduğunu duyuran yayınlarda, 
ekseriyetle kampların başlama ve bitme tarihleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca çocuk kamplarını 
anlatan manzum eserler de çocuk dergilerinde yer almıştır. Örneğin bkz. “Kamp ve Çocuk”, 
Cumhuriyet Çocuğu, Sayı: 31, Cilt: 2, 1 Haziran 1939, s. 90, 91. Aynı temanın yetişkinler için 
yayımlanan sürelilerdeki bir örneği için bkz. “Tatilde Çocuklarımız Nasıl Vakit Geçirdi?”, Okul ve 
Öğretmen,Cilt: 3,  No: 14, Eylül 1937, s. 272, 273.     
264 Örneğin bkz. Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933, s. 39. 
265 Dönemin bir çok yerli ve yabancı kaynağında, düzenli beslenme ile terbiye arasında da yakın bir 
ilişki kurulduğu ifade edilmelidir. Örneğin bkz. Czerny, Çocuk Eğitiminde Hekim, Milli Eğitim 
Basımevi, Ankara, 1947, s. 18. 
266 Örneğin bkz. R. Galip, Çocuk Bakımı Öğütleri, Maarif Vekâleti Halk kitapları Serisi, Devlet 
Matbaası, İstanbul, 1929, s. 27-43; Annelere Öğüt, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez 
Neşriyatından sayı: 2, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1940,  s. 3-11; Annelere Öğüt: Yeni Doğan 
Çocuklara Nasıl Bakılır?, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Neşriyat ve Propaganda 
Şubesi Sayı: 19, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1941, s. 95, 96. Ayrıca çocukların sağlıklı 
beslenmesine yönelik “bilimsel çalışmalar” dönemin tıp dergilerinde de geniş yer tutmuştur. Örneğin 
bkz. İ. Kamil, “Çocuk Beslemek ve Hazım Bozuklukları”, İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesi 
Mecmuası, No: 1-2, 1932. 
267 Örneğin Muallim Nazım Yücelt’in ortaokul talimatnamesi esas aldığını belirttiği cetvelde farklı 
gıdaların içerdiği özellikler listelenmiştir. Bkz. N. Yücelt, Çocuğun Tahlili ve Terbiyesi, Ankara 
Kitapevi, Bursa, 1935, s. 52-54.  
268 Örneğin bkz. M. Sadık, Çocuğun Cismi ve Ruhu, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1933, s. 13-17. 
Ayrıca oyun yerlerinin çocukların isteklerine bağlı olarak daima hazır tutulması gerektiği de ifade 
edilmiştir. Bkz. Ş. Kamil, Çocuklara ve Gençlere Nasıl Bakmalı?, Tefeyyüz Kitaphanesi, İstanbul, 
1932, s. 6. 
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“büyüklerin kullanması caiz olan” içeceklerden uzak tutulması; “asabi tabiatlı” 

olanlara çay ve kahve gibi içeceklerin kesinlikle verilmemesi öğütlenmiştir. 270 

Çocukların tütün içeren ürünlerden ve ispirtolu içeceklerden uzak tutulması gereği ise 

çoğunlukla yasal düzenlemelere atfen hatırlatılmıştır. 271  Ayrıca çocukların 

pisboğazlığa alıştırılmaması 272 , mümkün olduğunca yemeklerin aynı saatlerde 

yenilmesi (ki bu başlık da çocuğun ‘disipline edilmesi’ dahilinde düşünülebilir), 

sofrada münakaşaya izin verilmemesi, çocuğun masada azarlanmaması ve yemek 

yerken çocukların lokmalarını iyi çiğnemeleri de nasihatler arasına eklenmiştir. 

‘Gürbüz çocuklar’ın yetiştirilmesi ekseninde spor, oyun ve iyi beslenmenin yanı sıra 

yeterli ve düzenli uyku alışkanlığının da altı çizilmiştir.273 Bu çerçevede yaşlara (yeni 

doğan çocuklar için aylara) göre ideal uyku saatleri, yerleri ve pozisyonları 

programlanmıştır.274 Bahsi geçen programlara uygun olarak ebeveynler çocuklarını 

her gece aynı saatlerde yatırmalı, uyku esnasında odasını gürültüsüz, ışıksız bir hale 

getirmeli 275  ve yeterli uykuyu aldıklarına kani olduktan sonra sabahları erkenden 

onları uyandırmalıdır. 276  Çocuklara uykularını kaçıran hikâye anlatılmamalı, film 

izletilmemelidir.277  Çocuk yetiştirilmesinde rehber hüviyetindeki eserlerde her gün 

                                                                                                                                            
269 Abur cuburun sağlığa zararlarının yanı sıra bütçeyi de olumsuz etkileyeceği ve çocukları israfa 
yöneltebileceği düşünülmüştür. Bkz. A. R. Gençosmanoğlu, Mekteplerimizde Terbiyevi Kurumlar, 
T.C Adapazarı Muallimler Evi Konferansları, 1935, s. 15. 
270 H. Özgü, Çocuğunu Nasıl Yetiştirmelisin?, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1944, s. 38 ve S. S. 
Tarcan, Çocuklara Sağlık Öğütleri, Ülkü Matbaası, İstanbul, yt?, s. 5. 
271 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, bu eksende en önemli atıf noktasıdır.   
272 Örneğin Tevfik Atay, pisboğazlığın hem bedene hem de ruha zararlı olduğu kanısındadır. Ona göre, 
olur olmaz şeyleri yemeyi alışkanlık haline getirme, çocukları hırsızlığa sürükleyen amillerden biridir. 
Bkz. T. Atay, Çocuk ve Genç Terbiyesi Üzerine Öğütler, Ankara Ar Basımevi, Ankara, 1948, s. 10.  
273 Uyku konusu, sıhhi bilgiler başlığı altında çocuk mecmualarında da yer almıştır. Örneğin bkz. Dr. C. 
N. Zekâl, “Uyku”, Şen Çocuk, Sayı: 10, 1 Teşrinisani 1932, s. 11. Ayrıca düzenli uykunun yararları, 
birçok edebi metinde vurgulanmıştır. Örneğin Fatma Bibi kızını gece uykusuz kalmanın sağlığı 
bozduğu konusunda bilgilendirir. Bkz. C. Uçuk, Türk İkizleri, İstanbul Matbaacılık, 1960, s. 138. 
274 Örneğin bkz. R. Galip, Çocuk Bakımı Öğütleri, Maarif Vekâleti Halk kitapları Serisi, Devlet 
Matbaası, İstanbul, 1929, s. 21-26; Çocuklarımıza Nasıl Bakılmalı, Halkevi Neşriyatı: 2, Bursa 
Vilayete Matbaası, Bursa, 1934, s. 7; Annelere Öğüt: Yeni Doğan Çocuklara Nasıl Bakılır?, Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Neşriyat ve Propaganda Şubesi Sayı: 19, Resimli Ay 
Matbaası, İstanbul, 1941, s. 24, 25, 66, 86. 
275 İ. Hilmi (Alantar), “Sinirli Çocuklar”, Yeni Türk Mecmuası, Sayı: 19-20, Mart 1934, s. 1425. 
Ayrıca bkz. Çocuklarımıza Nasıl Bakılmalı…, s. 7, 8. 
276N. Yücelt, Çocuğun Tahlili ve Terbiyesi, Ankara Kitapevi, Bursa, 1935, s. 54, 55. Ayrıca gece 
erkenden yatıp sabah yine erken bir saatte kalkmanın “önemi”, çocuklar için hazırlanan kıraat 
kitaplarında da bolca işlenmiştir. Örneğin bkz. P. ve N. İçsel, Kız ve Erkek Çocuklara Kıraat Kitabı: 
İlk Mektep-İkinci Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1934, s. 27, 28. Aynı eserlerde çok uyuyanın 
tembel olduğunu iddia eden mısralar da göze çarpmaktadır. Orhan Seyfi’nin Sabah şiiri bu çerçevede 
uygun bir örnektir. Bkz. P. ve N. İçsel, a.g.e., s. 117, 118. Ayrıca bkz. Maarif Vekilliği, Okuma 
Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 58 
277  Özellikle akşam saatlerinde sinemaya götürülen çocukların uyku düzeninin bozulduğu, sinirlerinin 
gerildiği ve gece kâbuslar gördüğü iddia edilmiştir. Örneğin bkz. Mediha M. Ömer, “Sinema ve 
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farklı zamanlarda uyuyan ve uykusunu alamayan çocukların ‘sağlıksız’ ve ‘başarısız’ 

olacağı iddia edilmiştir. Son bir nokta olarak, çocukların bedensel temizliği üzerinde 

titizlikle durulduğu da eklenmelidir. Temizlik, bir ‘sağlık ve medeniyet şartı’ olarak, 

çocuk bakımı ve eğitimine dair resmi söylem ve kaynaklarda278, ‘sıhhat, neşe ve 

güzellik pınarı’ nitelemesiyle çocuk mecmualarında279 ve diğer çocuk eserlerinin çok 

büyük bir bölümünde tekrarlanmıştır. Hangi yaşta çocuğun ne şekilde yıkanacağına 

dair ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 280  Toplu mekânlarda bilhassa mekteplerde 

dersliklerin, yemekhanelerin ve tuvaletlerin temiz tutulmasına özen gösterilmesi şart 

koşulmuştur. 281  Çocuklara el yıkama, banyo yapma ve çevresini temiz tutma 

alışkanlığının kazandırılması, çocuk bakımı ve terbiyesinin önemli bir göstergesi 

olarak tarif edilmiştir. 282  Bu konuda ebeveynlere, öğretmenlere tavsiyeler içeren 

metinler kaleme alınmıştır.283  Ayrıca özellikle herhangi bir yaralanma durumunda 

yaranın temiz tutulmasının önemi, hem ders kitaplarında hem de ilk yardım 

broşürlerinde hatırlatılmıştır.284     

 

‘Sağlıklı ve gürbüz çocuklar’ yetiştirilmesi bağlamında erken cumhuriyet döneminde 

öne çıkarılan bir diğer başlık ise salgın hastalıkların önlenmesi çalışmalarıdır. 

Yetişkinlerin ve çocukların, salgın hastalıklardan korunabilmesi için Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu yasal zemini hazırlamıştır. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

de sıhhi tedbirlerin yanı sıra hastalıkların belirtilerini ve hastalıklardan korunma 
                                                                                                                                            
Çocuklarımız”, Gürbüz Türk Çocuğu, Sayı: 33, Haziran 1929, s. 9, 10; H. A. Malik, Türkiye’de 
Sinema ve Tesirleri, Hâkimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, 1933, s. 41, 42.  
278 Temizliğin önemi ve bu önemin belletilmesinin gerekliliği, 1943 Maarif Şûrasının açılışında bizzat 
Hasan Ali Yücel tarafından da bir hedef olarak ortaya konmuştur. Bkz. Maarif Vekilliği, 1943 Maarif 
Şûrası Açılış Töreninde Sayın Başvekilimiz Şükrü Saraçoğlu ve Sayın Maarif Vekilimiz Hasan 
Ali Yücel’in Nutukları, Maarif Matbaası, Ankara, 1943, s. 7. 
279 Örneğin bkz. Dr. C. N. Zekâl, “Cildin Vazifesi”, Şen Çocuk, Sayı: 11, 16 Teşrinisani 1932, s. 12. 
280 Örneğin bkz. R. Tahir, “Çocuklarda Temizlik”, Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi, Sayı: 30, Mart 
1929, s. 8, 9. 
281 Bkz. C. Abdi, a.g.e., s. 46-48. 
282 Örneğin bkz. N. Yücelt, Çocuğun Tahlili ve Terbiyesi, Ankara Kitapevi, Bursa, 1935, s. 55 ve A. 
R. Gençosmanoğlu, Mekteplerimizde Terbiyevi Kurumlar, T.C Adapazarı Muallimler Evi 
Konferansları, 1935, s. 6. Okuma kitaplarında temizlik başlıklı yazılara sıkça rastlanır. Bu çerçevede 
1943 tarihli ikinci sınıf okuma kitabında “Türkân’ın Temizliği” adlı manzume güzel bir örnektir: 
“Ellerime,yüzüme/Bir bakınız ne pembe;/Hiçbir kir, hiçbir leke/İmkân yoktur göremeye/Olsa olsa bu 
kadar/Temizlik güllerde var./Nasıl böyle tertemiz/Olduğumu bilseniz;/Bunu yapan bol 
sudur,/Temizleyen hep budur.” Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, 
İstanbul, 1943, s. 29. Çocuk Esirgeme Kurumunun yayınlarında da çocuklara temizlik alışkanlığının 
verilmesinin önemi üzerinde sıkça durulmuştur. Örneğin bkz. Çocuk Davamız: Çocuk Esirgeme 
Kurumu XXV Yılda Neler Yaptı?, Çocuk Esirgeme Kurumu Merkezi, Meşher Basımevi, İzmir, 
1946, s. 27, 28. 
283 Örneğin bkz. Çocuklarımıza Nasıl Bakılmalı…, s. 6. 
284 Örneğin bkz. Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 32, 
33. 
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çabalarını içeren bilgilendirme faaliyetleri yürütmüştür. 285  Ayrıca Ankara’daki 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesi, yurt çapında aşı, ilaç ve serum ihtiyacını gidermek için 

organize bir teşkilât olarak düşünülmüştür. Buna ilaveten, büyük şehirlerde ve 

kasabalarda kurulan ‘sıhhi müzeler’ ve burada dağıtılan ‘sağlık rehberleri’ aracılığı ile 

özellikle ebeveynlerin bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasına 

çalışılmıştır.286 Maarif Vekâleti, “halk kitapları” ve “iyi yaşama” serileri içinde, farklı 

tarihlerde, konuya özel broşür ve kitaplar çıkarmış287; Muallim mektebi kitaplarında 

öğretmen adaylarını bu konuda bilgilendiren bölümler eklenmiştir. Yine Çocuk 

Esirgeme Kurumu ve Halkevleri, salgın hastalıklarla mücadele konusuna yayınlarında 

özel yer ayırmıştır. 288  Buna ilaveten sağlık dergilerinde, bulaşıcı hastalıklardan 

çocukların korunması ve tedavisi üzerine makaleler yayımlanmıştır.289 Ayrıca birçok 

yerde dönemin ruhuna uygun olarak, konunun iktisadi boyutu da tartışılmış ve yazılıp 

çizilmiştir.290  

 

Başta sıtma ve verem olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele başlığı, ders 

kitaplarının ve çocuk mecmualarının sayfaları291 arasında da kendine yer bulmuştur. 

Bahsi geçen eserlerin büyük bir bölümünde, ‘milletin ilerlemesi önündeki engellerden 

biri’ olarak görülen bulaşıcı hastalıklar ile mücadele için hükümete yardım etmenin 

                                                 
285 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, salgın hastalıklar ve bunlardan korunma çareleri hakkında 
sürekli yayın çıkarmış ve parasız olarak dağıtmıştır. Bahsi geçen yayınlardan farklı zaman 
dilimlerinden birkaç örnek için bkz. Kızıl Hastalığı ve Korunma Çareleri, T. C. Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti, Türk Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, Ankara, 1930; Çocuk Felci, T. C. Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Mehmet İhsan Matbaası, Ankara, 1955; Kabakulak, T. C. Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâleti, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Matbaası, 1959. Bu faaliyetler, daha 
sonraları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adını alan kurumun önceliği olmayı sürdürmüştür. Bir dizi 
örnek için bkz. Kızamık, T. C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınlarından No: 43, Gürsoy 
Basımevi, Ankara, 1963; Tifo, T. C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınlarından No: 299, İş 
Matbaacılık ve Ticaret, Ankara, 1964; Grip,  T. C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınlarından 
No: 301, İş Matbaacılık ve Ticaret, Ankara, 1964.  
286 Bkz. “Cumhuriyetin Sağlık, Bakım ve Yardım İşleri”, Ülkü, Cilt: 2, Sayı: 9, Birinci Teşrin, 1933, s. 
253–259. 
287 Halk kitapları serisi içinde bulaşıcı hastalıklara ve korunma yollarına dikkat çeken eserlerin başında 
Dr. Reşit Galip’in Dört Azgın Canavar’ı gelir. Eserde bahsi geçen “dört canavar”; frengi, bel 
soğukluğu, verem ve sıtmadır. Reşit Galip, zamanın tıp bilgisine dayanarak “dört canavar” ile nasıl 
mücadele edilebileceğini anlatmaya çalışır. Tahmin edilebileceği gibi bilhassa frengi ve bel soğukluğu 
başlıklarında ahlâki göndermeler göze çarpar. Bkz. R. Galip, Dört Azgın Canavar, Maarif Vekâleti 
Halk Kitapları Serisi, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929. Aynı meselenin “iyi yaşama” serisi içindeki 
örneği için bkz. İ. Hilmi Alantar, Sağlam Okul Gençliği, Maarif Matbaası, Ankara, 1944, s. 66-71.    
288 Örneğin bkz. Annelere Öğüt: Yeni Doğan Çocuklara Nasıl Bakılır?, Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Merkezi Neşriyat ve Propaganda Şubesi Sayı: 19, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1941, 
s. 33-36. 
289 Örneğin bkz. A. Rıfat, “Çocuklarda Verem”, Tıp Dünyası, No: 2, 1928. 
290 Bu konuda özellikle bkz. Z. Nasır, “Sıhhat ve İktisat”, Ülkü, Cilt: 2, Sayı: 11, Birinci Kanun 1933, 
s. 417. 
291 Örneğin bkz. Dr. C. N. Zekâl, “Kuşpalazı (Difterie)”, Şen Çocuk, Sayı: 14, 1 Şubat 1933, s. 12. 
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gerekliliği üzerinde durulmuştur. 292  Böylece salgın hastalıklar ile mücadele işi de 

millileştirilmiştir. Bulaşıcı ve salgın hastalıklara ilaveten alkolizm (ve kısmen tütün 

kullanımı) meselesi de neredeyse yetişkinlere yönelik yayınlar da olduğu kadar çocuk 

literatüründe geniş yer tutmuştur. Alkolün, hem bedensel hem ruhsal açıdan zararlı 

olduğunu savunan metinlerin tümünde, alkolden uzak durmak “milli bir 

sorumluluktur.” İnsanın gücünü, çevikliğini ve muhakeme yeteneğini azaltan bir 

faktör olarak içki,  kişiyi “müsrif” ve “iş göremez” hale getirdiğinden ulusal kalkınma 

önündeki manilerden başlıcaları arasındadır.293 Fakat daha da önemlisi alkol, ‘ırkın 

kalitesini’ bozan, “medeniyet düşmanı”, vazgeçmesi zor bir illettir:  

 
 

İçki hayatın, medeniyetin, paranın düşmanıdır. İçki içen adamın 
gözünde çoluğu çocuğu, vatanı, milleti görünmez. Zaten onun dünyadan 
haberi yoktu ki…İçki içenlerin kötülüğü nesillerine kadar sürer. Çünkü 
bir sarhoşun çocuğu, daima hastalıklı ve cılız olur. 294  

 
 
Alkolizm, yukarıda özetlenmeye çalışıldığı gibi bir millileştirilmiş sorun haline 

geldiğinde, onunla mücadele etme yollarının da çocuklara öğretilmesi elzem olarak 

görülmüştür. Bu çerçevede çocuk mecmuaları dahil olmak üzere295 bir çok kaynakta, 

öncelikle çocukların içkiden nefret etmesi, kendisine içki teklif edenlerden kesinlikle 

uzak durması salık verilmiştir. Ayrıca çocuklara Yeşilay hakkında malûmat verilmiş; 

derneğin faaliyetleri öğrencilere duyurulmuştur. 

  

‘Sağlıklı’, ‘dayanaklı’ ebeveynlerin ve ‘gürbüz vatan evlâtları’nın yüceltilmesine 

özellikle 1930’lu yıllarda kaleme alınan eserlerde daha sık tesadüf edilmektedir. 

                                                 
292 Örneğin Muallim Abdülbaki’nin hazırladığı Yurt Bilgisi kitabında sıtma ile mücadele müstakil bir 
başlıktır. Yazar, çocuklara ulusun evvelce bakımsız bırakıldığını söyledikten sonra sıtma mikrobunun 
nasıl bulaştığını anlatır. Daha sonra da sıtma ile mücadele için yapılması gerekenleri sıralar. Yazara 
göre her konuda olduğu gibi bu konuda da hükümet yalnız bırakılmamalı; halk yardıma koşmalıdır. 
Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı), Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 100, 101. 
293 Örneğin bkz. C. Nuri (İleri), Vatandaşlık (Yurt Bilgisi), İleri Matbaası, yt?, s. 113, 114. Benzer 
vurgulara, çocuk hikâyelerinde de rastlanır. Örneğin bkz. “Para Dostları”, Cumhuriyet Çocuğu, Sayı: 
10, Cilt: 1, 4 Son Kanun 1939, s. 152.  
294 Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı), Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 104, 105. Ders 
kitabındaki bu ifadeler, yetişkinler için yazılan eserlerde de yinelenir. Örneğin Fahrettin Kerim 
(Gökay)’ın 1934’te kaleme aldığı bir makalede de aynı vurgular söz konusudur. Yazar, yurtdışında 
yapılan çalışmaları emsal göstererek saralı, idiot ve aptalların üçte birinin alkolik anne ve babadan 
olduğunu ileri sürer. Bkz. F. Kerim (Gökay), “Milli Nüfus Siyasetinde (Eugenique) Meselesinin 
Mahiyeti”, Ülkü, Cilt: 3, Sayı: 15, Mayıs 1934, s. 208, 209. ayrıca bkz. S. K. Tokgöz, Öjenism (Irk 
Islahı), Sümer Basımevi, Ankara, 1938, s. 13 ve M. Şemsi, Terbiyenin Biyolojik Temelleri, Çankırı 
Matbaası, Ankara, 1934, s. 50, 51. 
295 Örneğin bkz. Çocuk Sesi, No: 347, 17 Temmuz 1936, s. 7. 
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Mustafa Kemal’in çocukluğu dahil296 sevilen, beğenilen, imrenilen çocukların ortak 

noktaları, bilhassa bedenen güçlü ve sağlam yetiştirilmelerdir. Bu bağlamda çarpıcı 

bir örnek, Çalapala çiftinin 87 Oğuz’udur. Eserde Oğuz, dördüncü sınıfa giden, haylaz 

ama akıllı, fakir ama sağlıklı ve güçlü bir çocuktur. Oğuz’un tasviri için kullanılan 

ifadelerde “gürbüz” sıfatı bir çok kez özenle yinelenir. Sınıflarına sonradan dahil olan 

Selim ise, zengin fakat çelimsiz hatta pısırık bir çocuktur. Kitap boyunca Oğuz’un 

Selim’e olan başlangıçtaki öfkeli tavrın dönüşümü anlatılır. Tüm bu süreçte 

öğretmenin dilinden, yeni ulus-devletin Oğuz gibi dayanıklı, güçlü çocuklara ihtiyaç 

duyduğu dillendirilir.297 Daha sonra iyi arkadaş olan Selim ile Oğuz, birbirlerinin 

‘eksiklerini’ tamamlar ve sonunda Selim de tıpkı Oğuz gibi bedenen ve zihnen 

‘serpilir’ ve ‘güçlenir’. Bir başka eserde, az iş gördüğü için hantallaşan Topaç lakaplı 

çocuğun, arkadaşları ile oynadığı bir oyunda sırf yavaş hareketleri yüzünden sürekli 

olarak yenilmesi ağırına gider ve diğerleri gibi tarlada, bahçede çalışarak güçlenip 

çevikleşmeye ant içer. Arkadaşları, Topaç eğer sözünde durursa onu “Ateş Mehmet” 

adı ile çağırmayı kararlaştırır.298 Çocuk eserlerinde jimnastiğin bedensel güçlenme 

dışında, özellikle kızlar için bir güzellik reçetesi olarak sunulduğu da belirtilmelidir. 

Örneğin Cahit Uçuk’un kızlar için kaleme aldığı Kırmızı Mantarlar’daki Kiki, ince ve 

güzel vücudunu her sabah jimnastik yapmasına borçludur. İleride herkesin beğeneceği 

bir genç kız olacaktır.299 Benzer tasvirleri içeren emsalleri çoğaltmak mümkündür. 

 

Tahmin edilebileceği gibi ebeveynlerin kuvvetli ve sağlıklı olması gerektiği fikri de 

metinlere yansımıştır. Sözü edilen eserlerde ‘sağlıklı çiftlerden gürbüz evlâtlar doğar’ 

düşüncesi işlenmiştir.300 Anne ve babanın ‘dayanıklı’ ve ‘güçlü’ olması ‘şartı’, kimi 

zaman çocuk büyütülmesi sürecinde de aranmıştır. Örneğin C. Uçuk’un Fatma Bibi’si 

güçlü, kuvvetli olduğundan kocasının ölümünden sonra işleri aksatmamış, tarlaları 

sürmüş, ekinlerini biçmiş, “çocuklarını aç çıplak bırakmamıştır.”301 Doğumu teşvik 

meselesi de farklı biçimlerde hikâyelere ve manzumelere dahil olmuştur. Memleketin 

çocuk doğuracak çiftlere ve gelecekte ülke kalkınmasında asker, işçi, memur hatta 

                                                 
296 Örneğin bkz. E. B. Şapolyo, Atatürk, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 
1943, s. 7. 
297 R. ve N. Çalapala, 87 Oğuz, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 42. 
298 C. Uçuk, Türk İkizleri, İstanbul Matbaacılık, 1960, s. 203, 204. 
299 C. Uçuk, Kırmızı Mantarlar, Çocuk Esirgeme kurumu okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943, s. 
29. 
300  Çocuk hikâye ve romanlarında gürbüz çocuklar, genellikle sağlıklı ve güçlü ebeveynlerin 
evlâtlarıdır. Örneğin Bkz. C. Uçuk, a.g.e., s. 6 ve 15. 
301 C. Uçuk, Türk İkizleri, İstanbul Matbaacılık, 1960, s. 23, 24. 
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tüccar olarak faaliyet gösterecek çocuklara gereksinim duyduğu düşüncesi popüler 

metinlerde sürekli yinelenir. Örneğin Sertelli’nin Küçük Ahmet’i, cephede onbaşısı ile 

konuşurken büyüdüğünde evlenmek niyetinde olmadığını söyler. Onbaşı ise Ahmet’e 

uzun uzun evliliğin meziyetlerinden ve memleketin çok çocuğa ihtiyacı olduğundan 

bahseder.302 Dikkate değer bir diğer nokta ise anneler üzerine yazılan edebi eserlerde, 

annelerin hep çok çocuklu resmedilmesidir. 303  Hatta kimi metinlerde çok çocuk 

talepleri ve doğurganlığın teşviki, haberlerin 304 , çocuk şiirlerinin 305 , duaların 

içerisinde dahi yerini alır.306  Çocuklar için hazırlanan kitaplarda yine bu eksende 

karşılaşılan bir diğer başlık ise nüfus sayımı mevzuudur.307 Bilhassa ders kitaplarında, 

nüfus sayımının önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuş; her yaştan yurttaşın bu 

konuda duyarlı olması istenmiştir.308  

 

Çok partili hayata geçildikten sonra da özellikle 1950’li ve 60’yıllar boyunca 

çocukların sağlığını korumaya yönelik nasihatlerin, çocuk yayınlarında kendini 

gösterdiğine tanık olunur. Çocuk bakımı ve mektep Hıfzıssıhhası, en çok üzerinde 

durulan başlıklardan biri olmayı sürdürmüştür. Yine çocuk dergilerinin sağlık ve spor 

köşeleri, çocuklara sporun gayesinden bedeni sağlamlaştıracak aktivitelerin listesine 

kadar kapsamlı bilgi aktarmıştır. Dikkati çeken temel unsur ise, vücut sağlamlığı ile 

vatan savunması arasında kurulan ilişkinin sarsılmaz bir şekilde devam etmesidir.309  

                                                 
302 İ. F. Sertelli, Çanakkale’de Küçük Ahmedin Kahramanlığı, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1938, s. 
139. 
303  Örneğin bkz. H. Nusret Zorlutuna, “Ev Kadını”, Okuma Kitabı: Ortaokul Sınıf: I, Devlet 
Basımevi, İstanbul, 1936, s. 83.     
304 Örneğin bkz. Çocuk Sesi, No: 247, 17 Eylül 1934, s. 9. 
305 Behçet Kemal Çağlar’ın Türk Çocuğuna adlı şiirindeki şu mısralar bahsi geçen tespit için ideal bir 
örnektir: “Başça, ruhça, vücutça yasak kısır kalması;/Her Türk, ya bir düşünce ya bir çocuk babası!” 
Bkz. B. K. Çağlar, “Türk Çocuğuna”, Çocuk Haftası, Kitap:7, 193?, s. 7.   
306 “Analara kuvvet ver/Babalara çok mal ver/Her bir Türkün evine/Binbir tane çocuk ver” Bkz. E. 
Sezai, Çocuk Eğlencesi, Bozkurt Basımevi, İstanbul, 1940, s. 12.  
307 Nüfus sayımı meselesinin önemini zihinlere nakşetmek için devlet hummalı bir çalışma içerisine 
girmiştir. Cumhuriyet Türkiye’sinde ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 tarihinde, sayım öncesi halkın 
endişeli olduğu gözlemlenir. Halk, yeni bir vergi ya da askerlik mükellefiyetinden korkmaktadır. Bu 
nedenle radyo da dahil olmak üzere mevcut tüm araçlarla hükümet, nüfus sayımının önemini anlatmaya 
çalışmış; sayımın yeni yükümlülükler getirmeyeceğini açıklamıştır. Bu konuda bkz. E. Ünal, 
“Cumhuriyetin İlk Nüfus Sayımı”, Tarih ve Toplum, cilt: 36, sayı: 214, 2001, s. 26–30.  
308 Öyle ki İsmet İnönü’nün nüfus sayımı dolayısıyla hazırladığı metin, çocukların okuma kitaplarına 
dahi girmiştir. Bkz. İ. İnönü, “Nüfus Sayımı”, Okuma Kitabı: Ortaokul Sınıf: I, Devlet Basımevi, 
İstanbul, 1936, s. 4. 
309 Örneğin Çocuk Haftası dergisinde spor sayfasını hazırlayan Sulhi Garan, “Sporun Gayesi” başlıklı 
yazısında, sporun insan vücudunu geliştirmek maksadı ile yapılması gerektiğini ifade ettikten sonra 
icap ettiğinde bu vatanda yetişen vücudu yine bu toprakların savunması için kullanmanın esas olduğunu 
hatırlatır. Bkz. S. Garan, “Sporun Gayesi”, Çocuk Haftası, sayı: 11, 6 Ağustos 1958, s. 26. 
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3. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA 

“MİLLİ PEDAGOJİ” VE ‘İDEAL’ ÇOCUĞUN 

YETİŞTİRİLMESİNDE FARKLI PARAMETRELER 

 
 

3.1. “Milli Pedagoji” ve Çocuk Yetiştirme 
 

 

Pedagojiyi kendi disiplininin sınırları ötesine çıkartarak millileştirmek, bir ulus-devlet 

alışkanlığıdır. Pedagoji, uluslaşma süreçlerinde çoğu zaman “evrensel bir eğitim 

teorisi” olma vasfını yitirmiş; birçok yerde milliyetçi ideolojinin hizmetine girmiştir. 

Bu eksende cumhuriyet ideolojisinin kurumsallaşma döneminde, “Yüce Türk 

milletinin terbiyevi idealinin tespiti” ve çocuk yetiştirilmesinde “ilke edinilmesi 

gereken yöntemler” üzerine çok sayıda eser ve makale yayımlanmıştır. Bu eserlerde, 

genellikle, “ilmî pedagojinin alelumum tesirler” ile biçimlendiği; asıl izlenmesi 

gereken yöntemin “vatanî, cumhurî ve harsî tesirler” ile süslenen “milli pedagoji” 

olduğu fikri dile getirilmiştir. 1  “Milli bünye”den doğmayan pedagojik sistemlerin 

tatbik edilmesini ekseriyetle “yararsız”, hatta kimi zaman “zararlı” gören eğitimciler2 

yeni rejimin, “milli pedagoji” oluşturacak dinamizme ve birikime sahip olduğuna 

inanmışladır. Bu çerçevede “milli pedagoji” kitaplarının, “çocukların münhasıran 

                                                 
1 Örneğin bkz. H. Zeynettin, Milli Pedagoji ve Türk İçtimaiyatı, Necmistikbal Matbaası, İstanbul, 
1933, s. 4, 5. Ayrıca bkz. A. R. Sıtkı, İnkılâp Psychologie’si, Kader Basımevi, İstanbul, 1934.  
2 Örneğin bkz. F. Uzun, Mektepçiliğe Dair, İstanbul, 1935, s. 9, 10. 
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kişisel haz için değil; Türk neslinin ve milletinin istikbali adına tetkik etmenin lüzumu 

üzerine” yazıldığı ileri sürülmüştür. Yeni bir Türk nesli yaratmanın, ancak 

“çocukların ruhlarına nüfuz edip; haleti ruhiyelerini anlamak ve ruhi ihtiyaçlarını 

müspet tarzda tatmin etmek” ile mümkün olabileceği iddia edilmiştir.3   

  

Cumhuriyetin ilk yıllarında kaleme alınan çocuk terbiyesi ve pedagojisi konulu 

eserlerin büyük bir bölümü, yeni rejimin çocuk imgesi ve terbiyesi bağlamında, 

geçmişe kıyasla hangi ‘çağdaş temel ilkeler’i uygulamaya taşıdığını saymakla söze 

başlamıştır. Bu çerçevede, Osmanlı dönemi çocuk telâkkisi –tıpkı diğer pek çok 

başlıkta olduğu gibi- kıyasıya eleştirilmiştir. Çocuğun, tüm medeniyetlerde uzun süre 

“minyatür yetişkin” olarak görüldüğü, dini öğreti ve kabullerin de bu durumu 

değiştirmediği belirtilmiş (kabul etmek gerekir ki bu, bahsi geçen dönem için önemli 

bir tespittir); Osmanlı Devleti özelinde, Batı’ya yakın Tanzimatçıların Rousseau’nun 

“ihtilâlci fikirlerinden” haberdar olmakla birlikte çocuğu, ‘çocuk’ olarak 

değerlendiren ve anlamlandıran bakışına itibar etmedikleri ifade edilmiştir. Bu 

nedenle gündelik yaşamda çocuk, hem ailede hem de cemiyette terbiye uğruna dayak 

yemiş, hakarete maruz kalmıştır (bu noktanın yeni rejimin ‘eskisinden farkı’nı ve 

‘nimetleri’ni göstermek amacı ile çocuk neşriyatında da işlendiği not edilmelidir4). II. 

Meşrutiyet döneminde, çocukluk dönemine özgü bazı ‘olumlu tezahürler’in varlığı 

teslim edilse de, terbiye konusunda ‘yetişkini esas alan’ bir usulden bağımsız fikir 

üretilemediği ileri sürülmüştür. 5  Ayrıca yine dönemin konuyu işleyen metinlerine 

göre, imparatorluk döneminin “gayrı milli karakteri”, çocuk yetiştirilmesinde de 

kendini göstermiş ve çocuklar, ‘karma’ bir terbiye usulüne muhatap edilmiştir6 (fark 

edileceği üzere terbiye usulünün ‘karma’ olması, homojenlik arayışındaki seçkinler 

için başlı başına bir sorundur). Fakat yeni rejimin sözcülerinin dilinden cumhuriyet 

idaresi, “asırlardır hüsran getiren, milli kültürü kötürüm eden yabancı, köhne anlayışı 

zihinlerden sökmüş” 7 , ‘Türk karakteri’ ile ‘ilmi’ birleştirmiştir. Böylece çocuğun 

“kendi şahsiyetine malik” bir hüviyette değerlendirilebildiği ve çocukluğun kendine 

                                                 
3 H. Malik (Evrenol), Yaratıcı Küçük İnsan ve Kabiliyeti, Ankara, 1932, s. 6. 
4 Çok sayıda örnek arasında bkz. S. Rıfat, “Mektebe Nasıl Başladım?”, Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi, 
Sayı: 28, Kanunusani 1929, s. 13, 14 ve “Mahalle Mektebinde Nasıl Okudum?”. Gürbüz Türk 
Çocuğu Dergisi, Sayı: 29, Şubat 1929, s. 14, 15. 
5 N. Atuf, “Terbiye Anlayışında İlerleyiş”, Ülkü, Cilt: 1, Sayı, 2, Mart, 1933, s. 126. 
6 H. Zeynettin, a.g.e., s. 6. 
7 H. C. Çambel, Yeni Ruh, Hamit Matbaası, İstanbul, 1929, s. 90.  
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has bir dönem olarak kabul edilebildiği savunulmuştur.8 Cumhuriyet Türkiye’sinin 

“milli pedagojisi”, “milli kültür ve haysiyet” kavramlarını temel alarak; “ahlâken 

diğer gam, iktisaden faal istihsalci, hukuken demokrat, itikaden mütesamuh, siyaseten 

cumhuriyetçi, hayaten nikbin” çocuklar yetiştirmeyi hedeflemiştir.9 Bu hedefe uygun 

olarak, tüm maarif sistemi, “bilgi ve ahlâk seviyesi benzer” (homojen) yurttaşlar 

yaratma niyeti üzerine bina edilmek istenmiş; Maarif Şûraları bahsi geçen gayeye 

uygun olarak düzenlenmiştir.10  

 

Çocuğun yeni rejim ile birlikte ‘mümtaz bir konum’ elde ettiğine dair yaklaşım, 

çocukluğun bir ‘kategori’ olarak sahip olduğu çağrışımsal boyutu ile birlikte 

düşünülmelidir. Nafi Atuf’un cumhuriyetin çocuğa ‘müstakil bir değer’ atfetmesi ile 

yeni rejim arasında kurduğu ilişkinin açığa çıkarılması da simgesel bir önem 

taşımaktadır. Atuf’a göre “yaşamasına ve gürbüzleşmesine engel olabilecek bütün 

bağlardan sıyrılan” ve “kendini bularak bünyesinin orijinalliğini göstermeye 

hazırlanan”  Türkiye gibi Türk çocuğu da, “kendi tabiatında yaşayan bütün 

kudretleri kullanabilme hürriyetine malik olmuştur.” 11  Türk çocuğunun gelişip 

güçlenmesi ve müstakilleşmesi ile cumhuriyetin rüştünü ispatlaması arasında imgesel 

düzlemde kurulan bağın, “çocuk terbiyesi” ile “ulus ve inkılâp terbiyesi” arasında 

tesis edilen kavramsal yakınlığa kapı açtığı ifade edilebilir.12 Bu çerçevede okullar, 

doğrudan “inkılâba muvafık yeni insanlar yetiştirmek” ile vazifelendirilmiştir.13 Genel 

bir değerlendirme ile çocuklara verilmesi öngörülen terbiye kurallarının dayandırıldığı 

                                                 
8 N. Atuf, a.g.m., s. 126. Benzer ifadeler için bkz. İ. Alaeddin, Ruhiyat ve Terbiye: Köy Muallim 
Mekteplerine Mahsus, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929, s. 12. 
9 H. Zeynettin, a.g.e., s. 6. 
10 Örneğin Başvekil Şükrü Saraçoğlu, 1943 Maarif Şûrası açılış konuşmasında tam da bu noktaya 
değinerek Maarif Şûrasının hangi amaçlar ile oluşturulduğunu özetler: “Bir cemiyette fertlerin bilgi ve 
ahlâkları birbirine ne kadar yakın olursa, birbirine ne kadar çok benzerse, o cemiyetin o kadar çok 
mesut ve o kadar çok kuvvetli olacağı öğrenildi ve hemen işe başlanarak memleketimizdeki bilgi ve 
ahlâk hareketlerini ayarlamak ve bu hareketlerin istikamet ve hedeflerini iyi tayin etmek ve bu 
alanlarda gerekli yüksek direktifleri vermek vazifeleriyle mükellef Maarif şûrası adını taşıyan yüksek 
bir teşekkül vücut buldu.” Bkz. Maarif Vekilliği, 1943 Maarif Şûrası Açılış Töreninde Sayın 
Başvekilimiz Şükrü Saraçoğlu ve Sayın Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yücel’in Nutukları, Maarif 
Matbaası, Ankara, 1943, s. 3. 
11 N. Atuf, a.g.m., s. 127. 
12 Örneğin A. Sıtkı, rejim ve milli terbiye bağlamında şunları söylemektedir: “Eski nesil eski rejim’e 
alışmış, kendisine ait enerjik çağı kaybetmiş olduğu için yeni rejim’e vaki uygunluğunda tam ve şamil 
manası ile taraftarlık aranamaz. Rejim’i kuruluşu anlarında koruyacak nesil, yeni nesildir. Yeni nesil 
hayatının enerjik çağlarında yeni rejim’e uyduğu için ona arzu ve kuvvetiyle taraftar olur. Fakat gelecek 
nesil, tamamı ile rejim kanaati dahilinde yetiştirileceği için istikbali kurtaracak onlardır.” Bkz. A. R. 
Sıtkı, İnkılâp Psychologie’si, Kader Basımevi, İstanbul, 1934, s. 96.   
13 İ. Hakkı (Baltacıoğlu), Resim ve Terbiye, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1931, s. 119. 
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esasların ve yoğunlaştığı başlıkların incelenmesi, yeni rejimin ‘ideal çocuk’ tahayyülü 

ve ‘ideal yurttaş’ inşası bağlamında önem arz etmektedir. 

 

‘İdeal çocuğun’ yetiştirilmesinde dikkate alınması ve üzerinde durulması gereken 

temel başlıklar, dönemin pedagoji kitaplarında az çok birbiri ile aynıdır. Örneğin 

dönemin tüm pedagoji ve çocuk terbiyesi eserlerinde, çocuğun dünyada artan 

mevkiinden dem vurulmuş, konjonktürün de etkisi ile çocuk yetiştirmede irsiyetin14, 

ailenin ve muhitin 15  etkisi vurgulanmıştır. Okullar ise, “asri yuvalar” olarak 

tanımlanmış; çocuğun eğitiminde anne-baba ile öğretmen arasında uyum olması 

gerektiği ifade edilmiş;16 hatta ‘yeni terbiye usulleri’ne dair öğretmenlerin ailelere 

aydınlatıcı nitelikte bilgiler vermesi (dikte etmesi) öğütlenmiştir. 17  Bu bağlamda 

çocuklara kazandırılması gerektiği düşünülen ‘erdemler’ ve yerleştirilmesinin lüzumlu 

görüldüğü ‘alışkanlıklar’ üzerine uzun yazılar yazılmıştır. Çocuğun “milli 

mevcudiyetin istikbali” için en hayati unsur olduğu ve iyi bir muhitte yetişmesinin, 

vatanın ve Türk ailesinin çıkarına hizmet edeceği yinelenmiştir. Ancak muhitten 

kastın yalnızca yakın çevre ya da okul olmadığı; bizzat cemiyetin kendisinin muhit 

kavramı ile özdeşleştiği ileri sürülmüş18; bu çerçevede, toplumun tümüne ‘terbiye 

edici’ bir karakter atfedilmiştir. Böylece sosyal denetimin boyutları kağıt üzerinde de 

olsa genişletilmiştir.   

 

                                                 
14  Terbiye meselesinde irsiyetin önemini vurgulayan temel metinlerden biri için bkz. M. Şemsi, 
Terbiyenin Biyolojik Temelleri, Çankırı Matbaası, Ankara, 1934. 
15 Örneğin Muallim Nâzım Yücelt, muhitin çocuk terbiyesindeki “tesirini” şu cümleler ile özetlemiştir: 
“Yüksek muhit, yüksek idrakler dolayısıyla yüksek itiyatlar ve mütekâmil bir zekâ; basit muhit ise basit 
idrakler ve kaba ihtiyatlar ve inkişâf edemeyen bir zekâ, fena muhit dahi menfi idrak ve itiyatlar ve 
menfi surette inkişaf eden bir zekâ temin eder.” Bkz. N. Yücelt, Çocuğun Tahlili ve Terbiyesi, Ankara 
Kitapevi, Bursa, 1935, s. 35. Çocuğun ruhi gelişiminde muhitin rolünü vurgulayan diğer birkaç çalışma 
için bkz. İ. Hilmi (Alantar), “Sinirli Çocuklar”, Yeni Türk Mecmuası, Sayı: 19-20, Mart 1934; F. 
Dalsar, “Çocuk Hayatında Devlet Rejiminin Tesirleri”, Uludağ Bursa Halkevi Dergisi, Sayı: 16, 
Mayıs 1938, s. 39-42.  
16 Erken cumhuriyet döneminde, okul ve aile arasında işbirliğinin sağlanmasına yönelik tavsiyeleri 
içeren çok sayıda eser yazılmıştır. Örneğin bkz. R. Nafiz, “Mektep ve Aile”, Terbiye, No: 16, Haziran 
1929, s. 1-5. Aile-okul uyumu meselesi, edebi metinlerde de kendini göstermiştir. Öğretmen ile ailenin 
eğitim-öğretim meselesindeki içerik ve usul uyumsuzluğunun ve ebeveynlerin ilgisizliğinin çok ciddi 
sorunlara neden olabileceği dile getirilmiştir. Örneğin bkz. R. ve N. Çalapala, 87 Oğuz, Bilge Kültür 
Sanat, İstanbul, 2006, s. 98–100. 
17  Cumhuriyet mekteplerinde tatbik edilen yeni terbiye yöntemlerine karşı ebeveynlerin şüpheci 
yaklaşmalarının normal olduğunu savunan yazarlar, öğretmenlerin velilere yeni durumu ve getireceği 
faydaları izah etmelerinin mümkün olduğuna inanmışlardır. Örneğin bkz. A. R. Gençosmanoğlu, 
Mekteplerimizde Terbiyevi Kurumlar, T.C Adapazarı Muallimler Evi Konferansları, 1935, s. 5. 
18 Örneğin bkz. S. E. Siyavuşgil, Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, İstanbul, Burhaneddin Matbaası, 
İstanbul, 1940, s. 107. 
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Ayrıca yine terbiye bahsinde, “itiyatlar” meselesi önemle vurgulanmış; terbiyenin en 

mühim amacının “iyi itiyatları teşkil” ve “fena itiyatları izale etmek” olduğu ifade 

edilmiştir.19 Çocuklara verilecek ilk itiyatların, “milli menfaat ve amaçlara” uygun 

olarak, hıfzısıhha, milli ahlâk ve içtimaiyat esaslarından alınması gerektiği 

savunulmuştur. İrade sahibi insanlar yetiştirebilmek için çocuklara küçük yaştan 

itibaren “irade terbiyesi” verilmesi fikri öne çıkarılmıştır. “Milli irade” ile donatılmış 

çocukların, ülkeyi ve milletini “ebediyen hür ve müstakil” kılacağı, hızla “muasır 

medeniyetler” seviyesine çıkaracağı ve “iç/dış düşmanlarından” koruyacağı 

düşünülmüştür. Çocuklarda irade kudretinin çoğaltılmasını ve iradenin iyi 

istikametlere tevcih edilmesini savunan, İbrahim Alaeddin, dönemin bir çok yazarı 

gibi, Türkiye ölçeğinde çocuk terbiyesinin birincil mesele haline getirilmesinin 

“lüzumunu”, zenofobik kaygılarla iç içe geçmiş bir şekilde şöyle anlatmıştır: 

 

 

Bilhassa Türk çocukları ve Türk mektepleri için irade terbiyesi belki 
hiçbir millete kıyas edilemeyecek derecede ehemmiyeti haizdir. Büyük 
muharebelerden, büyük inkılâplarından sonra türlü müşküllere rağmen 
hür ve müstakil yaşamaya, asırlardan beri kendini geçen medeniyet ve 
terakki cihanına süratle yetişmeye azmetmiş bir milletin evladı her 
şeyden evvel iradeli olmaya muhtaçtır. Dört tarafı siyasi ve iktisadi 
düşmanlarla mahsur olan kıymetli bir vatanın üstünde ancak 
kuvvetli şahsiyetler temel tutabilir.20 

 

 

Çocuk terbiyesi mevzu bahis olunca, dönemin yazarlarının ‘ideal çocuk’ tasviri kadar 

‘ideal anne’ ve ‘ideal öğretmen’ tasavvuru da ön plana çıkmıştır. Zira hakim inanış, 

annenin çocuk terbiyesindeki rolünün, babaya ve hatta kimi zaman okula nazaran çok 

daha başat olduğudur. Annenin ‘eğitimli’, ‘akıllı’, ‘sinirsiz’, ‘mütevazı’ olması, 

tutuma, düzenliliğe ve temizliğe önem vermesi, kocasına ve diğer hane halkına karşı 

“müşfik”, aile büyüklerine “hürmetkâr” olması, çocuğun “iyi” ve “ahlâklı” 

yetişmesini sağlar. Aksi taktirde “asabi, geçimsiz, pis, savurgan ve çok konuşan” bir 

                                                 
19  Örneğin bkz. İ. Alaeddin, Ruhiyat ve Terbiye: Köy Muallim Mekteplerine Mahsus, Devlet 
Matbaası, İstanbul, 1929, s. 112; N. Yücelt, “Ana, Baba ve Çocuk”, Uludağ Bursa Halkevi Dergisi, 
Sayı: 3, Temmuz 1935, s. 21, 22 ve F. R. Demir, “Okul ve Aile”, Çocuğa Doğru, Yeşilyurt Matbaası, 
Kırklareli, 1949, s.7.  
20 (vurgular bana ait) Bkz. İ. Alaeddin, a.g.e., s. 118. 
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kadının “menfi huyları” çocuğuna geçer ve nesli bozar.21  Ayrıca “şuhmeşrep” ve 

“lüks düşkünü” görüntü sergileyen anneler, başta evlâtları olmak üzere tüm toplumun 

nefretini üzerine çeker.22  Dikkat edilebileceği üzere, kadının çocuk terbiyesindeki 

rolünün tarifi, aynı zamanda ‘ideal kadının’ da tasviri olarak belirlenmiştir ve ataerkil 

düşüncenin kadim mirasının gölgesindedir. Arzu edilen kadın modeli, çocuklar 

üzerinden bir kez daha gündeme getirilmiştir. Benzer bir durum, öğretmenler için de 

büyük ölçüde geçerlidir. Rejimin gözbebeği ‘ideal’ öğretmen, tıpkı ‘ideal’ anne gibi 

‘çocuk aşkı ile yanıp tutuşan’, “bilgili”, “donanımlı”, “fedakâr” ve “vazifesine bağlı” 

bir insan tipidir.23 Her türlü koşulda yurda hizmet etmesi beklenen öğretmenler, çeşitli 

vasıflarla mücehhez olmalıdır. Bu çerçevede erken cumhuriyet dönemi yazınında, 

‘ideal’ öğretmenin çocuk terbiyesi konusundaki rolüne atıf yapan eserlerde, 

öğretmenlerin sahip olması gereken “meziyetlerin” başında ‘profesyonellik’ yer 

almıştır. ‘Profesyonellik’ten kastın, aynı eğitimi görmüş ve aynı ilkeleri benimsemiş 

olma durumuna (ki yeni rejim, bahsi geçen süreci başlatmakla övünür) denk düştüğü 

söylenebilir. Ayrıca ‘profesyonellik’ dışında, “sadelik” 24 , “nefsi feragat”, “sabır”, 

“neşe”, “hassasiyet” ve “vukuf”, ‘ideal’ öğretmenin özellikleri arasında öncelikli 

olarak sayılmıştır.25         

 

Dönemin birçok yazarında, çocukların terbiye ve tahsil usulüne dair ciddi eleştirilere 

rastlamak mümkündür. Örneğin, zamanın gerektirdiği terbiye prensiplerinin 

bilinmediği ya da tatbik edilmediği; ev içinde anne, abla, nine, teyze vs. olduğu halde 

çocukların kendi başlarına büyüdüğü sıkça ifade edilmiştir.26 Kimi yazarlar ise başta 

büyükanneler olmak üzere, aile büyüklerinin “hurafelerle karışık zihniyet ile kendi 

gençliklerinde kazandıkları battal itiyatlar” dan hareketle çocukları yetiştireceklerini 
                                                 
21 H. M. Evrenol, “Ana Baba Eğitimi Dirim Eğitimidir”, Ülkü, Cilt: 7, Sayı: 39, Mayıs 1936, s. 192. 
Benzer ifadeler için bkz. Z. Akkök, Cumhuriyet Türkiyesinde Terbiyevi Heyecanlarım, Bozkurt 
Matbaası, İstanbul, 1935, s. 5-9, 12-14, 20 ve N. Yücelt, “Ana, Baba ve Çocuk”, Uludağ Bursa 
Halkevi Dergisi, Sayı: 3, Temmuz 1935, s. 21, 22. 
22 Bkz. M. Sadık, Çocuğun Cismi ve Ruhu, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1933, s. 25, 26. 
23 Bu algılamanın bizzat Maarifi vekili Hasan Ali Yücel tarafından dillendirildiği bir örnek için bkz. 
“Kültür Haberleri”, Yeni Kültür, Sayı: 48, Birinci Teşrin 1940, s. 221. 
24  Sadelik, “süsten uzak durma” karşılığı olarak özellikle kadın öğretmenler için vurgulanan bir 
husustur. Süslenen kadın öğretmene, bu tip metinlerde hoş bakılmadığı açıktır. Zira kadın öğretmenin 
süslenmesi, meslek ahlâkını alçaltan bir durum olarak tasvir edilebilmiştir. Bu konuda çarpıcı bir örnek 
için bkz. “Meslek Ahlâkı”, Yeni Kültür, Sayı: 27, Temmuz 1938, s. 200-205.    
25 Örneğin bkz. K. Nami (Duru), Terbiyevi Yazılar: Birinci Kitap, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 
1931, s. 43-47. Benzer ifadeler için bkz. K. N. Duru, “Öğretmenin Vasıfları”, Yeni Kültür, Sayı: 46, 
Haziran 1940, s. 129-132. Köy öğretmenlerinin sahip olması gerektiği düşünülen ilave özellikler için 
bkz. Z. Akkök, Cumhuriyet Türkiyesine Terbiyevi Heyecanlarım, Bozkurt Matbaası, İstanbul, 1935, 
s. 44-51. 
26 H. A. Halik,  “Kışla ve Köy Terbiyesi”, Ülkü, Cilt: 1, Sayı: 3, Nisan 1933, s. 238. 
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düşünmüş ve sırf bu nedenle çocuk terbiyesinden uzak tutulmaları gerektiğini ileri 

sürmüştür.27 Yine bu çerçevede, çocuk yetiştirmede anne ve baba ile aile büyüklerinin 

aralarında ‘tek bir metot’ üzerinde anlaşmalarının yararlı olabileceğini savunan 

metinlere rastlamak da olasıdır. 28  Özellikle kız çocuklarının yetiştirilmesinde 

annelerin izlediği yolu beğenmeyen kimi yazarlar, Türk kadınının şefkat ile terbiye 

arasındaki sınırı iyi tayin edemediğini iddia etmişlerdir. 29  Genel kanı, annelerin 

çocuklarına ‘gereğinden fazla düşkün’ ve ‘korumacı’ olduğu; bu yüzden de evlâtlarını 

disipline edemediğidir. Çocuklar, annelerinin ‘bağışlayıcılığı’ ve ‘hoşgörüsüne’ 

sığınarak haylazlıklarına devam etmektedir. 30  Türk kadınının bu tutumu, ‘otorite 

sahipleri’nin (babanın, aile büyüklerinin ve öğretmenin) terbiye konusunda elini 

zayıflatmaktadır. Netice itibari ile ‘pısırık’, ‘zorluklar karşısında hemen yılan’ ve hatta 

evlilik bahsinde dahi ‘yanlış kararlar’ veren ‘müstakbel yetişkinler’ (yetişkin-erkek 

demek daha doğrudur zira asıl dert, ‘erkek’ olamayacak erkeklerin yetişmesini 

engellemektir) yaratılmaktadır: 

 

 

…bu gençler, kendilerini şımartacak, sevecek, kederlerini teselli ve 
çocukluk yemeklerini ihzar edecek bir refik ister ve ararlar. Ve çok 
kolaylıkla ilk tesadüf edecekleri biraz müdahin veya biraz mahir bir 
kadına hemen teslim oluverirler. Bu intihap edilen kadınların ekseriya 
yaşlı olduklarına hayret etmeyiniz.31 

 

 

Söz konusu edilen bakış açısı, dönemin çocuk edebiyatına da damgasını vurmuştur. 

Bu bağlamda, dönemin milliyetçi ideologlarından Reşit Galip’in Sertelli’ye aktarıp 

romanını yazmasını istediği ve Sertelli’nin önce Çocuk Duygusu’nda İshak Firdis 

müstear adı ile tefrika ettirdiği, daha sonra da roman olarak neşrettiği Sokak Çocukları 

                                                 
27 N. Yücelt, Çocuğun Tahlili ve Terbiyesi, Ankara Kitapevi, Bursa, 1935, s. 41. Benzer ifadeleri 
İhsan Hilmi Alantar’ın annelere öğütler başlığı altında da görmek mümkündür. Bkz. İ. H. Alantar, 
Çocuk Büyütme Yolu (Köylü Analara Armağan), Kader Basımevi, İstanbul, 1942, s. 55. Ek olarak 
aynı meselenin Alantar’ın çevirdiği Czerny’in Çocuk Eğitiminde Hekim adlı eserinde bir başka 
argümanla işlendiği de not edilebilir. Czerny, büyükannelerin çocuk eğitimi ve bakımı konusunda 
bildiklerini çabuk unuttuklarını ve bu yüzden olumsuz etki yaptıklarını iddia etmiştir. Bkz. Czerny, 
Çocuk Eğitiminde Hekim, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1947, s. 13, 14. 
28 Örneğin bkz. İ. A. Tanık, Terbiye İşi, Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi, İstanbul, 1940, s. 23. 
29 “Abartılı şefkat” genellikle çocuğa karşı zaaf olarak betimlenmiştir. Örneğin bkz. S. Yazğan, Çocuk 
Terbiyesi, Aydın Halkevi Yayımlarından No: 6, Konferans Serisi No: 1, Ticaret Basımevi, İzmir, 1935, 
s. 17. 
30 Örneğin bkz. S. S. Tarcan, “Doğan Çocuklar”, Çocuk Haftası, Kitap: 7, 193?, s. 43, 44. 
31 M. Sadık, Çocuğun Cismi ve Ruhu, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1933, s. 123.  
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çarpıcı bir örnektir. Sertelli’nin haylaz ve tembel karakteri Cevad, yıllarca Anadolu’da 

kaymakamlık yapmış bir babanın oğludur. Okulda sadece yaramazlık yapan, 

derslerine çalışmayan, arkadaşlarını ve öğretmenini bezdiren Cevad, aynı sınıfta üst 

üste iki kez kalınca okul idaresi tarafından kaydı silinir. Oğlunun okuyup 

yükselmesini ve mevki sahibi olmasını arzu eden baba, uyarılarını dikkate almayıp 

okuldan kovulan Cevad’a öfkelenir. Annesi ise, bir yandan ağlar diğer yandan eşini 

yatıştırmaya çalışır. Yazarın, bu çerçevede kaleme aldığı cümleler, annelerin 

tutumuna dair yukarıda ifade edilmeye çalışılan genel kanın adeta “edebi” 

yansımasıdır: 

 

 

Zaten kadınlar hep böyle değil midir? Babalar tekdir ederken analar 
çocuklarına –suçlu olsalar da- gene yüz verip himaye etmezler mi? 
İşte, Cevad’ın annesi Bayan Naciye de bu haylaz ve tembel oğluna böyle 
düşkündü. Her vesile ile her zaman ve her yerde oğlunu müdafaa eder, bu 
yüzden de daima kocası ile arası açılırdı.32 

 

 

“Milli pedagoji” ve çocuk yetiştirme konusunu işleyen eserlerde kadınlara yönelik 

eleştirilerin diğer bir veçhesi, annelerin bir kısmının mürebbiyelere ve hizmetçilere 

‘fazla itibar etmesidir’. Özellikle ‘deneyimsiz’ ve ‘genç’ annelerin, çocuklarını 

büyütürken karşılaştıkları en ufak bir zorlukta işi dadıya ya da hizmetçiye devrettikleri 

yazılmıştır.33 Bu bağlamda Tevfik Atay, hizmetçileri üç kategoriye ayırarak işe başlar. 

İlk kategoride gündüz çalışıp akşam evine dönen maaşlı hizmetçiler, ikinci kategoride 

yatılı kalan hizmetçiler, üçüncü kategoride ise ‘besleme’ olarak tabir edilenler vardır. 

Atay, daha çok ilk iki kategorideki hizmetçiler ile uğraşır. Ona göre bu kadınlar, 

çocuklara ‘şiddet uygulayan’ ya da onları ‘haddinden fazla şımartan’ çoğu zaman 

evden bir şeyler ‘aşıran’, ‘müzevirlik’ yapan, ‘evli çiftlerin arasını açan’, “ahlâksız” 

tiplerdir. Erkeklerle çocuğun gözü önünde “oynaşan” hizmetçiler, “çocukların cinsi 

temayüllerinin vaktinden önce inkişaf etmesine” yol açarlar. Ayrıca “kaba ve eksik 

terbiye” görerek yetiştiklerinden çocukları da nezaketten yoksun ve tembel 

yetiştirirler. Buna ilaveten, evde hizmetçi çalıştırmak, çocuklarda “sınıf farkı” denilen 

istidadın inkişafına neden olur ve çoğunlukla “kibirli çocuklar” yaratır.34 Yine daha 

                                                 
32 (Vurgu bana ait) İ. F. Sertelli, Sokak Çocukları, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 5. 
33 H. Malik (Evrenol), Yaratıcı Küçük İnsan ve Kabiliyeti, Ankara, 1932, s. 21. 
34 T. Atay, Çocuk ve Genç Terbiyesi Üzerine Öğütler, Ankara Ar Basımevi, Ankara, 1948, s. 71-76. 
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çok kentli kadını hedef aldığı anlaşılan Efzayiş Suat ise, konuya daha “milli” açıdan 

yaklaşır. Suat, çocukların ya fazla şımartıldığı ya da hizmetçi/mürebbiye eline 

bırakıldığını yazdıktan sonra, eğitimi “aslı nesli belli olmayan” yabancı bakıcılara 

bırakılan çocukların kendi kültürlerine yabancılaştığını iddia etmiştir.35 Kendi “milli 

kültüründen” farklı bir eğitmen ile büyütülen çocuğun ulusa faydalı olmaktan çok 

zararı dokunacağı fikri yinelenmiştir.      

 

Çocukların terbiye edilmesine menfi etki yapan, yalnızca başta anneler olmak üzere 

ebeveynlerin ya da mürebbilerin/öğretmenlerin veya hizmetçilerin “yanlış tutumları” 

ve “zaafları” değildir. Kamusal ortamdaki “terbiye bozucu unsurlar”, en az çocukların 

yetiştirilmesinden “birinci derecede” sorumlu olanların “eksiklikleri” kadar, “milli 

terbiyeye” ve “milli ahlâka” zararlıdır. Bu eksende çocukluk ve çocuk terbiyesi 

üzerine kalem oynatan birçok isim, bahsi geçen “bozucu öğeleri” ve “tesirlerini” 

eserlerine taşımıştır. Çocukların rahatlıkla satın alabileceği ya da ulaşabileceği 

alanlardaki “açık resimler” ve “gayrı ahlâki ifadeler” öncelikli hedef olarak 

belirlenmiştir. “Gazete sütunlarına kadar geçen açık neşriyat”, “çocukların 

temaşasına müsait olmayan sinema ve komik tiyatro”, bir yandan “milli pedagojiye” 

zarar vermekte aynı zamanda da “fuhşun ve ahlâksızlığın vakitsiz intişarına hizmet 

etmektedir.”36  Çocuklar, seçkinlere göre “mukallit tabiatları” gereği, film yıldızlarına 

ve roman/çizgi roman kahramanlarına özenmekte37, onlar gibi görünmeye çalışmakta 

ve “kendi kültüründen hızla uzaklaşmaktadır”. Böylece ülkesinin yetiştirdiği 

sanatçıları, bilim adamlarını tanımayan, fakat yabancı artistlerin hayat hikâyelerini 

eksiksiz bilen çocuklar ve gençler yetişmektedir. Bilhassa sinema iptilâsına kapılan 

çocuklar, “yararlı eserleri” okuma alışkanlığını kaybetmekte38 ve kendilerini tamamen 

                                                 
35 E. Suat, Türk Kadını: Müsbet-Menfi, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1932, s. 29, 30. Benzer bir 
yorum için bkz. H. M. Evrenol, a.g.m.,  s. 192. 
36 M. Sadık, Çocuğun Cismi ve Ruhu, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1933, s. 125. Benzer yorumlar 
için bkz. Muallim A. H. Yaşaroğlu, “Çocuklarımız İçin”, Yeni Türk Mecmuası, Cilt: 1, No: 31, Mart 
1935, s. 1932.  
37 Dönemin macera/polisiye temalı yayınlarının, çocuklar ve gençler üzerinde menfi tesirler doğurduğu 
fikri genellikle paylaşılmıştır. Bilhassa 1930’lu yılların ikinci yarısından itibaren çizgi romanların 
görece niceliksel yükselişi ve çabuk erişilebilir olmaları, bahsi geçen tartışmaları alevlendirmiştir. 
Örneğin Muallim Ahmet Halit Yaşaroğlu’nun Yeni Türk Mecmuası’nda yazdıkları genel eğilimi 
göstermesi açısından kayda değerdir: “Çocuklarımıza hırsızlığı, yankesiciliği, adam öldürmeyi birer 
kahramanlık gibi telkin eder (Natpinkerton), (Şarlok Holmes), (Arsen Lüpen) ile (Nikkarter) ve emsali 
küçük kitaplar beşer kuruşa satıldıkları için çocuklar tarafından kolaylıkla tedarik edilmekte ve ders 
kitaplarının yanı başında mektep sıralarını doldurmaktadır.”  Muallim A. H. Yaşaroğlu, “Milleti 
Okutmak Çareleri”, Yeni Türk Mecmuası, Cilt: 1, No: 32, Nisan 1935, s. 1995. 
38  Erken cumhuriyet döneminde çocukların kitap okuma alışkanlığı üzerine kapsamlı tartışmalar 
yürütülmüştür. Genel kanı, sinemanın çocukların kitap okuma alışkanlığını menfi etkilediğidir. Bilhassa 



 122

eğlenceye vermektedir. Ayrıca bu tip “maddi zevklere” alışan çocuklar, ileride 

imkânsızlık ve yoksunluk içinde kaldığında, alıştığı şeylere ulaşmak için yalan 

söyleme ya da birilerini dolandırma yoluna da gidebilmektedir.39 Bu nedenle bilhassa 

ebeveynler ve öğretmenler, çocukların takip edeceği yayınları, gideceği eğlenceleri, 

izleyeceği filmleri ve oyunları mutlaka denetlemeli40; tüm çocuklar ve yetişmekte olan 

gençler, ne pahasına olursa olsun “ahlâk düşmanı muzır unsurlardan” uzak 

tutulmalıdır.  

 

Erken cumhuriyet döneminde, çeşitli yasal düzenleme önerileri ile sözü edilen gayeye 

ulaşılmak istenmiştir. Bu çerçevede ilginç bir örnek, Kırklareli Mebusu Fuat Bey’in 

yasa teklifleridir. Fuat Bey, çocukların sinema, tiyatro, dans salonları başta olmak 

üzere çeşitli mekânlarda bulunmalarını kısıtlamaya yönelik hükümler içeren 

teklifinde, küçük yaştaki çocukların bu tip yerlere götürülmesinin onları hem bedensel 

hem de ruhsal olarak yıprattığını savunmuştur. Bahsi geçen faaliyetlerin yürütüldüğü 

mekânlar, fiziksel olarak çocukların sağlığına “zararlıdır”. Dönemin çocuk yazınında 

sıklıkla, karanlık ve havasız ortamların çocuk sağlığını “menfi” yönde etkilediği 

belirtilmiş; özellikle sinemalarda teneffüs edilen havanın “bozukluğundan” dem 

vurulmuştur. Yine aynı mekânlarda bulaşıcı hastalıkların daha hızlı yayıldığı ve 

çocuklarını kapalı salonlara götüren ebeveynlerin, hastalığa davetiye çıkardıkları iddia 

edilmiştir. 41  Ayrıca dönemin birçok metnine göre, sözü edilen filmlerdeki, 

oyunlardaki sahneler, yaşa göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmadığı için, çocukların 

psikolojilerini ve terbiyelerini bozma ihtimalini içinde barındırır.42 “Vurdu kırdılı” ya 

da “şehvani hisleri” besleyen filmler, çocukların bilinçaltında “tehlikeli izler” 

bırakmaktadır. Bu bağlamda ahlâkçı argümanların bir diğer veçhesi ise, sinema 

salonlarının fuhuş yerleri/randevu evleri olarak kullanıldığına dairdir. Çocukların 
                                                                                                                                            
çocuklarını küçük yaşta sinemaya götüren ailelerin onlardaki okuma şevkini kırdıkları vurgulanmıştır. 
Bkz. S. E. Ander, “Oyun Masal Roman Dünyasında Çocuk”, Yeni Türk Mecmuası, No: 42, Haziran 
1936, s. 316 ve A. H. Yaşaroğlu, “Çocuklarımız İçin”, Yeni Türk Mecmuası, Cilt: 1, No: 31, Mart 
1935, s. 1932. 
39 T. Atay, Çocuk ve Genç Terbiyesi Üzerine Öğütler, Ankara Ar Basımevi, Ankara, 1948, s. 34, 35. 
Osman Şevki Uludağ da aynı bahiste şunları söylemektedir: “O (çocuk) artık tadını aldığı sinemanın 
esiridir. Her vakit gidecektir. Mektebi de işi de bir tarafa bırakabilir. Fakat meşhur yıldızları beyaz 
perdede seyredecektir. Sinemaya gitmek için para bulamazsa defter ve kalem almak bahanesi ile 
annesinden aldığı parayı sinemaya verecektir ve ilk yalancılığa başlayacaktır. Bu da yetmezse evden 
para aşırmaya kalkacaktır.” Bkz O. Ş. Uludağ, Çocuklar, Gençler, Filmler, Kader Basımevi, İstanbul, 
1943, s. 4.  
40 N. Yücelt, Çocuğun Tahlili ve Terbiyesi, Ankara Kitapevi, Bursa, 1935, s. 38, 39. 
41 Örneğin bkz. O. Ş. Uludağ, Çocuklar, Gençler, Filmler, Kader Basımevi, İstanbul, 1943, s. 34, 35. 
42  Böyle bir olumsuz etkilenme halini anlatan tecrübe için bkz. M. M. Ömer, “Sinema ve 
Çocuklarımız”, Gürbüz Türk Çocuğu, Sayı: 33, Haziran 1929, s.11, 12. 
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“birbirleri ile oynaşan çiftleri” görmelerinin, onların ruhi inkişafını temelden 

sarsacağına ilişkin ifadeler, hem yetişkin hem de çocuk yayınlarında mevcuttur.43   

 

Fuat Bey’in yukarıda sözü geçen yasa teklifleri, bilhassa çocuk terbiyesi üzerine 

yazan isimlerce ısrarla desteklenmiş44 fakat mecliste kanunlaşmamıştır.45 Bilhassa son 

iki yasa teklifinin reddinin biçimsel gerekçelerinin başında, Hıfzıssıhha Kanunun ilgili 

maddelerinin46 kâfi olduğu argümanı gelmiştir. Aynı zamanda bizzat Milli Eğitim 

Bakanı Esat Sagay’ın (27 Eylül 1930 – 19 Eylül 1932) çocukları sinemanın “muzır 

etkileri”nden koruma maksatlı 5 Eylül 1932 tarihli genelgesi mevcuttur. 47  Tüm 

bunların ötesinde erken cumhuriyet döneminde de tümden “zararlı” görülen eserler 

üzerinde etkin bir sansür sistemi vardır. Yeni gelişmekte olan sinema sektörünü 

baltalamama ve sinemanın ticari gelirinden mahrum kalmama kaygısı da bu sonuca 

etki etmiş olabilir. Fakat asıl neden, siyasal elitin, bu faaliyetleri bir endoktrinasyon 

aracı olarak kullanma isteği ve planıdır. Dolayısıyla dönemin atmosferi dikkate 

alındığında başta sinema, tiyatro ve edebiyat olmak üzere farklı sanat dallarının çocuk 

gelişiminde “olumlu” bir etki yaratabilmesi için “öğretici” bir nitelik taşıması 

gerektiği düşüncesinin muteber olduğu saptanabilir. Öğreticilikten kasıt, “milli ruha”, 

“milli ahlâka” ve rejimin temel ilkelerine dair ders verici bir özelliğe sahip olmaktır. 

Siyasal seçkinlerce seçilen, sınıflandırılan ve denetlenen, eğitmenler tarafından 

gösterimine nezaret edilen sanatsal eselerin, çocuklara sunulmasında zarardan çok 

                                                 
43 Örneğin bkz. H. A. Malik, Türkiye’de Sinema ve Tesirleri, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, 
1933, s. 44. 
44  Örneğin çocuk terbiyesi üzerine de yazılar yazan Burhan Cahit, “üstün bir hayatın parçalarını 
gösteren” filmlerin “genç ruhlar” üzerinde “tehlikeli” tesirleri olduğunu iddia etmiş; kız çocuklarının 
izledikleri duygusal filmler nedeni ile aile hakkındaki düşüncelerinin bulandığını savunmuş ve 
bunlardan yola çıkarak Fuat Bey’in yasa teklifini desteklemiştir. Bkz. B. Cahit, “Bugünün Çocuğu 
Nasıl Yetişir?”, Çocuk Haftası, Kitap:7, 193?, s. 33. Fuat Beyin yasa teklifinden memnuniyetini dile 
getiren bir diğer isim için bkz. Muallim A. H. Yaşaroğlu, “Çocuklarımız İçin”, Yeni Türk Mecmuası, 
Cilt: 1, No: 31, Mart 1935. 
45 Aynı zamanda Çocuk Esirgeme Kurumu başkanlığı da yapan Fuat Bey, 1926, 1928, 1935 ve 1941 
tarihlerinde dört kez yasa teklifinde bulunmuştur. Bu yasa teklifi vesilesi ile mesele, kamuoyunda 
tartışılmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. S. Öztürk, “Çocuk Seyircilere Yönelik Yasal Kısıtlama 
Girişimleri: Fuat Umay’ın Yasa Teklifleri (1926–1941), Türk Film Araştırmalarında Yeni 
Yönelimler, Sinema Dizisi: 6, Bağlam, İstanbul, 2006, s. 155–172. 
46 24.04.1930 tarihli ve 1593 no’lu Hıfzıssıhha kanununun 167. maddesine göre, 12 yaşını bitirmemiş 
çocukların sinema, tiyatro ve benzeri yerlere götürülmesi yasaklanmıştır. 6 yaşını bitirmiş çocuklar, 
büyüklerinin nezaretinde çocuklara mahsus hazırlanmış film vs. izleyebilirler.  
47 Sagay’ın “Sinemalar Hakkında Tamim”inde çocukların gitmesine izin verilmeyecek ve mekteplerde 
kati suretle gösterilmeyecek filmler şöyle sıralanmıştır: Milli hislere ve ülküye zarar verenler; 
cumhuriyet rejimi ve askerlik hakkında olumsuz ifadeler barındıranlar; dini hisleri tahrik edenler; açık-
saçık olanlar; cinayet, intihar vb. vahşet ve şiddet içerenler; öğrenci ahlâkını, aile hislerini ve disiplinini 
zayıflatanlar. Bkz. İ. Kaplan, a.g.e., s. 190, 191. 
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yarar vardır. Muallim Abdülbaki’nin hazırladığı Yurt Bilgisi kitabındaki şu ifadeler, 

sinemadan yola çıkarak, bahsi geçen ‘nitelikleri’ özetler hüviyettedir:  

 

 

Sinemalara gelince, her memlekette çocuklar ve büyükler için ayrı ayrı 
sinemalar vardır. Büyüklerin gittikleri sinemalara küçükler gidemezler. 
Çocuk sinemaları çok faydalıdır. Çocukların derslerine ait birçok 
faydalı bilgileri eğlenceli bir tarzda gösterir. Çocuklar tarih derslerine 
ait bir vakayı sinemada gördükleri zaman artık onu hiç unutmazlar. 
Bizde de böyleleri olsa ne kadar iyi değil mi? Mesela gözbebeğimiz 
Gazi Paşamızın yarattığı büyük milli mücadeleyi güzelce gösteren 
filmler yapılsa, her ilkokulun küçücük sinema salonunda gösterilse ne 
kadar iyi olurdu.48            

 

 

Muallim Abdülbaki’nin bu önerisi, gelecek yıllarda hayata geçirilir; hatta benzer 

fikirlerin, çocuk edebiyatına dahi yansıdığı görülür. Küçük Durmuş ve arkadaşlarının 

öğretmenlerinin önderliğinde sinemaya gidişleri ve beyazperdede İstiklâl Harbi’ne 

dair bir film seyretmeleri, bu eksende güzel bir örnektir. Çocuklar, seyrettikleri 

filmden o kadar etkilenirler ki sık sık tezahüratta bulunurlar. Mustafa Kemal ve İsmet 

İnönü’nün hücum emirlerini ve askerlerin giriştikleri muharebeleri birbirlerine 

heyecanla anlatırlar; hatta küçük Durmuş, filmi izledikten sonra öğretmenine 

büyüyünce asker olmak istediğini dahi haykırır.49 Film, amacına ulaşmıştır.    

 

                                                 
48 Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı), Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 113. Benzer 
ifadeleri H. A. Malik’in Türkiye’de Sinema ve Tesirleri adlı eserinde de görmek mümkündür. Bkz. H. 
A. Malik, a.g.e., s. 45. Genel bir yorumla sinema konusunda eleştirel tavır takınan Muallim Ahmet 
Halit Yaşaroğlu da ‘öğreticilik’ bağlamında benzer düşünceleri şu şekilde ifade etmektedir: “Sinema, 
çocuğa tarih, coğrafya, yurt tetkiki ve tabiat dersleri için büyük bir yardımcı olabilir… Balıkların 
hayatı, böceklerin, kuşların, ehlî ve vahşi hayvanların yaşayışları, muhtelif memleket manzaraları, 
yurda ait her nevi şeritler, fabrika hayatı, sanayi hayatı, yeni ihtiralar ve keşifler, az heyecanlı ve 
çocuğa ibret verecek tarihi hâdiseleri klâsik çocuk romanlarının filmleri bitmez tükenmez bir 
hazinedir.” Muallim A. H. Yaşaroğlu, “Çocuklarımız İçin”, Yeni Türk Mecmuası, Cilt: 1, No: 31, 
Mart 1935, s. 1932, 1933. Sinema vasıtasıyla her dersin görülebileceğini ileri süren bir başka örnek için 
bkz. F. Uzun, Mektepçiliğe Dair, İstanbul, 1935, s. 16. Tüm bunların dışında bahsi geçen yorumun 
çocuk dergileri içinde de mevcut olduğu tespit edilebilir. Şen Çocuk dergisinde “Niçin Okuyoruz” 
köşesinde coğrafya ile ilgili tanıtıcı bilgilerin yer aldığı bir metinde geçen şu ifadeler bu duruma ilginç 
bir örnektir: “Yurt coğrafyasını gayet iyi anlatacak ve bizde de yurt sevgisini alevlendirecek bir vasıta 
daha vardır ki o da sinemadır. Yurdumuzda bütün bu sevdiğimiz kasaba, şehir ve köylerinin belli başlı 
nehir ve göllerinin ve bağ bahçelerinin ve meşhur pazar yerlerinin şehirlerde ve kasabada yaşayan 
insanların yaşayış tarzını gösteren filmlerimiz olsa emin olun ki yurdu görmüş onu anlamış, sevmiş 
oluruz.” Bkz. Şen Çocuk, Sayı: 10, 1 Teşrinisan, 1932, s. 14.   
49 M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933, s. 42–45. 
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Son olarak, çocuğun terbiye edilmesinde bedensel faaliyetlerin önemine dair pedagoji 

kitaplarında yer alan birkaç noktayı kısaca belirtmek gerekir (zira bu konu daha 

önceki bölümde farklı yönleriyle ele alınmıştır). Tahmin edilebileceği üzere, çocuk 

yetiştirilmesini konu alan eserlerde, çocuklara verilmesi gereken zihinsel alışkanlıklar 

kadar bedeni terbiye meselesi de sıklıkla vurgulanmıştır. Cumhuriyetin “yurtta 

çoktandır ihmal edilen bedeni terbiyeyi önemsediği” ve bu konuda -mahdutta olsa- 

kayda değer adımlar attığı ifade edilmiştir.50 Ayrıca başta anne babalar ve öğretmenler 

olmak üzere çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu herkesin, vatan evlâtlarının sağlığını 

ve dayanıklılığını arttırmaya yönelik esasları tatbik etmesi gerektiğine dair ifadeler, 

terbiye başlığının altında anlatılmıştır: 

 

 

Çocukları beden itibari ile mükemmel bir hale koymak lazımdır. Bunun 
için sıhhatlerine itina etmek, onlara sıhhat kaidelerine uygun itiyatlar 
vermek, yine fenni esaslara uygun olmak şartı ile çocukları jimnastikle 
ve sporla ülfet ettirmek, bu suretle vücutlarının hem sıhhatini hem 
mukavemetini hem de güzelliğini temin etmek icap eder.51       

 

 

“Milli pedagoji” ve terbiye kitaplarında sıklıkla ifade edilen disiplin konusunun 

gündeme getirildiği satırlarda, bedensel ve zihinsel denetimin sağlanmasının, 

“yurttaşlık vazifelerinin” ifasında önemli rol oynadığı vurgulanmıştır. 52  Yukarıda 

ifade edilmeye çalışıldığı üzere, ebeveyn ile çocukları, öğretmen ile öğrencileri 

arasındaki ilişkinin temelini, disiplinin oluşturması gerektiğine dair inanç, zaman 

zaman ordudaki nizama atfen de dile getirilmiş ve öğrenciler ile askerler arasında 

benzerlikler kurulmuştur. 53  Emir-komuta düzeninin ve hiyerarşik örgütlenme 

usullerinin, hem vücudu hem de zihni “zararlı istidatlardan” koruduğu söylenmiştir. 

Askerliğin, “ıslah olmayan” çocukları ve gençleri nasıl terbiye ettiğini örneklendiren 

                                                 
50 M. Sadık, Çocuğun Cismi ve Ruhu, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1933, s. 9. 
51  İ. Alaeddin, a.g.e., s. 4 ve ayrıca benzer ifadeler için bkz. H. Özgü, Çocuğunu Nasıl 
Yetiştirmelisin?, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1944, s. 37. 
52 Disiplinli olmayı çocuklar için temel bir nasihat olarak ele alan bir diğer örnek için bkz. ve M. Falay, 
Çocuğuma Öğütler, Ankara, 1946, s. 3. 
53 Örneğin Peyami Safa’nın hazırladığı kıraat kitabında, bir muallimin öğrencilerine geçit resmi yapan 
askerleri göstererek söyledikleri bu “ilişkiyi” gösterir: “Askerleri sevmelisiniz çocuklarım. Onlar bizim 
bekçilerimizdir. Yarın, toprağımıza bir düşman ordusu saldırdığı vakit, bizim için kanlarını 
dökeceklerdir. Bunlar da henüz çocuk sayılırlar. Sizlerden birkaç yaş büyüktürler. Onların da 
mektepleri, kışla mektepleri vardır. Aralarında, bizim aramızda olduğu gibi, zenginleri, fakirleri 
vardır.” Bkz. P. Safa, Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat, Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, 
İstanbul, 1934–1935, s. 22.     
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ifadeler; çocuk hikâyelerine ve romanlara da yansımıştır. Örneğin “Sokak 

Çocukları”nda, haylaz Cevad’ın haşarılıklarına müsamaha ile bakan Kâhya Osman, 

kendinin de çocukluk ve ilk gençlik çağında yaramaz olduğunu ancak askere gidince 

uslanıp hizaya girdiğini mırıldanırken, “askerliğin erdemleri” üzerine üstü kapalı 

sinyaller gönderir.54 Benzer olay örgüleri ve ifadeler, günümüzün çocuk ve gençlik 

yayınlarında da bir ölçüde kendini gösterir.55  

 

 

3.1.1. Terbiyenin Mütemmim Cüzü: ‘Düzene İtaat’ 
 

 

İtaat kavramı, daha önce çeşitli vesileler ile ifade edildiği üzere, çocuk terbiyesinin ve 

dolayısıyla ‘ideal yetişkin’ tasavvurunun önemli bir parçasıdır. Çocukların nasıl daha 

itaatkâr ve ahlâklı yetiştirilebileceğini irdeleyen metinlerde, öncelikle ebeveynlerin 

itaatkâr ve hüsnü ahlâk sahibi olması gerektiğine dair yorumlar, bu tespitin en güzel 

kanıtıdır. 56  Cumhuriyet seçkinleri için, itaat kavramının “milli pedagoji” içindeki 

yerine dair tam bir uzlaşıdan söz etmek mümkün olmamakla birlikte, rejimi ve rejimin 

vaaz ettiği düzene boyun eğme bağlamında bir ortak duruşun mevcut olduğu rahatlıkla 

ileri sürülebilir.57 Sorgulayan, araştıran, yaratıcı, hür bireye vurgu yapan metinlere 

kısmen tesadüf edilir58; hatta kimi zaman çocukları “yukarıdan aşağıya bir nüfuzla” 

                                                 
54 İ. F. Sertelli, Sokak Çocukları, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 14.  
55 Örneğin Bayladı’nın roman kahramanı Efe İhsan, çocukluğunda oldukça haşarıdır; sürekli kavgaya 
karışır. İhsan’ın “sivil hayatta adam olmayacağına inanan” babası, onu zabit mektebine vermeyi tek 
çözüm yolu olarak görür; sonunda askeri mektebe giden İhsan, bir kahraman olarak yetiştirilir ve 
memleketine hizmet eder. Bkz. D. Bayladı, Gece Yarısı Çalınan Kapı: Kurtuluş Savaşı’nda İki 
Çocuk Kahraman, Bulut, İstanbul, 2006, s. 23–28.  
56 Özellikle bkz. A. Ş. Şavli, “Çocukların Terbiyesi”, Çocuk Haftası, Kitap: 7, 193?, s. 49. 
57 İsmail Kaplan’a göre bizzat Mustafa Kemal, “milli düzene itaat” konusunda tavizsizdir: “Evrensel 
teorik bilgiye ve enternasyonal değerlere güven duymayan Mustafa Kemal, milli düzene saygılı itaatkâr 
yurttaşlar yetiştirmek üzere öğrencilerin milliyetçi öğretilemeden geçrilmesi çağrısında bulunur.” Bkz. 
İ. Kaplan, a.g.e., s. 140,    
58  Örneğin İhsan Beyin New York maarif müdürlüğünün raporunu özetlediği makalede, “tenkidi 
muhakeme itiyadını inkişaf ettirmek” başlığı altında, çocukta araştırıcı/sorgulayıcı yanın ortaya 
çıkarılması meselesi üzerinde önemle durulmuştur. Bkz. İhsan, “İlk Mekteplerin Esaslı Gayeleri”, 
Terbiye, No: 17, Eylül 1929, s. 8, 9. Yine erken cumhuriyet döneminin önemli isimlerinden Cemil 
Sena (Ongun), hür düşünceli çocukların yetiştirilmesini, çağdaş terbiyenin bir gereği olarak savunur. 
Yazara göre “hakiki ve demokrat bir cemiyet, irade ve temayüllerini, hür olarak istimal ve inkişaf 
ettirmiş olan insanların dimağına istinat eder. Bu nokta-i nazardan terbiyenin gayesi: Kabiliyet ve tabiat 
itibari ile değil; gaye itibari ile mütecanis insan yetiştirmektir.” Bkz. C. Sena (Ongun), “Muasır 
Terbiyenin Gayesi”, Yeni Türk Mecmuası, sayı: 19–20, Mart 1934, s. 1430.     
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terbiye etme usulü eleştirilir59, ancak bahsi geçen metinlerde de sorgulamanın bittiği 

yer, rejimin kurucuları, ilkeleri, simgeleri ve yasalardır. Öyle ki; bireylerin ancak 

devletin kanunlarına riayet etmek kaydı ile özgür olabilecekleri düşüncesi, 

‘yurttaşlığın bilgisi’ni oluşturmuştur. Bir başka deyişle, hür olma ve hak kullanma 

ehliyeti, “milli menfaatlere” ve “düzene” itaate endekslenmiştir: 

 

 

…Fakat şunu da iyi bilmek lâzımdır ki, her çıkarın üstünde büyük bir 
çıkar vardır ki o da yurt çıkarı, bağımsızlık kaygısıdır. Haklarımızı 
kullanırken daima vatanımızın çıkarını, milletimizin bağımsızlığını 
düşünmek en büyük ve genel görevimizdir. Onun için milletin arasına 
eski ve bâtıl fikirleri sokmak, ikilik çıkarmak gibi hareketlerle bu 
haklardan kötü bir şekilde yararlanmaya kalkan adamdan bu hakları 
almak da milletin bir görevi olur.60    

 

 

Düzene itaat ve kanunlara saygı başlığı altında, hakların kullanım sınırları yanında 

adalet mekanizmasının işleyişine dair temel bilgiler de çocuklara aktarılmıştır. Bu 

çerçevede dikkat çeken hususlardan başlıcası, yargı mensuplarının bilhassa da 

hâkimlerin nasıl tasvir edildiğidir. Hâkimler, genellikle “bilgisi iyi, ahlâkı düzgün, 

doğru bir adam” olarak tarif edilmiştir. 61  Karar verirken, hâkimlerin herhangi bir 

yanlışlık olmamasına özen gösterdikleri vurgulanmıştır. Dolayısıyla asayiş ve huzurun 

devamlılığında, kanuni mercilerin kararları ve bu kararlara riayet edilmesi gereği bir 

‘vatandaşlık şartı’ olarak çocuklara belletilmeye çalışılmıştır. 

 

Çocukların terbiye edilmesine yönelik kaleme alınan makale ve kitaplarda, özellikle 

yasalara ve uygulayıcılarına itaat kültürünün yerleştirilmesi için çok sayıda yöntem 

öngörülmüştür. Bu başlık altında en çok dikkat çeken yöntemlerden biri oyunlar ve 

oyuncaklardır. Oyun, çocuklar için “fıtri bir ihtiyaç”, “neşe kaynağı”62 ve ekseriyetle 

“hayal ile filli birleştiren” ve çocukta birikmiş enerjinin boşalmasını sağlayan bir 

                                                 
59 Örneğin bkz. K. Nami (Duru), Terbiyevi Yazılar: Birinci Kitap, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 
1931, s. 72. Kâzım Nami, benzer görüşlerini daha sonra “Hür Terbiye” adlı makalesinde de dile 
getirmiştir. Bkz. K. Nami (Duru), Terbiyevi Yazılar: İkinci Kitap, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 
1932, s. 28-31.  
60 Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı), Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 46. 
61 Örneğin bkz. Maarif Vekilliği, Yurt Bilgisi, İlk Mektep Kitapları: Beşinci Sınıf, Türk Kitapçılığı 
Limitet Şirketi, İstanbul, 1933, s. 26. 
62 Bkz. S. Sırrı (Tarcan), “Çocuk Oyunları”, Terbiye, No: 21, Kânunusani 1930, s. 37.  
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kavram olarak tarif edilmiştir.63 “Oynayan çocuk sağlıklıdır” düşüncesi egemendir.64 

Genellikle çocuk terbiyesine dair kitaplarda, oyunların çocuk yetiştirmedeki önemi 

vurgulanmış65; çocukların toplu oyunlara özendirilmesi öğütlenmiştir. Çünkü toplu 

oyunlarda çocuklar, oyuna girerken ya da oyundan çıkarken diğer arkadaşlarına haber 

vermek, oyunun kurallarına uymak zorundadır. Oyunun kaidelerine riayet etmeyen ya 

da ‘keyfi’ davranan çocuklar ise, arkadaşlarınca dışlanırlar. Toplu oyunların bu 

özellikleri; çeviklik, beceriklilik, tedbirli olmak vasıflarının yanı sıra çocukta yasaya 

itaat duygusunun “ilk köklerini atar.”66 Ayrıca toplu oyunlar vasıtası ile çocuklardaki 

diğergâmlık duyguları beslenir ve ‘birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’ ilkesi 

yerleşir. 67  Oyun araçları olarak oyuncaklar da çocukların terbiyesinde önemlidir. 

Çocuklara nesneleri öğreten, güzel vakit geçirten, onların hayal güçlerini genişleten 

başlıca materyaller, oyuncaklardır. Fakat çocuğa verilecek oyuncaklar, gelişigüzel 

seçilmemeli; çocuğun yaşı, cinsiyeti hesaba katılmalıdır. Örneğin erkek çocuklara 

tabanca, top, asker; kız çocuklarına ise bebek, mutfak eşyası vs. alınmalıdır.68 Fakat 

tüm bunların ötesinde ‘cumhuriyetçi ilkeler’ ve ‘ulusal değerler’, çocuk için yapılacak 

ve çocuğa alınacak oyuncakların tercihinde temel kriter olmalıdır: 

 

 

Çocuk, oyuncaklarla milletini, vatanını, tarihini öğrenmelidir ve 
telkinle, ders tarzında değil, hayat ve yurt bilgisini gayri vicdani 
bellemelidir.69     

 

Dört beş yaşındaki çocuğa inkılâp prensiplerini aşılamanın en doğru 
yolu oyuncaklardır. Bunun için ana babanın özenecekleri işten biri, 

                                                 
63 Örneğin bkz. N. Yücelt, Çocuğun Tahlili ve Terbiyesi, Ankara Kitapevi, Bursa, 1935, s. 49. 
64 Bkz. Ş. Kamil, Çocuklara ve Gençlere Nasıl Bakmalı?, Tefeyyüz Kitaphanesi, İstanbul, 1932, s. 5, 
6. 
65  Çocuk yetiştirmede oyunların yeri üzerine özellikle bkz. S. Yazğan, Çocuk Terbiyesi, Aydın 
Halkevi Yayımlarından No: 6, Konferans Serisi No: 1, Ticaret Basımevi, İzmir, 1935, s. 5-9. 
66 T. Atay, Çocuk ve Genç Terbiyesi Üzerine Öğütler, Ankara Ar Basımevi, Ankara, 1948, s. 57. 
Benzer bir şekilde Dr. Ali Şükrü Şavlı da oyunun terbiyevi önemini şu cümleler ile özetler: “Oyun 
vasıtası ile hakka hürmete, nizama ve adaba uymaya, inzibata da alıştırırsınız. Nefislerine, bazı 
arzularından men etme itiyadını verirsiniz.” Bkz. A. Ş. Şavli, “Çocukların Terbiyesi”, Çocuk Haftası, 
Kitap: 7, 193?, s. 48. 
67 F. K. Gökay, “Çocuk Terbiyesinde Düşünülecek Noktalar”, Çocuk Haftası, Kitap: 7, 193?, s. 42. 
68 Örneğin bkz. Annelere Öğüt: Yeni Doğan Çocuklara Nasıl Bakılır?, Türkiye Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Merkezi Neşriyat ve Propaganda Şubesi Sayı: 19, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1941, 
s. 62. 
69 M. Yesari, “Çocuk ve Oyuncak: Çocuk Ne İle Oynamalı?”, Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi, Sayı: 33, 
Haziran 1929, s. 15, 16. 
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Türk ulusunun geçirdiği yüce devrim prensiplerine ve düşüncelerine 
uygun oyuncaklar seçmektir.70  
 

 

Çocuklar için kaleme alınan edebi metinlerde, bilhassa terbiyevi olma 

iddiasındakilerde, itaat ve düzenin sağlanması kavramları geniş yer tutmuştur. 

Cumhuriyet idaresinin, düşmanı yurttan kovduktan sonra tüm kuvveti ile “dahili 

asayişi” temin yönünde çaba sarf ettiği ve kent-taşra/ova-dağ demeden düzeni 

sağlamlaştırdığı yazılmıştır. Bilhassa yeni rejimin dağlardaki eşkıyalığı, köylerdeki 

hırsızlığı bitirdiği iddia edilmiştir.71 Ayrıca toplumsal yaşamda ‘itaat ilişkisini’ ve 

‘müesses nizam’ı bozmak isteyenlerin her zaman mevcut olabileceği fakat ‘nifak 

sokan’, ‘düzen’e karşı başkalarını kışkırtanlara gerekli cevabın verileceği anlatılmıştır. 

Bu eksende en çarpıcı örneklerden biri, Sebze Bahçesinde İsyan adlı piyestir. Piyesin 

başında, elma ağacının en tepesinden toprağa bir elma yuvarlanır. Elmanın yanına 

gelen kertenkele, onun neden ağacın en yüksek dalına çıktığını sorar; elma, tüm kibri 

ile tabi ki en tepede olmak için diye cevap verir. Hınzır kertenkele, ağacın altına bez 

germeyen bahçıvanı bu durumdan sorumlu tutar ve elmaya ondan intikam almak 

isteyip istemediğini sorar. Berelenmiş kibirli elmanın cevabı olumludur; bunun 

üzerine kertenkele sebzeler arasında isyan çıkarmayı teklif eder. Elma ve kertenkele, 

sebzelerin yanına giderek onları bahçıvana karşı doldurur. Köklerini topraktan çıkaran 

sebzeler, tüm bahçenin düzenini bozarlar. Bunun sonucunda önce örtüsü kaldırılan 

kavun arılara hedef olur; daha sonra bir balkabağı hareket ederken çilekleri ezer ve 

ortalık karışır. Kahkaha çiçeği, sebzelere oyuna geldiklerini şu sözlerle anlatır: 

“Arkadaşlar hayatta cemiyet içinde böyle zararlı mahlûklar pek çoktur… Onlardan 

sakının! Size gelince sevgili dostlarım, tavsiye ederim ki tekrar eski yerlerinize 

geçiniz. Kendinizi gene bahçıvanın ihtimamlı ellerine tevdi ediniz; böyle yapmakla 

çok iyi, çok doğru hareket etmiş olacaksınız! Bahçe tıpkı bir memleket, bizler ahalisi, 

bahçıvan da onun idare amiridir!”72  Piyeste görüldüğü üzere ‘müesses nizam’ın 

korunması meselesi, herkesin kendine biçilen çerçeve içinde kalması ve ‘işi bilene’ 

                                                 
70 H. M. Evren, “İyi Bir Oyuncak Muallim Değerindedir”, Çocuk Haftası, Kitap: 7, 193?, s. 79. Şunu 
da eklemek gerekir ki Hilmi Malik de ülkede arzuladığı oyuncakların olmadığının farkındadır. Bu 
nedenle bir an önce belirttiği nitelikteki yerli oyuncakların yapımını hayal etmektedir.  
71 Örneğin bkz. M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933, s. 20. 
72 Sebze Bahçesinde İsyan, Resimli Ay Matbaası Mektep Temsilleri Serisi, No: 3, İstanbul, 1931, s. 
13. 
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sorgusuz sualsiz itaat etmesi ile olanaklıdır. 73  Genel kanı bu olunca, tahmin 

edilebileceği gibi, “düzeni muhafaza” ile görevlendirilmiş güçlerin, çocuklar için 

yazılmış metinlerde hem ‘heybetli’ hem de çoğu zaman ‘sevimli’ bir niteliğe 

büründürülmesi anlaşılabilir bir durumdur. Öyle ki yalnızca askerler değil birçok 

örnekte polisler de hak ve adalet yolundan ayrılmayan, nizamı koruyan, yardımsever 

ama aynı zamanda kuvvetli şahsiyetler olarak resmedilmiştir.74  

 

             

   3.2. ‘İdeal’ Çocuğun Ailesi 
 

 

Cumhuriyet döneminde, çocukluk bağlamında Osmanlı modernleşmesi ile süreklilik 

arz eden temel unsurlardan biri, evliliğin ve ailenin rolü ile biricikliğine ve kıymetine 

yapılan atıfların sıklığıdır. Öne çıkarılan unsurlar farklılık göstermekle birlikte, 

çocuklara yönelik hazırlanan tüm eserlerde (ders kitapları dahil olmak üzere), evliliğin 

‘kutsiyeti’, ‘ailenin mümtaz konumu’ ve ‘anne-babaya itaatin önemi’ muhafaza 

edilmiştir. Her şeyden evvel, siyasal seçkinler nazarında evlenme, “ferdi olmaktan 

ziyade içtimai, umumi, milli bir iş”tir. Evlilikte mutlaka “cemiyetin hayrı ve 

menfaati” gözetilmeli; evlenecek çiftler bu “bilinç” ile hareket etmelidir.75 ‘Ulusun 

teminatı olarak doğru evlilik’, aile kurumunun ilk adımıdır. Toplum, ailenin “ruhsal 

ve bedensel sağlığı” ve böylece “sağlam nesil” yetiştirilmesinden sonsuz “yarar” 

sağlar.76 Cemiyetin temel taşı aile olduğuna göre, aile ocağında başlayan terbiye de 

gençlik dönemi başta olmak üzere tüm hayata yansır. Dolayısıyla “milli terbiyenin” 

güçlü olabilmesi için öncelikle “uyumlu” ve “medeni” ailelerin mevcudiyeti şarttır. 

Bu bağlamda daha önce de kısaca değinildiği üzere, anne-baba ve kardeş sevgisi, aile 

büyüklerine saygı ve itaat, ‘ideal’ çocukta olmazsa olmaz özelliklerin başında yer 

almıştır. Anne-baba sevgisinin ve ilgisinin, ‘ahenkli’ bir aile yaşamının, çocuklarca en 

çok ihtiyaç duyulan öğe olduğu düşüncesi, hem pedagojik formasyon içeren 

                                                 
73 Çocuk dergilerine yansıya benzer bir örnek için bkz. Işıtman, “Arılar” Çocuk, No: 38, 11 Haziran 
1937.  
74 Trafik polisi üzerinden yağılan benzer bir betimleme örneği için bkz. M. Atatuğ, Ben de Asker 
Olacağım!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944, s. 18, 19. 
75 N. A. Küçüka, Kadın Hukuku, Hâkimiyet-i Milliye Matbaası, 1931, s. 193 Benzer bir yorum için 
bkz. M. O. Uzman, “Öjenik”, CHP Konferanslar Serisi, Kitap 2, Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara, 
1939, s. 7. 
76 Dr. H. Veldet, Evlenme ve Boşanma, Ankara Halkevi, 1938, s. 16. 
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metinlerde hem de edebi eserlerde işlenmiştir.77 Birbirlerinden ayrılmış, boşanmış ya 

da ciddi geçimsizlik yaşayan çiftlerin çocuklarında “milletin geleceğine menfi etkiler 

yapan asabi buhranlar”ın görülebileceği iddia edilmiştir. 78  Sürekli münakaşa eden 

anne ve babaların evlâtlarında ‘otorite zafiyeti’nden doğan “düzensizlik”, 

“müzevirlik” ve “istikbal hakkında bedbinlik” görüleceği düşünülmüştür. Hane içi 

tartışmalarda bir gün annenin, diğer gün babanın dediğinin gerçekleştiğini gören 

çocuk, evde sözü geçen büyük tanımayacağından “itaatsiz” olacaktır. İtaat ve saygı 

kavramlarının oturmadığı bir çocukta milletine, insanlığa ve yasaya saygı da 

beklenemez.79  

 

Kendi içinde “ahenkli” bir ailenin, saygı ve sevgi duygularını, büyüklerine itaat 

alışkanlığını çocuklara aşılayacağına dair güven ise tamdır. Öyle ki huzurlu bir aile 

ortamının, sevecen ve bilgili ebeveynlerin, çocuklara ve dolayısıyla tüm yurda mutlu 

bir gelecek hazırlayacağı inancı, çoğunlukla da cumhuriyetçi idealler ile süslenmiştir. 

Sevgi dolu bir ailede yetişen çocuğun her ne pahasına olursa olsun önündeki engelleri 

aşacağı fikri, cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne, çocuk hikâye ve romanlarına 

yansımıştır.80 

 

Çocukların anneleri ve babaları ile birlikte büyümeleri gerektiği fikri, yetişkinlere ve 

çocuklara görece birlikte hitap edebilecek şekilde kaleme alınmış edebi eserlerde 

oldukça ön plandadır. Bu bağlamda özellikle ele alınması gereken yapıtların başında, 

Mahmut Yesari’nin Bağrıyanık Ömer’i gelmektedir. Yesari, 1930 yılında yayımlanan 

bu eserinde, güçlü bir Efe ile eşi arasındaki huzursuzluğun, oğulları Ömer üzerindeki 

olumsuz etkilerini anlatır. Çiftler arasındaki geçimsizlik ve köyü saran dedikodular 

neticesinde Efe, karısından ayrılmaya karar verir fakat hem Efe hem de eşi, Ömer’i 

kendi yanına ister. Yazar, bu süreçte küçük Ömer’in burukluğunu, yalnızlığını ve 

hüznünü oldukça dokunaklı bir üslupla aktarır. Annesi ve babası ayrılan Ömer, bir 

                                                 
77 Örneğin bkz. İ. Hilmi Alantar, Sağlam Okul Gençliği, Maarif Matbaası, Ankara, 1944, s. 20. 
78  H. Özgü, Çocuğunu Nasıl Yetiştirmelisin?, Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul, 1944, s. 43-45; 
Annelere Öğüt: Yeni Doğan Çocuklara Nasıl Bakılır?, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi Neşriyat ve Propaganda Şubesi Sayı: 19, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1941, s. 87; Dr. H. 
Veldet, Evlenme ve Boşanma, Ankara Halkevi, 1938, s. 16 ve M. Sadık, Çocuğun Cismi ve Ruhu, 
Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1933, s. 49 ve H. K. Tunakan, “Mektep ve Mekteplide Tahlili Ruhi”, 
Poliklinik: Aylık Tıp Mecmuası, Ayrı Basım, Sayı: 83, Mayıs 1940, s. 7. 
79 T. Atay, Çocuk ve Genç Terbiyesi Üzerine Öğütler, Ankara Ar Basımevi, Ankara, 1948, s. 60-63. 
80 C. Uçuk anne baba sevgisini sonuna kadar hisseden kahramanı Kemal’in hiçbir şeyden korkmadığını 
vurgulaması boşuna değildir. Bkz. C. Uçuk, Gümüş Kanat, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 25. 
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müddet sonra bir yandan üvey anne diğer yandan üvey baba ile muhatap kalır ve tüm 

iyi niyetine rağmen, her iki tarafta da ‘istenmeyen çocuk’ ilân edilir. Romanın 

sonunda tüm bu olup bitene dayanamayan Ömer intihar eder.81 Bağrıyanık Ömer ‘de 

olduğu kadar esas temayı oluşturmasa da Küçük Durmuş’ta da ‘üveylik meselesi’ 

dikkat çekicidir. Buradaki temel fark, Durmuş’un annesi Keziban’ın zorla Veli isimli 

bir haydut ile evlendirilmesidir. Veli, Keziban’ı hırpaladığı gibi kadının oğlunu da 

sürekli döver ve nihayetinde küçük çocuk kurtuluşu evden kaçmakta bulur.82 Bahsi 

geçen örneklerde olduğu gibi, mutsuz evliliklerin, boşanmaların veyahut sonradan 

zorla evlendirmelerin, çocuklar üzerindeki yaralayıcı etkisinden bahseden eserlerin 

ortak noktası, ebeveynlere dolaylı yönden nasihat verme kaygısını gütmeleridir. 

Ayrıca anne ve babası ile birlikte huzur içinde yaşayan çocuklara, ne denli ‘şanslı’ 

oldukları hatırlatılmıştır. 

 

Çocuklar için kaleme alınan tüm eserlerde, “uyumlu” ve “huzurlu” bir aile için gerekli 

unsurların arasında, çocukların aile içindeki “yerlerini” ve “görevlerini” bilmeleri 

bahsi sayılmıştır. ‘İdeal çocuk’, “nankörlük etmeden evlâtlık vazifelerini” yapmalıdır. 

Bahsi geçen “evlâtlık vazifeleri”, geniş manada düşünülmelidir. Evin içinde anne-

babaya yardım ve sorgusuz sualsiz itaatten, daha sonraki yıllarda -özellikle yaşlılık 

evrelerinde- onlara bakmaya kadar uzanan bir dizi “vazife” söz konusudur. Anne ve 

babanın istek ve tasarruflarına boyun eğmek, öncelikli meseledir. Çocuklarını gözeten 

ve koruyan ebeveynler, –‘tıpkı devlet gibi’- onlar için en iyisini bilenlerdir. ‘İdeal 

çocuk’, kendisini himaye edenlere, onun için çalışanlara hürmet ve itaat etmeyi 

öğrenmelidir. Bu sayede ileride ‘devletinin belirlediği kaidelere’ de uyması 

kolaylaşacaktır.     

 

‘Evlâtlık görevleri’, çocuklar için hazırlanan tüm metinlerde istisnasız bir şekilde 

kendini gösterir. Bilhassa çocuk hikâyeleri, ailesine ve yakın çevresine yardım için her 

türlü fedakârlığı göze alan çocuklarla doludur. Hikâyelerde yetim ya da öksüz kalmış 

çocukların çabası ise, daha da büyüktür. Örneğin geç vakit ormandan annesi için 

topladığı ağaç dalları ile dönen çocuk83, ağa kurşunu ile ölen babasından sonra hasta 

                                                 
81 Bkz. M. Yesari, Bağrıyanık Ömer, Kanaat Kütüphanesi, 1930. 
82 Bkz. M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933. 
83  Bkz. P. ve N. İçsel, Kız ve Erkek Çocuklara Kıraat Kitabı: İlk Mektep-İkinci Sınıf, Hilmi 
Kitaphanesi, İstanbul, 1934, s. 39, 40.  



 133

annesine bakmak için durmadan iş arayan Mustafa84, annesi Münevver’e yardımcı 

olmak için Recai Beyin ticarethanesinde çalışan ve daha sonra başarısı ile ona ortak 

olan “şehit oğlu” Ali85, annesine yardım için örgü ören ve sırf bu yüzden derslerinden 

kalan “şehit kızı” Gülsüm 86 , mal müdürünün kendisine ve ninesine sarf ettiği 

“beceriksiz” sözüne alınan ve bunun üzerine yaz tatilinde topladığı otları satarak 

anneannesine bakmaya başlayan Turhan87, evini ve ailesini selden kurtaran öksüz 

Aydemir88 veya Fatma Bibi’nin ikizleri Parlak ve Durak’ın annelerine yardımları89 ilk 

akla gelen örneklerdir. 90  Şunu da not etmek gerekir ki; ‘fedakâr çocuklar’ın 

hikâyelerde anlatılan emekleri ‘yüce gönüllü’ insanlarca çoğu zaman da resmi 

hüviyetli birileri tarafından görülüp değerlendirilir. Ayrıca, ebeveynlere yardım 

özelinde ön plana çıkarılan işbölümü kavramı da açıklanmaya muhtaçtır. Öncelikle 

işbölümünün ‘doğal’ bir özellik olduğu kanaatinin yaygın olduğu belirtilmelidir. Sözü 

edilen işbölümü, tahmin edilebileceği üzere cinsiyetlendirilmiş görevlere atıfta 

bulunur. Çocuk hikâyelerinde kız çocuklar daha çok annelerine, erkekler ise 

babalarına yardım eder. 91  Erkek çocuklarının genellikle ‘bedensel kuvvet isteyen’ 

ve/veya ‘geçim işleri’ ile, kız çocuklarının ise daha çok ‘bakım işleri’ ile mükellef 

olarak tasvir edilmesi kayda değerdir. Yine çocuk mecmualarında kız çocukları için 

kaleme alınan pratik bilgilerin ev işleri ilgili olması da bu çerçevenin içinde 

düşünülmelidir.92 Benzer temaların ve rol dağılımlarının, farklı olay örgüleri içinde 

daha sonraki yıllarda da çocuk edebiyatı içerisinde yer aldığı ayrıca belirtilmelidir.                  

 

 

 

 

 

                                                 
84 Bkz. Muallim Murat, “Bir Parça Ekmek İçin”, Çocuk Sesi, No: 80, 23 Temmuz 1931, s. 6-9. 
85 Bkz. Vahit, “Recai Beyin Merhameti”, Şen Çocuk, Sayı: 7, 16 Mayıs 1932, s. 11 ve 13. 
86 Bkz. Vahit, “Gülsümün Örgüsü”, Şen Çocuk, Sayı: 9, 16 Teşrinievvel 1932, s. 11, 12. 
87 Bkz. Vahit, “Beceriksiz”, Şen Çocuk, Sayı: 17, 1 Mayıs 1933, s. 14. 
88 Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, s. 40-42.  
89 Bkz. C. Uçuk, Türk İkizleri, İstanbul Matbaacılık, 1960. 
90 Diğer örnekler için bkz. Çocukların Kitabı (çıkaran: N. Ata Sayan), Burhaneddin Matbaası, 1935, s. 
12. 
91 Kız çocuklarının annelerine yardım bağlamında öne çıkan katkıları, sofra kurma-kaldırma, yemek 
pişirme, bulaşık-çamaşır yıkama gibi daha çok hane içi işlerdir. Örneğin bkz. C. Uçuk, Kırmızı 
Mantarlar, Çocuk Esirgeme kurumu okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943.  
92 Örneğin Çocuk Duygusu dergisinde her sayıda “kız çocuklara ev işleri” adlı bir bölüm vardır. Bu 
bölümde kız çocuklarına yemek tarifleri başta olmak üzere ev ile ilgili pratik bilgiler verilir.   
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3.2.1. Çocuk Hikâye ve Masallarında Kadın-Erkek Modelleri ve 

İlişkileri 
 

 

Cumhuriyet döneminde ‘ideal’ kadınlık ve erkeklik modelleri ve rolleri, çeşitli yazılı 

ve görsel kaynaklar aracılığı ile çocukların tahayyül dünyasına dahil olmaya devam 

etmiştir. Bu çerçevede vurgulanması gereken, erkeklerin himaye eden/gözeten, 

kadınların ise korunan/sakınılan varlıklar olduğuna dair söylemin genel hatları ile 

geçerliliğini koruduğudur.93 Bunun da ötesinde, çocuklar için kaleme alınmış birçok 

metinde ‘ideal olanın’ zaten kadınlık ve erkeklik arasındaki bahsi geçen 

konumlanmanın sıkı sıkıya korunması olduğu çeşitli şekillerde anlatılmıştır. 94  Bu 

eksende erkekler, baba ya da ağabey rolünde ve ekseriyetle işine, evine ve çocuklarına 

sahip çıkmakla yükümlü figürler olarak tasvir edilir.95 Kadınlar ise, çocuklara yönelik 

hazırlanan metinlerde genellikle ‘anne kimliği’ ile ön plandadır. Çünkü annelik, 

dönemin siyasal/kültürel zihin haritasında, hem bir “kurtuluş” 96  hem de bir 

“kutsiyettir”. Bilhassa ev kadınları, bütün yaşamlarını yuvasına adamış, ‘özverili’ ve 

‘saygın’ varlıklar olarak resmedilir. 97  Çocuklarına düşkün ve onlar için her türlü 

fedakârlığı yapmaya hazır anne portreleri, çocuk eserlerinin ortak noktasıdır. Kocasını 

kaybettikten sonra ikiz çocukları için tüm zorlukların üstesinden gelen Cahit Uçuk’un 

roman kahramanı Fatma Bibi98  ve eşi şehit düştükten sonra oğlu için akıl almaz 

acılara tahammül eden hatta çocuğa uğruna “izzeti nefsini feda eden” Muallim 

                                                 
93 Ayrıca bir çok metinde erkeklerin, özellikle kadınların yanında korksalar dahi bunu belli etmemeleri 
gerektiği fikri işlenmiştir. Bkz. A. Z. Kozanoğlu, Atlı Han, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2003,  s. 147. 
94 Örneğin bkz. N. Rüştü, “Geçen Yazdan Bir Hatıra”, Çocuk Sesi, No: 249, 1 Teşrinevvel 1934, s.12, 
13. 
95 Örneğin A. H. Akseki, “iş baba olmak değil, evine ve çocuklarına sahip olmaktır. Evine bakmayan, 
çocuklarını gözetmeyen, evine ve çocuklarına sarf edeceği parayı başka yerlere veren bir baba; babalık 
vazifesini yapmıyor, evine ve çocuklarına borçlu olduğu hakları göremiyor” derken bu tabloya uygun 
bir betimleme yapar. A. H. Akseki, Yavrularımıza Din Dersleri: Birinci Kitap, Cumhuriyet Kitabevi, 
İstanbul, 1947, s. 41.      
96 Evliliğin özellikle genç kızlar için hem ruhsal hem de bedensel bir kurtuluş ve rahatlık olduğunu ileri 
süren metinlerden biri için bkz. H. K. Tunakan, Ailede Akıl Hıfzıssıhhası, Kader Basımevi, İstanbul, 
1938, s. 5.    
97 Halide Nusret’in Ev Kadını adlı şiirindeki şu mısralar yukarıda bahsi geçen betimlemeyi özetler: 
“Narin bir genç kadındır bu şen evin annesi/Bir nazlı ırmak gibi çağlar gönülde sesi/gözleri hülyalıdır, 
yumuşaktır, derindir!/Ev ona bir tapınak, aile aşkı dindir!/…Her ne olursa olsun mevkiiniz, yaşınız/Bu 
kadının önünde eğilmez mi başınız?” H. Nusret Zorlutuna, “Ev Kadını”, Okuma Kitabı: Ortaokul 
Sınıf: I, Devlet Basımevi, İstanbul, 1936, s. 83.     
98 Bkz. C. Uçuk, Türk İkizleri, İstanbul Matbaacılık, 1960. 
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Cemal’in Keziban’ı 99  bu bağlamda erken cumhuriyet dönemi çocuk edebiyatının 

çarpıcı örneklerden yalnızca birkaçıdır. 

 

Çocuklara da hitap etmesi arzulanan bazı popüler eserlerde, erkekliği kategorik olarak 

öven, kadınlara (özellikle de Türk olmayan kadınlara) yönelik aşağılayıcı ve 

küçümseyici ifadeleri içeren cümleleri ve/veya imaları bulmak da mümkündür. 

Özellikle “tarihi romanlar”ın bir kısmında kadınların, erkekler arasına nifak sokan, 

onları davalarından alıkoyan, sürekli dedikodu yapan birer ‘fitne kaynağı’ olarak 

tasvir edildiği belirtilmelidir. 100  Ancak, genellikle bahsi geçen eserlerde Türk 

erkekleri, kadınların ‘dalavereleri’ne ve ‘tuzakları’na düşmeyecek kadar ‘akıllı’ ve 

‘milletine, vatanına bağlı’dır. Örneğin Necdet Rüştü’nün kahramanı Ergun, annesine 

şifa bulmak için hiç vakit kaybetmeksizin aşık olduğu Çinli prensese gider; Çinli 

kadın, ona Türklüğünü bir yana atmasını ve babasının tebaası olmasını söyler. Bunun 

üzerine Ergun, hiç tereddüt etmeden sevdiği kadının kellesini uçurur ve şöyle söyler: 

“Dünya güzeli olsa/Gene ölmeli bu kız!/Varsın anam da kalsın/Yurt uğruna 

ilaçsız!”101 Yine bu çalışmada daha önce de belirtildiği gibi, kadınların ‘iffeti’ ile 

“milli namus” arasında milliyetçi ideolojide kurulan simgesel ilişki102, ciddi anlamda 

bahsi geçen edebi eserlerde de yinelenmiştir. 103  Ulusun kadınlarının ‘namus’una 

dikilen göz, vatan topraklarına yapılmış bir saldırı ile sık sık eş tutulmuştur.  

 

                                                 
99 Bkz. M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933. 
100  Kadınların yalan söylemekten zevk aldıklarına, herkesi aldatmaya eğilimli ve yalnızca kendi 
çıkarlarını düşünen varlıklar olduklarına dair ifadelere özellikle A. Z. Kozanoğlu’nda sıkça 
rastlanmaktadır. Kozanoğlu’nun hemen hemen tüm eserlerinde kadınları aşağılayan diyaloglar 
mevcuttur. Bu bağlamda ‘işgüzar’ ve ‘baştan çıkarıcı’ kadın imgesinin, daha çok Türk olmayan 
kadınlar için (bilhassa Çinliler ve Çingeneler) geçerli olmasına rağmen, ‘saçı uzun aklı kısa’ ifadesi tüm 
kadınları içeren bir genelleme olarak karşımıza çıkar. Örneğin bkz. A. Z. Kozanoğlu, Gültekin, Bilge 
Kültür Sanat, İstanbul, 2003, s. 110, 154, 155, 156 ve A. Z. Kozanoğlu, Kızıl Tuğ, Türkiye Yayınevi, 
1944, s. 69 ve A. Z. Kozanoğlu, Atlı Han, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2003, s. 26, 28, 40 ve A. Z. 
Kozanoğlu, Türk Korsanları, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2005, s. 38. Benzer örneklere İ. F. 
Sertelli’nin eserlerinde de rastlamak mümkündür. Örneğin bkz. İ. F. Sertelli, Tahtları Deviren Çocuk, 
Marifet Basımevi, İstanbul, 1936, s. 65. 
101 N. Rüştü, “Bayan Şahin ile Bay Ergun”, Çocuk Sesi, No: 292, 29 Temmuz 1935, s. 18, 19. 
102Bu konuda kavramsal bir açıklama için bkz. A. Najmabadi, “The Erotic Vatan [Homeland] as 
Beloved and Mother: to Love, to Possess and to Protect”, Comparative Studies in Society and 
History, Vol: 39, No: 3, 1997, s. 442–467.  
103 Örneğin Kozanoğlu’nun Atlı Han’ında, yeşil manastırın şövalyesi, nişanlı olan Jozefin’i kendisine 
istemiş; bu duruma itiraz eden eski Türk akıncısı Apokar, “namusunuzu vermeyi nasıl göze 
alıyorsunuz?.. Namus her şeyden öncedir” diyerek köylüye çıkışmıştır. Türk olmayan köylüler, Apokar 
gibi “milli namusun” önemini kavramaktan ve “şerefleri” için savaşma cesaretini göstermekten uzaktır. 
Bkz. A. Z. Kozanoğlu, Atlı Han, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2003, s. 170. Bir diğer örnek için bkz. 
N. Tanseli, Bu Toprak Armağandır (Milli Piyes), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 12, Ülkü 
Basımevi, İstanbul, 1945, s. 14.  
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Tüm yukarıda özetlenenler haricinde, çocuklara hitap edecek şekilde yazılmış edebi 

eserlerde, genellikle kadın erkek ilişkisine dair net (doğrudan) ifadelere rastlamak çok 

olası değildir. Daha çok aile içerisinde çoğunlukla da çocukların şahit olduğu 

diyaloglar, bu konuda ipucu verir niteliktedir. Peyami Safa’nın “Server Bedi” mahlası 

ile yazdığı çocuk masallarından Hayvanların Dili’nde, fakir bir çobanın bir yılanı 

alevler arasından kurtarması ile başlayan hikâyesi anlatılır. Çobanın kurtardığı yılan, 

ondan kendisini, yılanların padişahı olan babasına götürmesini ister. Çoban, saraya 

geldiğinde kurtardığı yılanın tavsiyesine uyup, padişaha hayvanların dilini öğrenmek 

istediğini söyler. Yılanların sultanı, başta bu dileği gerçekleştirmek istemez fakat 

sonunda ikna olur ve çobana, başkalarına söylememek kaydı ile bu sırrı bahşeder. 

Hayvanların dilini öğrenen çoban, kuşların kendi aralarında konuştuğu hazinenin 

yerini öğrenir ve zengin olur. Böylece tüm civarın en zengin adamı olan çoban, geniş 

bir çiftlik kurar ve sonra da evlenir. Bir gün eşi ile eve dönerken atların konuşmasına 

kulak kabartır; eşini taşıyan kısrak, “bu kadının levazımını taşımak için en aşağı dört 

öküz lazım” diyerek çobanın atına dert yanıyordur. Bunu duyan çoban kendini 

tutamaz ve kahkaha ile güler. Eşi, kocasının bu kahkahasına bir anlam veremez ve 

nedenini öğrenmek ister. Çoban, yılan padişahın sözünü anımsayarak eşine eğer sana 

neden güldüğümü söylersem ölürüm diye cevap verir: fakat kadın ısrarlıdır. Sonunda 

çoban eşinin baskısına dayanamaz, kendine bir tabut hazırlatır ve karısına gerçeği 

söyleyeceğini ama söyler söylemez de öleceğini hatırlatır. Çobanın köpeği, sahibinin 

bu halini gözü yaşlı seyreder ve “tıkınan horozu” duyarsızlıkla itham eder. Horozun 

köpeğe cevabı ilginçtir: “Böyle aptal adam ölmelidir. Benim yüz tane karım var; bir 

yem tanesi bulsam hepsini yanıma çağırırım, fakat o yem tanesini yine ben yerim. 

İçlerinden birisi bu hareketime fena demeye kalkacak olursa onu gagamla döverim. 

Bizim efendinin tek karısı var, onunla bile başa çıkamıyor.” Bu konuşmayı işiten 

çoban, hemen tabuttan dışarı çıkar, eline kalınca bir sopa alır, karısını bir odaya 

çağırır ve dövmeye başlar. Kadın o günden sonra kocasının neden güldüğünü bir daha 

sormaz. 104  Masalda şiddetin, bir nevi ‘terbiye aracı’ olarak erkek-kadın ilişkisi 

çerçevesinde kurgulanması düşündürücüdür.  

 

Peyami Safa’nın bir başka çocuk masalında, durum epey farklıdır. Masalda eşine 

oldukça kaba davranan köylü Ahmet ile eşinin, bir günlük rol değişimini anlatır. 

                                                 
104 S. Bedi, Bir Varmış, Bir Yokmuş: Çocuk Masalları, İstanbul, 1935, s. 7–14. 
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Kendisine hakaret eden ve yaptıklarını küçümseyen Ahmet’e, ev işlerinin hiç de 

zannettiği kadar kolay olmadığını anlatmak isteyen eşi, kendisinin sokak işlerini 

yapmasını buna mukabil Ahmet’in evle ilgilenmesini önerir. Ahmet, bu teklifi kabul 

eder ve eşi evden ayrıldıktan sonra onun yaptıklarını taklit etmeye kalkar fakat her 

şeyi yüzüne gözüne bulaştırır. Eşi, akşam eve geldiğinde tüm işleri yarım, kocasını 

yara bere içinde bulur ve söylenir. Evdeki tecrübe Ahmet’e ders olur ve uslu, ölçülü 

bir adam haline gelir.105   

 

Yukarıdaki örnekleri hesaba katmak sureti ile çocuk edebiyatı ile resmi söylem 

birlikte ele alındığında, aradaki kimi farklılıklara işaret etmek gereklidir. Resmi 

söylemde genellikle hane içi ilişkiler, karşılıklı saygı ve dayanışma odaklı tasvir 

edilmiştir. Evde kadın ve erkeğin sürekli birbirine yardım ettikleri, ailenin saadeti için 

‘cumhuriyetçi değerlere uygun müesses bir nizam’ kurulduğu ve bu düzenin 

devamlılığının hem ebeveynlerin hem de çocukların mutluluğu için hayati önem arz 

ettiği söylenmiştir.106 İşbölümü bağlamında kadın ile erkek arasında cinsiyete göre 

değişen rollerin tanımlandığı aşikârdır.107 Fakat, erkek lehine egemenlik ve tahakküm 

ilişkisinin yansımaları çok net değildir. Görüldüğü gibi popüler metinlerde durum 

biraz daha farklıdır. Genellikle erkek egemenliği çocuk edebiyatında resmi söyleme 

oranla daha bariz ve meşrudur.    

 

 

3.3. Ulus İnşası Döneminde Çocuk Eserlerinde Etnisist, Zenofobik 

Vurgular ve Dil Meselesi 
 

 

Çocuklar için yazılmış hikâye, masal ve piyeslerde, kimi zaman zenofobik ve etnisist 

denilebilecek ifadelere rastlamak mümkündür. Özellikle militarist unsurları barındıran 

“tarihi çocuk romanları”nda ve kahramanlık hikâyelerinde bu durum daha belirgindir. 
                                                 
105 A. e., s. 127–132. 
106 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. F. Helvacıoğlu, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik 1928-1995, 
Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996. Fakat şunu da unutmamak gerek: bahsi geçen eserde, erken 
cumhuriyet dönemine ilişkin bakılan eserlerde kadın-erkek ilişkisine dair muğlak bırakılan hususlar, 
ileriki yıllardaki örneklerle kıyaslanmak sureti ile daha olumlu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme 
resmin tümüne bakıldığında çok gerçekçi görünmemektedir.    
107  Genellikle kadınlar ev içi işlerle erkeklerin ise dışarıdaki işler ile uğraşması bir şablon olarak 
çocuklara yönelik resmi kaynaklarda kullanılmıştır. Örneğin bkz. A. Kami, Yurt Bilgisi, Hilmi 
Kitaphanesi, İstanbul, 1927-1928, s. 39.  
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Türk ırkını ve dilini yücelten, başka ırkları ve milletleri küçümseyen, hatta bir ölçüde 

anti-semitik öğeler içeren, dışlayıcı bir üslupla kaleme alınmış edebi eserler arasında 

çocuklara da hitap edecek şekilde kurgulanmış örnekler mevcuttur. Erken cumhuriyet 

döneminde, çocukların da ilgisini çeken eserler yazan A. Ziya Kozanoğlu, İskender 

Fahrettin Sertelli gibi kimi yazarlarda tespit edilen ve Türkçü olarak 

nitelendirilebilecek bakış açısı, etnisist simgeleri içinde barındırmıştır. 108  Buna 

ilaveten çocuk eserlerinde dürüstlüğü, iyiliği, çalışkanlığı etnikleştiren 109 ; Türk 

yaratılmanın bir iftihar vesilesi olduğunu savunan110; Türklerin “öz” itibari ile temiz 

olduğunu ileri süren 111 , Türk kanının “saflığından” söz açan çok sayıda örnek 

bulunmaktadır.112 Özellikle çocuk masalları içerisinde Türk olmayanlara yönelik bir 

dizi aşağılayıcı/küçültücü nitelendirmeler göze çarpmaktadır. Bu bağlamda tarihi 

çocuk hikâye ve romanlarında genellikle Çinliler, Bizanslılar, Yahudiler, Yunanlılar, 

Çingeneler ve diğer bazı eserlerde zenciler hakkında hayli düşündürücü ifadeler ve 

cümleler söz konusudur. Sözü edilen ifadeler, hem fiziksel özellikleri ile dalga 

geçmeyi hem de ‘etnisiteye içkin istenmeyen davranışlar’ tarif etmeyi kapsamıştır. 

Örneğin Safa’nın Peri Kızı ile Zenci Kızı adlı masalında, zenci kız, şehzadenin âşık 

olduğu perinin canına kasteden taş kalpli bir figürdür. Zenci kızın ‘ruhsal kötülüğünü’ 

gösteren ifadelere ilaveten “dişi maymun”, “çirkin yaratık” gibi fiziksel özelliği temel 

alan tasvirlerin ve aşağılamaların bulunması ise dikkate değerdir.113 Benzer bir şekilde 

Sertelli’nin Tahtları Deviren Çocuk romanında, Mısırlı fellâhlar, kendilerine atfedilen 

fiziksel özellikleri nedeni ile aşağılanır.114  Aynı eserde, Sümer Ecesini zehirleyen 

                                                 
108  Sözü edilen eserlerde yalnız Türk ırkının fiziksel ve moral özellikleri övülmek ile kalmamış; 
özellikle Ergenekon, Asena gibi semboller efsanevi bir dille anlatılmıştır. Örneğin Bkz. A. Ziya 
Kozanoğlu, Gültekin, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2003.  
109 Örneğin bkz. P. Safa, Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat, Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, 
İstanbul, 1934–1935, s. 139 ve A. Öykümen, “İyi Arkadaş”, Cumhuriyet Çocuğu, Sayı: 11, Cilt: 1, 11 
Son kanun 1939, s. 172, 173.   
110  Örneğin; “Türk yaratıldım!.. Diye ben iftihar ederim/Ne mutlu ki en büyük bir millettenim 
derim!/Şükür.. Bu yüzden yoktur benim kaygum, kederim/Son nefesimde bile ben Türklüğü güderim.” 
Bkz. N. Rüştü, “Ben Türküm”, Çocuk Sesi, No: 245, 3 Eylül 1934, s. 6. 
111  Örneğin bkz. B. Bilbaşar, “Atatürk Çocukları: Okul Gösterisi”, Cumhuriyet Çocuğu, Sayı: 23, 
Cilt: 1, 5 Nisan 1939, s. 410, 411.  
112  Çocuk şiirlerinin önemli bir bölümünde de “Türk kanının temizliği” meselesi, kahramanlık, 
çalışkanlık ve dürüstlük ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin: “Doğruyum, çalışkanım/Tertemiz benim 
kanım/Her zaman ve her yerde/Atatürk’tür başkanım!” R. Çalapala, “Küçük Asker”, Yavrutürk 
Şiirleri, Remzi, İstanbul, 1990, s. 6; dönemin çocuk dergilerinde yayımlanan bir diğer örnek, H. İ. 
Akçam, “En Büyük Türk”, Çocuk, No: 50, 3 Eylül 1937, s. 3. “Asil kan” vurgusunun yer aldığı çocuk 
piyeslerinden biri için bkz. N. Sami (Banarlı), Bir Yuvanın Şarkısı, Mektep Temsilleri No: 6, Devlet 
Matbaası, İstanbul, 1933, s. 31.    
113 S. Bedi, Bir Varmış, Bir Yokmuş: Çocuk Masalları, İstanbul, 1935, s. 109–126. 
114 Mısır firavunu ile konuşan kâhin, gerçek Mısırlıların fellâhlardan “farkını” şu sözlerle ifade eder: 
“Mısır fellâhlarına dikkat ediniz: Parmakları ince, bacakları zayıf, omuzları düşük, burunları uzun, 
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cariye Kûfi de, cellâdı tarafından “Habeş maymunu” sözleri ile yılanlı kuyuya atılır.115 

Yine çocuklar için kaleme alınmış bir seyahat hikâyesinde Habeş yerlileri, “yamyam 

kılıklı Araplar” olarak betimlenmiştir.116 Sertelli’nin ve Kozanoğlu’nun yazdığı tarihi 

romanlarda, özellikle Çinlilere yönelik aşağılayıcı ifadeler çokça göze çarpar öyle ki; 

bu eserler Çinliler genellikle “korkak”, “pısırık”, “pasif” ve “entrikacı” olarak 

resmedilmiştir. Bizanslılar da bir ölçüde benzer ithamlardan pay almıştır. Ayrıca 

Yahudi düşmanlığı da, bir şekilde eserlerde kendini gösterir. Kozanoğlu’nun Atlı 

Han’ında ise Balamir adlı Türk savaşçısının mallarını ucuza kapayan, bir Yahudi 

bezirgândır. Balamir, bezirgânın “kurnazlık ve kazanç Yahudilerin, kavga ve 

kazıklamak da Türklerin alın yazısı” sözlerini duyar duymaz “sefil Yahudi”yi bir 

güzel benzetir.117    

 

Milli Mücadele dönemini konu alan çocuk eserleri arasında ise özellikle işgal 

kuvvetlerinin askerlerine yönelik etnisist karakterli aşağılamalara rastlamak 

mümkündür. Bilhassa işgalci komutanlar, hem “beceriksiz” hem de “çirkin” olarak 

resmedilir. Örneğin Cemil Cahit, Vatan Aşkı’nda Yunan komutanını söyle tasvir eder: 

“Kumandan…armut kafalı, iri aptal gözlü, vahşi suratlı ve koskoca göbekli bir 

herifti.” 118  Milli Mücadele konulu çocuk eserlerinde etnisist aşağılamalar sadece 

düşman askerleri ile sınırlama kalmaz. İşgalciler ile işbirliği yaptığı her vesileyle 

vurgulanan sultandan yola çıkarak tüm hanedanın “kan”ı tartışmaya açılır. Naci 

Tanseli’nin Bu Toprak Armağandır adlı piyesindeki şu ifadeler tam da bu duruma 

işaret eden örnekler arasındadır:        

 

 

Sultanların soyu nelerle karışmış, nelerle biliyor musun? Osmanlı 
İmparatorluğu sonraları bu yabancı kanların ezgisi altında bozularak bu 
fena şeklini ortaya koydu. Son zamanlarda bu aile nelerle karışmadı ki. 
Venedik, İtalyan, Rum, Gürcü, Çerkes ve daha bir çok çeşit kadınların 

                                                                                                                                            
dudakları kalın ve çeneleri sivridir. Bu fellâhlarla sizin ve bizim aramızda hiçbir noktadan müşabehet 
bulamazsınız! Hülâsa siz ve biz, cesur ve cengâver Asyalıların torunlarıyız.” Bkz. İ. F. Sertelli, 
Tahtları Deviren Çocuk, Marifet Basımevi, İstanbul, 1936, s. 60. 
115 İ. F. Sertelli, Tahtları Deviren Çocuk, Marifet Basımevi, İstanbul, 1936, s. 35. 
116  Çin’de Seyahat, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat 
Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 20. 
117 A. Z. Kozanoğlu, Atlı Han, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2003, s. 12–15. 
118 C. Cahit (Cem), Vatan Aşkı, Resimli Ay Matbaası Çocuk Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 20. 
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kanundan ayrılmış çocukların nesli. Koca imparatorluk bu karma 
karışık kanlarla böyle eridi.119  

 

  

İçerisinde etnisist karakterli milliyetçiliğin öğelerini taşıyan çocuk eserleri arasında 

Türkiye’deki farklı etnik grupları hedef alanlar da mevcuttur. Özellikle Türkçe 

konuşmayanın vatandaştan sayılmadığı 1930’lu yıllarda 120 , Rumlardan Çerkezlere 

kadar Türk dilini anlaşılır bir şekilde konuşmayan/konuşamayan herkes eleştiriye ve 

kimi zaman da hakarete muhatap olabilmektedir.121 Bir spor kulübünün üyesi beş 

gencin bisikletle çıktığı Anadolu turunu anlatan bir seyahat hikâyesinde, Hendek ile 

Düzce arasında sporcuların bir Çerkes köyünü ziyareti sırasında yaşananlar, sözü 

edilen durumu örneklendirir. Adetlerini ve dillerini aynen koruyan Çerkeslerin, 

Türklere karşı pek “lakayt ve bigane” oldukları, küçük bir diyalog ile ‘kanıtlanır’. 

Çerkes köyüne yaklaşan gençler, yolda gördükleri köylüden civarda su olup 

olmadığını öğrenmek isterler. Fakat köylü, Türkçe bilmediğinden gençlerin ne 

istediğini anlamaz. Sporculardan biri adama hiddetle bağırır: “Yahu sen Türkçe 

bilmiyor musun?” Köylü, Türkçe bilmediğini anlatan bir cevap verir. Bunun üzerine 

aynı genç, köylüye “sen Türk değil misin?” diyerek çıkışır. Köylünün cevabı kısa ve 

nettir: “Hayır Türk değilim, Çerkez’im.”  Yüzlerce yıldır bu ülkede yaşayan, bu 

“toprağın ekmeğini yiyen” bu adamlara kızmamanın mümkün olmadığını ifade eden 

bir yorumla olay noktalanır. 122  Türkçe konuşmanın ve öğrenmenin önemini 

vurgulayan eserlerin bir diğerinde, karnesinde Türkçe dersinden notunu eksilmiş 

gören Oğuz adlı öğrenci, öğretmenine şu sözler ile itiraz eder: “Hocanım ben 

Türk’üm!... İnsan kendi dilini bilmezse neyi bilecek?.. Türk çocuğu Türkçe dersinden 

her zaman tam numara almalıdır!”123  Bu çerçevede Türk dilini yücelten çok sayıda 

manzumenin de bahsi geçen dönemde okul kitaplarında ve çocuk dergilerinde yer 

aldığı unutulmamalıdır.124   

                                                 
119 N. Tanseli, Bu Toprak Armağandır (Milli Piyes), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 12, Ülkü 
Basımevi, İstanbul, 1945, s. 25.  
120  1930’lu yıllarda Türkçe konuşmanın bir Türklük ve vatandaşlık kriteri haline geldiği 
anlaşılmaktadır.  
121Bu durumun önemli bir göstergesi, “vatandaş Türkçe konuş” kampanyalarıdır. 1928’de başlatılan ilk 
kampanya kısa bir süre sonra heyecanını kaybetmiş fakat 1931 ve 1932’de tekrar hız kazanmıştır. 
Türkçe konuşmayanın düşüncesinin de Türk olamayacağına duyulan inanç, kimi zaman özellikle 
gayrimüslim vatandaşlara yönelen toplumsal bir tepkiye dönüş(türül)müştür.   
122 Anadolu’muzu Tanıyalım, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat 
Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 20–22. 
123 R. ve N. Çalapala, 87 Oğuz, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 86. 
124 Örneğin bkz. E. Sezai, Çocuk Eğlencesi, Bozkurt Basımevi, İstanbul, 1940, s. 21. 
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Dil bahsini kapamadan önce üzerinde durulması gereken bir nokta daha mevcuttur ki; 

o da cumhuriyetin ilânı sonrasında dil alanında yapılan reformların çocuklara nasıl 

yansıtıldığıdır. Öncelikle 1928 tarihinde Latin alfabesine geçişin ‘gerekçeleri’ yeni 

nesle bildik bir üslupla aktarılmıştır.125 Eski harfler ile okuyup yazmanın ‘zorluğu’ ve 

cehalet ile varsayılan bu ‘güçlük’ arasındaki nedensellik ilişkisi, hem yetişkinlere hem 

de küçüklere belletilmeye çalışılmıştır.126 Bu çerçevede ön plana çıkarılan bir diğer 

husus, dildeki sadeleşme çabalarıdır. Mustafa Kemal’in “öz Türkçe’yi” yabancı 

dillerin boyunduruğundan kurtardığı iddiası127, ilgili ilgisiz tüm metinlerde kendine 

yer bulmuştur. Örneğin Selim Sırrı Tarcan’ın Çocuklara Sağlık Öğütleri içerisindeki 

Dilimiz manzumesi bu tespiti destekleyen örneklerden sadece biridir: “Türk dili en 

güzel dil/Ne mutlu ki ben Türküm/Bu güzel Türk dili ile/Konuşarak büyüdüm/Atatürk 

öz Türkçe’yi/Öğreten oldu bize/Bu arı güzelliği/O verdi dilimize.”128 Ayrıca çocuk 

dergilerinde dilde sadeleşme ve “Öz Türkçe” meselesinin sıkça işlendiği de 

hatırlatılmalıdır.129 Yine bu bağlamda hemen not düşmek gerekirse; okullarda, dildeki 

arılaşma hareketinin etkilerinin çok boyutlu olduğu söylenebilir. Maarif Vekaletinin 
                                                 
125  Örneğin Melâhat Sezener’in Emrindeyiz adlı mektep piyesinde, çocukların kendi aralarında 
inkılâpların önemi üzerine yaptıkları konuşma esnasında karakterlerden Dilek şunları söyler: 
“Büyüklerimiz bizler kadar kolaylıkla okuyup yazamamışlar. Bu doğru. Fakat buna sebep, onların 
tembellikleri değil; o zamanki alfabemizin güç öğrenilir, kargacık burgacık Arap harflerinden yapılmış 
olmasıdır… İşte bizi bu ilerleme, bilgilenme engelinden cumhuriyet kurtardı. 1928 yılının Ağustosunda 
yapılan harf devrimi bence bütün kötülükleri, gerilikleri bir anda yok eden, kafaları güneşliyen, güzel 
yurdumuzu bilgi nuru ile aydınlatan en büyük devrimdir.” Bkz. M. Sezener, Emrindeyiz,  Çocuk 
Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Cumhuriyet Matbaası, Ankara, 1943, s. 5, 6. Yine Rıfat 
Öztoprak’ın Çocuklara Okul Hikâyeleri adlı eserinden şu satırlar oldukça tanıdıktır: “1928’de Atatürk 
yeni Türk harfleri devrimine başlamıştı. Türk milleti, okunup yazılması güç olan Arap harfleri yerine 
bugünkü Türk harflerini kabul etti. Eskiden bir öğrenci alfabeyi senelerce okuduktan sonra okuma 
yazma öğrenebilirdi. Şimdiki gibi bir yılda çocuklar güzel dergileri, değerli kitapları okuyamıyor; genç 
yaşta bilgi sahibi olamıyorlardı.” Bkz. R. Öztoprak, Çocuklara Okul Hikâyeleri, 1952, s. 7. 
126 Eski yazının ve imlânın son derece “mantıksız” olduğu ve çocukların eski yazıya akıl erdirmelerinin 
“imkânsızlığı”, eğitim-öğretim meselelerinin tartışıldığı metinlerde özellikle vurgulanmıştır. Örneğin 
bkz. B. Avni, “Yeni Yazı ve Terbiye”, Terbiye, No: 11, kanunusani, 1929, s. 1-6. Yine aynı metinlerde 
çocukları yeni alfabeye alıştırma usulleri ele alınmıştır. Örneğin bkz. İhsan, “Yeni Türk Alfabelerine 
Talebeyi Alıştırmak İçin”, Terbiye, No: 11, kanunusani, 1929, s. 6-10. Türklerin Müslüman olduktan 
sonra “Arapların yazısını” aldıkları, fakat bu yazı ile Türkçe’yi kolay yazıp okumanın imkânsızlaştığı 
savı, tarih ders kitaplarında da yer almıştır. Örneğin bkz. A. Refik, Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk 
Mektep: Dördüncü Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 85. 
127 Bu iddia, Mustafa Kemal’in şu sözlerinden mülhemdir: : “Ülkesinin yüksek istiklâlini korumasını 
bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” Aktaran Sadi Borak, 
Atatürk’ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, Halkevleri Atatürk 
Enstitüsü Araştırma Yayınları: 2, Ankara, 1980, s. 349. Mustafa Kemal’e atıfla benzer ifadeleri 
yineleyen diğer örnekler için bkz. H. Zeynettin,  Milli Pedagoji ve Türk İçtimaiyatı, Necmistikbal 
Matbaası, İstanbul, 1933, s. 52 ve Maarif Vekilliği, 1943 Maarif Şûrası Açılış Töreninde Sayın 
Başvekilimiz Şükrü Saraçoğlu ve Sayın Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yücel’in Nutukları, Maarif 
Matbaası, Ankara, 1943, s. 10-14.  
128 S. S. Tarcan, Çocuklara Sağlık Öğütleri, Ülkü Matbaası, İstanbul, yt?, s. 16. 
129 Tipik bir örnek için bkz. M. D. İnözü, “Dil Bayramı”, Çocuk, No: 54, 1 İlk teşrin 1937, s. 3. 
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dil seferberliği, yetişkinleri de içerecek bir şekilde geniş tutulmuş; hem mekteplerde 

hem de kimi yayın organlarında yarışmalar düzenlenmiştir.130 1930’lu yıllarda “Öz 

Türkçe” cereyanının çok güçlü zaman diliminde çocuklar için hazırlanan eserlerin 

büyük bir kısmında yeni sözcüklere yer verildiği de görülmektedir. Öyle ki Mustafa 

Kemal’in ismi “Mustafa Kamal” olarak kimi çocuk kitaplarında da değiştirilmiştir.131 

 

Son olarak, genel bir değerlendirme yaparken, yukarıda daha çok popüler 

denilebilecek çocuk eserlerinde gösterilen etnisist ve zenofobik yaklaşımların resmi 

yayınlardaki karşılığına bakmak gerekir. Öncelikle şu ifade edilmelidir; resmi 

kaynaklardaki etnisist karakterli vurgular, popüler metinlerdekinden daha hafiftir. 

Özellikle Sertelli ve Kozanoğlu gibi isimlerin eserlerindeki sert ifadeler, çocuklar için 

hazırlanan resmi metinlerde çok azdır. Fakat yine aynı resmi metinlerde –ki daha çok 

ders kitapları temel alındığında,- zenofobik cümleler sıkça kendini göstermektedir. 

Maarif Vekilliğinin hazırladığı 1943 tarihli okuma kitabında “ev-yurt” başlıklı 

metindeki şu ifadeler mevcut durumu özetler niteliktedir: 

 

 

Mahallemizde ne kadar çok ev var!.. Yolların iki tarafına dizilmişler. 
İçersinde büyük olanlar var, küçük olanlar var. Hepsinde anne, baba ve 
çocuklar oturur. Ben en çok kendi evimi severim. Orada annem, babam 
ve kardeşlerimle rahat yaşarız. Bizim evimiz yalnız bizim içindir. 
Buraya yabancılar giremez. Orası bizim sevgili yuvamız, doğup 
büyüdüğümüz yuvamızdır.132    

 

 

“Yabancı” olarak görülenin “yuva”ya sokulmaması, çağrışımsal olarak “yabancı”yı 

şer ilân eden zenofobik bir ruh halinin ifadesidir. Benzer dışavurumlar, çocuklar için 

kaleme alınan resmi ve popüler kaynaklarda zaman zaman tekrar etmiştir.   

 

 

     
                                                 
130  Örneğin Maarif Vekaleti, Ülkü Dergisi işbirliği ile “öz Türkçe” şiir ve hikâye yarışmaları 
düzenlenmiş; dil seferberliği Ülkü Dergisinin sayfalarına yansımıştır. Bkz. “Dil Seferberliği”, Ülkü, 
Cilt: 1, Sayı: 2, Mart 1933. 
131 Bilindiği üzere Mustafa Kemal, 1935 yılında Kemal’i öz Türkçe’de “büyük kale” manasına geldiği 
ileri sürülen “Kamal” sözcüğü ile değiştirmiştir. Çocuk kitaplarında “Kamal” isminin kullanıldığı bir 
örnek için bkz.  Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Birinci Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1937, s. 
23.    
132 Bkz. Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943. 
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3.4. ‘İdeal’ Çocukluğun İnşasında Dini Motiflerin İzini Sürmek 
 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında “ideal çocukluğun” inşasında, dini referanslara ya da 

dinsel çağrışımlara oldukça nadir rastlanmaktadır. Türklerin İslamiyet ile tanışması ve 

bu dini kabulü, daha çok tarih ders kitaplarında – o da kısmi ölçüde - işlenmiştir. 

Bahsi geçen kitaplarda, Arapların Türkleri, “kâh muharebe ile, kâh tatlılıkla” 

Müslüman yaptıkları ve İslamiyet’i kabul etmeyenleri “kestikleri” yazılmıştır.133 Fakat 

yine aynı metinlerde, Türklerin Müslüman olduktan sonra ise İslamiyet’i ilerlettikleri, 

dini korudukları ve yaydıkları savı tekrarlanmıştır.134 

 

Çocuklar için hazırlanan kitaplarda ve dergilerde hilafetin kaldırılması, tekke ve 

zaviyelerin kapatılması ve tevhid-i tedrisat kanununun çıkarılması gibi temel 

laikleşme adımlarına geniş yer verilmiştir. 135  Bu eksende, yeni rejimin Osmanlı 

döneminde kök salan bâtıl itikatları, hurafeleri, medrese usullerini ortadan kaldırıp, 

Türk halkını “cehaletten kurtardığı” iddia edilmiştir.136 Eğitim-öğretim sisteminde ise 

din dersleri, 1927 yılından itibaren öğrenci velilerinin iznine bağlanmıştır. 1926 ve 

1927’de ilkokulların 2. ve 3. sınıflarında ikişer, 4. ve 5. sınıflarında ise birer saat din 

dersi konmuş; 1929’da ise 3, 4 ve 5. sınıflarda birer saatlik din dersi uygulamasına 

geçilmiştir. 1935 yılına gelindiğinde ise din dersleri ilkokullardan kaldırılmış ve din 

eğitimi ailelere bırakılmıştır.137 Tüm bu süreç dahilinde, cumhuriyetin ilk on yılında 

okutulan din dersi kitaplarında, bazı özet niteliğindeki dini bilgilerin ve ahlâki 

                                                 
133 A. Refik, Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Dördüncü Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 
1929, s. 80. Bilindiği üzere, meselenin bu şekilde işlenmesi, özellikle Türk-İslam sentezci tarih 
yazıcılığı döneminden oldukça farklıdır.  
134 A. g. e., s. 80. 
135 Örneğin bkz. A. Refik, Çocuklara Türk İstiklâl Harbi, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 35-
43. 
136 A. Refik, Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Beşinci Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 
149. Aynı meselenin dönemin çocuk edebiyatına yansıyan örneklerinden biri için bkz. M. Sezener, 
Emrindeyiz, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Cumhuriyet Matbaası, Ankara, 
1943, s. 10, 11.  
137 Ancak şunu da belirtmek gerekir ki okullardan din derslerinin kaldırılması görüşü, 1924 gibi erken 
bir tarihte kimi yazarlarca dillendirilmiştir. Örneğin K. Nami 1924’te şunları söylemiştir: “Bu esaslar 
(ahlâki esaslar) haricinde mekteplerden bir dinin, bir mezhebin esas akidelerini, amelleri bütün 
müstakbel vatandaşlara öğretmeyi mecburi kılmak doğru değildir.” Bkz. K. Nami (Duru), Terbiyevi 
Yazılar: Birinci Kitap, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1931, s. 13. Kâzım Nami, benzer minvaldeki 
yorumlarını “Laik Mektep” makalesinde de tekrarlamıştır. Bkz. K. Nami (Duru), Terbiyevi Yazılar: 
İkinci Kitap, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 36-38. F. Uzun, bir adım daha ileri giderek, genel 
olarak reşit olmayanlara “din vermenin” düşünmemekten kaynaklandığını ileri sürmüştür. Bkz. F. 
Uzun, Mektepçiliğe Dair, İstanbul, 1935, s. 9.    
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öğütlerin yanı sıra, başta laiklik olmak üzere yurt sevgisini, rejimin temel ilkelerini ve 

‘müstakbel yurttaş’ olarak, çocuğun hak ve görevlerini anlatan bölümlere rastlamak 

mümkündür; hatta çoğu metinde milliyetçi/kalkınmacı ve cumhuriyetçi/laik mesajlar 

verme kaygısı tamamen ön plandadır. Dini akideleri ve öğütleri anlatan satırlara 

zaman zaman milliyetçi manzumeler dahi eşlik etmiştir.138 Dualara, memleketin ve 

ulusun saadeti ve selameti eklenmiştir.139 Ayrıca Türkçe ibadet meselesinden ruhban 

sınıfı karşıtlığına kadar inkılâbı ilgilendiren bir dizi başlık, sözü edilen kitaplarda 

kısaca işlenmiştir.140  

 

Özellikle söz konusu dönemde, çocuk edebiyatında da İslami motiflerin, oldukça geri 

planda kaldığı ifade edilebilir. Hatta çocuklara da hitap eden ve konusu daha çok Orta 

Asya’da geçen birçok edebi eserde din olgusu, ‘negatif’ denebilecek öğeleri içinde 

barındırmıştır. Bu bağlamda dinsel aidiyetin ve ümmet fikrinin, ‘milli bağları’ ve 

‘kavmi dayanışmayı’ zayıflattığı düşüncesi yinelenmiştir. Örneğin Kozanoğlu’nun 

Kızıl Tuğ adlı eserinde, Türk cengâveri Otsukarcı, Şeyhülcebel’e (Hasan Sabah’a) 

Moğol olup olmadığını sorar ve karşılığında Şeyhülcebel, Müslüman olduğunu söyler. 

Bunu üzerine Otsukarcı, Şeyhülcebel’e çıkışır: “Müslüman ne demek Koca? Okumuş 

adama benzersin, bir adamın önce bağlı olduğu bir bayrağı, bir avulu, bir obası 

olur… Ben sana uruğunu, boyunu, dokuz atanı soruyorum, sen bana dinden söz 

söylüyorsun!” Bu sözler üzerine kendini savunan şeyhe Otsukarcı, insanın uğruna 

öleceği imanın tek olduğunu, bunun da yurdu ve bayrağı olduğunu ‘hatırlatır’.141 

Ayrıca Kozanoğlu aynı eserde, Arapların dini yozlaştırdıklarına dair hakim yorumu 

bir çok defa yeniden dillendirir.142   

 
                                                 
138 Örneğin Emin Ali Sipahi’nin “Türk Vatanı” başta olmak üzere birçok şiiri, A. H. Akseki’nin din 
kitaplarında yer almıştır. Bkz. A. H. Akseki, Yavrularımıza Din Dersleri: Birinci Kitap, Cumhuriyet 
Kitabevi, İstanbul, 1947, s. 63. 
139 Bkz. A. H. Akseki, Yavrularımıza Din Dersleri: İkinci Kitap, Cumhuriyet Kitabevi, İstanbul, 
1948, s. 14, 15, 18, 19. 
140 Örneğin Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı) tarafından hazırlanan ve Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye 
Dairesinin 88 no’lu kararı ile ilk mekteplerde ve köy okullarında okutulan din dersleri kitaplarında, Hz. 
Muhammed’in hayat hikâyesi, mucize anlatılarından arındırılmış, 29 Ekim başta olmak üzere milli 
bayramlara dini bayramlardan daha çok yer verilmiş, “milli iman” çevresinde Türklüğe vurgu yapılmış, 
Mustafa Kemal ve silah arkadaşları sıklıkla övülmüş hatta bazı yerlerde Peygamber ile Gazi Mustafa 
Kemal arasında benzerlik kurulmuştur. Cumhuriyet idaresi altında yaşanan Müslümanlık, bir mutluluk 
kaynağı olarak lanse edilirken bağnazlık ve “din sahtekârlığı” sürekli olarak yerilmiştir. Bkz. Muallim 
Abdülbaki, Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri: Atatürk Dönemi Ders Kitabı, Kaynak Yayınları, 
İstanbul, 2005.      
141 Bkz. A. Z. Kozanoğlu, Kızıl Tuğ, Türkiye Yayınevi, 1944, s. 36, 37. 
142 A. Z. Kozanoğlu, a.g.e., s. 24. Bu konuda önemli bir değerlendirme için bkz. M. Belge, Genesis: 
“Büyük Ulusal Anlatı” ve Türklerin Kökeni, İletişim, İstanbul, 2008, s. 285. 
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Dinsel çağrışımların olumlu bir tonda varlığını sürdürdüğü edebi eserler ise oldukça 

sınırlı sayıdadır. Daha çok Osmanlı dönemi “Türk zaferlerini” anlatan az sayıda 

örnekte143 ve Çanakkale ile Bağımsızlık Savaşlarının vurgulandığı şiir144, öykü ve 

romanlarda, kısmen dini motifler ve bilhassa ‘din kardeşliği’ inancını hatırlatan bazı 

unsurlar örneklendirilebilir. Örneğin Sertelli’nin küçük kahramanı Ahmet, cephede 

esir düştüğü İngilizlerin elinden Müslüman Hintli bir askerin yardımı ile kurtulur. 

Ahmet’e tabanca veren Müslüman Hintli, aslında fırsat bulsa Türklerin yanına 

sığınacaktır. Ahmet, karargâha döndüğünde kendisini dinleyen komutanına, 

Müslüman Hintlilerin Türkler ile savaşmak istemediklerini sevinçle bildirir. Öyle ki; 

çatışma sırasında, Mecusi Hintliler mevkilerini muhafaza ederken, Müslüman 

Hintliler bölük bölük geriye çekilmiştir145 (Müslüman Hinlilerin yakınlığının bugün 

de çocuk eserlerine konu olması ayrıca ilgi çekicidir146). Ayrıca kimi çocuk hikâye ve 

romanlarında, özellikle yurt savunmasının “Allah’ın emri” olarak nitelendirildiği de 

ilave edilmelidir.147       

 

Tüm bunların haricinde, günlük hayatın bir parçası haline gelen, rejimin temel 

ilkelerine ve siyasi projeye ‘halel getirmesi’ mevzu bahis olmayan ve/veya projenin 

meşruiyet zeminini kuvvetlendiren bazı dini alışkanlıkların ve olayların, çocuklara 

yönelik hazırlanan edebi metinlerde kısmen yer aldığı söylenebilir. Bu bağlamda kimi 

mektep piyeslerinde, okuma parçalarında, manzumelerde, “Tanrı’nın sonsuzluğuna 

iman”, mevtanın ardından edilen dualar148, namaz kılan, oruç tutan aile büyükleri göze 

çarparken149 kimi metinlerde ise umutları içeren dualar arka planda belli belirsiz yer 

                                                 
143 Az sayıda örnek arasında bkz. A. Kayıkçıoğlu, Akıncı Civan Ali, Türk Tarihinden Kahramanlık 
Hikâyeleri, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1945, s. 5, 7. 
144 Çocuk şiirleri içersinde Bağımsızlık Mücadelesi ve cumhuriyet imgeleri ile dini motifleri bir arada 
işleyen örneklere rastlamak da olasıdır. Bu çerçevede Ali Ekrem’in “Cumhurbaşkanı” adlı şiiri emsal 
gösterilebilir: “Çocuklar, kalbiniz sizin/Allah’ın gözbebeğidir/Cumhurreisine saray/Çocukların 
yüreğidir.”    
145 İ. F. Sertelli, Çanakkale’de Küçük Ahmedin Kahramanlığı, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1938, s. 
116–121. 
146 Örneğin D. Bayladı’nın çocuk kahramanları Nihat ile Murat, İngilizlere ait olunan bir cephaneden 
silah kaçırılmasına yardımcı olur. Cephanenin etrafında nöbet tutan askerlerden Müslüman Hintlilerin, 
hem İngilizleri sevmediği hem de dindaşları olan Türklerin direnişlerine saygı duydukları özellikle 
belirtilir. Bkz. D. Bayladı, Nihat ile Murat: Kurtuluş Savaşı’nda İki Çocuk Kahraman, Bulut, 
İstanbul, 2006, s. 81–91. 
147 Örneğin bkz. M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933, s. 6. 
148 Örneğin bkz. R. Eşref, “Hasan Dayı”, Türkçe Gramer, Sınıf: 4, Kanaat Kütüphanesi, 1930, s. 127.  
149 Örneğin Bir Yuvanın Şarkısı adlı mektep temsilinde yuvanın yeni müdürü Selcan Hanım ile hemşire 
arasında geçen diyalog dikkate değerdir. Hemşire, kendisinden nicedir haber alınamayan yuvanın 
kurucusundan bahsederken şu sözleri sarf eder: “Nasıl imanım varsa Rabbın sonsuzluğuna, bir öyle 
inanışla diyorum ki: yaşıyor!” Bkz. N. Sami (Banarlı), Bir Yuvanın Şarkısı, Mektep Temsilleri No: 6, 
Devlet Matbaası, İstanbul, 1933, s. 51.  
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alır.150 Bunlara ilaveten Mustafa Kemal için edilen ‘edebi duaları’ da unutmamak 

gerekir. Birçok resmi ve popüler çocuk yayınında lider kültünün devamlılığına hizmet 

edecek manzumelerde, Atatürk’ün sağlığına ‘duacı olan’ örneklere rastlanır.151 Bu 

durum ayrıca rejim ile dinin birlikte var olabileceğini göstermek için de kullanılmıştır. 

Tıpkı Büyük Millet Meclisin dualarla açılmasına değinen Şapolyo’nun Egemenlik 

Ulusundur adlı eserinde olduğu gibi. Şapolyo’nun 1944 tarihli eseri, rejimin baştan 

itibaren dine saygılı olduğunu anlatmaya yönelik çabaların çocuklarla ilgili bir veçhesi 

olarak yorumlanabilir.152  

 

Ayrıca bazı kıraat kitaplarında metin aralarında Osmanlı döneminden kalma 

mabetlerin mimari özelliklerinden övgü ile bahsedilir.153 Benzer olarak, çocuklar için 

kaleme alınan tarih ders kitaplarında da hem Selçuklulardan hem de Osmanlılardan 

miras kalan cami ve türbelerden etraflıca söz edilir. 154  Bazı çocuk dergilerinde 

“yurdumuzdaki büyük eserler” başlığı altında Selimiye başta olmak üzere camilerin 

fotoğrafları, Mimar Sinan’ın yaşamı ve yaptığı camiler (ki Sinan’ın bahsi geçen 

camileri, “Türk ruhunun yüksek sanat hissi” ile inşa ettiği iddia edilir) üzerine yazılar 

yayımlanır.155 Kimi çocuk hikâye ve romanlarında ise camiler ve minareler, tasvirler 

içerisinde mütevazı bir yer tutar.156 Fakat tüm bunların kısmen ‘kültürel zenginlik’ 

kavramını andıran bir çerçeve içinde sunulduğu da belirtilmelidir.  

 

                                                 
150  Sözü edilen gündelik içindeki dini alışkanlıklar, metinlerde çok göze çarpan bir üslupta 
verilmemiştir ancak yine de dikkatli okunduğunda kısmen deşifre edilebilir. Bu çerçevede Cahit 
Uçuk’un Gümüş Kanat’ında, kocası bir kaza sonucu sakatlanan kadının sofradaki duası, tipik bir 
örnektir. Benzer unsurlar için bkz. C. Uçuk, Gümüş Kanat, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 27, 
99. Ayrıca bkz. R. Öztoprak, Çocuklara Okul Hikâyeleri, 1952, s. 29. 
151 “Koca Gazi, yüce Gazi/Türklüğü kurtaran sensin!/Bütün millet senden razı,/Diyor: ömrün artsın: 
Amin!…Can verdiğin millet senin/Ta yürekten aşığındır./Milletini canlandırır/Bu dua: Bin yaşa, 
Amin!”. İ. Necmi, “Gazi”, Türkçe Gramer, Sınıf: 4, Kanaat Kütüphanesi, 1930, s. 91, 92. 
152 Bkz. E. B. Şapolyo, Egemenlik Ulusundur!,  Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, 
Ankara, 1944, s. 26. 
153 Örneğin ilk okulların beşinci sınıfları için hazırlanan bir kıraat kitabında, Mimar Sinan’ın hayatının 
ve eserlerinin anlatıldığı satırlarda Süleymaniye ve Selimiye camilerinin “azamet ve letafetinden” söz 
edilir. R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin Beşinci Sınıfları İçin, İleri Kütüphanesi, İstanbul, 193?, s. 
90-97.  
154  Örneğin A. Refik’in tarih kitabında Selçukluların inşa ettiği cami ve türbeler ile Osmanlı 
döneminden kalanlar, resimleri ile birlikte “Türk medeniyet tarihi” bağlamında anlatılmıştır. Bkz. A. 
Refik, Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Dördüncü Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 
95, 126-128.  
155 Örneğin bkz. Çocuk, No:43, 16 Temmuz 1937, s. 11. Ayrıca bkz. R. Hidayet, “Mimar Sinan”, Şen 
Çocuk, Sayı: 11, 16 Teşrinisani 1932, s. 4, 5. 
156 Örneğin bkz. M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933, s. 87 
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Daha önce söz edilmeye çalışılan dönemin çocuk seyahat hikâyelerinde de, kimi 

zaman Müslümanlık meselesi ile dolaylı yollardan karşılaşılır. Örneğin Batum’dan 

Tiflis’e ulaşan Türk gencinin, bir dükkânının vitrininde Türkçe yazı görmesi, 

sonrasında “selamün aleyküm” diyerek içeri girmesi ve bu hitap yüzünden 

samimiyetle karşılandığının belirtilmesi önemlidir. Yine aynı genç Herat’a vardığında, 

Türklerin ve Müslümanların ona yardımda kusur etmedikleri ayrıca ifade edilmiştir.157 

Çin’de yerli halk arasında Müslümanların ne kadar “önemli ve başarılı” olduğunu satır 

arasında anlatan bir diğer hikâyede; Rusların eline esir düşen Rahmi Bey’in Çin’deki 

Müslümanlardan gördüğü destekten bahsedilmiştir.158 İskenderiye’den Bombay’a adlı 

bir çocuk hikâyesinde ise, bir Türk gencinin yolculuk ettiği seyahat gemisinin İngiliz 

Kaptanı, Türklerden “inşallah” demenin ne denli önemli olduğunu öğrendiğini bir 

anekdotla anlatır.159 Benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

 

Bir küçük değerlendirme yapıldığında, özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında çocuklar 

için kaleme alınan eserlerde, din olgusunun ve dinsel çağrışımların olukça sınırlı -

hatta ‘satır arası’- bir üslup içerisinde yer bulduğu tespit edilebilir. İslam ve dini 

dayanışma düşüncesi, doğrudan hedef alınmamak ile birlikte ümmetçilik fikrinin 

genellikle tarihsel olarak mahkûm edildiği de söylenebilir. Bu çerçevede, bilhassa 

Osmanlı son döneminin politikaları eleştirilmiş; Araplar için ekseriyetle olumsuz 

ifadeler kullanılmıştır. Tüm bunlarla birlikte yeni rejimin savunduğu ‘değerler’ ve 

‘vizyon’ ile çatışmayacak ölçüde, gündeliğin içindeki dine, edebi metinlerde 

dokunulmamıştır. Hatta A. H. Akseki’nin eserlerinde olduğu gibi, ‘dine bağlılık’ ile 

‘millete sadakat’ arasında bağ kuran ve ahlâki konulara vurgu yapan yapıtlara da 

müdahale edilmemiştir. Yine az sayıda ‘resmi nitelikte olmayan’ çocuk eserinde, 

“çocukların duası” gibi başlıklara rastlamak, dini kaideleri ve ritüelleri, 

peygamberlerin isimlerini içeren manzumeleri bulmak olasıdır.160 1940’ların sonlarına 

yaklaşıldığında, katı laik uygulamaların yavaş yavaş hızını kaybetmesi ile birlikte, 

çocuklar için yazılan ve hatta milli eğitim basımevi tarafından yayımlanan dini eserler 

                                                 
157  Hindistan’da Neler Gördüm, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, 
Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 28, 29. 
158  Çin’de Seyahat,  Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat 
Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 28. 
159 İskenderiye’den Bombay’a, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat 
Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 16–21. 
160 Örneğin Bkz. E. Sezai Çocuk Eğlencesi, Bozkurt Basımevi, İstanbul, 1940, s. 12, 28 ve 31, 32. 
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de artış yaşanmıştır. 161  Günümüzde ise, çocuklar için doğrudan dini referanslarla 

hazırlanmış müstakil yayınlar söz konusudur. Özellikle 1980 sonrasında dinî nitelikli 

çocuk yayınlarında kayda değer bir yükseliş mevcuttur ve bu yükseliş, yeni 

yayınevleri ve yayınlar aracılığı ile sürmektedir.162   

 

 

3.5. ‘İdeal’ Çocuğun İnşasında ‘Cumhuriyetçi Simgeler’  
 

 

Cumhuriyet, hem ‘mütekâmil bir rejim’ hem de bir ‘bağımsızlık sembolü’ olarak, 

çocukluğun yeniden inşasında kilit bir kavramdır. Milli hakimiyet fikri üzerinden bir 

rejim tarifi yapıldığı ve yeni düzenin tam istiklâl arzusu ile özdeşleştirildiği de 

                                                 
161 Bu çerçevede Nurettin Artam ve Nurettin Sevin tarafından hazırlanan Müslüman Çocuğun Kitabı, 
ilginç bir örnektir. Eser Tanrı sevgisi, başta Hz. Muhammed olmak üzere peygamberlerin hayatı, kader 
ve ahret inancı, ibadetler ve İslam’a göre güzel ahlâk gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır. Bkz. N. 
Artam ve N. Sevin, Müslüman Çocuğun Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1948.         
162 Bu neviden kitapların bir kısmı İslam dininin şartlarını ve ‘dini akideleri’ öğretmek maksadı ile 
kaleme alınmıştır. Yakın dönemden birkaç örnek için bkz. N. Damla, Bizim Evde Ramazan, Nesil 
Yayınları, İstanbul, 2003; S. Bağdat, İslam’ın Şartları, Hazine Yayınları, 2005; D. Kadıoğlu, 
Ramazan’ın Orucu (Oruç), Nesil Yayınları, İstanbul, 2008; D. Kadıoğlu, Fakir’in Hakkı (Zekat) 
Nesil Yayınları, İstanbul, 2008; S. Bağdat, Abdest ve Namaz/Çocuklar İçin, Hazine Yayınları, 2005; 
D. Kadıoğlu, 24 Altın Namaz, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008; M. Çe, Kalbimin Çiçeği Cennetin 
Müjdesi, Timaş, İstanbul, 2008; S. Y. Arvas, Benim Orucum, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008; S. Y. 
Arvas, Benim Kurbanım, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008; Ü. Yıldırım, Namaz Kılmayı 
Öğreniyorum, Muştu Yayınları, İstanbul, 200?; Ü. Yıldırım, Abdest Almayı Öğreniyorum, Muştu 
Yayınları, İstanbul, 200?; Elif ile Emre Dinimizi Öğreniyor (5 Kitaplık Seri), Semerkand Yayıncılık, 
2008. Dini referanslar ile çocuklar için yazılmış son dönem örneklerden birkaç için bkz. S. Yıldırım, 
Anne Bana Allah’ı Anlat, Uğurböceği Yayınları, 2003; Ö. Baldık ve Ç. Özmen, Peygamberimin 
Kim Olduğunu Biliyorum, Timaş, İstanbul, 2003; H. Ay, Dinimi Seviyorum 1, Muştu Yayınları, 
2003; M. Çe, Seni Çok Seviyorum Allah’ım, Uğurböceği Yayınları, 2005; Hekimoğlu İsmail, Kalbim 
Küçük Sevgim Büyük, Timaş, İstanbul, 2006; S. Yıldırım, Anne Bana Peygamberimi Anlat, 
Uğurböceği Yayınları, 2006; S. Yıldırım, Anne Bana Kur’an’ı Anlat, Uğurböceği Yayınları, 2007, Y. 
Bahadıroğlu, Herşeyin Bir Ustası Var, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008, E. Tücan, İftar Vakti, Muştu 
Yayınları, İstanbul, 2008; Y. Bahadıroğlu, Haram Yemenin Sonu, Nesil Yayınları İstanbul, 2009; E. 
Gazioğlu, Dedemle Peygamberime Yolculuk, Medrese Kitabevi, 2009; M. S. Adalı, Peygamberin 
Küçük Arkadaşları, Uğurböceği Yayınları, 2009; Ö. Baldık, Dinimi Öğreniyorum, Timaş, İstanbul, 
2009; Tahirü’l Mevlevi, Çocuklar İçin Hz. Peygamber ve Hayatı, 2009; H. Ç. Kara, Can 
Muhammed: Peygamberimizin Çocukluğu, Nesil Yayınları, İstanbul, 2009; Ö. Öze, Allah’ı Merak 
Ediyorum, Uğurböceği Yayınları, 2008; F. Börekçi, Özgün Öykülerle Dinimi Öğreniyorum, Mavi 
Lale Kitabevi, 2008; N. H. Kızılkaya, Çocuğumla 1 Ayet, 1 Hadis, 1 Hikâye, Mavi Lale Kitabevi, 
2008; Y. Hüzeyfeoğlu, Bağışlanan Tutsaklar, Beyaz Daktilo Yayınları, 2008; Y. Hüzeyfeoğlu, Sevgi 
Dolu Bir Yürek, Beyaz Daktilo Yayınları, 2008; Y. Hüzeyfeoğlu, Kutlu Çağrı, Beyaz Daktilo 
Yayınları, 2008; H. Uğur, Peygamberimin Yıldızı, Uçan Balon Kitapları, 2008; Y. Dursun, Tatlı mı 
Tatlı Duam Kanatlı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2008; Konuşan Kurt/Peygamber Efendimizin 
Mucizeleri, Muştu Yayınları, İstanbul, 2008; Ö. Öze, Allah’ı Merak Ediyorum - 2, Uğurböceği 
Yayınları, 2009; A. Karaçam ve S. Ezber, Hikâyelerle 365 Gün Dini Kelime, Nesil, Yayınları, 
İstanbul, 2009; S. Yağmur, Minik Kalplere Dini Hikâyeler, Esra Yayınları, 2009.  
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açıktır.163 Halk egemenliği nosyonu ve milleti ‘zulümden kurtarma’ söylemi, eş anlı 

olarak cumhuriyet idaresinin ‘en iyi yönetim tarzı’ olduğunu tescillemek için 

kullanılmıştır.164 Hatta kimi zaman o kadar ileri gidilmiştir ki; cumhuriyet ve altı ok 

adeta kutsal ilân edilmiştir. Melâhat Erguy’un Türk Çocuğu adlı manzumesindeki şu 

mısralar, kutsallaştırmanın uç bir örneği olarak göze çarpar:   

 

 

Verme sakın düşmana cennettir Anadolu 
Bırakma hiçbir zaman kutsidir Ata yolu.. 
Yüce Cumhuriyete Ulu Tanrı diye tap; 

Altıok’u kendine gökten inme Kur’an yap!...165 
 

 

Bu bağlamda yeni rejimin ‘ideal’ çocuğu kurgulanırken devrimler166, ‘cumhuriyetçi 

semboller’ ve lider kültü çerçevesinde Mustafa Kemal sevgisi, sürekli olarak ön 

planda tutulmuştur. Atatürk’ün tıpkı yetişkin literatüründe olduğu gibi167, ekseriyetle 

‘yaradılıştan lider vasfı’ ile yüceleştirilip ‘insanüstüleştirildiği’168 ve kimi zaman ‘tüm 

yurdun babası’ olarak betimlendiği çocuklara yönelik eserlerde, Türk çocuklarının 

                                                 
163 Cumhuriyet ile düşman işgalinden kurtuluşun “özdeş” olarak görüldüğünü ifşa eden en önemli 
çalışmalardan biri, sözlü tarih yöntemine dayanan Cumhuriyet’te Çocuktular adlı çalışmadır. 
Çocuklukları, cumhuriyetin kuruluş dönemine rastlayan isimlerin anlatıları, “rejim-tam bağımsızlık 
özdeşliğinin” yalnızca resmi makamlarca dillendirilmediğini aynı zamanda kitleselleştiğini de adeta 
kanıtlamaktadır. Bkz. Cumhuriyet’te Çocuktular, (haz. M. G. Tan, Ö. Şahin, M. Sever, A. Bora), 
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 89, 90. 
164 Örneğin bkz. Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı), Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 
45-47. 
165 M. Erguy, “Türk Çocuğu”, Uludağ Bursa Halkevi Dergisi, Sayı: 29-30, İkinci Teşrin 1940, s. 56 
166 Yeni rejim ile birlikte gerçekleşen inkılâpların bir bir sayıldığı dönemin çocuk eserlerinden birkaç 
örnek: Bkz. C. Uçuk, Türk İkizleri, İstanbul Matbaacılık, 1960, s. 224, 225; M. F. Gürtunca, Zafer 
Yıldızları/İnkılâblarımız, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1943, s. 27-31; Z. Durur, Ebedi Şef Atatürk, 
Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1945, s. 33, 34. 
167 Mustafa Kemal’in bu şekilde yüceltilmesinin nedenleri ve siyasal kültürdeki etkileri üzerine bir 
değerlendirme için bkz. H. Ünder, “Atatürk İmgesinin Siyasal Yaşamdaki Rolü”, Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce: Kemalizm, İletişim, İstanbul, 2006, s. 138-155  
168 Çocuk literatüründe Mustafa Kemal, genellikle gücü her şeye yeten, ‘insanüstü’ bir varlıktır ve onun 
çağrışımsal olarak da ‘insan’dan fazla bir yüceliğe karşılık geldiği savlanır. Örneğin Gürtunca’nın bir 
okul piyesinde, öğrencilerden birinin Mustafa Kemal’in pusuya düşürüleceğini duyduğunu söylemesi 
üzerine muallim, öğrencisine şöyle der: “Yalan yavrum, inanma. Güneşe pusu kurulmaz. Mustafa 
Kemal bir insan değil bir vatandır. Mustafa Kemal Türk demek, Türkiye demektir.” Bkz. M. F. 
Gürtunca, Küçük Şehit (Üç Perdelik Okul Piyesi), Ülkü Basımevi, İstanbul, 1943, s. 11. Bir başka 
örnek için bkz. R. G. Arkın, Gönüllerin Türküsü (Milli Piyes), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 6, 
Ülkü Basımevi, İstanbul, 1943, s. 22, 23, 32, 35, 36. Bahsi geçen insanüstüleştirmenin manzum 
örneklerinden biri için bkz. N. Rüştü, “Ben Türküm”, Çocuk Sesi, No: 245, 3 Eylül 1934, s. 6.  
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kurtarıcısına duyduğu sevginin ve hürmetin ‘büyüklüğü’ ön plana çıkarılmıştır.169 

Çocuk hikâyelerinde, manzumelerinde ve çocuklar için kaleme alınan diğer okuma 

parçalarında okullarda evlerde, okullarda duvarlara asılan Mustafa Kemal resimleri ve 

hep bir ağızdan söylenen 10. Yıl marşları, sürekli olarak satır aralarında yer 

almıştır.170 Atatürk’ün ölümü ise tam manası ile bir ‘toplumsal travma’ haline gelmiş; 

çocuk mecmualarında Mustafa Kemal’in ölümü “babamızı kaybettik” başlığı ile 

verilmiştir.171 Aynı mecmualar, kapaklarını siyah-beyaz çıkarmışlar ve yurdun dört bir 

yanından Atatürk’ün ölümüne ağlayanların (en çok da çocukların) fotoğraflarını 

basmışlardır. Yine Mustafa Kemal için yazılan ağıtlar, çocukların üzüntülerini aktaran 

satırlar dergilerde yayımlanmış 172 ; Atatürk’ün ölümünden duyulan üzüntü, onun 

yaşamını anlatan çocuk eserlerinde dahi kendine yer bulmuştur.173  

 

Çocuklara ‘cumhuriyetçi değerleri’ aşılamak amacı ile ders kitaplarından popüler 

yayınlara cumhuriyet idaresinin ‘temel’ ve ‘vazgeçilmez’ özellikleri anlatılmış; 

saltanat ise mütemadiyen “milleti sömüren ve ilerlemekten alıkoyan bir köhne kurum” 

olarak betimlenmiştir. 174  Bu eksende II. Abdülhamit ve Vahdettin başta olmak 

                                                 
169 Örneğin bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Birinci Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1937, s. 
23. Ayrıca çocuk dergilerine yansıyan manzum bir örnek için bkz. İbrahim, “Erdem Beş Yaşını 
Bitirirken”, Çocuk Sesi, No: 240, 30 Temmuz 1934, s. 14.  
170 Örneğin, Cahit Uçuk’un beş çiçek kızın “cumhuriyet güneşi” ile tanışmasını anlatan piyesinde 10. 
yıl marşı, adeta bir başlangıç noktasıdır. Uzaklardan gelen 10. yıl marşını önce Sümbül kız duyar. Daha 
sonra diğer ç,çek kızlar da marşın güzelliği ile büyülenir. Birden ortaya çıkan “cumhuriyet güneşi”, 
çiçek kızlara marşın Türk çocukları tarafından söylendiğini haykırır ve onlara cumhuriyetin nasıl 
zorluklarla kurulduğunu bu vesile ile aktarır. Bkz. M. Sezener, Emrindeyiz, Çocuk Esirgeme Kurumu 
Okul ve Öğrenci Kitapları, Cumhuriyet Matbaası, Ankara, 1943, s. 15-20. Aynı çerçevede bir başka 
örnek için bkz. R. Öztoprak, Çocuklara Okul Hikâyeleri, 1952, s. 13 ve 40. 
171 Örneğin bkz. “Babamızı Kaybettik”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 3, 12 Birinci Teşrin, 1938, 
s. 40, 41. 
172 Örneğin bkz. “Canımız, Herşeyimiz Atamızı Kaybettik”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 3, 12 
Birinci Teşrin, 1938, s. 52, 53 ve “Atatürk Çocuklarının Ulu Ataları İçin Yazdıklarından Bir Karta”, 
Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 5, 30 İkinci Teşrin, 1938, s. 73; M. Gülbakan, “Atatürk’e”, Çocuk 
Duygusu, Cilt: 3, Sayı: 62, 1 Birinci Kanun 1938, s. [?]; S. Tugan, “Atama”, Çocuk Duygusu, Cilt: 3, 
Sayı: 62, 1 Birinci Kanun 1938, s. [?]; “Atatürk’ü Uğurlarken”, Çocuk Duygusu, Cilt: 3, Sayı: 63, 8 
Birinci Kanun 1938, s. 7. 
173  Örneğin Enver Benhan Şapolyo, Atatürk adlı eserinde Mustafa Kemal’in ölüm haberinin 
yansımalarını söyle anlatır: “Çağlayan bir sel gibi, insanlar sokaklara dökülmüştü. Öğrencilerin hıçkıra 
hıçkıra ağlamaları, sokaklardaki esnaflara ve halka da dokundu. Artık yer ağlıyor, gök ağlıyor, evdeki 
analar, işteki babalar… Bütün şehir Atasına ağlıyordu… Ne büyük bir acı haberdi bu kara haber! Her 
Türkün kalbine birdenbire ok gibi saplandı. Bütün Türkiye, hayır, bütün dünya ağladı. Çünkü o büyük 
adamın bu kadar erken öleceğine kimse inanmıyordu.” Bkz. E. B. Şapolyo, Atatürk, Çocuk Esirgeme 
Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943, s. 4, 5.  Bir diğer örnek için bkz. Z. Durur, a.g.e., s. 
35. 
174 Burada küçük bir hatırlatma yapmakta yarar var. Erken cumhuriyet dönemi metinlerinde, saltanat 
kurumu kategorik olarak zararlıdır öyle ki şarkın yoksul ve bakımsız kalmasının nedeni olarak, “hiçbir 
şey bilmeyen” sultanlar gösterilmiştir. Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet 
Basımevi, İstanbul, 1935, s. 29 
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üzere175 padişahlar kıyasıya eleştirilmiştir. Sultanların tüm hayatlarını saraylarda zevk 

ve sefa içerisinde geçirdikleri; halkın yoksulluk başta olmak üzere sorunları ile 

ilgilenmedikleri yazılıp çizilmiştir. 176  Bağımsızlık Mücadelesi’nde padişahın ve 

İstanbul hükümetinin, işgalci güçlerle işbirliği yaptığı meselesi ise en çok yinelenen 

mevzulardandır.177  

 

Yine cumhuriyetçi endoktrinasyon çerçevesinde milli bayramlar simgeleştirilmiştir. 

23 Nisanlar ve Cumhuriyet bayramları ise -terbiye konusundaki işlevsel özelliği 

                                                 
175 Bu dönemde II. Abdülhamit, genellikle ‘yurdu harap eden’, ‘vatanseverleri sürgüne gönderen’, 
‘baskıcı’ bir padişah olarak resmedilmiştir. Bkz. E. B. Şapolyo, Atatürk, Çocuk Esirgeme Kurumu 
Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943, s. 12. II. Abdülhamit’i kendi keyfine düşkün, savaştaki 
ordusu ile dahi ilgilenmeyen bir sultan olarak tarif eden eserlerden bir diğeri için bkz. R. Çavdarlı,  
Kahraman Erzurum: Türk Tarihinden Kahramanlık Hikâyeleri, Okul ve Öğretmen Yayını, Ülkü 
Basımevi, İstanbul, 1945, s. 3, 4, 10, 13. Yine erken cumhuriyet döneminde çocuklar için hazırlanan 
tüm kitaplarda Vahdettin’in bir “satılmış”, “hain”, “zevk düşkünü” ve “korkak” olarak betimlendiği 
görülmektedir. Örneğin bkz. P. Safa, Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat, Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı 
Limitet Şirketi, İstanbul, 1934-1935, s. 44 ve A. Refik, Çocuklara Türk İstiklâl Harbi, Hilmi 
Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 8, 15, 16. Tarih ders kitaplarında da Vahdettin’in düşman isteklerine 
boyun eğmesi anlatılmıştır. Bkz. A. Refik, Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Dördüncü Sınıf, 
Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 139 ve 143. Aynı ifadeler, çocuk edebiyatında da kendini 
göstermiştir. Örneğin bkz. B. Minez, İstiklâl Madalyası, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci 
Kitapları, Ankara, 1943, s. 4; B. Minez, Türk Çocukları Unutmuyor!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul 
ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1945, s. 16, 26 ve E. B. Şapolyo, Egemenlik Ulusundur!, Çocuk 
Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944, s. 12. Erken dönem çocuk piyeslerinin bir 
çoğunda da bu durum geçerlidir. Örneğin bkz. Ramiz, Çocuk Vali (23 Nisan İlk mektep 
Temsillerinden), Muallim A. Halit Kitaphanesi, İstanbul, 1933, s. 2 ve 1940’lı yıllardan birkaç örnek 
için bkz. İ. Hakkı Sunat, Atak Ali (Milli Piyes Bir Perde), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 7, 
Ülkü Basımevi, İstanbul, 1943, s. 12, 14, 15; M. F. Gürtunca, Küçük Şehit (Üç Perdelik Okul Piyesi), 
Ülkü Basımevi, İstanbul, 1943; M. F. Gürtunca, Zafer Yıldızları/İnkılâblarımız, Ülkü Basımevi, 
İstanbul, 1943, s. 4, 22, 26; R. G. Arkın, “Küçük Kuvayı Milliyeci”, 23 Nisan Müsameresi - Küçük 
Kuvayı Milliyeci – 23 Nisan Bebekleri (içinde), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 5, Ülkü 
Basımevi, İstanbul, 1943; s. 12, 13; N. Tanseli, Bu Toprak Armağandır (Milli Piyes), Okul ve 
Öğretmenin Okul Piyesleri: 12, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1945, s. 9, 23; Ş. E. Avaroğlu, Vatan Çocuğu 
(2 Perde 1 Tabloluk Piyes), Okul ve Öğretmen Yayını, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1945, s. 18; C. 
Demiray, İki Devir, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Okul Temsilleri, Ankara, 
1945, s. 16. Ancak mektep temsilleri içinde padişaha yönelik en ağır hakaretlerin yer aldığı örnek, 
büyük bir olasılıkla Nihat Sami Banarlı’nın Bir Yuvanın Şarkısı adlı metnidir.  Oyunda baş karakter 
Ayhan Hanım, farklı yerlerde padişahı “başı kopasıca”, “çürümüş yığın”, “çirkef” gibi ifadelerle itham 
etmektedir. Bkz. N. Sami (Banarlı), Bir Yuvanın Şarkısı, Mektep Temsilleri No: 6, Devlet Matbaası, 
İstanbul, 1933, s. 9, 10, 30.  
176 Örneğin bkz. A. Refik, Çocuklara Türk İstiklâl Harbi, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 3. 
Benzer ifadelere çocuk hikâye ve romanlarında da rastlanmaktadır. Örneğin Küçük Durmuş’a padişahın 
kim olduğunu anlatan genç adam şu cümleleri sarf eder: “Padişah mı? Allah zulüm etmek istediği 
milletlerin başına böyle isimlerle bazı insanları musallat eder. Onlar da halkın, milletin, malını, canını, 
ırzını, namusunu her şeyi kasıp kavururlar.” Bkz. M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, 
İstanbul, 1933, s. 36.  
177 Bu durum bugünlerin çocuk edebiyatı içinde geçerlidir. Özellikle ‘ulusalcı’ ve ‘anti-emperyalist’ 
eğilimleri içinde barındıran çocuk hikâye ve romanlarında saltanatın “işbirlikçi tutumu” ve “kötü 
yönetimi” sıkça vurgulanır. Örneğin bkz. B. Anger, Dev Yürekli Küçükler: Cumhuriyete Can 
Verenler, Kaynak, İstanbul, 2000, s. 26.  
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hatırlatılmak sureti ile 178 - “tam istiklâlin nişanesi” olarak kutlanmış 179  ve milli 

bayramların önemine ve kutlanmasına dair ders kitaplarında, çocuk dergilerinde ve 

diğer edebi metinlerde kapsamlı yazılar yayımlanmıştır.180 23 Nisanlar ve Cumhuriyet 

bayramları vesilesi ile eski ve yeni devir arasındaki farkların altı çizilmiş181; ülkenin 

sosyal ve ekonomik alanlardaki ‘atılımları’ çocuklara aktarılmıştır. 182  Ayrıca 

çocukların 23 Nisan haftalarındaki ve cumhuriyet bayramlarındaki “mutluluğu”183 ve 

“büyük bir heyecan” ile yeni giysileri ve ayakkabılarını giyerek tören alanlarına 

gelişleri uzun uzadıya anlatılmıştır.184  

 

Cumhuriyet rejimini temsil eden makam olarak cumhurbaşkanlığının görüldüğü 

saptamasından hareketle çocuklara, cumhurbaşkanının ‘devletin temel direği’ 

olduğunun mütemadiyen hatırlatıldığı vurgulanmalıdır. Cumhurbaşkanlığı, Mustafa 

Kemal’in şahsında yüceltilmiş ve onunla özdeşleştirilmiştir.185 Çankaya’nın çocuk ve 

                                                 
178 Bayramların fonksiyonel özelliklerine yapılan vurgu, bilhassa öğretmenlere hitap eden yayınlarda 
belirgindir. Örneğin Kazım Nami 23 Nisan ve 29 Ekimlere dair şunları öğütlemektedir: “çocuk 
ruhiyatile siyasi bir hadise olan cumhuriyet terbiyesi telkinini telif etmek için en iyi yol, programda 
zikredildiği gibi, çocukta cumhuriyet bayramı, 23 Nisan bayramı gibi milli hadiseleri 
canlandırmaktadır. Çocuğun bayramlara karşı derin bir alâkası vardır. Bu alâkayı cumhuriyet terbiyesi 
için esas ittihaz etmemiz mümkündür. Çünkü terbiye, nihayet bir takım ruhi itiyatlar kazandırmaktır. 
Cumhuri fikirleri, ruhi itiyatlar haline getirmek için cumhuriyet ve 23 nisan bayramlarını alâka merkezi 
ittihaz etmek elbette en müspet yoldur.” Bkz. K. Nami, “Cumhuriyet Terbiyesi”, Terbiye, No: 36, 
Mayıs 1931, s. 30.  
179 “Cumhuriyetsiz yurt kalmaz; kalsa da çıplak, yoksul, sopa alında ezilir; yarı köle insanların oturduğu 
bakımsız, fabrikasız, yolsuz, parasız bir toprak yıkısı kalır” ifadesi, zihinlerdeki bahsi geçen tasavvurun 
somutlaşmış halidir.” Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, 
İstanbul, 1935, s. 95. 
180 Örneğin bkz. P. ve N. İçsel, Kız ve Erkek Çocuklara Kıraat Kitabı: İlk Mektep-İkinci Sınıf, 
Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1934, s. 147, 148. Ayrıca bkz. R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin 
Beşinci Sınıfları İçin, İleri Kütüphanesi, İstanbul, 193?, s. 70-73 ve P. Safa, Cumhuriyet 
Mekteplerine Kıraat, Sınıf: 3, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1934-1935, s. 45 ve İ. 
Hikmet, Kıraat Dersleri: Sınıf: 1, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1934-1935, s. 52, 53.  
181 Bu bağlamda ilginç bir örnek Cevdet Demiray’ın İki Devir adlı mektep temsilidir. Eserde 23 Nisan 
müsamerelerine hazırlanan çocukların arasında geçen diyaloglara ve sonrasında oynadıkları piyese yer 
verilir. Piyeste “eski devir”; yeniliğe ve iyiliğe düşman bir güç olarak resmedilir.; amacı güzeli, iyiyi, 
doğruyu boğmaktır. Fakat “yeni devir”, tüm engellere rağmen eski devri ortadan kaldırır: “Milyonlarca 
Türk, tek bir vücut, tek bir yürek ve tek bir ülkü oldu. Bu ülkünün adı da Atatürk – İnönü idi. Ayağa 
kalkan ve kurtuluş yolunda çarpışan Türkün elindeki kılıç, eski devrin başını da uçurdu.” Bkz. C. 
Demiray, İki Devir, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Okul Temsilleri, Ankara, 
1945, s. 24. 
182  Çocuk dergilerinde bahsi geçen gelişmeleri aktaran tablolara ve istatistiksel bilgilere rastlamak 
mümkündür. Örneğin bkz. “On Beşinci Yıl”, Cumhuriyet Çocuğu, Sayı: 1, 1938, s. 2-5. 
183 Örneğin Cumhuriyet bayramı günü yuvadaki çocukların “bilinçli gülücükleri” onların mutluluğunun 
nişanesi olarak anlatılmıştır. Bkz. N. Sami (Banarlı), Bir Yuvanın Şarkısı, Mektep Temsilleri No: 6, 
Devlet Matbaası, İstanbul, 1933, s. 43.  
184 Örneğin bkz. Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 17-
20. 
185 Mustafa Kemal için yazılmış ve onun cumhur reisliğini öne çıkaran çok sayıda manzum eser vardır. 
Ali Ekrem’in Cümhur Reisimiz örneğinde olduğu gibi, bunların bir kısmı kıraat ve yurt bilgisi 
kitaplarında da yayımlanmıştır. Bkz. P. ve N. İçsel, Kız ve Erkek Çocuklara Kıraat Kitabı: İlk 
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yetişkin yazınında bir metafor olarak kullanılması da bu eksende ele alınabilir. 

Örneğin İshak Refet, Türk çocuklarına “bilir misiniz neden böyle yüksek, böyle yukarı 

başlarınız ve bakışlarınız?”  diye sorduktan sonra; çocuklar adına Çankaya imgesi 

üzerinden uzun bir cevap verir. Memleketin çok zor günler yaşadığını, Türk milletinin 

ölü sanıldığını, “Türküm diyen bazı soysuzların” düşman ile işbirliği yaptığını, siyasal 

ve iktisadi bağımsızlığın tehlikeye düştüğünü anlatan İshak Refet, Mustafa Kemal’in 

varlığı ile aydınlanan Çankaya’nın ‘istiklâl’i müjdelediğini yazar. Bu bağlamda 

Çankaya, hem istiklâlin hem de millet egemenliğine dayanan yeni rejimin 

sembolüdür.186  

 

Hem Türklüğü ve bağımsızlığı hem de yeni rejimi ve kurumlarını simgeleyen 

bayrağın, çocuk yazınındaki ağırlığı ise çarpıcıdır. Bayrak ve sancak sevgisini konu 

alan piyesler, manzumeler ve hikâyeler, bilhassa erken cumhuriyet döneminde, 

mebzul miktardadır.187 “Şehit kanı ile boyalı” bayrak188, “milletin namusu” olarak bir 

kez daha kutsanır.189 Özellikle düşman işgalini ve işgalden kurtulmayı anlatan piyes, 

hikâye ve diğer okuma parçalarında bu durum daha belirgindir.190  

 

                                                                                                                                            
Mektep-İkinci Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1934, s. 146 ve Muallim Abdülbaki (Gölpınarlı), 
Yurt Bilgisi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 48-50. Ayrıca yine birçok tarih, yurt bilgisi ve kıraat 
kitabında Devlet Başkanı olarak Mustafa Kemal’in adı, cumhuriyet rejiminin teminatı olarak 
aktarılmıştır. Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 
1935, s. 3 ve A. Refik, Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Dördüncü Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, 
İstanbul, 1929, s. 148 ve Maarif Vekilliği, Yurt Bilgisi, İlk Mektep Kitapları: Beşinci Sınıf, Türk 
Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1933, s. 18, 19. 
186 İ. Refet, Ne Mutlu Bana ki Türk Yaratıldım, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, 1933,, s. 91-
99. Benzer bir yorumu içeren okuma kitabı için bkz. Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, 
Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 19.  
187 Çocuk Sesi’nde yayımlanan Halil İbrahim’in çocuğu için kaleme aldığı manzumedeki şu mısralar 
çok sayıda benzer örnek arasında göze çarpanlardan biridir: “Vatan içinde kalbinde bir sevgi kaynağı 
var/Sanki orada yurdumun deresi var, dağı var/Vatan lâkırdısından sular gibi çağlarsın/Sevdiklerin 
içinde bir de Türk bayrağı var/Bunu be zaman görsen sevincinden ağlarsın.” Halil İbrahim, “Erdem Beş 
Yaşını Bitirirken”, Çocuk Sesi, No: 240, 30 Temmuz 1934, s. 14.  
188 Milliyetçiliğin yükselişini takiben, bayrağı/sancağı tasvir eden hemen hemen tüm metinlerde “şehit 
kanı ile boyanma” ifadesi geçmektedir. Çok sayıda örnekten birkaç için bkz. E. Sezai, Çocuk 
Eğlencesi, Bozkurt Basımevi, İstanbul, 1940, s. 32. 
189  Örneğin “Hayırlıdır alçalmadan/Yükselt onu güzel çocuk./Alnın açık, parlak olsun/Altın kalbin 
güneş dolsun/Bayrağının altında dur/Evet, yavrum o sevimli/Bayrağının altında dur/Gözet, koru o 
güzeli/Bayrak senin namusundur!” Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet 
Basımevi, İstanbul, 1935, s. 84. 
190  Yunan işgali sırasında Nuri’nin okulunda yaşananları konu olan okuma parçası, çok sayıdaki 
örnekten biridir. Bir gün Nuri ve arkadaşları dersteyken okula düşman askerleri gelir ve mektebin 
direğindeki Türk bayrağını indirerek yerine kendi bayraklarını asar. Nuri ve arkadaşları o gün çok 
üzülür ve para toplayarak dört metre kırmızı atlas alır. Kız öğrenciler gizlice Türk bayrağı diker ve 
Nuri, bayrağı evinde “canı gibi” saklar. Türk askerleri gelip düşman köyden kaçınca; Nuri, arkadaşları 
ile birlikte diktikleri bayrağı büyük bir mutlulukla mektebin direğine çeker. Bkz. Cumhuriyet Kıraati, 
Tefeyyüz Kitaphanesi, İstanbul, 1928-1929, s. 92-96.    
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Cumhuriyetin 10. yıl coşkusunu anlatan satırlarda da, bayraklarla donanmış cadde ve 

sokaklara yapılan vurgu dikkat çekicidir. 191  Sanki gündeliğin yaşandığı mekânlar, 

bayraklar ile ‘sıradanlıktan’ kurtulmaktadır. Buna ilaveten, Türk’ün olduğu her 

coğrafyada Türk bayrağına olan sevginin bir şekilde mevcut olduğunu ileri süren 

misallere rastlamak da olasıdır. Bir başka deyişle, bayrak sevgisi, edebi metinlerde 

sınır tanımaz. Örneğin bu bağlamda Selim Sırrı (Tarcan), Bugünkü Almanya adlı 

eserinde, kızı ile başından geçen bir hikâyeyi anlatır. Baba-kız, Zinnowitz’de plajda 

gezerken çok sayıda küçük Alman bayrağının sepetler üzerinde dikili olduğunu fark 

eder. Bu durum, Almanların bayrak sevgisinin bir göstergesidir adeta. Tasvir edilen 

manzarada, Selim Sırrı’nın dikkatini bir Türk bayrağı çeker. Bayrağa yaklaştıklarında, 

12 yaşlarında küçük bir çocuğun kumdan kale yapmaya çalıştığını görürler. Selim 

Sırrı’nın kızı, çocuğa kendilerinin Türk olduğunu söyledikten sonra etrafta hiç Türk 

olup olmadığını sorar. Küçük çocuğun cevabı kısa ve nettir: “Türk benim, bayrak da 

benimdir”. Yazar, daha sonra çocuğun bir Türk subayın evladı olduğunu belirtir. 

Alman anne ile Türk subayı ayrılmış, çocuk annenin yanında kalmış, fakat annesi onu 

bir “Türk gibi” yetiştirmiştir. Çocukla çok iyi anlaşan Selim Sırrı, onunla vedalaştığı 

sırada çocuktan duyduğu şu sözlerle duygulanır: “Büyüyünce Türkiye’ye geleceğim ve 

Türk vatanını müdafaa edeceğim.”192 Dönemin çocuk literatüründe ‘bayrak sevgisi’ni 

ve ‘bayrağa duyulması gereken saygı’yı anlatan piyesler arasında en ilgi 

çekicilerinden biri ise, İ. Hakkı Sunat’ın Balta adlı bir perdelik okul temsilidir. 

Sunat’ın bahsi geçen metni, milliyetçi düşüncenin tüm çelişkilerini içinde barındırır. 

Piyeste ulusal bir bayrama hazırlanan bir grup çocuğun prova heyecanı anlatılır. 

Çocuklar arasında Baykara adlı “haşarı” ve “ulusal terbiyeden yoksun” bir öğrenci 

vardır. Baykara, tüm provaları yaramazlıkları ile sabote eder ve diğer çocukları 

kızdırır. Fakat arkadaşlarının sabrını taştığı an, Baykara’nın süs için asılan Türk 

bayraklarını yırttığı zamandır. Bir göçmen çocuğu olan Can, bu durum karşısında 

kendini tutamaz ve öfke ile geldikleri ülkede başından geçen bir hikâyeyi anlatır. 

Can’ın geldiği memlekette bir milli bayram vardır; tüm evler, sokaklar bayraklar ile 

süslenmiştir. Fakat Canların evinde bayrak asılı değildir; meraklanan Can’a annesi 

sandık odasına giderek ütülü ve kaplı Türk bayrağını gösterir ve şöyle der: “İşte 
                                                 
191 Örneğin bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, 
s. 10. ve Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 17-19. 
Ayrıca cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarının çocuklar üzerinde yarattığı etkilerin aktarımı için bkz. 
Cumhuriyet’te Çocuktular, (haz. M. G. Tan, Ö. Şahin, M. Sever, A. Bora), Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 82-87.    
192 S. S. Tarcan, Bugünkü Almanya (Yardımcı Kıraat), Devlet Matbaası, İstanbul, 1930, s. 51-53. 
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oğlum, bu bizim bayrağımızdır; Türkün şanlı bayrağıdır. Ancak biz bunu burada 

asamayız.”  O esnada Can’ın içinde daha önce hiç görmediği o bayrağa karşı “tarif 

edilmez bir sevgi” ve bağlılık hissi doğar. Can, bir akşam vakti gizlice Türk bayrağını 

alır ve evin karşısındaki asırlık kavak ağacının en yüksekteki dalına onu asar. Ertesi 

sabah uyandığında bir bölük “düşman askeri”nin (bu bahiste düşman tabiri başlı 

başına ilginçtir) bayrağı indirmeye çalıştığını görür; ağaca çıkamayan askerler, 

çözümü balta ile ağacı kesmekte bulur. Can tüm bu olayları anlatırken Baykara’nın 

fenalaştığı görülür. Baykara ayıldığında, Can’ın anlattıklarından çok etkilendiğini 

hatta bir ara kendini elinde baltası olan bir “düşman” gibi Türk bayrağının altında 

bekliyor zannettiğini söyler ve ekler: 

 

 

Bir aralık elimdeki balta canlandı. Başımın üstüne dikildi. Ve keskin 
bir sesle bana “Ey damarlarında kaynayan kanı tanımayan dalgın 
çocuk! Senin saygısızlık gösterdiğin o şanlı bayrak nesillerden nesillere 
şerefler, utkular, egemenlikler taşımıştır. Değil bir örs balta ile 
devireceğin ağacı, üzerinde yaşadığın dünyayı ateşe versin, göklere 
yükselen alevler onun rengini, gökteki Ay-Yıldız da onun varlığını, 
onun gittikçe artan şerefini sonsuzluklara ulaştıracaktır. Kendine gel, 
Ay Türk çocuğu!” diye haykırdı. Sonra  ne oldu bilmiyorum, gözlerim 
karardı.193                

 

 

Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen Baykara, hâlâ baltanın hayalini görmektedir. 

Bunun üzerine arkadaşlarından af diler; belki onlar kendisini affederse o korkunç 

hayalden kurtulabilecektir. Nihayetinde söz alan Altuğ, Baykara’ya “kutsal ve ulusal 

ödevler”de çok “titiz” olmanın gerekliliğini hatırlattıktan sonra, diğer çocuklar ile 

Birlikte Baykara’yı affettiklerini söyler.194  

 

Bayrak gibi ‘ulusal bağımsızlığı’ ve bunun ‘tescilini’ anlatan sembollerden bir diğeri 

Lozan Antlaşmasıdır. Lozan, cumhuriyet çocuklarına “tarihsel bir dönüm noktası” ve 

“hayata dönüş” olarak anlatılmıştır. Sevr’in “ölüm fermanı”, Lozan’ın ise “yaşam” 

şeklinde nitelendirildiği literatürde 195 , “Türklerin kahramanlığından korkan 

                                                 
193 İ. Hakkı Sunat, Balta (Atak Ali İçinde), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 7, Ülkü Basımevi, 
İstanbul, 1943, s. 37. 
194 A.e., s. 38. 
195 Bu tip bir sıfatlandırmanın çocuklar için kağıda döküldüğü örneklerden en çarpıcısı, Gürtunca’nın 
İnkılâplarımız adlı iki perdelik “milli piyesi”dir. Eserde Sevr, “ölüm perisi” olarak adlandırılır. Sevr, 
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Avrupalıların Lozan’da bir araya gelerek Türkleri davet ettikleri” ifadesi ile başlayan 

anlatı, Türkiye’nin istediği her şeyi aldığı iddiası ile tamamlanmıştır. Lozan ile 

Türkiye’nin “şerefli” ve “müstakil” bir devlet olarak Avrupalılarca kabul edildiği 

ifade edilmiştir. Bahsi geçen vasıf ile Batılılar tarafından kabullenilme savının 

dönemin politik atmosferinde ne denli önemli olduğu açıktır. Zira kabullenilme, adeta 

yeni rejimin ‘rüştünün ispatıdır’.  

 

Yine aynı metinlerde mübadeleden bahsedilmiş ve kapitülasyonlardan kurtulmanın 

mutluluğu dile getirilmiştir. Lozan ile simgeleş(tiril)en aktörlerden en önemlisi ise 

şüphesiz İsmet İnönü olmuştur. İnönü’nün “askerlikteki büyüklüğünü” ve “dehasını”, 

diplomatlıkta da gösterdiği yazılmıştır.196 İnönü’nün çocuk yayınlarında başbakanlığı 

döneminde de “çok temiz, çok çalışkan uğurlu bir başbakan” olarak resmedilmesine 

rağmen 197  onun tam manası ile yüceltilmesi 1938 sonrasına rastlamıştır. Mustafa 

Kemal’in vefatı ardından İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı sıfatı ile yeni “şef” 

olması198 (“Ebedi Şef’ten Milli Şef’e geçiş”), çocuk yayınlarında geniş yer bulmuş;199 

İnönü, Mustafa Kemal’in ölümü ile duyulan acıyı “şifalı elleri” ile hafifletecek ‘güçlü 

bir lider’ şeklinde resmedilmiştir. 200  Ayrıca İsmet İnönü’nün yaşamı, en küçük 

ayrıntısına kadar çocuklara aktarılmış; onun küçük yaşlardan itibaren “zeki”, 

“tertipli”, “terbiyeli”, “dürüst” bir insan olduğu; askerliğe tutku ile bağlandığı, 

                                                                                                                                            
haritanın başına geçerek Anadolu’yu düşmanlara paylaştırır. Tam o sırada arkadan Lozan perisi elinde 
bir ışıkla görünür ve haritanın yanına gelerek şunları söyler: “Türkiye’de bir Ermenistan yoktur. 
Trabzon, Erzurum her yer Türktür. Türkiye arazisinde Fransız mıntıkası yoktur… Türkiye’de İtalyan 
mıntıkası yoktur… Ege incisi ise Türk oğlu Türktür. İzmir’e hasret çeken Türk askeri Afyon’dan (14) 
günde şimşek hızı ile İzmir’e vardı. Kral ordularının orada işi yoktur. Bir Ermenistan bir Kürdistan da 
olamaz. İşte Türkiye budur. Kars ufuklarından doğan güneş, Edirne ufuklarından bakar. Bu yurda göz 
dikenin gözü çıkacaktır.” Bkz. M. F. Gürtunca, Zafer Yıldızları/İnkılâblarımız, Ülkü Basımevi, 
İstanbul, 1943, s. 25, 26. 
196 A. Refik, Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Dördüncü Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 
1929, s. 146. 
197 Örneğin H. İ. Yurtseven, başbakanlık konusunu manzum bir dille ele aldığı Çocuk Sesi mecmuasının 
yurt bilgisi köşesinde İnönü için şunları yazar: “Şimdi başbakan olan/Kalbimizde yer bulan/Büyük 
İsmet İnönü/Acunu tuttu ün’ü/O demir pençesi ile/Yükselen gür sesi ile/Her bir işe saldırdı/Eğriliği 
kaldırdı/Bir dakika durmayan/Usanmayan, yılmayan/Yasa sever bir erdir/Çok da arığ askerdir/Kalem 
onun sesidir/Kılıç; eğlencesidir/Çok temiz, çok çalışkan/Bu uğurlu başbakan/Uzun bir dirim 
sürsün!/Daha çok işler görsün!” Bkz. H. İ. Yurtseven, “Başbakanlık”, Çocuk Sesi, No: 270, 25 Şubat 
1935, s. 8.  
198 Şeflik kavramının 1930’lu yılların başından itibaren siyasal kültüre damgasını vurduğunu hatırlamak 
gerekir.  
199  Çocuk mecmuaları, yeni cumhurbaşkanını tebrik etmiş, İnönü’yü “Atatürk yurdunun, Türk 
cumhuriyetinin, Atatürk inkılâbının, Kemalizm’in yapıcı ve başarıcı evlâdı” olarak tarif etmişlerdir. 
Örneğin bkz. “Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü”, Cumhuriyet Çocuğu, Cilt: 1, Sayı: 4, 19 Birinci 
Teşrin, 1938, s. 54, 55.  
200  Örneğin bkz. E. B. Şapolyo, İnönü, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, 
Cumhuriyet Matbaası, Ankara, 1943, s. 7. 
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Mustafa Kemal ile birlikte vatanın istiklâli için “fedakârca” mücadele ettiği ve “üstün 

başarıları” ile Atatürk dahil 201  herkesin “takdirini ve sevgisini” topladığı 

vurgulanmıştır. 202  Yine bazı çocuk kitaplarında ve dergilerinde dönemin ruhuna 

uygun olarak İsmet İnönü, “ulusun yeni babası” ve “koruyucusu” olarak adlandırılmış; 

Türk çocuklarının İsmet İnönü’yü çok sevdiği203, onun “ardında ve emrinde” olduğu 

iddia edilmiştir.204 İnönü’nün gerçek hayatta üç çocuk sahibi olması da sözü edilen 

baba temalı propagandada çokça kullanılmıştır.205   

 

Cumhuriyetin ilânı sonrasında inşa edilen ve sembolik değeri olan eserlerin, 

çocukların tahayyülünde “emsalsiz bir başarı abidesi” olarak canlandırılmaya 

çalışılması yeni rejimin temel hedeflerindendir. Başta Ankara olmak üzere, 

cumhuriyet döneminde ‘yoktan var edilen’ her mekân, tıpkı yeni rejimin kurumları 

gibi yüceltilmiştir. Ankara özelinde, bakımsız, çorak, gayrı sıhhi bir kasabanın 

Gazi’nin elinde “cennet bağı” bir başkente dönüşü destansı bir şekilde anlatılmış206; 

yeni şehrin “fenni” ve “sıhhi” olduğunun altı çizilmiştir. Meclis’in varlığı ve “milli 

mücadele ruhu”207 ile ‘şehrin maneviyatı’ konsolide edilmiştir.208 Ayrıca Ankara’daki 

                                                 
201 İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde, onun kahramanlığının bizzat Mustafa Kemal tarafından 
övüldüğünün özellikle vurgulanması manidardır. Z. Durur, a.g.e., s. 22, 23. 
202 Bkz. E. B. Şapolyo, a.g.e. Benzer ifadeler için bkz. M. Atatuğ, Ben de Asker Olacağım!, Çocuk 
Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1944, s. 5. 
203 Türk çocuklarının İnönü ile karşılaşmalarından duydukları ‘mutluluk’, dönemin çocuk edebiyatında 
işlenmiştir. Örneğin bkz. B. Minez, Türk Çocukları Unutmuyor!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve 
Öğrenci Kitapları, Ankara, 1945, s. 28.   
204  M. Sezener, Emrindeyiz, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Cumhuriyet 
Matbaası, Ankara, 1943, s. 12. 
205 Örneğin bkz. “İsmet İnönü: Üç Mükemmel Çocuğun ve Bütün Türk Çocuklarının Sevgili Babası”, 
Çocuk, 29 Ekim 1939.   
206 Örneğin bkz. F. Sabri (Duran), Çocuklara Coğrafya Kıraatleri, Akşam Kitaphanesi, İstanbul, 
1934, s. 76-78. 1940’ların çocuk edebiyatından bir örnek için bkz. B. Minez, Türk Çocukları 
Unutmuyor!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1945, s. 22, 24. 
207  Ankara, Milli Mücadele’nin kazanılmasında “stratejik bir öneme” sahiptir. Konumu itibari ile 
Ankara, Anadolu’da toplanmak için “en uygun yerdir.” Bkz. A. Refik, a.g.e., s. 142. Şapolyo’nun 
Egemenlik Ulusundur adlı eserinde ise sınıfta öğretmen, küçük Kaya’nın “Atatürk niçin Ankara şehrini 
beğendi?” sorusuna cevabı da benzer minvaldedir: “Ankara şehri, Anadolu’nun tam ortası sayılır. O 
zamanlar İstanbul’dan gelen tren de Ankara’ya kadardı. Sonra askerlik bakımından da müdafaası 
kolaydı…” E. B. Şapolyo, Egemenlik Ulusundur!,  Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci 
Kitapları, Ankara, 1944, s. 13. 
208 Ankara’nın yeni rejimin sembolü olarak yüceltilmesinin çarpıcı örneklerinden birini Hasan Cemil 
Çambel’in 1929 tarihli Ankara başlıklı makalesi oluşturur. Çambel şöyle yazmaktadır: “Genç Türk 
Cumhuriyetinin genç merkezi Ankara’yı, daima kaynayan hayat muhtevasıyla ve mütemadi bir inkişaf 
içinde yer yer yükselen yeni mahalleleri, binaları ve abideleri ile görüp de bu muhteşem milli eserin 
önünde hayret ve gurur duymamak mümkün değildir… Ankara müebbeden genç bir milletin ebedi 
hayatiyetinin ve ruhi hareketinin şekillenmiş timsalidir. Ankara büyük bir fikrin sembolüdür. Çünkü 
Ankara “renaissance”dır.” H. C. Çambel, Makaleler Hatıratlar, Türk Tarih kurumu Basımevi, 
Ankara, 1987, s. 11, 12.     
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imar faaliyetleri, kapsamlı raporlar ile ayrıntılandırılmış 209  ve tüm yurda örnek 

gösterilmiş; başta Adliye Sarayı, postane ve Ankara Palas olmak üzere kentteki yeni 

binalar, yeni rejimin modernliğinin nişanesi olarak kayda geçirilmiştir. Kentin doğal 

ve sosyo-ekonomik koşullarını inceleyen broşür ve kitaplar yayımlanmıştır.210 Tüm bu 

süreçte başkent temalı şiirler ve resimler; albümleri 211 , kent rehberleri, halkevi 

yayınlarını ve elbette çocuk ders kitaplarını212 ve dergilerini süslemiştir.213  

 

Çocuklara yönelik hazırlanan hikâye kitaplarında da özellikle başkent Ankara’nın, 

kısmen farklı referanslar ile Çanakkale’nin 214 , Taksim meydanındaki Cumhuriyet 

anıtının ve Atatürk’ün ‘tek adamlığını’ görselleştiren memleketin bir çok yerindeki 

heykellerinin ayrı bir yer tuttuğu gözlemlenir; 215  hatta Atatürk heykellerini ve 

                                                 
209 Örneğin 1933 yılında cumhuriyetin 10. yılı münasebeti ile yayımlanan rehberde Ankara’da on yıl 
boyunca kaç kilometre asfalt yapıldığından tutun da yıllara göre su ve elektrik sarfiyatının 
listelenmesine kadar bir dizi bilgi yer almaktadır. Bkz. Türkiye Cumhuriyetinin 10. Yılı Rehberi: 
1923–1933, Hakimiyeti Milliye, Ankara, 1933, s. 179–182.    
210 Örneğin bkz. K. Ö. Çağlar, Ankara Çevresi Suları ve Haymana Kaplıcası Üzerinde Etütler, 
Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1935; H. Z. Koşay, Ankara Budun Bilgisi, Ulus Basımevi, Ankara, 
1935; N. C. Gülekli, Ankara: Tarih, Arkeoloji, Doğuş Matbaası, Ankara, 1948. 
211 Örneğin bkz. Ankara, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul, 1940. 
212 Çocuklar için hazırlanan okuma kitaplarının hemen hemen hepsinde Ankara temalı şiirler ve okuma 
parçaları yer almıştır. Örneğin İlkokul dördüncü sınıfların okuma kitabındaki Ankara şiirinde başkent, 
“havası, zehirlenen yüreklere panzehir” olarak betimlenirken (Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: 
Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, s. 37), ortaokul I. Sınıf için hazırlanan kitapta yer 
alan Yeni Ankara adlı şiirde şu mısralar dikkate değerdir: “Dün tozlu bir şehirken baştanbaşa 
kerpiçten/Medeni ülke olmuş bugün Ankara hiçten/İstasyonda çırpınır yüreğimiz sevinçten/Ankara’yı 
görünce tertemiz bir yüz gibi!” Bkz. Okuma Kitabı: Ortaokul Sınıf: I, Devlet Basımevi, İstanbul, 
1936, s. 71. Ayrıca Ankara, hem ilk öğretim hem de orta öğretim düzeyinde, coğrafya kitaplarında 
fiziki ve beşeri özelliklerinin yanı sıra “manevi gücü” ile de işlenmiştir. Örneğin bkz. F. Sabri (Duran), 
Türkiye Coğrafyası, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929.   
213 Cumhuriyetin 10. yıl dönümünde Çocuk Sesi adlı haftalık mecmuada yayımlanan Ankara şiiri bu 
bağlamda çarpıcı bir örnektir: “Ankara çok eskiden biçimsiz bir şehirdi/Bakımsızlık çökmüştü ovasına, 
dağına/ Fakat yıllardan sonra oraya Gazi girdi/Üç beş sene içinde döndü cennet bağına./Ankara’nın 
tarihte mühim mevkii vardır/Bunu için yüzler kitap yazmalı ancak/Çünkü “Gazi” orada emek verdi 
yıllardır/Tanrı bin ömür versin daha da çalışacak!/Ankara. Biz bu ismi mutlu biliriz elbet/Orada 
açılmıştır (Büyük Millet Meclisi)/Orada başarıldı (Cumhuriyet)/Orada susturuldu padişahın sesi” bkz. 
“Ankara”, Çocuk Sesi, Cilt: 9, No: 201, 29 Teşrinevvel 1933, ilave sayfa 4–38. Bir sonraki yılın Çocuk 
Sesi’nde de Ankara konulu şiirler, cumhuriyet bayramı vesilesi ile yayımlanmıştır. Örneğin bkz. Çocuk 
Sesi, No: 253, 29 Birinci Teşrin 1934, s. 12. Dönemin çocuk dergilerinde Ankara hakkında bilgi veren 
okuma parçalarından örnek için bkz. “Ankara”, Çocuk Duygusu, Cilt: 3, Sayı: 56, 20 Birinci Teşrin 
1938, s. 11. 
214  Çanakkale’nin milliyetçi tahayyüldeki önemi, “İdeal Çocuğun Hasletleri”: Savaşkanlık ve 
Kahramanlık” başlıklı bölümde ele alındığı için burada ayrıntılandırılmayacaktır. Ancak 
Çanakkale’deki şehitlik abidelerinin yeni nesil üzerindeki etkisi hatırda tutulmalıdır. Bu bağlamda 
çarpıcı bir örnek, Milli Türk Talebe Birliği’nin 1935 tarihli gezi notları içinde yer alan Çanakkale 
bahsidir. Çanakkale savaşının bir namus meselesi olarak adlandırıldığı bölümde en çok şikâyet 
edilenler, şehitliklerin bakımsız olması ve Mehmet çavuş anıtının bakımının bir Rus tarafından 
yapılmasıdır. Bkz. Gezi Notları, MTTB Yayınları, Asri Basımevi, İstanbul, 1935, s. 3–8. 
215 Özellikle başkentin ve yeni rejimin öne çıkarmak istediği diğer mekânsal varlıkların fotoğraf ve 
resimleri, çocuklara yönelik hazırlanan eserlerde sıkça kullanılmıştır. Örneğin bkz. Kültür Bakanlığı, 
Okuma Kitabı: Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, s. 3; Maarif Vekilliği, Yurt Bilgisi, 
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hissettirdiklerini (heykelin heybeti ile Mustafa Kemal’in büyüklüğü arasında 

kurulmak istenen benzerlik) manzum şekilde dillendiren mısralar, çocuk 

mecmualarında yayımlanır. 216  Bu eğilim, genel hatları ile sonraki yıllarda da 

mevcudiyetini korur. Rejimin bir diğer ‘görsel abidesi’ Ankara özelinde ise birçok 

okuma parçasında çocuklar, ya Ankaralı olmak istemekte217 ya da Ankara’yı görme 

konusunda sabırsızlanmaktadır.218 Rakım ve Nimet Çalapala’nın 1933 tarihli 87 Oğuz 

adlı eserinde ise yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sınıflarına doluşan çocuklar, 

yazın yaptıklarını birbirlerini anlatırlar. Tatilde babası ile birlikte Ankara’ya giden bir 

kız öğrenci, başkentin ne kadar “güzel” olduğunu anlatır. 219  Bir başka hikâyede 

İskenderiye’den gelen kuzenlerini İstanbul’da gezdiren Cahit ve Nahide ile amcaları 

arasında geçen diyalog, sözü edilen cumhuriyetçi imgelere atfedilen kıymetin bir diğer 

ifadesidir. Çocuklar ve amcaları Yusuf Bey, Bayazıt’ta gezerken Yusuf Bey 

meydanda yeni yapılan havuzu görür ve çok beğenir; hatta bu havuzun “İstanbul’un 

yüzlerce sene yaşayacak son eseri” olarak nitelendirir. Cahit ise hemen amcasına 

itiraz eder ve “İstanbul’un en son ve en güzel abidesinin Taksim meydanındaki Gazi 

Heykeli” olduğunu söyler ve heykeli görmek için hemen Taksim’e giderler. Yusuf 

Bey ve çocuklar, anıtın önünde gururla karışan bir şaşkınlık hissederler.220 Benzer bir 

şekilde, 87 Oğuz adlı eserde çocukların Cumhuriyet anıtını görmek için 

öğretmenlerinin girişimi ile çıktıkları okul gezisi ve öğrencilerin büyük heyecanı, 

cumhuriyet simgelerine referansla aktarılır.221  

                                                                                                                                            
İlk Mektep Kitapları: Beşinci Sınıf, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1933, s. 3, 25,3553, 55, 
57 ve A. Refik, Çocuklara Türk İstiklal Harbi, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 37, 38, 42. 
Atatürk heykellerinin çocuk edebiyatı içinde özellikle vurgulandığı örneklerden biri Behzat Minez’in 
Türk Çocukları Unutmuyor! adlı eserdir. Kitapta Sarayburnu’ndaki ilk heykel olmaz üzere tüm Atatürk 
heykelleri, seyahat eden öğrenci kafilesinin ‘özel ilgisini’ çekmiştir. Bkz B. Minez, Türk Çocukları 
Unutmuyor!, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1945, s. 15, 19.    
216 Bu çerçevede ilk dikkat çeken örneklerden biri Cenap Muhiddin Kozanoğlu’nun “Heykeli Önünde” 
adlı şiiridir. Şiirin son dörtlüğünden mısralar: “Bu heykel, iradenin tunç olmuş imkesidir 
(imgesidir)/Düşün ki, ATATÜRK’ün yalnız gölgesidir./Ne kadar bahtiyarız; bize önder: 
ATATÜRK/Ve Ulus Türk ulusu, vatan Türk ülkesidir!” bkz. C. M. Kozanoğlu, “Heykeli Önünde”, 
Çocuk, No: 48, 20 Ağustos 1937, s. 4.  
217 İlkokulların ikinci sınıfı için hazırlanan okuma kitabında, Türkiye adlı okuma parçasında, çocuklar 
içinde Doğan’ın söyledikleri bahsi geçen “Ankaralı olma isteğini” gösterir: “Ne olurdu Ankara’da 
doğsaydım!.. Ankaralı olmayı çok isterdim. Ankara’nın resimlerini gördüm: caddeleri ne geniş, evleri 
ne güzel… Hepsi de yepyeni.” Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, 
İstanbul, 1943, s. 12.   
218 Örneğin bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: Birinci Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1937, s. 
24. Aynı meseleye çocuk dergileri içerisinde yer alan öğrenci notlarında da tesadüf edilir. Örneğin bkz. 
Çocuk Duygusu, Cilt: 2, No: 37, 9 Haziran 1938, s. 11. 
219 R. ve N. Çalapala, 87 Oğuz, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2006, s. 27. 
220 İstanbul’da Bir Gezinti, Kanaat Kütüphanesinin Çocuklara Mahsus Seyahat Hikâyeleri, Kanaat 
Kütüphanesi, İstanbul, 1932, s. 25, 26. 
221 R. ve N. Çalapala, a.g.e., s. 65-77. 
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Ankara’nın ve cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen diğer eserlerin, bir ölçüde çok 

partili siyasi hayatta da önemini koruduğunu ifade etmek gerekir.222 Ancak mukayese 

yapıldığında 1930’lu ve 40’lı yıllardaki vurgunun zamanla azaldığı; İstanbul’un 

“imparatorluklar başkenti” olarak, görece yeniden öne çıktığı ve ‘yeni semboller’in 

işlenmeye başladığı tespit edilebilir. Anıtkabirin inşasından sonra, lider kültünü 

yeniden üreten bir mekân fonksiyonelliğinde, resminin ve anlatısının, ders kitapları ile 

popüler yayınlarda çokça kullanılır olması, bu neviden ‘yeni semboller’e örnek teşkil 

eder. Gerçekten de Anıtkabirin hem edebi metinlerde hem de resmi yayınlardaki yeri, 

dünden bugüne varlığını korumaktadır.     

    

 

3.6. ‘İdeal’ Çocuğun ‘Öteki’sini Bulmak 

 

3.6.1 “İşbirlikçi” ve “Hain” Gayrimüslimler 
 

 

Türkiye’de ‘ideal’ çocuğun inşasında, “makbul” olanın negatif bir öğe üzerinden 

dolaylı anlatımı, resmi argümanları konsolide etmede başvurulan bir yöntemdir. Öyle 

ki, bütün olumsuz özelliklerin tecessüm ettiği ‘öteki çocuklar’ imgesi, resmi/yarı 

resmi kaynaklardan popüler edebiyata çok geniş bir yelpazede sıkça kullanılmıştır. 

‘Öteki’nin tanımı, içerdiği unsurlar ve büründüğü kimlik(ler), dönem içerisinde 

çeşitlilik arz etmek ile birlikte, tüm bu sürecin milliyetçi düşünce çerçevesinde 

biçimlendiği ifade edilebilir. Balkan Savaşlarından cumhuriyetin ilk yıllarına uzanan 

etnisist ve militarist akımların, ‘öteki’nin tahayyülü bağlamında milliyetçiliğe 

eklemlendiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu eksende çocuk yazınında kategorik olarak 

“mutlak iyiler” ve “mutlak kötüler” göze çarpar. Çift-değerlikli olarak tanımlanabilen 

bir kurguya rastlamak zordur. Sosyal Darwinist motiflerle bezenmiş mücadele tanımı, 

sadece ve sadece “mutlak iyiler” ve “mutlak kötüler” arasında gerçekleşir. “Mutlak 

kötüler”e karşı herhangi bir “ahlâki sorumluluk” beslenmesine gerek duyulmaz. Bahsi 

geçen ayrımda katalizör parametre ise büyük ölçüde milliyetçiliktir. Özellikle I. 

                                                 
222 Örneğin, 28 Mayıs 1958 tarihinde ilk sayısı çıka Çocuk Haftası’nın “her hafta bir ilimiz” köşesinde 
başkent Ankara’nın önemi üzerinde durulur. Bkz. Çocuk Haftası, Sayı: 1, 28 Mayıs 1958, s. 9.   
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Dünya Savaşı ve Bağımsızlık Mücadelesini konu alan tarih kitaplarında ve çocuk 

edebiyatına dahil olan metinlerde; militarizm ve etnisist milliyetçilik üzerinden 

kurulan ‘ötekilik’, çok belirgin ve çarpıcıdır.223 Hikâyelerde ‘ötekiler’, ister çocuk 

ister yetişkin olsun, genelde hep düşmandan yana tavır koyan “işbirlikçiler” ve 

“hainlerdir”. Sözü edilen bu ihanet tablosunda “yobaz”, “hilâfet yanlısı”, “Kuvayı 

İnzibatiyeci” Müslümanlar dışında224 “vicdansız”, “ahlâken zayıf” olarak resmedilen 

şahsiyetler, genellikle ülkedeki gayrimüslim yurttaşlardır. İşgalden “nemalanmak” ve 

“kinlerini dışa vurmak için fırsat kollayan”, “düşman askerlerine alkış tutan” bu 

“hainler” 225 , şımararak saldırganlaşmışlar 226  ya casusluk yapmış ya da hiç 

düşünmeksizin düşman üniformasını giymişlerdir. Örneğin Rıza Çavdarlı’nın 1877–

78 Osmanlı-Rus harbini anlattığı Kahraman Erzurum’da, Ruslar ile ‘işbirliği’ yapan 

Ermeniler nefretle anlatılır. “Yiğit Türk askeri” karşısında sayıca üstün olmalarına 

rağmen kayda değer başarı sergileyemeyen Rus ordusunun yardımına “hain 

Ermeniler” yetişir. Ermenilerin savaş sahasındaki istihkâmların tertibatını bildiklerini 

ve bunu Ruslar ile paylaşacaklarını söylemesi, düşman kumandanını dahi şaşırtır. 

Çavdarlı’nın ifadesi ile:  

 

                                                 
223  Ahmet Refik’in Çocuklara Türk İstiklal Harbi adlı eserinde geçen şu ifadeler çarpıcıdır: 
“Memleketimizde oturan Rumlar, Ermeniler, Yahudiler hepsi de bize düşmandı. Türklerin battığını en 
ziyade onlar istiyorlardı. İstanbul’da düşman zırhlılarını görünce sevinçlerinden çıldırdılar. Rum, 
Ermeni, Yahudi mektepleri çocuklarını topladılar, ellerinde bayraklar, düşmanı karşıladılar. Düşman 
askerlerini, el çırparak, alkışladılar. Rumlar, evlerine ve dükkanlarına hep Yunan bayrağı astılar, “Bizi 
Türklerden kurtardı” diye Yunan Başvekilinin resmini dükkanlarının camekanlarına koydular, etrafını 
çiçeklerle süslediler, önünde kandiller yaktılar. Ayasofya camiini kilise yapmak için haç hazırladılar, 
kaç defalar hücum etmek istediler. Türk hükümetini tanımadılar, Türklere yapmadık hakareti 
bırakmadılar.” Bkz. A. Refik, Çocuklara Türk İstiklâl Harbi, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 7. 
A. Refik, hazırladığı tarih ders kitabında, “Türklerin memleketindeki Hıristiyanların düşmanlığını”, 
Yunan, Bulgar ve Sırpların bağımsızlık hareketlerine kadar genişletir. Bkz. A. Refik, Çocuklara Tarih 
Bilgisi, İlk Mektep: Dördüncü Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 1929, s. 131.  
224  Hilafet ve saltanat yanlısı Müslümanların “millici güçlere” karşı çoğu kez düşmanla işbirliği 
yaptığını iddia eden çok sayıda çocuk eseri mevcuttur. Örneğin bkz. İ. Hakkı Sunat, a.g.e., s. 6. 
“Müslüman işbirlikçiler” için de bahsi geçen yayınlarda çok ağır ifadeler yer almıştır. “Düşmanın 
parası” ile tutuldukları, “sütü bozuk” oldukları, “öz kandan” gelmedikleri iddia edilmiştir. N. Tanseli, 
Bu Toprak Armağandır (Milli Piyes), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 12, Ülkü Basımevi, 
İstanbul, 1945, s. 23, 25 ve R. Çavdarlı, Kahraman Erzurum: Türk Tarihinden Kahramanlık 
Hikâyeleri, Okul ve Öğretmen Yayını, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1945, s. 5, 12. Kuvayı Milliyecileri 
yakalamak için kurulduğu ileri sürülen Kuvayı İnzibatiyeciler de “işbirlikçi” ve “hain” statüsündedir.  
R. Gökalp Arkın’ın Küçük Kuvayı Milliyeci adlı piyesinde köye gelen Kuvayı İnzibatiyeciler için 
öğretmen “padişahın topladığı serseriler”, “düşmana yardım eden uşaklar” der. Çocuklar da adamların 
gözleri kanlı, kocaman kılıçlı ve tüfekli olduğunu söyleyerek öğretmenlerine katılırlar. Bkz. R. G. 
Arkın, “Küçük Kuvayı Milliyeci”, 23 Nisan Müsameresi - Küçük Kuvayı Milliyeci – 23 Nisan 
Bebekleri (içinde), Okul ve Öğretmenin Okul Piyesleri: 5, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1943; s. 13.    
225 Çocuk eserlerinde en çok İzmir’in işgali sırasında Rumların düşman askerine alkış tutması işlenir. 
Zahide Durur’a göre “her alkış Türklerin yüzüne vurulmuş bir tokattı(r) sanki” Bkz. Z. Durur, a.g.e., s. 
15.  
226 E. B. Şapolyo, Atatürk, Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943, s. 23. 
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Kumandanın gözü faltaşı gibi açıldı! Bu sözleri söyleyenler Ermeniler 
yani İranda gördükleri zulme dayanamayarak Birinci Selim’in alıp 
Türk vatanına getirdiği, yerleştirdiği insanlardı. O büyük merhametin 
şükranlığını, bu nankörlükle ödemeye kalkışıyorlardı.227 

 

    

Kumandan ile görüşen Ermeni papaz, Türklerin ancak hile ile yenilebileceğini iddia 

eder ve planını düşmanla paylaşır. Ermeniler, Türk askerlerinin kıyafetine girip güya 

keşiften geliyormuş gibi karakola sızacaklardır. Zaten Türkler ile uzun süredir birlikte 

yaşadıklarından Türkçe’yi bilen Ermeniler, dikkat çekmeden ilk fırsatta süngü ile 

Türk askerini öldürecektir. Kumandan planı beğenir ve uygulamaya sokar. 

Nihayetinde düşman Ermenilerin “ihaneti” sayesinde Aziziye istihkâmına girer. Fakat 

Erzurum halkı, kadını ve çocuğu ile düşmana karşı taarruza geçer ve sayısız şehit 

vererek Rus askerlerini şehirden uzaklaştırır. Bilindiği üzere 93 Harbi, düşmanın 

Ayastafanos önüne kadar gelmesi ile imzalanan anlaşma neticesinde biter. Çavdarlı, 

işin bu noktaya gelmesini ‘sarayın basiretsizliği’ne bağlar. Anlaşma gereğince Türk 

ordusunun savaş ile vermediği şehrin kapıları, “uğursuz uzlaşma” yüzünden düşman 

askerine açılır. Şehre giren “korkak düşman ordusu”, “işbirlikçiler” tarafından 

karşılanır. Daha sonrada şehirde cinayetler başlar. Bu eksende Çavdarlı’nın çocuklar 

için yazdığı bu kahramanlık hikâyesinin sonunda, Ermenileri hedef alarak kullandığı 

şu ifadeler ise dönemin hakim bakış açısını yansıtması açısından çarpıcıdır:  

 

      

Bundan sonra cinayetler birbirini takip etti. Düşmanın 
öldüremediklerini aramızda vatandaş diye beslediğimiz, göğsümüze 
bastırdıklarımız öldürüyorlardı. Unutmamalıyız ki, çocuklarımızı, 
kadınlarımızı, silahsız ihtiyarlarımızı doğrayanlar, bizi savaşta yenenler 
değildi. Boğazımıza sarılanlar, beslediğimiz, yaşama hakkı 
verdiğimiz bu yabancılardı.228 

 

 

Cemil Cahit’in Vatan Aşkı’nda ise, Yunan askerine casusluk yapanlar, memleketin 

gayrimüslimlerindendir. Yazar, düşman ile işbirliği yapanların, hep “yerli 

Hristiyanlar” olduğunu özellikle vurgular. “Vakti ile vatanın ekmeğini yemiş” 
                                                 
227  R. Çavdarlı,  Kahraman Erzurum: Türk Tarihinden Kahramanlık Hikâyeleri, Okul ve 
Öğretmen Yayını, Ülkü Basımevi, İstanbul, 1945, s. 6. 
228 (Vurgu bana ait) R. Çavdarlı, a.g.e., s. 13. 
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Rumların “nankörlükleri” ve “ihanetleri” çocuklara aktarılır.229 Naşide Refik, Yaşasın 

Türk Vatanı adlı eserinde ise işgal sırasında Rum vatandaşların Beyoğlu’nda astıkları 

Yunan bayraklarını, Karadeniz’de ise Rum Pontus devletini “ihya etme” çabalarını ve 

güneydoğuda “Fransızlar ile işbirliği yapan Ermenilerin cinayetlerini” uzun uzun 

anlatır. 230  Bir başka çarpıcı örnek, Hüsamettin Ali’nin Kahraman Ali Çavuş adlı 

hikâyesidir. Hikâye kahramanı Ali Çavuş, Çanakkale ve Suriye’de fedakârca savaşmış 

ve evine dönmüştür. Sevgilisi Ayşe ile nişanlanmış ve düğün hazırlıklarına 

başlamışken, bir sabah işittiği silah sesleriyle irkilir. İngilizlerin memleketine 

geldiğini öğrenen Ali Çavuş sokağa çıkar ve karşısından bir ‘İngiliz’in ona doğru 

yürüdüğünü görür. Fakat bu adamın siması hiç de yabancı değildir; adam 

yaklaştığında Ali Çavuş onu hemen tanır. Giydiği kıyafet ile mağrur tavır takınan bu 

zat, kuyumcu Agop’un oğlu Haçik’ten başkası değildir. Haçik, İngiliz işgalini müthiş 

bir sevinçle karşılamış ve hemen zenginlik hayallerine dalmıştır.231 Bir başka çocuk 

hikâyesinde ise Onbaşı Yılmaz Ahmet’in tebdil-i kıyafet ile aralarına karıştığı Yunanlı 

askerler arasındaki İstanbullu Rumlardan bahsedilmiştir. Cephedeki Rumlar, İstanbul 

özlemi ile yanıp tutuşmakta ve bir an önce evlerine dönmek istemektedir.232  

 

Gayrimüslimlerin “Türk düşmanlığını” ve “ahlâksızlığını” çocuklar üzerinden anlatan 

öykülerden de çok sayıda örnek verilebilir. Sertelli’nin çocuk kahramanı Cevad’ın 

İstanbul’un işgali sırasında, “Küçük Yunanistan’a benzeyen Tatavla’da” Rum çocuğu 

Sotiri tarafından tuzağa düşürülmesi, gayrimüslimlerin “ahlâki bozukluğunun” ve 

“bitmez tükenmez hainliğinin” küçük ölçekteki bir yansıması olarak ele alınmıştır.233 

Muallim Behzat ise Yunan çocuklarının işgalci askerlerden cesaret bularak etrafa 

saldırdıklarını, Türk çocuğunun bunlardan binlercesine bedel olduğunu yazmıştır.234 

                                                 
229 Eserde Yunan komutan işgalin ilk gününde “yerli Rumları” yanına çağırıp onlara bilgi karşılığında 
mükâfat vereceğini müjdeler. Yazara göre, “para lâkırdısı bütün Rumların gözlerini faltaşı gibi açar.” 
Bunun üzerine tenekeci Yani ile bakkal Hristo namlı iki “alçak”, oğlu cephede olan Ahmet Usta’yı 
gözetlemeye başlarlar. Bkz. C. Cahit (Cem), Vatan Aşkı, Resimli Ay Matbaası Çocuk Kütüphanesi, 
İstanbul, 1932, s. 3–8.   
230 Bkz. N. Refik, “Yaşasın Türk Vatanı”, Çocuk Serisi, Kanaat Kütüphanesi, 1930, s. 1–14. 1940’lı 
yıllardan düşman işgalinden memnun olan gayrimüslim tipinin işlendiği bir diğer örnek ise Ferit Ragıp 
Tuncor’un Kahraman Çocuk adlı hikâyesidir. Öyküde Eskişehir bombalanırken kaçışan Türk ahali 
arasında subay çocuğu küçük Yavuz’un gördükleri ve kahramanlığı işlenir. Yavuz, Rum mahallesinden 
geçerken düşman uçaklarını gülerek seyreden Rumları bir türlü anlayamaz. F. R. Tuncor, Kahraman 
Çocuk, Ulusal Çocuk Hikâyeleri: 4, Nazilli Matbaası, 1945, s. 11, 13.   
231 H. Ali, “Kahraman Ali Çavuş”, Çocuk Serisi, Kanaat Kütüphanesi, 1930, s. 2, 3. 
232 Bkz. “Topçu Onbaşısı Yılmaz Ahmet”, Çocuk Serisi, Kanaat Kütüphanesi, 1930, s. 9, 10. 
233Bkz. İ. F. Sertelli, Sokak Çocukları, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1939, s. 45.  
234  A. Behzat, Küçük Kahramanlar: İstiklâl Harbinde Türk Çocukları, Muallim Ahmet Halit 
Kitaphanesi, İstanbul, 1930, s. 8.   
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Aynı temanın daha sonraki yıllarda da sıkça kullanıldığı söylenebilir. Bugünün çocuk 

edebiyatı içerisinde, yine Milli Mücadele temasını işleyen örneklerde “işbirlikçi 

gayrimüslim” figürüne sıkça rastlamak mümkündür. Gayrimüslimlere yönelik etnisist 

karakterli aşağılamalara da zaman zaman tesadüf edilmektedir. Fakat eserlerde 

ekseriyetle yardımsever bir Rum ya da Yahudi tipi ile keskin söylem, bir nebze 

hafifletilmiştir.235  

 

 

3.6.2. Sarayın ve Asilzadenin ‘Yozluğu’; Halkın ‘Sadeliği’ ve ‘Saflığı’ 
 

 

Cumhuriyetin resmi ideolojisi inşa edilirken, daha önce çeşitli vesileler ile 

örneklendirildiği üzere Osmanlı geçmişini ve bu geçmişin sembolik abidesi olarak 

‘sarayı ötekilemek’, temel amaçlardan biridir. Yeni rejim meşruiyetini, sarayın ve 

adetlerinin olumsuzlanması üzerinden kazanma yoluna gitmiştir. Hanedan 

mensuplarının/asilzadelerin ‘pısırıklığı’, ‘korkaklığı’, ‘yabancı hayranlığı’ ve 

yaşantılarının ‘çürümüşlüğü’, saray dilinin ve merasimlerinin ‘halktan kopukluğu’, 

Türklüğün “yoz” bir saray kültürüne kurban edildiği sıklıkla savunulmuştur. 1930’lu 

ve 40’lı yılların siyasi konjonktüründe sözü edilen argümanlar, çağdaşlaşma yönünde 

atılan adımların ve milliyetçi hedeflerin halka anlatılmasında istikrarlı bir biçimde 

kullanılmıştır. 236  Sözü edilen paradigmanın çocuk edebiyatına yansımaları, kimi 

zaman doğrudan Osmanlı hanedanı özelinde değil ama ekseriyetle saray imgesi ve 

aristokrasisi etrafında anlatılan (ve kimi zaman Osmanlı öncesine dahi atıfta bulunan) 

“kültürel yabancılaşma” teması ile aktarılmıştır. Enver Benhan Şapolyo’nun “tarihi 

çocuk romanı” Yayla Gülü, bu bağlamda en dikkate değer örnektir. Romanda Oğuz, 

                                                 
235  Örneğin D. Bayladı’nın eserinde, Yunanlıların İzmir’i işgali öncesi Rumların “sevinci ve 
taşkınlıkları” anlatılır. İzmir’deki Rumlar, Türk askerlerine laf atarak kavga çıkarır. İki subay, Rum 
gençlerini önce uyarır sonra olaylar büyür ve neticede askerler Rumlara “haddini bildirir.” Eserin 
sonunda ise birden bire Aleko isimli yardımsever bir gayrimüslim belirir ve Türklere yardım eder. 
Böylece yazar, eserde bir nevi “denge” tesis etmiş olur. D. Bayladı, Nihat ile Murat: Kurtuluş 
Savaşı’nda İki Çocuk Kahraman, Bulut, İstanbul, 2006, s. 26-29. ve 110. Bayladı’nın bir diğer 
eserinde ise bu sefer İstanbul’un işgali sırasında “durumdan istifade eden” Rum gençlerinin Türklerden 
haraç aldığı okuyucuya aktarılır ve İhsan Efe adlı bir karakter, Rum çetesine dersini tek başına verir. 
Aynı hikâyenin içinde Türklerin vaziyetine acıyan “adam gibi adam” bir Yahudi karakter de vardır. 
Bkz. D. Bayladı, Gece Yarısı Çalınan Kapı: Kurtuluş Savaşı’nda İki Çocuk Kahraman, Bulut, 
İstanbul, 2006, s. 29–40.     
236 Örneğin bkz. H. Zeynettin, “Milli Pedagoji ve Türk İçtimaiyatı, Necmistikbal Matbaası, İstanbul, 
1933. Ayrıca özellikle dil meselesi üzerinde benzer savlar için bkz. K. Kemal, “Anadolu’nun 
Doğusunda Dil Meselesi”, Ülkü, Cilt: 1, Sayı: 5, Haziran 1933, s. 406, 407.  
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Cenk meydanında şehit düşen Alp Arslan’ın oğludur, Yüeçi sarayında Hakan’ın 

evlâtlığı olarak özenle yetiştirilir. “Doğuştan kahraman” olan Oğuz, çocukluğundan 

itibaren askerliğe merak salar. “Türk annelerinin yüksek meziyetlerini ruhunda 

taşıyan” mürebbiyesi Balçiçek Hatun (ki sahip olduğu “milli duygular” ile ‘ideal’ 

kadın tahayyülünün eşsiz bir örneği olarak okuyucuya sunulur), bir yandan ona 

kahramanlık menkıbeleri anlatır, bir yandan da “dehanın kaynağının halk olduğunu” 

hatırlatır. Büyüyüp genç bir delikanlı olan Oğuz ile Hakanın kızı Şulan arasında bir 

aşk doğar. Oğuz ile Şulan arasında efsaneler üzerinden başlayan bir sohbette Oğuz, 

Hakan’ın kızına şunları söyler: “Sen bir Hakan kızısın. Sizin zevkleriniz eğlence, süs, 

israf ve sefaya aittir. Halkın içinden yetişmeyenler, halk bedialarından zevk almazlar; 

masal, mani, koşma, ninni, destan ve ozanların kopuzlarının ahenkli sesleri sizlere 

zevk vermez. Sizin için daima zevk, milletinizin dışında bulunan yabancı zevklerdir. 

Siz onların dillerini konuşmakla, onların medeniyetleri ile iftihar etmekten, onlar gibi 

eğlenmekten, giyinmekten zevk duyarsınız. Yabancı kültürlere hayranlık, sizin en 

büyük meziyetlerinizdir. Halka doğru, milliyet aşkı, kibar sınıfların ruhunda yaşamaz; 

yaşamış olsa siz de halktan olursunuz. Siz ayrı bir sınıf, içimizde ayrı bir millet olarak 

yaşarsınız. Size bir ecnebi dilinden tercüme bir hikâye anlatsam, anlar anlamaz, ona 

hayran olursunuz. Türk milletinin en yüksek zevki ve ince hisler ile süslenmiş bir 

masal size basit gelir.”237  Şulan’ın Oğuz’a cevabı daha ilginçtir; Hakan kızı Şulan, 

kendisinin farklı olduğunu, aslen onun da “milliyetçi ve halkçı” olduğunu savunur ve 

böylece milliyetçilik ve halkçılık, yazarın kaleminden anakronik bir biçimde 

kadimleştirilir. İleriki satırlarda, saraydaki Çinli kadının (ki Çinli olması özellikle 

vurgulanır) çeşitli entrikalarla sevenleri ayırması ve Oğuz’u zindana attırması anlatılır. 

Zindanda zor zamanlar geçiren Oğuz, sonrasında “vatansever Türkler” tarafından 

fedakârca kurtarılır ancak romanın diğer satırlarında ‘sarayın yapaylığı’, ‘halkın 

doğallığı’ çeşitli vesileler ile gündeme getirilmeye devam eder. Örneğin, bir Türk 

evinde önüne konan yemeklerin lezzetine hayran olan Oğuz, halk yemeğinin 

saraydakinden daha ‘leziz’ olduğunu keşfeder. Bilge Korkut Ata, “halkın her şeyi bu 

kadar sade fakat böyle tatlıdır” der.238 Şapolyo’nun sözü edilen yapıtındaki öğelere, 

Aptullah Ziya Kozanoğlu’nun çocuklara da hitap eden/sunulan eserlerinde de benzer 

bir şekilde rastlanmaktadır. Sarayın, köklerinden uzaklaşarak millete ‘yabancılaşması’ 

                                                 
237 E. B. Şapolyo, Yayla Gülü: Tarihi Çocuk Romanı, Akay Kitabevi, Ankara, 1944, s. 31. 
238 A.e., s. 62. 
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ve asilzadelerin ‘züppeleşmesi’ çok daha keskin ifadeler ile Kozanoğlu’nda kendine 

yer bulmuştur.239                 

 

Saraya ve asilzadelere yönelik getirilen eleştiriler içinde önemli bir yer tutan 

‘beceriksizlik’, ‘korkaklık’ ve ‘pısırıklık’ teması ise, kimi zaman daha yakın tarihlere 

göndermeler yaparak işlenmiştir. Örneğin Bahtiyar Amca adlı mektep temsilinde, bir 

paşanın yeğeni olan Kerim’in sevdiği kızın amcası Bahtiyar, eşinin hatırlatması 

sonrasında neden asilzadelerden hoşlanmadığını açıklama gereksinimi duyar. Balkan 

Harbinde savaşmış Bahtiyar Amca, asilzadelerin savaşta ne kadar ‘ürkek’ olduklarını 

kişisel deneyimine binaen anlatır. Cepheden kaçan bu paşazadeler, muharip gaziyi çok 

rahatsız etmiştir.240  

 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, 1930’lu yılların halkçı/köycü diskurunun da 

etkisi ile ‘tembel ve kendini beğenmiş asilzade’ tipi ile ‘çalışkan ve üretken’ halk/köy 

çocuğu arasında, ikincisi lehine belirgin bir söylemsel ağırlık konduğu ifade 

edilmelidir. Tıpkı ‘ideal’ kadın modelinin tahayyülündeki gibi241, ‘ideal’ çocuğun da 

kurgulanmasında ‘milli değerler ve hedefler ile barışık üretken köylülük’, rejimin 

kitleselleştirilmesi adına taktiksel bir önem arz etmiştir. Çocuklar için hazırlanan 

dergilerde, piyeslerde, okuma parçalarında ve ders kitaplarında, Anadolu’nun ve köy 

yaşantısının ‘güzel yönleri’ şiirleştirilmiş; bu ‘güzellikler’ ile Kurtuluş Savaşının 

kahramanlıkları, efsaneleri arasında bağ kurulmuş242 ve elbette her fırsatta “asri köy” 

ideali bir şekilde vurgulanmıştır. 243  Yine aynı eserlerde, köy insanın “halkın ta 

                                                 
239 Örneğin A. Z. Kozanoğlu, Kızıl Tuğ adlı eserinde sık sık saray erkânının “kendini beğenmişliğini” 
eleştirir; başta atalet olmak üzere her musibetin kaynağı saraydır. Yazar ayrıca bozkır kültürünü 
överken şehir yaşamını yerer. Bkz. A. Z. Kozanoğlu, Kızıl Tuğ, Türkiye Yayınevi, 1944, s. 97, 100.  
240 Bahtiyar Amca, Resimli Ay Matbaası Mektep Temsilleri Serisi, No: 3, İstanbul, 1931, s. 11. 
241 Bu konuda bkz. G. G. Öztan, “Türk Milliyetçiliğinde Taşra Fetişizmi ve Toplumsal Cinsiyet”, 
Doğu-Batı, No: 38, Ağustos-Eylül-Ekim 2006. 
242 Bu eksende çarpıcı bir örnek Süheylâ Muhterem Kunt’un Kayalardan Fışkıran Su adlı hikâyesidir. 
Hikâyede önce köyün dağlarından, ormanlarından yola çıkılarak “ah güzel Anadolu” genellemesine 
ulaşılır. Sonrasında kayalardan fışkıran parlak, temiz suyun öyküsü anlatılır. Suyun öyküsü şöyledir: 
“Kurtuluş savaşında orduya erzak ve cephane yetiştirmek için kağnılarla yollara düşen elli, altmış kadın 
ve çocuk burada durmuşlar.. çok sıcak bir yaz günü imiş. .. kağnılarla günlerce yol yürüyen bu kafile 
susuzluktan bunalıp bir adım daha atacak mecali kalmayarak bu kayaların üstüne yorgun serpilmişler. 
Bu çağda ansızın bu kayanın çatlağından bu serin, şifalı, kol kalınlığındaki su fışkırıvermiş. Elli altmış 
çocuk, kız ve kadına o çağda yeni bir hayat vererek onları mukaddes vazifelerine götüren su,işte bu 
sudur!” bkz. S. M. Kunt, “Kayalardan Fışkıran Su”, Çocuk Duygusu, Cilt: 2, Sayı: 42, 14 Temmuz 
1938, s. 7.       
243 Örneğin bkz. M. F. Gürtunca, Öğretmen Kalbi (İki Perdelik Okul Temsili), Ülkü Basımevi, 
İstanbul, 1943, s. 6, 7. 
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kendisi” ve “yurdun efendisi olduğu” söylemi yinelenmiş 244 ; köylülerin “temiz 

kalpliliği”, “emeğe saygılı hali” 245 , “aklı (hatta kurnazlığı) ve sağduyusu” 246  ile 

“yardımseverliği” örneklenmiş 247 ; hatta çiftçi olmanın “Türklüğe dair” 248 ; 

“zahmetli”249 ve “büyük bir şey” olduğu söylenmiştir.250 Köy sevgisinin, yurt sevgisi 

olduğu ileri sürülmüş251; ülke kalkınması için köylerin gelişmesi gerektiğinin altı 

çizilmiş ve “öz kültüre sahip” köy çocuklarının, tarladaki fedakârlıkları 

anlatılmıştır. 252  Hatta şehirli çocuklara, sıklıkla kendilerini doyuranların köylü 

kardeşleri olduğu hatırlatılmıştır. 253  Böylece kentli-köylü çocuklar arasındaki 

muhtemel sosyo-psikolojik mesafe ve gerilim, söylem düzeyinde aşılmak istenmiştir. 

Şehirli çocuklar ile köylü çocukları kaynaştırmaya yönelik bir dizi teklif de, çocuk 

terbiyesi literatürü içinde yer almıştır. Şehirli çocukların tatillerde köylere götürülüp, 

taşra yaşamı ile temas etmesinin buna mukabil köylü çocukların da zaman zaman 

kentlerdeki arkadaşlarını ziyaret etmesinin pratik boyutta faydalı olacağı kanaati dile 

getirilmiştir.254  

 

Yukarıda özetlenenlere ilaveten, erken cumhuriyet dönemi eserlerinin ekseriyetinde, 

vatanın, ‘köylü evlâtları’nı ‘en iyi şekilde’ hayata hazırlaması gerektiği vurgulanmış; 

                                                 
244 Örneğin bkz. C. M. Kozanoğlu, “Köylü Kızı”, Çocuk, No: 43, 16 Temmuz 1937, s. 11. 
245 Örneğin bkz. Maarif Vekilliği, Okuma Kitabı: İkinci Sınıf, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 25.  
246 Örneğin Bkz. N. Rüştü, “Komşunun Keçisi”, Çocuk Sesi, No: 344, 27 Temmuz 1936, s. 18, 19 ve 
N. Rüştü, “Çoban Memiş”, Çocuk Sesi, No: 345, 3 Ağustos 1936, s. 10, 14. 
247 Çocuk eserlerinde köy insanının yardımseverliğini anlatan çok sayıda örnek vardır. Burada H. B. 
Öniz’in Köprü Altı Çocukları’ndan küçük bir örnek vermekle yetinilecektir. İstanbul yolunda tek başına 
ilerleyen küçük Mehmet, hava kararınca yatacak bir yer arar. Bir köşkün bahçesine girer fakat ev 
sahibi, küçük çocuğu azarlayarak kovar. Uzaktan bir çobanın sesini duyan Mehmet, onun yanına gider. 
İyi yürekli çoban, Mehmet’i mütevazı odasında bir güzel ağırlar. Bkz. H. B. Öniz, Köprü Altı 
Çocukları, Muallim Ahmet Halit Kitap Evi, İstanbul, 1936, s. 4–12.  
248  Ey Genç Çiftçi manzumesinde geçen “Biz Türklere çiftçi ulus diyorlar/İlk atalar günlerinden 
elimizde saban var” mısraları bu eksende küçük bir örnektir. Bkz. Kültür Bakanlığı, Okuma Kitabı: 
Dördüncü Sınıf, Devlet Basımevi, İstanbul, 1935, s. 17. Ayrıca tarih kitaplarında Türklerin “çiftçi bir 
millet” olduğu, tarlalarını ekip biçtikleri, memleketin her yerini bağlık, bahçelik yaptıkları yazılmıştır. 
Bkz. A. Refik, Çocuklara Tarih Bilgisi, İlk Mektep: Dördüncü Sınıf, Hilmi Kitaphanesi, İstanbul, 
1929, s. 129.    
249 Ali Ulvi’nin İ. Hikmet’in hazırladığı kıraat kitabındaki Çiftçi şiiri, bu işin zorluğuna atıf yapar. Bkz. 
İ. Hikmet, Kıraat Dersleri: Sınıf: 1, Türk Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1934–1935, s. 49, 50, 
51.  
250 Örneğin “çiftçi olmak, büyük şeydir; ekin yurdu şenletir.” Bkz. R. Ahmet, Kıraat: İlk Mekteplerin 
Beşinci Sınıfları İçin, İleri Kütüphanesi, İstanbul, 193?, s. 29, 30. 
251 Manzum bir örnek için bkz. R. Gökalp (Arkın), “Köye Doğru”, Çocuk, No: 64, 10 Birinci Kanun 
1937, s. 8. 
252 A. ve N. Halit’in hazırladığı hayat kıraati adlı kitapta, Doğan ismi ile yayımlanan Orağa Giderken 
adlı şiir, Namık Edip imzalı Köyümüz şiiri örneklerden sadece birkaçıdır. Bkz. Bkz. N. ve A. Halit, 
Hayat Kıraatı, Sınıf: 4, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1934–1935, s. 56, 57 ve 66, 67. 
253 Örneğin bkz. Maarif Vekilliği, Yurtbilgisi Dersleri, Sınıf: 4, Maarif Matbaası, İstanbul, 1939, s. 22. 
254 İ. A. Tanık, Terbiye İşi, Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi, İstanbul, 1940, s. 60. 
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bu niyet, çocuklar için kaleme alınan edebi metinlere dahi yansımıştır. 255  Köy 

çocukları için derslerin içeriğinin değiştirilmesi ve/veya ayrı bir müfredat uygulama 

projesi de aynı eksende gündeme gelmiştir. Bu çerçevede örneğin köy çocuklarının 

bulundukları bölgelerdeki mahsulâta ve bu mahsullere tesir eden iklim koşullarına, 

hayvancılığa (vb.) dair bilgi sahibi olması istenmiştir.256 Ayrıca erken yaşlarda tarlada, 

bahçede çalışmak zorunda kalan ve ilk mektebi ekseriyetle bitirmeden bırak(tırıl)an 

köy çocuklarının daha ‘konsantre’ bir eğitim-öğretim programı ile yetiştirilmesi amacı 

ile çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Hazırlanan Köy Mektepleri Müfredat 

Programları ve 1937 yılında çıkarılan Köy Eğitmenleri Kanunu da, bahsi geçen 

kanuni düzenlemeler arasındadır. Ayrıca özellikle köyde görev yapan öğretmenlere ve 

eğitmenlere 257 , köy çocuklarının (ve de ailelerinin) rejimin temel ilkelerini 

benimsemesinde ve sosyalleşmesinde büyük rol atfedilmiştir. Öyle ki; erken 

cumhuriyetin maarif diskurunda köy öğretmenleri, öncelikle köylerde “muhit ile 

mektebi kaynaştırmalı”; “diplomat gibi sakin ve ihtiyatlı olmalı”, ve izlediği yol ile 

köyün ileri gelenlerini kendine bağlamalıdır. Köyünün hem doktoru, hem baytarı, hem 

mühendisi, hem de tarımcısı gibi faaliyet göstermelidir.258 Köylünün ve öğrencilerinin 

güvenini bu şekilde kazanan öğretmen, ‘köylüyü medenileştirme’ ve ona “ulusal 

duygu” ve “amaçları” aşılama aşamasına geçebilir; hatta bu uğurda küçük ‘jestler’ de 

yapabilir: 

 

 

Köylüyü ulusal duygu ve amaçlarla beslemek baş ödevimiz olmalıdır. 
Köy öğretmeni Cumhuriyetin köy siyasasını kavramadıkça işini 
başaramaz… Amacımız köylüyü medenî bir hale getirerek, köyüne ve 
işine iyi bir kafa ile bağlamaktır. Öğretmen bu işleri köylüden isterken 
daima güler yüzlü, konuşkan, girişken ve biraz da sahavetli olmalı; 
sigara, kahve icabında yemek yedirmekten bile çekinmemelidir.259 

 

 

                                                 
255 Örneğin bkz. Vahit, “Kuş Kanadı”, Şen Çocuk, Sayı: 16, 1 Nisan 1933, s. 6-8. 
256  Bu bağlamda bilhassa ürün yetiştirmede iklimin rolü üzerinde durulmuş ve çocuklara “hava 
tetkikatı” yaptırmanın terbiyevi değeri vurgulanmıştır. Örneğin bkz. F. Reşit, “Köy Mekteplerinde 
Hava Tetkikleri”, Terbiye, No: 11, Kânunusani, 1929, s. 35–40. 
257 Nüfusu az olan köylere ilk öğretmen okulundan mezun öğretmen göndermekte zorlanan Maarif 
Vekaleti, özel kurslar açarak köylere eğitmen yetiştirmeyi seçmiştir. Bu çerçevede 1940’a gelindiğinde 
5600 eğitmenden söz edilmektedir. Bkz. İ. Sungu, “Cumhuriyet Döneminde Maarif İnkişafı”, 
Cumhuriyetin On Yedinci Yılında Hitabeler ve Konferanslar, Sümer Matbaası, Ankara, 1940, s. 65 
258 Bkz. K. Ertem, “Köylü ve Öğretmen”, Okul ve Öğretmen, Cilt: 3, No: 13, Mart 1937, s. 258–260. 
259 A.g.m. s. 264. 
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Köy öğretmenlerinin, çocuklardan başlayarak tüm köyü, yeni rejime ısındırma ve 

‘medenileştirme’ misyonu, bilhassa da eğitmenlerin köylerdeki faaliyetleri bir çok 

metinde övgü ile anlatılmıştır. 260  Öğretmen ve eğitmenlerin görevli bulundukları 

köylerde yaptıkları çeşitli katkıları (eğitim, ziraat, altyapı vs.) yadsımak mümkün 

değildir. Fakat öğretmenlere bu tip bir ‘misyon’ yüklemenin despotik bir eğitim 

anlayışına yaklaştığı da aşikârdır. Ayrıca bu çerçevede bir noktayı belirtmek de yarar 

var. 1940’lı yılların ikinci yarısından itibaren, köyü kalkındırma/köylüyü aydınlatma 

işinin maarif sistemine ve öğretmenlere yüklenmesini eleştiren metinlere 

rastlanmaktadır. Bu eleştirilerin önemli olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bahsi geçen 

eserlerde, köy çocuğu ile şehirli çocuğa farklı genel kültür programlarının 

uygulanması da tenkit edilmiştir.261  

 

Erken cumhuriyet döneminde, çocuklar için kaleme alınan resmi metinlerde, 

genellikle köyde, öğretmenlerin yanı sıra muhtarlara 262  ve kimi zaman da köy 

imamlarına benzer bir misyon yüklendiği görülmekle beraber, edebi eserlerde 

özellikle modernleşme ve genel ahlâkın gözetilmesi bağlamında muhtarlara ve 

imamlara şüphe ile bakıldığı gözlemlenebilir. Bu tespiti destekleyen en uygun 

örneklerden biri, Muallim Cemal’in Küçük Durmuş’udur. Romanın birinci kısmı 

neredeyse tamamen köy muhtarının kötülükleri üzerine kuruludur. Öyle ki; köy 

muhtarı, “şehit eşi” Keziban’ın ırzına göz dikmiş (Keziban’ın “şehit eşi” olması kurgu 

açısından ayrıca ön plana çıkarılmış), Küçük Durmuş’a yapmadığı fenalığı 

bırakmamış; hatta eşkıyalar ile işbirliği yaparak köylüyü zor durumda bırakmıştır. 

Ancak sonunda Durmuş’un ve bir maarif müfettişinin yardımı ile (yardıma koşanın 

‘cumhuriyet ilkelerine bağlı resmi bir görevli’ olması dikkate değerdir) muhtarın 

                                                 
260 Örneğin bkz. S. Edip Balker, “Bozkırdaki Pırlantalar”, ”, Okul ve Öğretmen, Cilt: 3, No: 13, Mart 
1937, s. 229–235. 
261 Bu çerçevede üzerine dikkatle eğilmenin şart olduğu çarpıcı bir eser, Sabri Kolçak’ın İlk Öğretimin 
Temel Davaları adlı çalışmasıdır. İlköğretim müfettişliği ve köy enstitüsü müdürlüğü yapmış olan 
yazar, Hasan Âli Yücel dönemini kapsayan sert tenkitlerini bu eserde dillendirmiştir. Kolçak, öncelikle 
köy meselesinde maarife yüklenen aşırı rolü eleştirir daha sonra ilköğretimin sorumlu olduğu alanın 
daraltılmasını önerir. Köy kalkınmasında konuyla ilgili diğer bakanlıklar ile koordineli çalışmanın 
gerekliliğini vurgular. Ayrıca yazar, kentli-köylü tüm çocukların genel kültür özelinde aynı müfredata 
tabi tutulmasının şart olduğunu ileri sürer. Bkz. S. Kolçak, İlk Öğretimin Temel Davaları, Kanaat 
Kitabevi, İstanbul, 1946, s. 10-16 ve 21, 22.  
262 Bilhassa yurt bilgisi kitaplarında köy başlıkları altında muhtarlara dair ifadelere rastlanır. Muhtarın 
köy kanunlarına göre verdiği talimatlara uyulması gerektiği çünkü muhtarın da “bir devlet adamı” 
sayıldığı yazılmıştır. Bkz Maarif Vekilliği, Yurt Bilgisi, İlk Mektep Kitapları: Beşinci Sınıf, Türk 
Kitapçılığı Limitet Şirketi, İstanbul, 1933, s. 39.   
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foyası ortaya çıkmış ve hapse atılmıştır.263 Yine aynı metinde, köyde çocukları okutan 

imamın ‘suratsızlığı’ ve küçüklere ‘eziyeti’ de anlatılmıştır.264 Son olarak bir noktaya 

daha işaret etmek gereklidir: Bahsi edilen tüm bu romantik köycü söylem, köyün geri 

kalmışlığına dair gerçeği tamamen yadsımamış fakat birkaç istisnai örnek dışında265 

bu durumu pek de dillendirmemiştir. Köy çocukları ve öğretmenleri, yeni rejimin 

müjdelediği ‘imkânlar’ dahilinde ‘geri kalmışlığın makus tarihi’ni değiştirebilecek 

aktörler olarak görülmüştür. Daha sonraki yıllarda benzer yorumlara rastlansa da 

zikredilen vurguların, erken cumhuriyet dönemindeki söylemsel çerçeveden kısmen 

farklılaştığı söylenebilir.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
263 M. Cemal, Küçük Durmuş, Resimli Ay Matbaası, İstanbul, 1933, s. 3–35. 
264 A.e., s. 54. 
265 Hikmet Şevki’nin Hayat Pınarı adlı eserinde müfettiş Arkun’un uğradığı köyün tasviri, bu istisnai 
örneklerden biridir. Eserdeki köy çorak bir yerin ortasında, bakımsız, pis bir yerdir. Köylüler, “küme 
küme yükselen çamurların içindeki oyukları” ev olarak bilmekte; “orada rutubetin, pisliğin içinde” 
yaşamaktadırlar. Köyün yakınındaki bataklık ise “köy yavrularını, kansız, cansız bir hale koymuş, 
delikanlıların kuvvetini somurmuş, ihtiyarlarını yatağa mıhlamış”tır. Bkz. H. Şevki, Hayat Pınarı, 
Çocuk Esirgeme Kurumu Okul ve Öğrenci Kitapları, Ankara, 1943, s. 5.  
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SONUÇ 
 

Bu çalışmada, Türkiye’de çocukluğun politik inşası çerçevesinde hangi parametrelerin 

rol oynadığı, hangi unsurların ön plana çıktığı ve ‘ideal’ çocuk kavramsallaştırmasının 

genel hatlarıyla nasıl yapıldığı üzerinde durulmaya çalışıldı. Bu amaca yönelik olarak, 

çocukluk üzerine Osmanlı son dönemi yazını ihmal edilmeksizin daha çok erken 

cumhuriyet devrine odaklanıldı. Çalışmada bahsi geçen süreçte, çocuklar için kaleme 

alınan edebi eserler ile resmi kaynaklara birlikte ve kimi zaman karşılaştırmalı olarak 

bakıldı. Ayrıca ‘ideal’ çocuğun yetiştirilmesinde ve “terbiye edilmesi”nde rehber 

niteliğinde görülen eserler, eleştirel bir bakış açısı ile tarandı ve dönemin çocukluk 

özelinde ‘kurumsal’ olarak adlandırılabilecek faaliyetlerinin sosyo-ekonomik ve 

politik yansımaları ele alındı.        

  

Osmanlı İmparatorluğunun 19. yüzyıldaki modernleşme hamleleri, bir çok farklı 

alanda olduğu gibi, çocuklar özelinde de farklı arayışların, yeni anlayışların ve bakış 

açılarının yerleşmesinde etkili olmuştur. 19. yüzyıl içerisinde önce geleneksel 

tanımından ve konumundan yavaş yavaş uzaklaşan çocukluk, modern anlamda ‘ayrı 

bir kategori’ olarak ortaya çıkmıştır. Tanzimat dönemi ile birlikte gündeme gelen 

gelişmelere ve yaşanan düşünsel değişimlere paralel olarak, çocuklar – ve de 

ebeveynler- için kaleme alınan metinler çeşitlenmiştir. Ayrı ve özel bir kıymet 

atfedilen çocuklara hitap eden nasihat kitapları ile popüler edebi ürünler, rağbet 

görmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bahsi geçen yayınlarda, genellikle çocuğa 

yönelişin didaktik kaygılar ile içiçe geçtiği görülmüştür. Didaktik üsluba başvurma 

eğilimi, hem II. Meşrutiyet hem de erken cumhuriyet döneminde mevcudiyetini 

sürdürecektir. Çocuklara yönelik takınılan didaktik üslubun, “iktidar” ve “itaat” 

ilişkisinin biçimlenmesine doğrudan etki ettiği yadsınamaz. Zira Osmanlı-Türk 

modernleşmesinde itaat, mikro ve makro düzeyde, sosyo-politik rol dağılımının ve 

güç dengesinin merkezine konulmuştur. Çocukluğun politik formasyonunda, II. 

Meşrutiyetin ilânına kadar, siyaseten itaat edilecek tek yüce makam, saltanattır. 

“Çocukların şefkatli ve adil babası” olan sultana itaat, adeta Tanrıya itaattir. Fakat 

1908 ihtilâli, bu algılamayı köklü bir şekilde değiştirecektir. Öyle ki; Tanzimat ile 

görünür olan çocuğun ‘özneleşme’ süreci, özellikle II. Meşrutiyet’in ilânı ile yeni bir 
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boyut kazanmıştır ve çocuklar, kısmen potansiyel olarak birer ‘kamusal özne’ haline 

gelmiştir. 1908 sonrasının çocuğu, artık ‘geleceğin yurttaşı’ olma potansiyeli 

keşfedilmiş bir ‘özne’dir ve bu özelliği ile politik formasyona daha net bir şekilde 

tabidir. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük ve adalet, çocukların bellemesi gereken temel 

nosyonlardır. Tüm modern(leşen) maarif sistemi ve yardımcı popüler kaynaklar, 

çocuğu meşrutiyetin ilkeleri ve vizyonu doğrultusunda yetiştirmek için yeniden 

programlanmıştır. Bu programa uygun olarak, Meclis-i Mebusan’ın “manevi 

şahsiyeti” ile “vatan toprakları” arasında sıkı bir bağ kurulmuştur ve böylece rejimi 

savunmak, yurdu savunmak anlamına getirilmiştir. Tüm bu süreçte, siyaseten itaat 

ilişkisi de değişmiştir. Geleceğin yurttaşı çocukların, politik anlamda itaat edecekleri 

asıl merci, ‘meşruti rejimin dünyevi yasaları’ haline dönüşmüştür.  

 

Vatan toprakları ile bir tutulan aidiyet duygusu, görece kapsayıcı vatandaşlık tanımı 

ve ‘milli ideal’ tasavvuru, 1911 sonrasında milliyetçiliğin rüzgarı ile yeniden farklı bir 

mecraya yönelecektir. 1911 Trablusgarp Savaşı ile başlayan ve Balkan savaşları ile 

devam eden süreçte Türk milliyetçiliğinin ve militarizminin hızlı yükselişi, ‘ideal 

çocuk’ tasvirini de köklü bir şekilde etkilemiştir. Savaş ortamının tüm öfkesi, 

çocukların üzerinden popülerleştirilmeye başlanmış ve bir anda çocuklar, “milli 

intikam” peşinde koşması gereken küçük varlıklar olarak programlanmışlardır. 

Dönemin milliyetçi ideologları, çocuk mecmualarında sıkça boy göstermişler; 

militarist ve zenofobik yönü ağır basan yazılar/şiirler kaleme almışlardır. Eşanlı 

olarak, Türklük referansı üzerinden yeni bir ‘pedagoji’ inşa etme çabası gündeme 

gelmiştir. Tüm bu gelişmelere paralel şekilde, somut düzlemde müfredatlarda da gözle 

görülür değişiklikler gerçekleşmiştir. Malumat-ı medeniye derslerine ilaveten tarih ve 

coğrafya dersleri ile terbiye-i bedeniye dersleri, bu sefer başına milli sıfatı da 

eklenerek,  ‘ideal’ çocuğun yetiştirilmesinin başlıca araçları olmuşlardır. Artık ‘ideal’ 

çocuğun itaat edip sadakat besleyeceği birincil kavramlardan biri, ‘Türk milletinin ırki 

yüceliğidir’. Bahsi geçen ‘uluslaşma çabaları’nın problematik politik ve sosyo-

psikolojik mirası, önemli bir ölçüde cumhuriyet dönemine intikal edecektir.   

 

Türkiye’de ulus-devletin kurulması ve cumhuriyetin ilânı ile birlikte, çocukların 

politik olarak itaat etmeleri beklenen referans noktalarında, yeni rejime uygun 

değişimler gerçekleşmiştir. Cumhuriyete; onun temel ilkelerine ve Mustafa Kemal’e 

bağlı, ‘Türklük bilincine ulaşmış’ nesiller yetiştirmek, birinci dereceden önemli bir 
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proje haline gelmiştir. Cumhuriyet ile doğan, büyüyen ve gelişen çocuklar, “milli 

birlik ve bütünlüğün” ve “yeni rejimin başarısının” adeta birer ‘sembolü’ ve aynı 

zamanda ‘garantisi’ olarak telâkki edilmiştir. “Her şeyini cumhuriyete borçlu olan” ya 

da “öyle hisseden” kuşakların, rejime sınırsız bir sadakat ve sevgi ile bağlı olacakları 

ve canları pahasına onu koruyacakları varsayılmıştır. ‘Cesur’, ‘gürbüz’ ve ‘başarılı’ 

çocukların, yıllar süren savaşların, karışıklıkların ve sefaletin etkisi ile morali 

bozulmuş Türk milletine bir ‘özgüven’ duygusu aşılayacağı düşünülmüştür. Bahsi 

geçen ‘özgüven’ duygusunun otoriter, milliyetçi ve militarist motifler ile bezeli 

olduğu çalışma boyunca farklı örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.    

 

Erken cumhuriyet döneminde, ‘özgüven timsali’ çocukların politik inşasında, ‘vatan 

aşkı’ ile ‘Mustafa Kemal sevgisi’ ve bu bağlamda lideri sevme ile ona itaat etme 

arasında sıkı bir bağ kurulmuş; çocukların gözünde yurt cennetleştirilmiş, “Gazi” ise 

tüm bedensel ve zihinsel özellikleri ile adeta insanüstüleştirilmiştir. Öyle ki; 

cumhuriyetin çocukları, ‘Gazi’nin müşfik ellerinde yoğrulacaktır”. Bir başka deyişle, 

Mustafa Kemal’in ‘Gazi’ imgesi ile ulusu ve evlâtlarını kurtaran, koruyan ve gözeten 

bir kişilik haline gelmesi, cumhuriyet çocukluğunu oluşturan ‘sosyo-psikolojik 

kaynakların’ başında gelmiştir. Çağdaşlaşma, kalkınma, laikleşme, kentleşme ve 

Batılı ülkeler arasına katılarak rejimi koruma ve güvenliği sürekli hale getirme 

kaygısı, hem çocuklara uygulanacak resmi eğitim-öğretim programlarını 

biçimlendirmiş hem de popüler yayınları doğrudan etkilemiştir. Tüm bu süreçte eski 

rejimin ‘yozluğu’ ve saltanatın ‘ihaneti’ diskuru ile cumhuriyet sayesinde ‘çağ atlayan 

ulus olma’ iddiası arasındaki muhtemel gerilim, ‘altın dönem - Orta Asya’ anlatısı ile 

dengelenmek istenmiştir. Türk Tarih Tezi ile “kadim Türklük”, “katışıksız bir milli 

kültür” çerçevesinde tanımlanmıştır. Tüm bunlara ilaveten; saltanat geleneğinin, ‘dış 

etkilerin’ ve saray yaşamının “öz Türklüğü” bozduğu savı mütemadiyen 

tekrarlanmıştır. Bu sebeple cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Orta Asya 

‘kahramanlıklarının’ ve ‘medeniyet öykülerinin’ yetişkin literatüründe de olduğu gibi 

çocuklara yönelik hazırlanan eserlerde sıkça tekrarlanması bir bakıma ‘olağan’ 

karşılanabilir. Zira tarihsel perspektifte türetilen Orta Asya ‘medeniyet hikâyeleri’nin, 

o güne dair ‘medeni bilgiler’ için bir sosyo-psikolojik zemin hazırlama işlevi göreceği 

ümit edilmiştir. Bu çerçevede kamusal mekânları kullanma şekilleri, giyim kuşam 

usulleri, adabı muaşeret bilgileri, hijyen meselesi, ‘medeni bilgiler’ şemsiyesi altında 

hem kıraat hem de yurt bilgisi kitaplarında işlenmiştir. Fakat işaret edilen medeniyet 
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tasavvuru için yalnızca ‘geçmiş’e ya da ‘iç’e referans yapmak kâfi değildir. Yukarıda 

bahsedildiği üzere, cumhuriyet seçkinlerinin, çocuklar için öngördüğü ‘medeni 

malûmat’ ancak dünya çapında yapılacak bir kıyaslama ile muteberdir. Bir diğer ifade 

ile ulaşılmak istenen ‘medeniyet seviyesi’nin neden Batılı emsallere uygun olarak 

tanımlandığının küçüklere bir şekilde izah edilmesi gerekmektedir ve bunun için de 

Batılı örnekler ile ‘yerkürenin arda kalanı’ arasındaki farkları gösterecek bir tablo 

resmedilmelidir. Bu noktadan hareketle yeni rejim, ‘ideal çocuğu’ için bir yandan 

milliyetçi/kalkınmacı hedeflerini diğer yandan Batılı gibi olma/görünme arzusunu 

içeren bir ‘atlas’ hazırlama gayretine girişmiştir. Özellikle çocuk seyahat hikâyeleri, 

coğrafya kitapları ve dış ülkeleri tanıtan okuma parçaları, Türkiye’nin dünya 

üzerindeki konumunu, ‘karşılaştırmalı olarak’ çocuklara aktarmıştır. Batı’ya yapılan 

gezilerde öne çıkarılan daha çok kent kültürü, kalkınma ve sanayileşme çerçevesinde 

bir ‘gelişmişlik’ durumudur. Caddelerin temizliğinden müzelerin görkemine, 

tiyatrolardan konser salonlarına kadar Batı’daki şehir yaşamının çeşitli yönleri 

hayranlıkla ve kimi zaman gıpta ile kaleme alınmıştır. Ayrıca kent yaşamına ilişkin 

adap kuralları ve ‘olumlu’ yöndeki şehir alışkanlıkları, hikâyelerin, ders kitaplarının, 

çocuk mecmualarının içerisine yerleştirilmiştir. Çocuklara başka ülkeleri tanıtan 

eserlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise Batının medeniyeti karşısında Türkiye’nin 

ve Türklüğün ‘ezdirilmemesi’ sorunudur. Bu amaca uygun olarak, eserlerde ya 

Batı’da başarılı ve kariyer sahibi olmuş Türk portreler yaratılmıştır ya da gezginci 

çocuklar, başka bir neden gerekmeksizin Türklüğünden dolayı ‘ilgi ve itibar’ 

görmüştür. Mustafa Kemal’in ve yeni rejimin modernleşme hamlesinin görülen bu 

‘itibarda’ payı büyüktür. Çocuklara hazırlanan ‘atlas’ın Ortadoğu tarafında ise ‘geri 

kalmışlık’, ‘miskinlik’, ‘tembellik’ ve ‘baskı’, hakim motiftir. Neredeyse tüm Doğu, 

saltanat idaresi altında ezilen bir “istibdat coğrafyası” olarak anlatılmıştır. Ayrıca 

Şark’ta, bilhassa kadınların üzerindeki ‘dini tahakküm’ ve kadınlara yönelik ‘tecrit’ 

kıyasıya eleştirilmiş ve Türkiye’deki devrimlerin ‘kadına verdiği haklar’ ve Türk 

kadınının cumhuriyet içindeki ‘eşit statüsü’ övülmüştür. Bu eksenden, Ortadoğu 

ülkeleri için Türkiye’nin bir ‘çağdaşlaşma emsali’ olduğu fikri de çeşitli edebi 

metinlerde gündeme getirilmiştir. “Medenileştirme misyonu” endeksli tüm bu 

anlatıların pratikte Batılı anlamda bir kent kültürünü içselleştirmekten ziyade dünyaya 

bakışta çeşitli ön kalıpları beslediğini ifade etmek gerekir. Bulunduğu coğrafyaya ve 

ötesine bu şekilde hayranlık-nefret çizgisinde kategorik bakmak, görece içe 

kapanmacı eğilimlere dönüşme potansiyelini içinde barındırmıştır.    
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Çocuk, yeni rejim için, ‘modernleşme arzusunun bir simgesi’ ve ‘cumhuriyetin politik 

teminatı’ olduğu gibi, aynı zamanda baştan itibaren “beka meselesi” olarak algılanan 

nüfus siyasetinin de en önemli unsurudur. Uzun süren savaş döneminde genç 

nüfusunun çok büyük bir bölümünü kaybeden Türkiye'de yeni rejim, doğum artışını 

nüfus siyasetinin merkezine yerleştirmiş ve nüfus sayımını “milli bir iş” haline 

getirmiştir. Öyle ki; cumhuriyet seçkinlerine göre, çocukların çokluğu, adeta ulusça 

var olmanın tasdikidir. Sağlık ve nüfus işleri, neredeyse tamamen çocukların sayıca 

artıp sağlıklı büyümesine odaklanmıştır. Dolayısıyla cumhuriyetin modernleşme 

arzusunda çocuğun, ‘çocuk davası’ içerisinde de nüfus artışı hedefinin ve çocuk 

bakımı başlığının önemi yadsınamaz. Özellikle 1930’lu yıllarda ‘ırk ıslahı’ 

projelerinin pro-natalist nüfus politikaları ile iç içe geçmesi ile birlikte hem 

yetişkinlere hem de çocuklara yönelik yayınlarda çocuk ve sağlık ilişkisine dair 

etnisist yaklaşımların izleri belirginleşmiştir. Bu çerçevede iki yönlü bir çabanın 

merkezi olarak uygulanmaya konduğu ifade edilmelidir. İlk önce çocukların bedensel 

ve zihinsel özellikleri itibari ile sağlamlaştırılması amaçlanmıştır. Temel ihtiyaçları 

sistematize ederek çocuk bedeni üzerinde iktidar yeniden kurulurken, mevcut sağlık 

bilgilerinden hareketle mevcut iktidar rasyonalize edilmek istenmiştir. Öyle ki; 

beslenmeden uyku saatlerine, giyim kuşamdan jimnastiğe kadar her başlık, çocukların 

“milli istikbal” için nasıl daha ‘sağlıklı’ ve ‘gürbüz’ olacakları düşüncesine 

adanmıştır. Çocukların, hastalıklardan (bilhassa bulaşıcı olanlardan) ve kötü 

alışkanlıklardan (alkol, tütün mamulleri vb.) uzak tutulması için 

‘ebeveynlere/muallimlere öğütler’ adlı eserlerden ders kitaplarına kadar farklı 

çalışmalara yansıyan yoğun bir ‘bilgilendirme’ süreci yaşanmıştır ve görece geniş bir 

“mektep hıfzıssıhhası” literatürü hazırlanmıştır. Bağımlıların ve bulaşıcı hastalık 

taşıyanların neslin ‘kalite’sini bozduğuna dair inanç, bedensel ya da ruhsal rahatsızlığı 

olan çocukların bahsi geçen özelliklerdeki çiftlerin ürünü olduğu fikrini de yanında 

taşımıştır. Buna ilaveten ‘cılız’, ‘hastalıklı’ ve ‘bağımlıların’, ulusal kalkınma önünde 

mani teşkil ettiği tezi tekrarlanmıştır. Çalışmada, bu bağlamda, zikredilen çabaların 

ana yörüngesinin milliyetçi-kalkınmacı yorumlara göre belirlendiğinin altı çizilmiştir.  

 

Tüm bu genel çerçeve, çocuğa bakım işinin ‘bilimsel açıklamalar’ eşliğinde yeniden 

düzenlenmesi arzusunu ve bu arzunun kurumsal izdüşümlerini anlamlandırmak 

açısından kıymetlidir. Çocuk bakımı konusundaki tartışmalar, bir yanı ile ‘ideal 

ebeveyn’ tasvirini diğer yanı ile de hane içi gelenek-modernlik kalıplarının peyderpey 
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sorgulanmasını içermiştir. Tecrübeye ve ‘büyük kadınların yol göstericiliği’ne kıymet 

atfeden isimlere karşın modernist yanı ağır basan isimler, genç annelerin tamamen 

‘yeni’ ve ‘fenni’ yöntemleri takip etmesini öğütlemiştir. Bu tespitten yola çıkarak, 

erken cumhuriyet döneminde ‘ideal’ aile ve ebeveyn rollerini, politik açılımları ile 

analiz etmek bir gereklilik haline gelmektedir.        

 

Bu çerçevede çocukluğun politik inşasından söz ederken öne çıkarılması gereken bir 

başka nokta ise çocuk ile ailesi arasındaki ilişkiye hangi pencereden bakıldığıdır. Zira 

mikro ölçekte, itaat ilişkilerinin biçimlenişinde ailenin azımsanamayacak bir rolü 

mevcuttur. Ailenin “cemiyetin yapı taşı” olduğuna dair geleneksel söylemin ikinci 

aşaması, milletin geleceği için çocuğun önce ailede ve yakın çevrede terbiye 

edilmesidir. ‘İdeal’ çocukluğun, aynı zamanda ‘ideal’ yetişkinliği tarif ettiği 

hatırlandığında, yeni rejimin nasıl bir anne-baba tahayyül ettiği bir kez daha önem 

kazanır. Cumhuriyetin ‘ideal’ ebeveynleri, hem ülkelerine, milletlerine hem de 

birbirlerine “sadık” olmalıdır. Öyle ki “sadakat”, çoğu zaman aileden devlete uzanan 

“kutsal bir bağ” olarak tarif edilmiştir. Çocuk sahibi olan çiftler, ev içindeki saadeti ve 

huzuru ön plana almalı; “manasız münakaşalar” ile çocuklarını olumsuz 

etkilememelidir. Terbiyevi açından ayrıca ebeveynler, hem “milli kültürlerini” 

tanımalı hem de modern çağın gereklerini yerine getirecek bilgileri edinmelidir. 

Rejimin prensiplerini ve temel amaçlarını bilmeli, ulusun ‘tarihi’ne, ‘kurtarıcıları’na 

saygı duymalı ve çocuğuna küçük yaştan itibaren ‘millet sevgisi’ ve ‘vatan aşkı’nı 

aşılamalıdır. Anne ve babanın “milli bilinç” ile donatılmasının en önemli faydası ise 

elbette çocuklarını da bu “şuur” ile yetiştirecek olmasıdır. Ebeveyn, çocuğunun 

yalnızca kendine ait olmadığının, onun aynı zamanda Türk devletine ve milletine ait 

olduğunu ‘idrak ile mükelleftir’. Hal böyle olunca, çocuk terbiyesi meselesi aynı 

zamanda bir “milli pedagoji” geliştirme gayretinin ürünü haline gelmiştir. Bu nedenle 

cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok “sorumluluk/vazife bilinci” ve “milli şuur” 

üzerinden bir pedagojik formasyon yerleştirme çabası gözlemlenmiştir. Bu bağlamda 

kaleme alınan eserlerde, aile ile öğretmenler arasında sürekli ve ‘yakın bir ilişkinin ve 

işbirliğinin’ mevcut olması arzu edilmiştir. Ailenin mektebe “samimiyetle yardımcı 

olması” durumunda terbiye işlerindeki zorluğun azalacağı müjdelenmiştir. Buna 

ilaveten anne ve babanın, çocukları üzerindeki öğretmen otoritesini zayıflatmaması 

önerilmiş ve aile ile okul arasındaki ihtilâfların, çocuğun ve dolayısıyla “umumun” 

çıkarına aykırı olduğu yinelenmiştir. Yeni rejimin, öğretmen eğitimine ve 
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öğretmenlerin standardizasyonuna verdiği değer dikkate alındığında, çalışmada 

“cumhuriyet ilkelerini benimsemiş” bir kadronun, çocuklar aracılığı ile eş zamanlı 

olarak ebeveynlerini de eğiteceğinin farz edildiği ortaya çıkmıştır. Bu bahsi 

kapamadan önce bir noktaya daha dikkat çekmekte fayda var o da disiplinin ve itaatin, 

hem ebeveyn hem de çocuk özelinde yüceltilmesidir. Bilhassa çocukların, kendilerini 

gözeten ve koruyan ebeveynlerinin isteklerine ve tavsiyelerine uyması üzerinde 

önemle durulmuş; anne-babaya ve büyüklere itaat, devlete itaatin ilk basamağı olarak 

düşünülmüştür. Disiplin ise askeriyeye öykünerek, “tahsil ve terbiye işinin selametini 

koruyacak bir zaruret” olarak nitelendirilmiştir. Militer yapılar ile eğitim arasındaki 

ilişki, sadece yönteme ilişkin de değildir. Maarif sisteminde öne çıkarılan değerlerin 

dökümü yapıldığında bahsedilen münasebetin, içeriğe ilişkin de olduğu 

gözlemlenebilir. İtaat kültürünün bu denli öne çıkarılması ve bu durumun otoriter 

miras ile birleşmesi, rejimin seçkinlerinin ‘hareket kabiliyetini’ arttırmıştır. Hatta sözü 

edilen yapılanmanın, toplumun militarizasyon sürecini de kolaylaştırdığı ileri 

sürülebilir. Fakat tüm bu manzara, ‘özgür yurttaş’ tahayyülüne büyük zarar vermiştir.               

 

Terbiyenin tamamen ‘millilik’ prensibine sabitlenmesi, çocukların yararlanabileceği 

tüm sanatsal faaliyetlerin içeriğini de etkilemiştir. Aslında çocuklar ve terbiye usulleri 

üzerine yazan birçok ismin, erken cumhuriyet döneminde de genel itibari ile sanat-

‘millilik’-‘toplumsal ahlâk’ bağlamında kafası karışıktır. Bir yandan sanatsal ürünlerin 

artması, kültür hayatının canlanması desteklenirken, diğer yandan “muzır olan”dan 

çocukları ve gençleri korumak bir “milli uğraş” haline getirilmiştir. Genel kanı, 

çocukların “taklitçi doğaları” nedeni ile film yıldızlarına ya da roman kahramanlarına 

özenerek kültürel ve ahlâki bakımdan yozlaşma olasılığının yüksek olduğudur. Ancak 

bahsi geçen sanatsal faaliyetler, yeni rejimin ilkeleri doğrultusunda tanzim edildiğinde 

çocukların ruhi ve bedeni gelişimi için bulunmaz birer araçtır. Dolayısıyla siyasal 

seçkinler, çocukların bu tip faaliyetlerden tamamen uzak durmasını değil; kendi 

belirlediği sınırlar içinde, “milli bilinci” aşılayan film, oyun ya da edebiyat eserlerinin 

çocuklarca takip edilmesini arzulamıştır.  

 

“Milli bilinç” aşılama ve “terbiye etme” bağlamında, ‘cumhuriyetçi çocuklar’ yaratma 

projesinin diğer önemli bir parçası ise, çocukların gözünde yeni rejimi sembolize eden 

unsurların çeşitli vesileler ile kutsanmasıdır. Milli bayramlar, bu konuda işlevsel bir 

öneme sahiptir. Zira milli bayramlar, hem lider kültünü canlı tutmuş, hem sosyo-



 178

psikolojik düzlemde istiklâl, rejim ve bayrak arasında çağrışımsal bir bütünlük tesis 

ettirmiş, hem de itaat-disiplin ilişkisini kuvvetlendirmiştir. Özellikle 23 Nisan’ın, 

1935’ten itibaren hem “milli egemenlik” hem de “çocuk bayramı” olarak kutlanması, 

cumhuriyete sahip çıkan çocuklar yetiştirme arzusuna paralel olarak kendi içinde 

ayrıca anlamlıdır. 23 Nisanlar dışında, 19 Mayıslar, Cumhuriyet ve Zafer Bayramları 

da yeni rejimin “doğum günleri” olarak, çocuk edebiyatı ve müfredat dahil çocuk 

yayınlarının en gözde temalarındandır. Yeni rejimin kutsanmasında, cumhuriyeti 

temsil ettiğine inanılan kurumların büyük yeri vardır. Erken cumhuriyet döneminde 

meclis haricinde cumhurbaşkanlığı kurumu, Mustafa Kemal’in o makamdaki varlığı 

ile, bahsi geçen simgelerin başında gelmiştir. Sonrasında ise aynı şablon, İnönü’nün 

cumhurbaşkanlığına uygulanmaya çalışılmıştır. Hatta İnönü dönemi çocuk yazınına 

bakıldığında, Mustafa Kemal’in insanüstüleştirilmesi üzerinden İnönü’nün liderliğinin 

mutlaklaştırılmasına uzanan ciddi bir çabanın mevcudiyeti saptanabilir. Ancak İnönü 

portresi, hiçbir zaman Mustafa Kemal kültüne yaklaşamamıştır.          

 

Cumhuriyetçi simgelerin mekânsal bağlamında ise, öncelikle, saltanatın payitahtı 

İstanbul’a karşı Milli Mücadele’nin Ankara’sı ön plana çıkarılmıştır. Çocuklara 

bakımsız, çorak bir kasabanın Gazi’nin elinde nasıl ‘genç ulus-devletin başkenti’ 

haline geldiği aktarılmıştır. Ayrıca meclisin ve Çankaya köşkünün varlığı, Ankara’nın 

‘tarihteki mühim mevkiinin alameti farikası’ olarak yansıtılmıştır. Çocuk kitaplarında 

Bizans’tan ve Osmanlı’dan kalan nice eserin yerine cumhuriyet anıtına dikkatlerin 

çekilmesi tesadüf değildir elbet. Tüm bunların haricinde, söylemsel olarak öne 

çıkarılan bir başka sembol Çanakkale’dir. Çanakkale şehitliği, ulus-devletin 

kuruluşuna giden yolun ‘hatıra defteri’ gibidir. Zaman içerisinde, Anıtkabir gibi resmi 

ideolojiyi tahkim eden “yeni simgeler” bulunmuştur. Rejimi simgeleyen figürlerin, 

aradan görece uzun bir zaman geçse de, bir şekilde ‘kurucu lider portresi’ etrafında 

düğümlenmesi düşündürücüdür. Zira bu hali ile rejimi muhafaza etmek, onun 

simgelerini korumaya (ve koruma işini ritüelleştirmeye) indirgenirken; bu da lider 

kültünü yeniden üretmeye yol açmaktadır. Hal böyle olunca da Gazi imgesinden 

bağımsız bir cumhuriyet kavramsallaştırması mümkün olamamaktadır.                   

 

Cumhuriyetin modernite projesinin simgesel evreni haricinde, bir de kalkınma boyutu 

vardır ve çalışmada gösterilmeye çalışıldığı üzere, bu boyut da çocukların politik 

formasyonuna doğrudan doğruya etki etmiştir. Yoksul ve fakir bir ülkeyi, “müreffeh” 
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hale getirme amacı, resmi/yarı resmi çevrelerin çalışkanlığa ve üretkenliğe 

mütemadiyen vurgu yapmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle 1929 krizi sonrasında, 

tutumluluk ve yerli malı kullanma meselesi, tıpkı kadınların olduğu gibi, çocukların 

da “milli vazifesi” olarak belirlenmiştir. İthal ürün satın almak ile vatana ihanetin 

özdeş algılandığı bu dönemde, bilhassa çocuklara ‘yerli malların üstünlüklerini 

aktarma gereği’ ders kitaplarına ve çocuk edebiyatına yansımıştır. Bir adım daha ileri 

gidildiğinde bahsi geçen edebi metinlerde, yerli malı ve tasarruf temalarının iktisadi 

yönü haricinde çağrışımsal bir dünyanın mevcudiyeti tespit edilebilir. Buna göre 

“yerli” olan, her zaman “yabancı”dan daha yararlı ve üstündür. Karşılaştırmanın 

yerliliğe endeksli bir üstünlük algısı üzerinden yapılması, dışlayıcı tutumları çoğu 

zaman beraberinde getirmiştir. Pratikte yerli malı kullanımına dair üretilen söylemin 

tamamen içselleştirildiğini söylemek zordur; fakat sosyo-politik ve ekonomik kriz 

anlarında “yerlilik” meselesinin caydırıcı bir atıf noktası olarak, kitleleri mobilize 

etmede azımsanmayacak bir role sahip olduğu rahatlıkla savunulabilir 

 

Bu bahse ilaveten, kalkınmanın gereği olarak ‘okumanın’, aynı zamanda 

araçsallaştırılarak, kalkınma hızını ve iktisadi verimliliği arttırma yolu olarak 

görüldüğü de aşikârdır. Zira erken cumhuriyet çocuk ve terbiye yazınına bakıldığında, 

cehalet; ‘insanlık onurunu zedeleyen bir haldir’ ve aynı zamanda ‘memleketin 

zararınadır’; hatta yeni ulus-devletin karşısındaki “en azametli düşmandır.” Ülkenin 

öğretmenlerden, eğitimcilerden kurulu “ilim ordusu” (ki ‘profesyonel olması’ ile 

resmi söylemde gurur vesilesidir), cehaletle, karanlıkla savaşın gözüpek 

kahramanlarıdır. “Asri mektepler” de öğrencilerini ülkeleri adına eğitip öğreten temel 

kurumlardır. Özetlenen sosyo-politik iklimde, bir erdem olarak ‘cehaletten 

kurtulmanın’ ve ‘okumanın’ nihai yararı, salt bireysel değil, aynı zamanda ‘milli 

düzlemde’ de tanımlandığı tespit edilebilir. Hedef “milli” olarak tayin edildiğinden 

erkek-kız çocuk ayrımına gitmeden herkesin okuması, daha kolay savunulabilmiştir. 

Cumhuriyet seçkinleri, geleceğin makam sahibi adayı gördükleri çocukların, 

yapacakları ‘devlet işi’nin ehemmiyetini idrak edecek kapasiteye ulaşmalarını 

arzulamıştır. Devlet katında “saygın” bir yer tutacak çocukların salt okumakla 

yetinmemesi; herkesten fazla malûmat kazanacak şekilde yetiştirilmeleri gereklidir. 

‘Devlet işi’nin “ayrı bir terbiyeyi” ve “şahsi fedakârlığı” şart koştuğu iddiası, bu 

yetiştirilme yönteminin ilkesidir. Ancak bu başlık dahilinde bir noktanın önemle 

altının çizilmesi gereklidir: ‘Okuma’, ilke olarak bir dikey mobilizasyon aracı 



 180

olmaktan ziyade, vatana ve millete fayda sağlama mekanizmasının anahtarıdır. 

Cumhuriyet elitine göre, herkes ‘yerinde’ ve ‘işine göre’ terbiye edilirse tüm sorunlar 

hal olacaktır. Köy çocuklarına uygulanacak yeni bir müfredat oluşturma çabası ve 

diğer taşra eğitim faaliyetleri, bu çerçeve dahilinde değerlendirilebilir. 1940’lı yılların 

ikinci yarısında ortaya çıkan tenkitlere kulak kabartıldığında, yeni rejimin özellikle 

köy kalkınması bağlamında maarif sistemine ‘aşırı’ bir rol atfettiği fikrine 

katılınabilir.  

 

Çalışmanın genelinde, çocukluğun politik inşası çerçevesinde, erken cumhuriyet 

döneminin otoriter, milliyetçi ve militarist atmosferinin yoğunluğu tüm ayrıntıları ile 

gösterilmeye çalışılmıştır. Zira milliyetçi-militarist atıfların ve lider yüceltmesinin yer 

almadığı metinleri, dönemin çocuk edebiyatı içinde bulmak oldukça zordur. Öyle ki; 

1930’lu yıllarda yükselişe geçen etnisist karakterli milliyetçiliğin etkisi ile çocuklara 

yönelik eserlerde, ‘Türklüğe içkin hasletler’ tanımlanmış ve başta ‘savaşkanlık’ olmak 

üzere militarist değerler mütemadiyen yüceltilmiştir. Dayanıklılık, zindelik, itaat, 

disiplin ve kimi zaman da acımasızlık, Türk çocukları (özellikle de erkek çocukları) 

için bir ‘erdem’ olarak lanse edilmiş; ulus adına bireysel öç alma ile ‘milli 

mevcudiyeti müdafaa’ arasında ilişki kurulmuştur. “Milli namusu” korumanın bir 

‘iftihar vesilesi’ olması ve intikam teması ile doğrudan ilişkilendirilmesi, şiddetin 

meşrulaştırılmasının önünü açmıştır. Militer öğelerin ve çağrışımların ön planda 

olduğu metinlerin büyük bir kısmında zenofobik ifadeler göze çarpmaktadır. Genel bir 

yorum ile, bu metinlerde, Türk olmayan herkesin ‘düşman’ , ‘hain’ ya da en azından 

‘tekinsiz’ olarak yaftalandığı söylenebilir. Bilhassa gayrimüslimler, çocuklara yönelik 

hazırlanan metinlerde çoğunlukla ‘işbirlikçi’ bir kimliğe büründürülmüş; çoğu kez 

etnisist temelli olarak aşağılanmıştır. Bu ifadelerin daha sonraki yılları da büyük 

ölçüde kapsayacak olan, ‘farklı olan’ı dışlamaya yönelik bir bakış açısının 

oluşmasında etkili olduğu yadsınamaz.   

 

Son olarak, birçok yönü ile çocukluğun politik inşası ile yakından ilgili olan kurumsal 

gelişmeleri de analize ilave etmek gereklidir. Çalışmanın birçok kısmında 

vurgulandığı gibi, yeni rejim kurulur kurulmaz çok sayıda yetim ve öksüz çocuğa 

bakma yükümlülüğü ile karşılaşmıştır. Annesiz, babasız kalan çocukların acıklı hali, 

özlemleri, hem “insani” hem de “milli” bir mesele olarak görülmüştür. Bir yandan 

savaş yıllarının yol açtığı yoksulluk, sefalet ve açlık ile baş etme kaygısı diğer yandan 
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ise bir “beka” meselesi olarak algılanan nüfusu arttırma çabası, devleti kurumsal 

adımlar atma yönünde sıkıştırmıştır. Tek parti iktidarı döneminde, yine aynı amaçla 

çocuk bakımı konusunda çok sayıda çalışma yapılmış ve eser basılmıştır. Yine 

kurumsal bağlamda ifade edilmesi gereken bir diğer nokta, zengin çocuklar ile fakir 

çocuklar arasındaki ‘uçurumun kapatılması’ yönünde geliştirilen söylemdir. Özellikle 

kentsel ortamda çalışmak ya da dilenmek zorunda kalan fakir çocuklar, siyasi 

seçkinlerin ve entelektüellerin ilgi alanına ilk dahil olan küçükler arasındadır. Evsiz ve 

yoksul çocukların içinde bulunduğu dramatik konum ve onların bir gün suç işlemek 

mecburiyetinde kalabileceği düşüncesi, idarecilerin ve gönüllülerin harekete geçiş 

sürecini hızlandırmıştır. Bu nedenle yeni rejimin “eşit yurttaşlar” projesi, okumak 

isteyen fakat yoksul ve dilenmek ya da çalışmak mecburiyetindeki çocukları himaye 

etmeyi içerecek şekilde genişletilmek istenmiştir. Yine bu bağlamda, ‘yoksulluğun 

görünür mekanı’ okullarda çocuklar, ailelerinin desteği ile özellikle sınıf 

öğretmenlerinin rehberliğinde yardıma muhtaç yaşıtları için bağışta bulunmaya 

özendirilmiştir. Cumhuriyetçi “eşitlik” prensibi içinde varsıl ailelerin çocukları ile 

yoksul yaşıtlarını ‘kaynaştırma’ ve böylece bir nevi ‘çekirdekten toplumsal huzur’ 

sağlama projesinin bir yönü ise kentli-taşralı ikiliğine dayanmaktadır. Sözü edilen 

ikilikten kaynaklanması muhtemel gerilimler, halkçı/köycü ve kimi zaman militarist 

diskur ile yumuşatılmaya çalışılmıştır. Bilhassa askeri üniformanın ‘birleştiriciliği’, 

çocuk hikâye ve romanlarına yansımıştır. Tüm bu etkenlere bir de etnisist karakterli 

milliyetçiliğin argümanları eklendiğinde, “yeni” çocuğun özellikleri tüm “vazifeleri” 

ile birlikte tamamlanmıştır.    

 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, erken cumhuriyet döneminde çocukluğun 

politik inşasının çok yönlü bir uğraş olduğu ifade edilmelidir. Büyük ölçüde II. 

Meşrutiyet ile başlayan çocuğun “kamusal özneleşme” potansiyelinin keşfi süreci, 

cumhuriyetçi değerler ve kolektivist kültürel motifler ile harmanlanarak hız 

kazanmıştır. Çocuğu, “rejime ve kurtarıcılarına sahip çıkan iyi bir yurttaş” olarak 

yetiştirme projesi, devralınan mirasa uygun olarak, büyük ölçüde milliyetçi 

parametreler ve militarist değerler ile belirlenmiştir. Çocukların hane içinden 

başlayarak okullarında ve tüm yaşamları boyunca “vazife” ve “sorumluluk bilinci” ile 

hareket etmeleri beklenmiş ve çocuklara özgü “hayat program(lar)ı” hazırlanmıştır. 

Sözü edilen program(lar) ile çocuğun eğlence-oyun dahil gündelik hayattaki 

faaliyetleri disipline edilmek istenmiştir. Bu durum aynı zamanda çocukla ilişki 
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içersinde olan yetişkinlerin yaşamlarını da etkilemeye yöneliktir. Zira çocuğu 

“disipline etmek”, yetişkinin sorumluluğu iken bahsi geçen sorumluluk, bir ölçüde, 

bizatihi ‘ideal yetişkin’i biçimlemektedir.   

 

Yeni rejimin seçkinlerinin “vazife” ve “sorumluluk” kavramları üzerinde bu denli 

ısrarla durması şüphesi “güvenlik” meselesi ile yakından ilgilidir. Bu çerçevede “milli 

değerlere” ve “vazifesine” bağlı, “modern yaşamı özümsemiş” çocuklardan kurulu bir 

ülkenin -muhayyel bir zamanda- içte ve dışta güvende olacağı düşünülmüştür. 

“Güven”de olunacak vaktin tam olarak belirtilmemesi, “güvensizlik” tanımının sosyo-

politik amaçlara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmuştur. Güvenlik (ve elbette 

“güvensizlik”), denetim ve kalkınma kaygısı ile bu denli iç içe geçmiş, zenofobik 

dışavurumları ve itaat kültürünü bu denli yeniden üreten bir zeminde, ‘ideal çocukluk’ 

anlayışının içinde barındırdığı sorunları ve çelişkileri keşfetmek, aynı zamanda 

Türkiye’deki ‘ideal yetişkinlik’ ve yurttaşlık meselesine dair sorunları ve hatta 

açmazları anlayabilmek için önemli bir fırsattır. Bu nedenle öncelikle erken 

cumhuriyet döneminde “medeniyet projesi” neredeyse tamamen Batı’ya 

endekslenirken, çocukluğu kavramsallaştırmaya dair izlenen yöntemlerin “millilik” 

ilkesine göre tanzim edilmesindeki ısrar göz ardı edilmemelidir. Modernleşmeci 

arzular ile rejimi koruma çabalarının itaati ve katı disiplini öne çıkaran ve didaktik bir 

üslubu benimseyen formunun, araştıran, sorgulayan bireyin inşasını geciktirdiği ifade 

edilmelidir. Lider kültüne bu denli bağlı, kamusal sorumluluk fikri ve vicdanı, “milli 

menfaatlere” endekslenmiş; gündelik yaşamı, “milli ritüeller” ve onunla iç içe geçmiş 

ilişkiler yumağı ile doldurulmuş bir çocukluk inşası, sivil- demokratik değerleri 

özümseyecek bir alt yapının oluşmasını büyük ölçüde geciktirmiştir. Bugünden yakın 

geçmişi içine alan bir değerlendirme yapıldığında modernleşme projesinin 

müjdelediği ‘ideal’ çocuğunun, mevcut tek form olmadığı aşikârdır. Bir adım daha 

ileri gidersek, çalışma boyunca anlatılan hakim söylemin tüm kesimlerce 

içselleştirilmediği de ileri sürülebilir. Fakat böyle bir içselleştirmenin tüm unsurları ile 

gerçekleşmemesi, hakim olanın mobilize etme gücünü eksiltmemiştir. Bir başka 

deyişle bireyler, “kolektivite” içinde içselleştirmenin olmadığı durumlarda da çeşitli 

sosyal denetim mekanizmaları aracılığı ile toplu kutsamalara ve belirli politik 

ritüellere katılmıştır. Katılma halinin bilfiil kendisi, tüm zorlama unsurlarının dışında, 

açık ya da zımni rıza göstergesi olarak da yorumlanabilir Buna ilaveten mevcut 

kültürel kodlardan ve siyasal metodolojiden filizlenen alternatif ‘çocukluk kurguları’ 
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da büyük ölçüde aynı gramerden türetilme handikabını aşamamıştır. Alternatif ‘ideal’ 

çocukluk tasavvurlarının başta çocuğun “otorite” ile ilişkisi olmak üzere, bir çok 

konuda milliyetçi-kalkınmacı ve militarist çerçevenin dışına çıkmakta zorlandığı iddia 

edilebilir. Bu nedenle daha demokratik bir ülke için; itaat ilişkilerini doğallaştıran, 

itaati çocuğun sosyalizasyonunda kilit kavram olarak değerlendiren ve buradan kendi 

öznelliğini feda etmeye hazır çocuk profilini kutsayan söylemler, bir an önce 

özgürlükçü bir perspektiften deşifre edilmelidir.      
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olan G. Gürkan Öztan, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 

“Türkiye`de Uluslaşma Sürecinde Milliyetçiliğin Kadın İmgesi” adlı yüksek lisans 

tezini hazırladı. Türk milliyetçiliği, militarizm, toplumsal cinsiyet ve demokrasi teorisi 

ile ilgilenen ve halen aynı fakültede çalışmalarına devam eden Öztan`ın başta Toplum 

ve Bilim, Doğu Batı, Bilgi ve Bellek ve Eğitim-Bilim-Toplum olmak üzere çeşitli 

dergilerde yayımlanmış makaleleri, gazete yazıları, çevirileri ve kitap incelemeleri 

bulunmaktadır. 
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