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Öz 

 

Çocuk edebiyatı, çocuk eğitiminde edebiyatın materyal olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan ve 
günden güne çerçevesini genişleten bir edebiyat koludur. Edebiyatın eğlenceli bir eğitim aracı olduğu öteden beri 
aydınların ve eğitimcilerin kabulüdür. Çocuk edebiyatı mahsulleri ile eğitimciler ve eğitimci yazarlar, çocukta 
görmek istedikleri davranış değişikliklerini edebi kurgu içine yerleştirdikleri rol modeller vasıtasıyla sağlamaya 
çalışırlar. Kurmaca içinde somut olarak bir takım yaşantıların şahidi olan çocuğun kendi yaşantısıyla ilgili 
olumlu, yeni algı ve tutumlar geliştirmesi amaçlanır. Töre, toplumun yapmayı alışkanlık haline getirdiği çok 
boyutlu, yazılı olmayan ancak kesin yaptırımları olan kurallar bütünüdür. Toplum içinde kabul görmenin en 
önemli şartı ise bu resmi olmayan kurallar bütününe riayetten geçmektedir. Toplumun özellikle eğitim ve gelir 
seviyesi düşük kesimlerinde daha katı kuralları olabilen töre olgusu, bu yönüyle fertlerin hayatlarında önemli bir 
rol sahibi olabilmektedir. On beş yıllık öğretmenlik tecrübesine de sahip bir eğitimci ve çağdaş Türk çocuk ve 
gençlik edebiyatı sahasındaki yetkin isimlerden biri olan Gülten Dayıoğlu’nun bütün eserleri de bu amaca hizmet 
etmektedir. Yazarın bu çalışmada ele alınacak olan Ben Büyüyünce adlı romanında, sosyolojik bir realite olan 
töre olgusunun bir çocuğun hayatına yansımaları değerlendirilecektir. 

Bu çalışmada töre olgusunu yaşamına sindirmiş bir aile ve çevresinin konu edildiği Ben Büyüyünce 
romanından hareketle töre kavramının çocuk dünyasına ve toplum geleceğine olası etkileri üzerinde durulacaktır.   

    Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, töre, toplumsal yapı, kan davası, modern yaşam,  
Abstract 

Children's literature is a branch of literature which is the result of the use of literature as a material in 
children’s education and which expands its frame day by day. By intellectuals and educators, it has been long 
accepted that the literature has been an enjoyable educational tool.  

The educators and educator authors try to achieve behavioral changes on the children’s behaviors that 
they want to see, by the literal works of the children’s literature and role models which are entrenched in the 
literal fiction.  

It is aimed to develop positive, new perceptions and attitudes towards the life of the child who witnesses a 
certain experiences in the fiction. All the works of Gülten Dayıoğlu, who is an educator with fifteen years of 
teaching experience and one of the competent names in the field of Contemporary Turkish Children and Youth 
Literature serve this purpose as well. In her novel “Ben Büyüyünce” (I Grow Up), which will be dealt with in 
this study, the reflections of the custom as a sociological reality to a child's life are evaluated. The custom is a 
multidimensional, non-written, but strictly sanctioned rule that society regards it as habit. The most important 
condition in order to obtain acceptance in the society is respecting these unofficial rules. Especially, in segments 
of the society which have lower education and income level, there can be more strict rules in the context of the 
custom. With this feature, the custom can has a significant role in the lives of the individuals. 

In this study, it will be concentrated on the possible effects of the custom on the children's world and the 
future of the society, within the novel "Ben Büyüyünce" (I Grow Up) in which the family and its surroundings 
who internalize the custom phenomenon in their lives.  

Keywords: Children's Literature, custom, social structure, blood feud, modern life, ı grow up 
 
 
 
 



 

1. Giriş 

Çocuk edebiyatı, çocukların gelişim seviyelerine, ilgi-algıvedikkat seviyelerine uygun; çocuk 
yaşantısının gerçekçiliğini yansıtabilen; çocukta okuma şevki ve hevesi uyandırmanın yanı sıra 
beklenen davranış değişikliklerini de gerçekleştirme özelliğine sahip edebi eserlerin tamamının 
oluşturduğu bir edebiyat alanıdır. 

Ulusların devamlılığı ancak genç kuşakların varlığı ile mümkündür. Bu bakımdan bugün ülke 
hazinelerinin en önemli payı genç neslin eğitimine ayrılmaktadır. Zira iyi yetişmiş bir nesil ulusun 
topyekûn kalkınması için önemli bir avantaj konumundadır. Bu yüzden artık dünyanın her yerinde her 
bir ferdin çok küçük yaşlardan itibaren en iyi şekilde yetiştirilebilmesi için ciddi çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu faaliyetlerden elbette en önemlisi çok küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya 
çalışılan okuma alışkanlığıdır. Okuma alışkanlığı kazanmış kişi, öğrenmeye açık, sorgulayan ve 
eleştiren birey olma yolunda ilk adımlarını da atmaya başlar. Çocuklara okuma alışkanlığı ise ilk 
etapta çocuk edebiyatı ürünleri ile sağlanmaktadır. Hayatı büyük oranda oyun olarak algılayan çocuk 
dimağına, öğretici metinler ile seslenmek mümkün olmayacaktır.Bundan dolayı onları eğlendiren ve 
eğiticilik vasfını satırların arasına gizleyen metinler daha çok dikkatlerini çekecektir. “Doğrudan 
doğruya eğitmek olmasa da çocuğun dil becerisini, hayal gücünü ve yaratıcı düşünme yeteneğini 
geliştirmek çocuk edebiyatının amaçları arasındadır.” (Şimşek,2014:15). Bu bakımdan çocuk 
edebiyatı sahasının sınırlarını iyi çizmek icap etmektedir. “Çocuk edebiyatı, çocuklar için yazılmış 
eserler veya çocukça yazılmış, çocuk ruhunu taşıyan eserlerin oluşturduğu edebiyattır.” (Bilkan, 2005: 
7) şeklinde bir tanımlama, en genel anlamda doğruysa da çocuk kavramı, kendi içinde de gelişimsel 
farklılıklardan kaynaklanan dönemlere ayrılmaktadır.Bu bakımdan bu edebiyatın, hangi yaş arası 
çocuklara hitap edeceği konusu tartışılmalıdır. Cemil Meriç (2013: 376), çocuklar için yazılmış bütün 
eserleri çocuk edebiyatı sahası içinde ele alır ancak bu sefer bu edebiyata bir sınır çizmenin, 
mahiyetini belirlemenin zorluğundan bahseder. Çünkü “çocuklar büyükler için yazılan eserleri de 
okur. Yaşla baş arasında kesin bir münasebet kurmak mümkün değil”dir; kaldı ki bunu psikoloji 
bilimi bile henüz tam aydınlatabilmiş değildir. Dahası gelişimsel farklılıkları belirleyen psikolojinin 
genel geçer kanunlarının yanı sıra, bireyin yetiştiği sosyal çevre, dil ve kültür de bu konuda 
belirleyicidir. Yaşar Kemal, çocuk edebiyatı kavramının bir koşullanmışlık sonucu ortaya çıktığını 
düşünmektedir. Çocukları küçümseyen, çocuk sayan bir anlayışın ürünü olduğunu öne sürmektedir. 
Bu durumu kendi yetiştiği ortamdan hareketle açıklamaktadır: “Çocuk edebiyatı diye bir şey yoktur 
halkta. Yedi ile on yaş arasında, bütün Karacaoğlanı, Dadaloğlunu bilirdik biz köy çocukları. 
Masalları büyükler de dinlerdi. … halkta çocuk küçümsenen bir şey değil. Anadolu köyünde çocuklar, 
yürüdüğü günden bu yana işe koşulur. …. Gücünün yettiğini yaptığı sürece doğal yetişiyor.” (Kemal, 
2016: 21). Bu açıdan bakıldığında çocuk edebiyatını, edebiyatın diğer türlerinden kesin çizgilerle 
ayırmak da pek mümkün görünmemektedir. Büyükler için yazılmış pek çok eserin aynı zamanda 
çocukların dünyasına da seslendiği bilinmektedir. Türk ve Dünya edebiyatında büyükler için yazıldığı 
halde sonraları çocuk edebiyatı ürünü olarak kabul gören ya da tam tersine çocuklar için yazıldığı 
halde çocuk edebiyatı ürünü sayılamamış eserler mevcuttur. (Yalçın ve Aytaş, 2008: 18). 

Çocukluğun her dönemine hitap edebilen edebi eserler olmakla birlikte, genel olarak 2-14 yaş 
arası çocukların ruh ve duygu dünyalarına seslenebilen her türlü yazın malzemesi çocuk edebiyatı 
sahasında değerlendirilmektedir.  

Bugünün bilim adamları, öğretmenleri, doktorları, siyasetçileri ve hatta katiller, zorbalar, 
terörizmi yayanlar ve destekleyenlerin hepsi bir zamanlar çocuktu. John Locke’nin 
“TabulaRasa”olarak adlandırdığı ve boş bir levhaya benzettiği bu zihinler bir takım yaşantılar, 
telkinler ve deneyimler sonrasında şekillenmekte ve toplum nezdinde iyi ya da kötü, faydalı ya da 
zararlı bireylere dönüşmektedir. Bu bakımdan bireyin zihin, duygu ve ruh dünyasının şekillendiği bu 
kritik dönemlerde ebeveynin ve eğitimcilerin yönlendirmeleri oldukça önemlidir. Çocuk zihni, 
dünyayı oyun ve eğlenceden ibaret algıladığından bu yöntem hem eğlendirici, hem öğretici olmalıdır. 
Bu yolların en etkilisi isekitapokuma alışkanlığını kazandırmaktır. Bu alışkanlık okul öncesi dönemde 
görsel ve dilsel algının uyarılmasına hizmet edecek uyaranların çocuğun yaşantısına katılabilmesi ile; 
okul çağından itibaren ise simgesel dil materyalinin çocuğun hayatında anlamlı ve düzenli bir yer 
edinebilmesi ile mümkün olur. (Sever, 2013: 21)Modern çağın yenilikleri insanlığı artık daha hızlı 



hareket etmeye zorlamaktadır. Artık insanoğlu ulaşmak istediği bilgiye yanı başındaki elektronik 
cihazlar vasıtası ile ulaşabilmekte, keşfedilen bir bilgi çok daha hızla bütün dünyaya 
duyurulabilmektedir. Bu durum modern çağın çocuklarının eğitimini de kimi zaman olumlu kimi 
zaman olumsuz etkilemektedir. Televizyon, modern dünyadaki serüvenine başladığı günden beri 
özellikle çocukların hayal ormanlarını birer birer ateşe vermektedir. Çocukların bilmesi ve hatta henüz 
bilmemesi gereken her şeyi klişeleştirilmiş somut görsellerle algılarına yükleyen bu teknoloji ile artık 
aynı yaştaki bütün bireylerin zihinleri aynı kalıplaşmış imgelerle düşünmeye başlamıştır. Ancak bu 
durum, modern çağ çocuklarının gelişimlerinin tamamen olumsuz etkilendiği anlamına gelmemelidir. 
Zira eski tarz eğitim sistemi bugünün çocuklarını tatmin etmemektedir. Onlar daha çok bilgiyi daha 
kısa zamanda ve daha kompleks düzeyde alabilecek durumdadırlar. “Dijital ebeveynleri sayesinde 
çocuklar da büyüklerinki kadar zengin bilgi sofralarına sahipler.” (Sevim, 2005: 205) 

Dünyanın geçirdiği değişiklik ve kaydettiği teknolojik ilerlemeler, insanoğlunun sosyal algısını 
da değiştirmiştir. Yeni teknolojilerin ürettiği yeni mal ve hizmetler, yeni ihtiyaçlar telkin ettirmektedir. 
Telkin edilen bu ihtiyaçları gidererek daha rahat ve lüks yaşama peşine düşen insanlar daha fazla 
çalışmak zorunda kalmıştır. Bu durum, neredeyse tamamının koşuşturma ve amansız bir rekabet içinde 
geçtiği bir yaşam biçimini gerektirmektedir. Bu yaşam biçiminde ebeveynler çocuk eğitiminin de 
tamamen maddi imkânlar ve teknoloji ile gerçekleşebileceği yanılgısına düşmektedirler. Geleneksel 
toplumsal yaşam biçiminden habersizbüyüyen çocuklar, hem dünyaya hâkim olan kültürün malzemesi 
ile beslenmekte hem de maddi tatminsizlikle hasta bir kuşağın oluşmasınayol açmaktadır. Öte taraftan 
modern hayata direnen ve geleneksel toplum yapısını ısrarla yürütmeye çalışan bir kesimden söz 
etmek de mümkündür. Toplumun bu kesiminin yaşadığı en büyük sorun ise modern yaşam düzeninin 
telkin ettiği renkli dünyanın büyüsüne kapılan çocuklarıyla yaşadıkları çatışmadır. Aile bu krizi 
bilinçli yönetemediğinde ise milli manevi değer yargılarından uzaklaşarak, bilinçsiz yaşayan ve 
toplumsal dejenerasyona neden olan bir nesil yetişmektedir.  

Modern toplum yapısına direnç gösteren toplulukların sarıldıkları en önemli dayanak, töre 
kavramıdır. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde, bu kavram: “1. Bir toplulukta benimsenmiş, 
yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa 
alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet. 2. Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap” 
(Türkçe Sözlük, 2011: 2377) olarak tanımlanmaktadır. Tanımdaki ortaklaşa alışkanlıklar kavramından 
da anlaşılacağı üzere, töre kavramının benimsendiği toplumlar,daha çok tarım toplumlarıdır. Töre 
kavramı daha çok dinsel öğreti, emir ve yasaklardan beslenmekte, çoğu zaman mantık çerçevesi 
sorgulanmadan koşulsuz kabul görmektedir. Oysa daha çok sanayi toplumları ve şehir kültürü yaşayan 
insanların benimsediği resmi kurallar ve yasaların akılcılığı mutlaka sorgulanır. Toplumun bir ferdi 
olarak toplumun yaşamından birebir etkilenen yazarlar eserlerinde toplumu değişik boyutlarıyla ele 
alırlar. Türk edebiyatında ele alınan en önemli toplumsal olgulardan biri de her bakış açısının farklı 
yaklaşım sergilediği töre olgusudur. Töre kavramı her ne kadar günümüzde olumsuz bilinçaltı 
çağrışımı ile imgelerde menfi bir kavram gibi yansısa da bu kavramın toplumdaki birleştirici, 
bütünleyici ve düzenleyici rolü de yadsınamaz.  

Gülten Dayıoğlu (1935), çocuk ve gençlik edebiyatı kategorisinde değerlendirilebilecek onlarca 
esere imza atmış önemli bir isimdir.Türk edebiyatında gerçek anlamda çocuk odaklı eserlerin 
bulunmadığı ve bu alanda önemli bir boşluğun olduğu yıllarda karşımıza çıkmaktadır. Kırk yılı aşkın 
bir süredir de çocuk okur kitlesini hedefe alan eserler yayımlamıştır. (Ateş, 2005: 417) 

Dayıoğlu, romanlarının kurgusunu fantastik masalsı bir söylem yerine, daha gerçekçi ve 
toplumsal yaşam manzaraları halinde oluşturmaktadır. Bunu yaparken çocuk dimağının masumiyetini 
de bozmaması Dayıoğlu’nu bu konuda başarılı isimlerden biri haline getirmiştir. Dayıoğlu’nun aynı 
zamanda öğretmen oluşu, çocukların gelişimsel ve psikolojik olarak geçirdikleri süreçleri hakkında 
hem teorik hem uygulamalı olarak bilgi ve deneyim sahibi olduğunun açık göstergesidir. Bu durum 
pek tabii ki eserlerinin kurgusuna yansımaktadır.   

Gülten Dayıoğlu’nun çalışmamıza da konu olan eseri Ben Büyüyünce toplumsal yapının 
oldukça iyi gözlemlenerek yansıtıldığı bir romandır. Toplumun alt kesimin inançları, inanışları roman 
kurgusuna oldukça gerçekçi ve samimi bir şekilde yerleştirilmiştir. Toplumun bu kesimin yaşayışında 
önemli ve belirleyici bir role sahip olan töre kavramı ise tüm canlılığı ile yaşatılmaktadır. Roman 



modern ve geleneksel toplum yapısının kıyasını vermesi açısından da önemlidir. Romanın en çok da 
bu kıyası vermesi üzerinde durulacaktır. Her iki toplum düzenine de ayak uydurmak zorunda kalan bir 
çocuğun yaşadığı ikilemler, her iki düzenin iyi ve kötü taraflarının bir çocuğun yaşamı üzerinden 
aktarılmış olması bu çalışmanın ana düzlemini oluşturmaktadır.    

Gülten Dayıoğlu’nun yoğunlukla töre olgusunu işlediği Ben Büyüyünce(Dayıoğlu, 2006) 
romanında olay örgüsü kısaca şöyledir: Roman, köyde “Sınıkçılar” lakabı ile bilinen Nalbant Nuri ve 
ailesinin erkek torun haberi alması ile başlar. Sınıkçılar, köydeki “Ayıngacılar” lakaplı aile ile kan 
davalıdır. Bu aileden biri yıllar önce Sınıkçıların oğlunu öldürmüştür. Bu yüzden yeni doğan Erek 
bebeğin, babaannesi Meryem kadının gözündeki tek misyonu ailenin öcünü almaktır.  Meryem Kadın 
her fırsatta ailenin diğer fertleri tarafından unutulmak, bitirilmek istenen kan davasını hatırlatıp 
kışkırtmaktadır. Sınıkçıların iki oğlundan biri ve Erek’in de babası olan Mehmet, bu kan davasının 
olası sonuçlarını tahminle eşi, oğlu ve Küçük kardeşi İsmail ile birlikte Almanya’ya gitmenin yollarını 
araştırmaktadır. Bu arada Ayıngacıların, İsmail’in yaşlarındaki oğlu, İdris bir motosiklet almıştır. 
Köyde dolaşıp hava atmaktadır. Bu durum yaşı daha genç olan İsmail’i kıskandırmaktadır. Meryem 
kadın bu durumu kan davası için fırsata çevirmeye çalışır. Meryem Kadın,bu motosikletin alınması 
için Ayıngacıların sattığı kavakların yarısının da Sınıkçıların olduğunu iddia ederek İsmail’i kışkırtır. 
İsmail bir plan yaparak İdris’e tuzak kurar. Dayısının atlı arabası ile İdris’in motorunun önüne 
çıkar.Uçuruma yuvarlanan motordaki İdris ve Amcaoğlu Ömer’in ölümüne sebep olur. Ancak işler 
planladığı gibi gitmez ve kendisi de yakalanarak hapsedilir. Artık Sınıkçılar, Ayıngacıların öcünden 
korkmaktadır. Bu yüzden apar topar darmadağın olurlar. Mehmet eşini alarak Almanya’ya gider, 
amacı Erek’i de en kısa zamanda yanlarına alabilmektir. Dede, nine ve Erek, ise İstanbul’da zorlu bir 
hayatı yaşamaya başlarlar. Erek hem okula devam eder hem de yaz tatillerinde çalışır. Okulda tanıştığı 
Ertuğ ile dost olur ve evlerine gider. Ertuğ’un babası çocuk doktoru Binbaşı Bayram’dır. Aslında 
Ayıngacıların yıllar önce kan davasından kaçarak okuyan oğlu olan doktor, Erek’in konuşmalarından 
kanlılarının torunu olduğunu anlar. Her ne kadar önceleri tedirgin olsa da doktor, Erek’in kan 
davasından bihaber ve insan öldürmeye karşı olan tutumunu görünce rahatlar. Bu arada İsmail, 
hapisten yazdığı mektupta Sınıkçıların öç almak derdinde olduğundan ve Erek için endişelendiğinden 
bahseder. Roman, yaz tatilinde markette eşya taşıyarak harçlığını çıkarmaya çalışan Erek’in bir 
müşterinin eşyasını evine taşırken, tam olarak kimin (Erek’in mi Müşterinin mi) düşmanları olduğu 
anlaşılmayan kişilerce öldürülmesi ile son bulur.   

2. Geleneğin, Törenin ve Yaygın İnanışların Romana Yansımaları 

Roman geleneksel yaşam ekseninde kurgulanmıştır. Bu yaşamın olumlu ve olumsuz bütün 
yanlarını çeşitli bakış açılarıyla okuyucuya sunar. Kırsal mahallerde yaşam sürmeye çalışan insan 
toplulukları her türlü fiziksel hadiseyi doğa ile açıklamaya çalışır. Bu durum daha sonra bu 
açıklamaların süreç içinde çoğu zaman mantıkla ilintisiz inanışlara dönüşmesine yol açar. Biz roman 
boyunca kırsal yaşamı benimsemiş bir ailenin bu tür inanışlarına şahit oluruz.Bu inanışlara ve törelere 
dayalı yaşantıyı okuyucuya daha iyi sezdirmek amacıyla yazar romanınilerleyen bölümlerinde bu 
aileyi modern yaşamın içinde gösterir.  

Romanın ilk sayfalarında karşımıza ardı ardınca doğum ile ilgili gelenekler çıkmaktadır.  
Anadolu’nun pek çok yerinde yaygın bir inanış olarak bugün de süregelen “albasması” inanışı burada 
ele alınmaktadır. “Belki de babanı al basayazdı. Şeytan, lohusanın çevresinde kırk gün dolanırmış.” 
(Dayıoğlu, 2006: 13)  Bu tür inanışların çoğu zaman mantıklı ya da bilimsel bir açıklaması yoktur. 
Bunlar ya merak edilmez, edilmesi uygun görülmez ya da bazen mantıkla, büyüklerden öğrenildiği 
biçimde açıklanmaya çalışılır. Genç kuşaktan olan gelinin bu merakını da kayınvalidesi bu şekilde 
gidermektedir: “ (Şeytan), Yeni doğan insan yavrusunu kıskandığı için besbelli. Doğana ve doğurana 
kötülük etmek için fırsat kollarmış. Öyle derler büyüklerimiz.” (Dayıoğlu, 2006: 13)Romanda yeni 
doğan ile ilgili; günlerce lohusa şerbeti kaynatılır, lohusa yatağı ve beşik donatılır ve bunları yaparken 
sandık ters getirilir, gibi daha bir dizi gelenekten bahsedilir. 

Romanda bahsedilen bir diğer geleneksel ritüel diş buğdayıdır. Anadolu’da yaygın olarak 
bilinen bir gelenek olan diş buğdayı için anlatıcı laf arasında “ne zaman başladığı, neden süregeldiği 
bilinmeyen adet” betimlemesini kullanarak adetlerin çıkış noktasının ve çoğu kere mantıklı 
açıklamasının olmadığını vurgular.  Anlatıcı, bu ritüelle birlikte roman kahramanının geleceği 



hakkında da tahmin yürütmemizi sağlar. Romanın sonu hakkında ipuçları da vermektedir. Şöyle ki, diş 
buğdayı yapılan çocuğun ilerideki mesleğini anlamak için önüne bir tepsi içinde makas, toprak kalem 
gibi nesneler konur ve çocuğun uzandığı nesneye göre yorumlar yapılır. Ancak Erek bebek bu 
nesnelerin hiçbirine uzanmaz tepsiyi tutup devirir. Bu durum babaannesinin intikam aracı olarak 
gördüğü Erek için annesinin oldukça endişelenmesine neden olur.  

Romanda bahsi geçen bir diğer adet “köstek kesme” olarak adlandırılan bir adettir.  Erek 
bebeğin geç yürümesini, nazardan ayağının kösteklenmiş olmasına bağlayan babaannesi bu ritüeli de 
gerçekleştirerek çocuğun erken yürümesini sağlayacağını düşünmektedir. Bir cuma, öğle ezanı 
okunurken Erek’i cami avlusuna götürür. Ayak bileklerini bir iple bir birine bağlar, bir taraftan da bir 
takım dualar okuyup üfler, okuması bitince yanında getirdiği komşu çocuğuna Erek’in cebine 
doldurduğu şekerlemeleri ve elindeki fırıldağı, ayağındaki ipi keser kesmez alıp kaçmasını söyler. 
Böylece Erek çocuğun arkasından koşacak ve yürümeyi öğrenecektir. Anlatıcı, ninenin bu âdeti 
gereğince yerine getirmiş olmaktan duyduğu gururu da ifade eder ancak hemen ardından Erek’in iki 
yaşını doldurmayana kadar tam olarak yürüyemediğini de ekleyerek bunun fiziksel olgunlukla ilgili bir 
durum olduğunu da vurgular. Çocuğun sütten kesilmesi de yine geleneğin gerektirdiği biçimlerde 
gerçekleştirilir. Anne ve babaanne, köydeki yaygın bir sütten kesme geleneği ile Erek’i sütten kesmeyi 
başarır. Bu durum geleneğe bağlılığı da pekiştirir. Çünkü önce kendi buldukları başka yöntemler 
denerler fakat sonuç alamazlar. İşe yarayan yöntem, geleneksel yöntem olur.  

Romanda, geleneğin sağlıkla ilgili konularda da insanların hayatına yön verdiğini görmekteyiz. 
Geleneksel bakış sağlıkla ilgili birçok sorunu eskilerin tecrübeleri ile keşfettikleri ilaç ve yöntemlerle 
gidermeyi savunur. Ancak bu konuda risk almak ciddi sonuçlar doğurabilir. Babaanne, ateşlenen 
çocuğun kızamık çıkarıyor öngörüsü ile doktora götürülmesine engel olur. Kısa zamanda çocuğun 
vücudunda döküntüler oluşunca babaanne haklılığını ispatlamış olur. Ancak çocuğun durumu 
kötüleşince doktora götürülmek durumunda kalınır. Geç kalınmasının çocuğun hayatına mal olacağı 
öğrenilir. Geleneğe bağlılığın toplumu güçlendirdiğini romanda satır aralarında vurgulayan anlatıcının 
geleneksel bakışın bazen geri kafalılıkla yanlışa neden olduğunu yadsımadığını da görülür.  Bununla 
birlikte bu kısımda dikkate değer bir ayrıntı da geleneksel yaşam tarzını daha çok orta ve daha düşük 
halli ailelerin benimsemesinin bir nedeninin de maddi imkânsızlıklar olduğu vurgusudur. Çünkü 
buradaki aile de şehirdeki doktora çocuğu götürmek içim maddi imkânları oldukça zorlar hatta yardım 
almak zorunda kalır.  

Romanın şehirde geçen ikinci kısmında geleneksel yaşam biçiminin modern hayat karşısındaki 
zor sınavı gözler önüne serilir. Doğup büyüdükleri topraklarda geleneksel kuralları kendinden emin bir 
şekilde savunan ve uygulayan aile büyüklerinin şehirde yaşamaya başladıktan sonra oranın kurallarını 
benimsedikleri görülür. Bu durum, ailenin geleneksel mesleğinin roman boyunca icra edilip 
edilemeyişinde de kendisini gösterir. Köyde yaşarken, Nalbant Nuri, ailenin geleneksel mesleği olan 
sınıkçılık yapmaktadır. Her ne kadar değişen toplum yapısı ile eskisi gibi çok iş yapamasa da köyde 
sınıkçı olarak bilinmektedir. Ancak şehre geldikten sonra nalbantlığı da sınıkçılığı da bırakmış şehirde 
köyden göçenlerin yaptığı işleri yapmaktadırlar.  

3. Roman Kişilerinin Geleneksel Yaşama ve Töreye Karşı Tutumları 

Romanda göze çarpan en önemli ayrıntılardan biri de geleneği yaşatmada kadının rolüdür. 
Ataerkil ve geleneksel yaşam süren toplumlarda karar mercii ve hâkim olan erkeklerdir. Ancak 
geleneğin nesilden nesile aktarılarak yaşatılmasını sağlayan kadındır. Bu da aslında kuşakların hayata 
bakışlarını belirleyenin erkek değil kadın olduğu gerçeğini doğrular. Bu konuda en dikkate değer 
karakter Erek’in babaannesi Sultan Kadındır. Sultan Kadın, roman boyunca Ayıngacılarla olan kan 
davasına kurban giden oğlu Kerim’in intikamını alma isteği ile yanıp tutuşur. Bu bakımdan ilk torunu 
olan Erek’in erkek olarak dünyaya gelmesine çok sevinir. Sultan Kadın, romanda geleneğin temsilcisi 
ve aktarıcısı olarak çok fazla ön plana çıkarılır. Hal ve davranışların geleneğe uygun olması onu 
gururlandırır. Ama söz konusu kan davası ise, geleneği de çiğneyebilir: “Bebeği kucağıma 
verdiklerinde öyle bir sevindim, öyle bir gönendim ki! Kundağı öpüp başıma koyasım geldi. Kolay mı? 
Oğlancık, koskoca Sınıkçıların soyunu sürdürecek! Kabıma sığamadım. Gayrı tutmayın beni. Geleneği 
meleneği çiğneyip babasıyla dedesine kendim muştulayacağım torunumun doğumunu’ dedim de 
fırladım çıktım. Kız doğsa gelmezdim ya!” (Dayıoğlu, 2006: 9). Bu bebek herkes için ayrı anlam ifade 



eder. Ancak yalnızca Sultan Kadın için intikam aracıdır. Bu yüzden adını da öldürülen oğlunun adı 
olan Kerim koymak ister, ancak eşinin karşı durmasıyla ses edemez.  

Sultan Kadın, her ne kadar baskın bir karakter ise de erkeğinkarşı çıkması ile geri adım atmak 
da geleneğin gereği olduğu için itaat etmeyi de bilir. Ama hiçbir zaman Nalbant Nuri’nin kan davası 
konusundaki görüşüne katılmaz ve bu konuda onu ve oğullarını sürekli aşağılayarak tahrik eder: “Ah, 
ah!.. Erkek olsam, bir gün durmam. Topunu kurşunlarım Ayıngacı soyunun. Başımdakiler adam değil 
ki! Oğullarım, Mehmet’le İsmail ödlek çıktılar. Babalarına çemişler. Nalbant Nuri de yüreksizin 
tabansızın biri… Aha, tek umudum bu bebede! Büyüyünce o alacak amcasının öcünü. Kesinkes 
alacak.” (Dayıoğlu, 2006: 14).   

Sultan Kadın evde intikam konusunda herkesin mukavemetine rağmen ısrarını sürdürür. Erek’e 
her fırsatta ninnilerle, türkülerle bu telkinde bulunur. Aslında bu telkinin amacı ev ahalisini de bu 
intikam düşüncesine hazırlamaktır. Erek bebek her ne kadar ona her seferinde oğlunun acısını 
hatırlatıyorsa da Ayıngacıların ortak kavakları kesmiş olmaları Sultan Kadını iyice alevlendirir. 
Yarısının kendilerinin olduğuna inandığı kavakların parası ile Ayıngacılarınon sekiz yaşındaki oğlu 
İdris’e yeni bir motosiklet alındığını da duyunca daha çok ilenir. Ama bu durumu fırsata çevirmeyi 
bilecek kadar da kurnaz bir kadındır. Küçük oğlu İsmail’in bu motosiklet olayına oldukça içerlediğini 
hisseder etmez onu böyle kışkırtmaya başlar ve amacına da ulaşır: “Nine, onun (İsmail) zayıf yanını 
yakalamıştı. İkide bir karşısına alıp İdris’e alınan motosiklette kendilerinin de hakları olduğunu 
söylüyor; (…)İsmail’in kanını iyice kabarttıktan sonra da ağabeyinin öcünü anımsatıyordu.” 
(Dayıoğlu, 2006: 41).  

Öç almak konusunda bu kadar sabit fikirli olan Sultan Kadın’ın İsmail’in hapse girmesiyle 
hatasının büyüklüğünü anlaması ve sonsuz bir pişmanlığa kapılması, anlatıcının vermek istediği ders 
açısından oldukça önemlidir. Çünkü intikam için de ağlayıp sızlanan nine bu sefer, hem idama 
mahkûm edilmesinden korktuğu oğlu ve Ayıngacıların intikam kurşununa hedef haline gelen torunu 
hem de büyük oğlu ve gelini için de endişelenmeye dövünmeye başlar: “Nine iki büklüm olarak 
hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir yandan da dizlerini dövüyor, saçlarını yoluyordu.”(Dayıoğlu, 
2006: 53). 

Sultan kadın, ailede çocuk büyütmek ev işleri ve başka her türlü gündelik sorunlarda 
göreneklerine, ebesinden ninesinden öğrendiklerine başvurur, fakat bunların sorgusuz sualsiz yerine 
getirilmesi konusunda da dayatır. Örnek olarak çocuğun her ağlamasında doktora gitmeyi uygun 
görmez ona göre bu onun gençliğinde zenginlere göredir, her ne kadar şimdi kaptıkaçtı (taşıtlar) varsa 
da, oda para demektir. Buradan çıkardığımız bir yargı da geleneğin hayatı maddi anlamda da 
kolaylaştırdığı yönündeki hâkim anlayıştır. Zenginlerin genellikle geleneksel yaşam tarzını 
benimsememesi belki biraz da bu yüzdendir.  

Geleneksel bir aile olan Sınıkçıların yaşamında büyük söz sahibi olan bir diğer aile büyüğü evin 
babası Nalbant Nuri’dir. Aslında tek söz sahibi olması gereken Nalbant Nuri eşine nisbetle daha az 
baskın ve ılımlı bir kişilik sergiler. Bu durumun başlıca sebebi alınamayan öçten dolayı eşinin 
uyguladığı ezici baskıdır. Anlatıcı, romanın daha ilk sayfalarından itibaren Nalbant Nuri’nin içindeki 
merhameti ve canlılara olan yaşatma arzusunu gösterir. Nallamaya çalıştığı atın huysuzlanmasına 
verdiği tepki onun ılımlı ve sevecen yaklaşımını çağrıştırır: “Nalbant Nuri, atın ayağını koy verdi. 
Yelesini sıvazlayarak sevecenlikle çıkıştı. Bak hele güzel kızım! Kocaman at oldun gayrı, taylığı 
toyluğu bir yana koy. Naldan ürkecek ne var? İyiliğin için yapıyoruz bunu. Hadi vazgeç 
huysuzluktan!” (Dayıoğlu, 2006: 7). 

Nalbant Nuri de ölen oğlunu çok özler. Erek bebeği o da kucağına aldığında aklına Kerim gelir 
ancak onun intikamını aldırmayı aklının ucundan bile geçirmez. Romandaki en güçlü çatışma nine ile 
Nalbant Nuri’nin bu konudaki karşıt fikrinden doğar. Bu bakımdan Sultan Kadının amacına 
ulaşmasının önündeki en önemli engel evin reisi olan Nalbant Nuri’dir. Eserde, Nalbant Nuri’nin 
birkaç kere baskın kişiliği de görülür. Bunların biri yeni doğan bebeğe isim verme konusundadır ki 
aile içindeki hiyerarşiyi göstermesi bakımından da önemlidir. “Nine, bebeğin Kerim diye ünlenmesini 
istiyordu. Nalbant Nuri, karısının bu isteğine karşı durdu. – oğlanın adını ben koyacağım. Hiç kimse 
karışmasın, diye çıkıştı. Mehmet ve Şerife Gelin de yavruları için bir ad düşünmüşlerdi ama 
kendilerine söz düşmedi.” (Dayıoğlu, 2006: 9). 



Nalbant Nuri, en büyük travmasını oğlunun öldürülmesiyle yaşar. Bu bakımdan yeni doğan 
bebek sürekli oğlunun öldürüldüğü sahneyi hatırlatır. Onu sürekli korumak ister. Nalbant Nuri her 
fırsatta ölmek ve öldürmekten bahsedilmesine bunun kışkırtılmasına tepki gösterir. Her yeri geldiğinde 
ısrarla kan davasını sürdürmeyeceğini dile getirir: “Kaldır bu vurup öldürme sözünü. Kan davasını 
dedelerimiz sürdürdü ama oğullarımla ben sürdürmeyeceğiz. Kesip atacağız. Bu kuşakla son bulacak 
kan davası. Yetsin gayrı!” (Dayıoğlu, 2006: 27).Genellikle sakin bir insan olan Nalbant Nuri’nin, 
roman boyunca sadece bu kan davası meselesinde, sinirlendiği ve karısına çıkıştığı görülür. Sözünü 
dinlemeyip kan davasını kışkırtarak amacına ulaşan karısını azarlarken de öfkelidir: “Dede sert bir 
sesle payladı. – Oğlunu adam öldürmeye kışkırtırken bugünlere düşeceğimizi akıl etmemiş miydin?” 
(Dayıoğlu, 2006: 53).Daha sonra da her fırsatta pişmanlık içindeki karısına bu konuda çıkışır: “Hep 
senin yüzünden oldu bu işler. Evimiz yuvamız dağıldı. Ocağımız söndü. Köksüz ağaçlar gibi kalakaldık 
buralarda her soluk alışında öç almayı aşıladın çevrendekilere.” (Dayıoğlu, 2006: 58). 

Nalbant Nuri de karısı gibi geleneğin temsilcisidir. Mesleği de gelenekseldir. Dedelerinin 
mesleği olan sınıkçılık yapar ve bu mesleği oğullarına da öğretir. Ancak bu geleneğin son temsilcisi 
kendisidir. Hem artık eskisi kadar hasta gelmeyişinden ve hem de daha sonra şehre taşınınca başka iş 
yapmak zorunluluğundan dolayı bu mesleği yürütecek kimse yoktur. Aslında kan davası da bir kırık 
vakasının yanlış tedavisinden başlar. Burada anlatıcının satır arasında vermek istediği bir başka öğüt 
de bu tür ilkel yöntemlerin insan hayatında onulmaz hasarlara neden olabileceğidir. Nalbant Nuri 
İstanbul’a taşındıktan sonra geleneğe dayalı hayatlarının birçok alanında olduğu gibi geleneksel 
mesleği de köyde bırakmak zorunda kalır.  

Romanın diğer kahramanları Mehmet, karısı Şerife, oğulları Erek ve Mehmet’in kardeşi İsmail, 
geleneğe uymak zorunda kalan ve aile büyüklerinin karşısında pek de söz hakları olmayan karakterler 
olarak resmedilir. Ancak bu karakterlerin hepsinin ortak özelliği genç kuşak olarak kan davasına, 
insanların öldürülmesine karşı oluşlarıdır. Bu bakımdan dede ile ninenin yaşadığı çatışmada dedenin 
tarafındadırlar. Romanda sadece bir yerde Mehmet’in büyüklerinin beklentisinin dışında davrandığı 
görülür. Ailesinden gizli Almanya’ya gitmek konusunda geleneği ve aile hiyerarşisini çiğneyerek 
karar alır ve uygular. Bu durum, geleneksel tutuma karşıt bir tavırdır. Ancak Mehmet de bir aile 
reisidir.  Ailesini korumakla onlarla ilgili kararlar almakla yükümlüdür. Ayrıca, yaşanan gelişmeler 
aldığı kararın haklılığını gösterdiği için aile büyükleri, bunu olumsuz karşılayamaz.  

4. Gelenek ve Törenin Romanda Ele Alınış Biçimi  

Gelenek toplumu bir arada tutan ve gelecek kuşaklarla önceki kuşaklararasındaki en önemli 
bağdır. Bu bakımdan aktarılması da önem arz eder. Ancak küreselleşen ve tek bir ülkeye dönüşmeye 
başlayan modern dünyada gelenekler hayatı şekillendirme vasıflarını yitirmektedirler. Özellikle büyük 
şehirlerde insanlar geçim kaygısı ile içe dönük ve bireysel bir yaşam sürmek zorunda kalmaktadırlar. 
Bu yaşam tarzının zorunlu kılması ile ortaya çıkan en büyük toplumsal birlik çekirdek aile olmaktadır. 
Bir üst kuşaktan uzakta büyüyen genç kuşak kendilerine sosyal medya araçları ve diğer yayın 
organları ile telkin edilen toplumsal kuralları benimsemektedir. Bu kuralların birçoğu ise, gençliğin 
mensubu olduğu milletin milli manevi değerlerine çoğu kere aykırıdır. Bu bakımdan dejenerasyona 
uğramış bir nesil yetişmesi kaçınılmazdır. Dayıoğlu, bu romanla geleneksel yaşamın yeni nesle nasıl 
aktarıldığını canlı bir manzara halinde gerçekçi çizgilerle ve objektif olarak okuyucusuna sunmaktadır. 
Bu durum okuyucuyu değişen teknolojik ve bilimsel gerçekler doğrultusunda değiştirilmesi, 
güncellenmesi gereken gelenekler konusunda da fikir sahibi yapmaktadır.  

Romanda gelenek olgusu olumlu ve olumsuz yönleri ile çıkar karşımıza, geleneğe bağlı yaşayan 
toplulukların hayatlarının aldığı düzen ve bu düzenin dışına çıktıklarında nasıl tespih taneleri gibi 
dağıldıkları görülür. Romandaki aile geleneksel Türk aile yapısına sahip orta halli, köylü bir ailedir. 
Toplum içinde ailenin konumu ve aile içindeki hiyerarşik düzen yazılı olmayan ve şifahen aktarılan 
kurallarla belirlenmiştir. Bu durum bireyin davranışlarının denetimini topluma verdiği için düzeni 
gerekli kılmaktadır. Romanda ailenin büyükleri kendilerinden sonraki kuşağı hayat konusunda 
tecrübeleri ile bilgilendirmekte ve hayatlarını kolaylaştırmaktadırlar.  

Romanda, zaman zaman geleneksel yaşamın toplumsal baskıyı da arkasına almaktan 
kaynaklanan bir yaptırım gücüyle yanlış olanı da dayattığı da gözlemlenir. Bu durum geleneksel 
toplumları “ne derler” odaklı bir yaşama da sürüklemektedir. Buna en çarpıcı örnek olarak 



Dayıoğlu’nun kan davası mevzusunu işlenir. Toplumun eski, yanlış genel kabullerinden biri olan kan 
davası, şuurlu her insanın red edeceği bir anlayışın ürünü olmasına rağmen bugün de hala hatırı sayılır 
oranda savunucusu bulunan ve romanda da kaçınılmaz sonu doğuran, geleneksel bir olgudur. Zira 
ninenin de en büyük sıkıntısı, köy halkının onları korkak olarak değerlendirmesi endişesidir. Roman 
yazarı kan davasına taraftarlık ve karşıtlık çatışmasından vermek istediği temayı çıkarır. Zira kan 
davasını romanın başında ısrarla savunan nine, oğlu iki kişiyi öldürüp hapse düşünce pişmanlık 
yaşamaya başlar. Ve kan davasının yanlışlığını kabul eder. Üstelik bununla da kalmaz. Karşı tarafın 
intikamı korkusu da yaşayacakları her günü zehir eder.  

Romanda gelenek ve törenin bir başka boyutu da çıkmaktadır karşımıza o da geleneksel 
kuralların dini kural ve yasaklarla bağdaştırılmasıdır. Romanda ve hatta günlük hayatta da sık sık ayıp 
ve günah kavramlarının bir arada kullanılması bunun en çarpıcı örneğidir: “Kaynatalara duyurulur mu 
bu işler? Hem ayıp hem de günah olur.” (Dayıoğlu, 2006: 8).Ancak bir törenin yanlış olduğunu 
anlatmak için de yine dinin öğretilerinden destek almak gereklidir. Çünkü halk nazarında törenin 
üstünde görülen yalnız dini gerekçeler olabilir. Töreye karşı çıkabilecek bir diğer yaptırım gücü ise 
yasal yaptırımlar ve evrensel insani değerlerdir. Ancak toplum baskısı, romanda da olduğu gibi, bazen 
bu iki yaptırımı da görmezden gelmeyi göze alabilir. Bu durumu da anlatıcı, Nalbant Nuri’ye şöyle 
ifade ettirir: “Allah Sınıkçıları darmadağın edip ocağımızı söndürerek bizi cezalandırıyorsa, bir gün 
onlara (Ayıngacılar) da aynı cezayı verecektir. Buna inanıyorum. İnsanın canını almak onu yaratanın 
hakkıdır. İnsanın insanı öldürmesi Allah’a karşı gelmektir. Yasaları hiçe sayarak insanlığı ayaklar 
altına almaktır. Biz bu suçları işledik ama cezamızı bulduk.” (Dayıoğlu, 2006: 56). 

5. Romanda Töre ve Diğer Toplumsal Çarpıklıklarla İlgili Öğütlerin Çocuk Dünyasına 
Yansıtılış Biçimi 

Yıllarca çocuk yazını için önemli çalışmalara imza atan Dayıoğlu, çocukların toplum için 
sağlıklı bireyler olmalarında eğitimin önemini sürekli vurgular. Ancak çocuklar eğitilirken seçilecek 
yöntem ve tekniklerin onların yaşlarına algı seviyelerine uygun olması gerektiğine inanır. Bu 
bakımdan roman boyunca çocuklarda ortaya çıkarmak istediği davranış değişiklikleri için roman 
içinde iyi kötü tezadından ve çatışmalardan yararlanır.  

Yazarın romanda göze çarpan en önemli yaklaşımı masalsı ve romantik bir tavırdan uzak 
durmasıdır. Kişiler ve yaşantılar birebir hayatın içindendir. Masallarda olduğu gibi tamamen kötü veya 
tamamen iyi insanlar yoktur. Kötü olmadığı halde yanlış davranışının sonuçlarına katlanmak zorunda 
kalan insanlar vardır. Bu tavır çocuğu sosyal hayatın gerçeklerine hazırlama açısından oldukça doğru 
bir tavırdır.  

Çocuk gerçek bir hayat resmi içinde kendisi içinde doğru çıkarımlarda bulunabilir. Bununla 
birlikte anlatıcı, vermek istediği temaları yer yer kahramanlarına düşünce akışı biçiminde 
düşündürerek çocuğun da bu fikri paylaşmasını sağlar. Böylece araya girip öğüt vererek romanı ders 
kitabına dönüştürmektense roman kurgusuna yerleştirilmiş öğütleme çıkar karşımıza. Romanın ilk 
sayfalarında okuyucuyu konuya da hazırlamak adına Nalbant Nuri’yi insanlığın aklıyla neler 
yapabildiği fakat sonra yine aklıyla ürettiği silahlarla ortaya çıkardığı tüm güzellikleri yok ettiği 
üzerine düşündürür. (Dayıoğlu, 2006: 10-11).“İnsanlar gerçekten düşünebilen yaratıklar olsalardı, 
her şeyden önce birbirlerini severlerdi (…) Sevgi, düşüncesiyle filizlenip gelişen tüm silahları, tüm 
kötülükleri yok ederek düşünceye iyi yön verebilecek tek güç” sözleri ile düşünmeye devam eder 
Nalbant Nuri. Anlatıcı, yeni doğan bir bebeğin sevinci ile hemen bütün kahramanların aklına gelen 
kurşun, kan ve ölüm tezadı üzerinden çocukları bir çatışmanın içine sokarak düşünmeye ve yargıya 
varmaya zorlamaktadır. Romanın kaçınılmaz sona doğru yaklaşıldığını hissettiğimiz kısmında çocuk 
masumiyeti ile insanların hırsları ve kötülüklerinden habersiz olan Erek’i de kendisini bekleyen sona 
hazırlamak üzere yazar bir film üzerinden düşündürmektedir. Filmin konusu iki ilkel kabilenin bir 
geyik yüzünden başlayan kan davasıdır. Filmin sonunda her iki topluluk da yok olmaktadır. Romanın 
küçük bir özeti olarak sunulan bu küçük kurgu Erek’in bakış açısını yansıtabilmek için romana 
eklenmiş olmalıdır. Nitekim filmin sonunda Erek’in tepkisi ve bu konuda Erol’la konuşmaları da 
başka bir ders niteliği taşımaktadır. “Erek, ölenlere pek acınmıştı. Eve dönerken ağlamaklı bir sesle 
Erol’a sordu. – Filmdeki gibi olaylar olmuş mudur? (…) Ne diye öldürürler sanki? Örneğin, 



filmdekiler! Bolluk içinde yaşayıp gidiyorlardı o güzelim adada. Hiç yüzünden birbirlerini yok ettiler.” 
(Dayıoğlu, 2006: 90). 

Yazar, kimi zaman çocuk masumiyeti ve insanın hırslarının acımasızlığı arasında kurduğu 
çağrışımsal ve sembolik çatışmalardan da mesajını verir. Buna bir örnek olarak İsmail’in İdris için 
kurduğu tuzağa İdris’in nasıl her şeyden habersiz, hatta insanca bir çaba peşinde hayaller kurarken 
yakalandığını resmetmektedir: “ (İsmail), içini kaplayan insanlık dışı kinin verdiği sabırsızlıkla, 
Ayıngacıların İdris’ini bekliyordu. İdris ise başka düşler başka coşkular peşindeydi. Son günlerde 
güvercin tutkusuna kapılmıştı.”(Dayıoğlu, 2006: 46). 

Anlatıcı, romanın başka bir yerinde okuyucusu olan çocukları romanın konusunun biraz da 
dışına çıkarak bir tehlike konusunda, yine kahramanları vasıtası ile uyarmaktadır. Hatta rol model 
olabilecek kahramanını bu alışkanlığından vazgeçirir. Bu konu çocukların oldukça severek okudukları 
çizgi romanlardır. “Babam çocuk doktorudur. Onun dediğine göre o kitaplardaki kargacık burgacık 
yazılar, resimler gözleri bozarmış. Hırsızlığı, zorbalığı, eşkıyalığı, adam öldürmeyi konu edindikleri 
için de okuyana o tür davranışları hoş gösterip benimsetirmiş. O kitaplarda bazı adamlar hem kolay 
hem de pek çok adam öldürüyorlar ya! Okuyucu çocuklar bu tür kişilerin serüvenlerini okuya okuya, 
adam öldürmenin doğal bir eylem olduğunu sanırlarmış (….) - Demek çok zararlıymış o kitaplar! Ben 
de okumayayım artık.” (Dayıoğlu, 2006: 97). Anlatıcı, sözü burada da insan öldürmeye getirip asıl 
konuya yeniden bağlayarak hem bağlamsal bütünlüğü korumayı hem de arada başka yanlış eğilimlere 
dikkat çekerek ufak öğütlemeler yapabilmeyi de başarır. 

6. Sonuç 

Ben Büyünce romanı, Anadolu’da yaşayan çocukların büyük bir çoğunluğunun içine doğduğu 
geleneksel yaşam modelini çeşitli yönleri ile ele almaktadır. Günümüzün, modern yaşam ve geleneksel 
yaşam çatışması, çocukların hayatını belirsizlikler ve çelişkiler içine düşürmektedir. Roman, bu 
problemin çözümü noktasında, her iki yaşam biçiminin olumlu olumsuz yönlerine ışık tutarak çocuk 
zihinlerin aydınlanmasını sağlar. Her iki yaşam profilini yakından müşahede eden bir ailenin gerçek 
yaşam manzaraları okuyucuya sunulur. Anlatıcının objektif yaklaşımı, muhatabının fantastik ve hayal 
ürünü kişiler ve yaşamlar üzerinde kafa yormaya çabalamadan gerçek kişiler ve olaylar üzerinden 
gerekli dersi almasını sağlar.  

Çocukları hedefe alan Ben Büyüyünce romanının en önemli eksikliği merkeze alınması gereken 
çocuk karakterin roman boyunca pasif durumda bırakılmasıdır. Her ne kadar olaylar çocuk kahraman 
olan Erek ekseninde geçse de; Erek sadece, büyüklerinin kendisi ve hatta ebeveyni için hazırladığı 
ortamlara seyirci olabilmektedir. Ataerkil aile düzenini aktaran roman kurgusu içinde ana ve atanın 
hâkim karakterler olması çoğu anlamda kaçınılmaz ise de çocuk karakterlerin pasif duruşu çocuk 
okuyucuyu kurgudan uzaklaştırabilecek bir hususiyettir.  

Sonuç olarak ülkemizde henüz ciddi bir disiplin halini alamamış ve bir literatüre sahip olma 
çalışmaları süren çocuk yazını içinde değerlendirebileceğimiz en önemli yazarlardan biri Gülten 
Dayıoğlu’dur. Ben Büyüyünce romanında yazarın geleneksel yaşantının ayrıntılarına dair bilgisi göze 
çarpmaktadır. Geleneksel yaşantının ayrıntıları ve törenin hayata yansımalarına dair kurguya 
yerleştirdiği manzaralar, okuyucuyu kurguya dâhil eder. Okurun kendi yaşantısına benzer hayatlar 
üzerinden verilen mesajlar hedefine ulaşır. Bu bakımdan çocuk edebiyatı bağlamında ve eğitsel 
maksatla kaleme alınan eser, amacına hizmet etme noktasında başarı sağlar.  
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