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ÖZ 

 

Günümüz Türk çocuk ve gençlik edebiyatının sorun odaklı yönünün ön plana 

çıkmasıyla birlikte toplumsal konulara duyarlı çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin de 

sayısı artmıştır. Mülteci konulu çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri önyargıları kıran ve 

empati kurduracak birçok içerik barındırması, yaşama hazırlayan bir ön deneyim 

sunması açısından önemlidir. Çeviri eserlerde daha çok işlenen mültecilik konusu sorun 

odaklı çocuk edebiyatının oluşmaya başlamasıyla Türk yazarların dikkatini çekmiştir. 

Bu sebeple Türk çocuk ve gençlik edebiyatında 2012 yılından itibaren mülteci konulu 

kitaplar art arda basılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada mülteci sorununa Türk yazarların 

gözünden bakılarak edebiyatın kurgusal dünyasına her konunun girebileceği üzerinde 

durulmuştur. Mülteci, sığınmacı, göçmen kavramlarına değinilerek kitaplardaki Türk 

çocuk ve gençlik edebiyatında mülteciliğin nasıl temsil edildiği incelenmiştir. 2012-

2019 yılları arasında yazılan günümüz çocuk ve gençlik edebiyatındaki eserlerin 

gözünden mülteci olma durumu ele alınarak edebiyatın kurgusal dünyasının toplumdan 

bağımsız olmadığı, sorun odaklı bir çocuk ve gençlik edebiyatının da mümkün olduğu 

kanaatine varılmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Göç, Sığınmacı, Çocuk Edebiyatı, Empati, Temsil 
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ABSTRACT 

 

With the coming into prominence of problem-oriented aspects of contemporary Turkish 

children's and youth literature, the number of children's and youth literature works 

sensitive to social issues has increased. Refugee-related works of children's and youth 

literature is important in terms of involving many contents which break prejudices and 

make the reader empathize more effectively, and also providing a preliminary 

experience that prepares you for life. The issue of refugee which is mostly studied in 

translated works attracted the attention of Turkish authors with the emergence of 

problem-oriented Turkish children's literature. Therefore, refugee-related books in 

Turkish children's and youth literature have been published more often since 2012. In 

this study, it is emphasized that, by looking at the refugee problem from the perspective 

of Turkish writers, every issue can be entered into the fictional world of literature. The 

concepts of refugee, asylum seeker, and immigrant are discussed and how the 

representation of being a refugee in Turkish children and youth literature is examined. 

From the point of view of the works of children and youth literature written between 

2012-2019, it was concluded that the fictional world of literature is not independent of 

society and a problem-oriented children's and youth literature is also possible. 

 

 

Keywords: Refugee, Migration, Defector, Children's Literature, Empathy, 

Representation 

 



 
 

 

ÖNSÖZ 

 

Edebiyatın toplumsal bir yönü vardır. İçinde bulunduğu toplumdan, sosyal meselelerden 

soyutlanamaz. Edebiyatın kurmaca olsa da toplumdan, sosyal meselelerden 

soyutlanamayan dünyası çocuk edebiyatı için de geçerlidir. Çocuk edebiyatında çocuğa 

umut veren konular dışında sosyal meseleler de işlenmiştir. Çocuk edebiyatının 

ideolojik yönü düşünüldüğü zaman sosyal meseleleri konusu hâline getirmesi ise çok 

doğal bir durumdur. Her dönemde çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatı o dönemin 

ruhuna göre şekillenmiştir. Günümüz Türk çocuk ve gençlik edebiyatını şekillendiren 

konu ise mülteciliktir. Dünya çocuk ve gençlik edebiyatının uzun süredir gündeminde 

olan mültecilik, Türk çocuk ve gençlik  edebiyatında son zamanlarda gündem konusu 

hâline gelmiştir. Gündeme gelmesi de ilk önce çeviri eserler ile olmuştur. Mülteciliğin 

günümüz Türk çocuk ve gençlik edebiyatına yansıması 2012 yılında Sığınmacı ve 

Göçmenlerle Dayanışma Derneği Isparta ofisinde düzenlenen hikâye atölyesi sonucu 

mülteci çocuklar tarafından yazılan Tarık ve Beyaz Karga kitabıyla olmuştur. Bu 

kitaptan sonra 2014 yılında Müge İplikçi’nin yazdığı Kömür Karası Çocuk kitabıyla 

birlikte mülteci konulu çocuk ve gençlik kitapları basılmaya başlanmıştır. Suriye krizi 

patlak vermeden önce geçmişte elbette mülteci, göçmen konulu kitaplar vardı. Lakin bu 

çalışmanın inceleme alanına girecek olan kitaplar 2012 yılından 2019 yılına kadar 

basılmış olan kitaplardır. Bu kitaplarla şimdiye kadar çeviri eserlerle okunulan mülteci 

sorununun, günümüz Türk çocuk ve gençlik edebiyatında ne şekilde ele alındığı 

incelenecektir. Çalışmanın ilk bölümünde “mülteci”, “sığınmacı”, “göçmen” ve 2014 

yılında Suriyelilerin statü belirsizliği sonucu ortaya çıkan “geçici koruma statüsü” 

kavramları incelenecektir. “Mülteci”, “sığınmacı”, “göçmen”, “geçici koruma statüsü” 

kavramları tanımlanarak bu kavramların ayrımı yapılacaktır.  

“Günümüz Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Mülteci Temsilleri” başlıklı 

ikinci bölümde 2012 yılından 2019 yılına kadar Türk yazarlar tarafından yazılan mülteci 

konulu çocuk ve gençlik kitaplarının ortak sorunlarına değinilerek edebiyattaki mülteci 

temsilleri incelenecektir. İncelenen kitaplarda rastlanılan ortak durumlar alt başlıklar 

altında kitapların içeriğinden örneklerle desteklenilecektir. Gerçekçi bir edebiyat 
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eserinin çocuk ve gençlik kitapları için de mümkün olduğu, çocuk kitaplarında da her 
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GİRİŞ 

 

Simmel, yabancıyı tanımlarken, “bugün gelip yarın giden bir gezginden çok, bugün 

gelip yarın kalan adam”1 benzetmesini kullanır. İlk yıllarda misafir olarak görülen ve 

ülkelerindeki savaş bitince geri dönecekler gözüyle bakılan mülteciler de günümüzde 

“bugün gelip yarın kalan adam” konumundadırlar. Suriye’den Türkiye’ye olan göç 

dalgasının ilk yıllarında misafirperver bir ev sahibi olan Türkiye halkı, artan göçle 

birlikte Suriyeli mültecileri “düzeni bozan”, “dilenci”, “vatan haini” vb. kavramlarla 

“öteki” konumuna yerleştirmiştir.  

 Mültecilik insanlık tarihi boyunca hep var olan bir durumdu. Yaşanılan 

topraklarda da yıllar boyunca birçok göçmen halk varlığını sürdürdü. Bu süreç 

içerisinde göç olgusu yetişkin ve çocuk edebiyatı eserlerinde yer buldu. Günümüz 

çocuk ve gençlik edebiyatında mülteci konusunun bu kadar çok dile getirilmesinin 

sebebi; sorun odaklı ve duyarlı bir çocuk edebiyatının oluşmaya başlamasıdır. 

Günümüzde hassas konuların yer aldığı çeviri çocuk ve gençlik edebiyatı örneklerinin 

sayısının artması, günümüz çocuk ve gençlik edebiyatının yeniden şekillenmesini 

sağladı.  

Çocuk edebiyatı; erken çocukluk döneminden başlayarak ergenlik dönemine 

kadar çocuğun bilişsel, zihinsel, ruhsal gelişimini kapsayan, çocuğa fikir veren, 

sorgulatan, öğreten, düşündüren, onun hayal dünyasını şekillendiren eserlerin yer aldığı 

bir edebiyattır. Bu sebeple çocuğa, doğru bir şekilde aktarım yapan ürünlerin varlığı 

önemlidir. Çocuk, edebiyat eserleri aracılığıyla anlamlandıramağı konular hakkında 

fikir sahibi olmayı, empati kurmayı öğrenir. 

 

Edebiyatın kurmaca dünyası, dış gerçekliği aynen yansıtmasa da ondan 

bağımsız değildir. Öykü ve romanlarda rastlanan olay veya davranışların, 

yaşanan hislerin gerçek hayattaki deneyimlerle örtüşmesi veya çatışması, 

roman içi gerçeklik ile hayatın felsefi, bireysel veya evrensel gerçekleri 

arasında bağlantı sağlar. Tilbe de, edebiyatın kurmaca evrenini göz ardı 

etmeden, edebi eserlerin toplumsal yapı ile ilintili olduğunu ondan 

                                                
1 Georg Simmel, “Yabancı”, Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik, der. Levent Ünsaldı, çev. Kübra 

Eren, Ankara: Heretik Yayınları, 2016, s. 27. 
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etkilenmek durumunda kaldığını belirtir. Edebiyat ve toplum, birbirini 

tanımlayabilir özelliklere sahiptir. Edebiyat, içinde üretildiği ve 

tüketildiği kültürün ürünü olduğu sürece özelde çocuk edebiyatı, 

tartışılmış ve doğrulanmış ideolojilerin temsil edildiği bir alan olup 

bunun en önemli sebebi çocuk edebiyatının çocukların sosyalleşme 

sürecine aktif olarak bağlı olmasıdır. Tüm edebi metinler gibi çocuk 

edebiyatının özünde de ortaya çıktığı toplumun izlerini bulmak 

mümkündür. Çocuk edebiyatı metinlerini toplumdan bağımsız bir 

biçimde çözümlemek pek kolay değildir. Bu tür metinler, çocukları 

kurmaca dünyalarında yeni kişiler ve çeşitli olaylarla tanıştırarak kişiler 

arası iletişimi ve insani güdüleri keşfetmelerini destekleyecek, gençlerin 

bilgi ve değerlerle donatılmış aktif vatandaşlar olarak topluma 

katılmalarına yardım edecektir. Çocuk edebiyatının bu tür işlevleri 

dikkate alındığında mülteci deneyimleri hakkındaki çocuk edebiyatı 

ürünleri, çoğu mülteci çocuğun küçük yaşamında uğraşmak zorunda 

kaldığı olaylar, duygular ve kaygılarla birlikte stereotipleri ve medya 

söylentilerini ortaya çıkarma bakımından önem taşır.2 

 

Günümüzde çocuk edebiyatı metinlerinin kurgusal gerçekliği daha çok 

aktarmaya başlaması en zor konuların bile çocuk kitaplarında yer bulabileceğini 

gösterir. Bu zor konulardan birisi de mülteciliktir. Türk yazarların uzun süredir var olan 

mülteci sorununa tepkisiz kalmamaları ve mülteci sorununa bir de edebiyatın gözüyle 

bakmaya başlamaları ile mülteci konulu kitapların sayısı epey artmıştır. Mülteci konulu 

kitapların sayısının giderek artması sorun odaklı ve eleştirel çocuk edebiyatını mümkün 

kılmıştır. Sorun odaklı çocuk edebiyatını “çocuk okurun okuduğu kitaplarda birtakım 

problemlerle yüz yüze geldiği ve bu problemlerle başa çıkabilme yetisini kitaplar 

aracılığıyla kazandığı edebiyatın adı” şeklinde tanımlamak mümkündür.3 Sorun odaklı 

çocuk edebiyatı metinleri sayesinde çocuk; hayatı deneyimler, en zor ve hassas 

konularda başa çıkma yetisi kazanır. Sorun merkezli çocuk kitapları ile hep iyimser 

konuları işleyerek gerçek dünyadan kopuk bir edebiyatın sınırları aşılmış olur. Çocuğu 

özne yerine koyan ürünler meydana gelir. 

 

Çocuk kitaplarında çocuğun problemleri öncelenmeli, çocuk yazarın 

ideolojisini aktarmada araç olarak kullandığı bir nesne değil tam tersine 

özne olmalıdır. Zor konuların işlenişinde amaç gözyaşı edebiyatı 

yapmak, insanların hislerine dokunmak, bu durumdaki bireyleri acınacak 

                                                
2 Elif Emine Balta, “Çocuk Kitaplarında Mülteciler ve Kültürleşme Stratejileri”, Gaziantep University 

Journal of Social Sciences 17 (2018): 490. 
3 Oğuzhan Yılmaz ve Yasin Mahmut Yakar, “Türk Çocuk Edebiyatında Sorun Odaklı Yaklaşım”, Çocuk 

ve Medeniyet 2 (2018): 31. 
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varlıklar olarak yansıtmak yerine onların bu özelliklerinden dolayı 

yaşadıkları güçlüklerle nasıl başa çıkabilecekleri ile ilgili alternatifler 

sunmak olmalıdır. Sorun odaklı çocuk kitaplarının Türkiye’de emekleme 

durumunda olduğunu söylemek yanlış olmaz.4 

 

Türkiye’de emekleme döneminde olan sorun odaklı çocuk kitapları sansür 

meselesini gündeme getirir. Çocuk kitaplarının pedagoglar tarafından denetlenmesi 

konusu uzun süredir gündemdeyken mültecilik temasını işleyen çocuk kitaplarında 

“Savaş, bomba, silah, patlama gibi sahneler olmalı mı?” sorusu akıllara gelir. 

Mültecilik, göç gibi bir konu işlenirken insanların savaş yüzünden ülkelerini terk 

etmeleri elbette yok sayılamaz. Çocuğa savaşın, bombanın canlı yaşamına nasıl zarar 

verdiğini anlatmanın en iyi yolu kitaplardır. Anlatım yolu seçilirken didaktik bir 

üsluptan uzak, vahşet dolu sahnelere yer vermeden doğru bir üslupta savaş, göç, ölüm 

konusu doğru bir şekilde çocuğa aktarılabilir. Sansür meselesine en iyi cevabı inceleme 

alanına giren ve Çiğdem Sezer’in yazdığı Juju Beni Unutma kitabında yer alan şu 

bölümler verir: 

 

Bir gün yedi numaradakilerin evine gitmiştim. Benim yaşımda kızları 

var. Adı Irmak. Annesi babası iyi insanlar. Haberlerde Suriyeli 

mültecileri anlatıyorlardı. Kaçarken bot batmış. Çok insan ölmüş. 

Irmak’ın annesi kızdı babasına. “Çocukların yanında dinleme böyle 

şeyler” dedi. Haberleri izlemeyince savaş olmamış mı oluyor? Sıra 

arkadaşım Fatıma ölmemiş mi oluyor?5 

 

Kitaplardaki kahramanların dilinden, yaşanılan dünyanın gerçekliğinin 

çocukların da bilmeye hakkı olduğu, günlük yaşamın bir parçası olan sorunların üstü 

örtülüp çocuklardan saklanması yerine çocuğu bir özne olarak görüp ona toplumsal 

gerçekliği edebiyat aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğu görülür.  

 

Fatımaların evine bomba isabet etti. Nenem de onlardaydı. İkisi de öldü. 

Ben televizyon haberlerini izlemeyince Fatıma ölmemiş mi oluyor? 

Nenem ölmemiş mi oluyor? O bombayı atanları gördüm. Bombanın 

Fatımaların evine düştüğünü gördüm. Her şey olurken gördüm. Bir 

düğme olsaydı da basıp kapatsaydım keşke dünyayı. Fatıma ölmeseydi, o 

                                                
4 Yakar ve Yılmaz, Sorun Odaklı, s. 53. 
5 Çiğdem Sezer, Juju Beni Unutma, Ankara: Bilgi Yayınevi, 2015, s. 9. 
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bomba patlamasaydı. Ama dünya televizyon mu ki düğmesini 

kapatalım!6 

 

Dünya bir televizyon olmadığı gibi savaş da sadece insanlar için değildir. 

Savaştan insanlarla birlikte bütün canlılar etkilenmektedir. Savaşın herkes için acı veren 

yönünün vurgulanması, ırk, millet, yaş, din, dil, cinsiyet, canlı, cansız fark etmeksizin 

herkesi yaralayan, öldüren bir yapı olduğunun belirtilmesi yine kitaplar aracılığıyla 

anlatılmıştır. Savaşta insanlarla birlikte başka canlıların da zarar gördüğünün anlatılması 

durumu Güzin Öztürk’ün yazdığı Kuş Olsam Evime Uçsam kitabında vardır. Beşir’in 

ülkesinden ayrılırken yanına aldığı toprak parçasının içinden çıkan tohumla konuşma 

sahneleri şu şekildedir: 

 

Annem savaşta yandı Beşir. Füze düştü üstüne. Dalları, yaprakları 

kurudu, karardı. İnsanlar ‘adınla yaşa’ der, duydun mu hiç? Gövdeme 

yaslanan yaşlı biri söylemişti torununa. Ben de annem yanıp küle 

dönüşürken karar verdim. Adım bundan sonra Tartus dedim. İnsanlar 

gemilere binip kaçtılar. Kaçmak istedim Beşir. Limanlar bana kaçmak 

için ümit veriyor. Biz ağaçlar çabuk unuturuz. Ben hatırlamak istedim. 

Savaşlar sadece insanlara değil, bütün canlılara zarar verir. İnsanlar zarar 

verdiğinde ağaç yine filizlenecek, hayata dönecek yer arar. İşte ben bu 

yüzden unutmak istemiyorum ve savaştan kaçmak istemiyorum. Bak, biz 

de yanabiliyoruz, ölebiliyoruz. Ama biz çabuk affediyoruz insanları. Ben 

unutmak istemedim Beşir.7 

 

İnsanın ait hissettiği topraklar insanın benliğini oluşturur. Ait olduğu 

topraklardan ayrılmak zorunda kalan mülteciler benliklerinin çok önemli bir parçasını 

geride bırakmış olur. Benliğini, geçmişini, dilini, kültürünü, sevdiklerini, yurdunu 

geride bırakan mülteciler geldikleri toplumda kalıpyargılarla karşılanırlar. Mültecilerin 

refah bir hayat sürdüğünün düşünülmesi ya da bütün mültecilerin mağdur, mazlum, 

dilenci olarak algılanması hep kalıpyargıların ürünüdür.  

 

Stereotip (kalıp yargı) kavramı, etimolojik olarak ‘Streos (sağlam, 

dayanıklı, katı)’ ve ‘Typos (karakter, nitelik, tip)’ sözcüklerinden 

oluşmaktadır. İlk kez Lippmann tarafından ortaya atılan bu terim, 

“Kafamızdaki imajlar”a işaret etmektedir. Kalıp yargı, “Diğer insanları 

içine yerleştirdiğimiz kategoriler”i ifade etmekte ve “Diğer bir bireyi 

veya bireyler grubunu tanımlamak için kullandığımız basitleştirilmiş 

                                                
6 Sezer, Juju, s. 10. 
7 Güzin Öztürk, Kuş Olsam Evime Uçsam, Tudem: İzmir, 2016, s. 40. 
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betimsel kategoriler”i nitelemektedir. Kalıp yargılara sıklıkla hedef olan 

gruplar; yaş, cinsiyet, meslek grupları, azınlık grupları ve milliyetlerdir.8 

 

Kalıpyargılar birey ya da grup hakkındaki düşünceleri şekillendirir. Mülteci 

insan olarak değil, mülteci olarak görülür. Geldiği yerde statütüsü ne olursa olsun o 

artık mültecidir ve öyle kalacaktır. Bu sebeple bir kurban konumunda olan mülteciler 

için hiçbir sebep olmadan önyargı beslemek sıkça rastlanılan bir durumdur. 

 

Önyargı veya peşin hüküm kavramı; “Belirli bir grubun üyelerine, salt bu 

gruba aidiyetleri nedeniyle ve toptan gösterilen olumsuz tutum” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu olumsuz tutum, gerçek kanıtlardan yoksun olarak 

peşinen üretilmiştir ve genellikle bireyden çok gruba yöneliktir. Başka 

bir deyişle, önyargıda bir yandan önceden ifade edilmiş, olgunlaşmamış, 

her türlü kanıttan önce peşinen karar verme ve öte yandan bireyden 

ziyade gruba yönelik oluş söz konusudur.9 

 

Güzin Öztürk’ün Kuş Olsam Evime Uçsam kitabında “Suriyeli olduğumuz 

yüzümüzden anlaşılıyor bence. Bazı Türkler yaklaşmaz, korkar bizden.”10 kitabında yer 

alan bu ifade mültecilere bakışın genel özetidir. Mültecileri korkulacak birisi olarak 

görmek zihinde gruba yönelik olan önyargıların sonucudur.  

 

Günümüz dünyasının makro düzeydeki en yaygın önyargıları ırkçılık, 

cinsiyetçilik ve yabancı düşmanlığıdır. Önyargı, ayrımcılık ve 

ötekileştirme mültecilerin maruz kaldıkları temel sorunlar olup aynı 

zamanda önemli bir çatışma kaynağıdırlar. Bu önyargılar kimlikler 

etrafında dönüp dolaşır. Maalouf’a göre eşsiz bir aidiyet olarak görülen 

kimlik vazgeçilmez ve neredeyse ölümcül olarak değerlendirilir ve 

maalesef genelde diğerlerini dışlayarak edinilir. Önyargıların temelinde 

benzerlik ve farklılık algısı bulunur. Her kimlik var olmak için farklılığa 

ihtiyaç duyar ve kendi kesinliğini güven altına almak için farklılığı 

abartır, ötekiliğe dönüştürür. Mülteci-sığınmacı etiketi bu açıdan 

düşünüldüğünde önemli bir yere sahiptir. Mülteci-sığınmacı etiketi 

toplumda daha önce belirli bir yeri olan insanın kimliğinin 

sıfırlanmasıdır. Belirli bir ırkı, inancı, statüsü, kimliği olan insanlara 

mülteci-sığınmacı adıyla “deli gömleği” giydirilmiş olur.11 

 

                                                
8 Olcay Sürgevil, “Farklılık Kavramına ve Farklılıkların Yönetimine Temel Oluşturan Sosyopsikolojik 

Kuramlar Ve Yaklaşımlar”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2008): 117. 
9 Sürgevil, “Kuramlar ve Yaklaşımlar,” s. 117. 
10 Öztürk, Kuş Olsam, s. 96. 
11 Necile Şule Gürle, “İstanbul'da Refakatsiz Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar ve 

Uygulamalar” (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012), s. 46. 
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Önyargı ayrımcılıkla birlikte beraberinde “öteki” kavramını getirir. “Diğeri”, 

“öteki”, “yabancı”, “başkası” kavramları bizden olmayan, bizden farklı olanları kapsar. 

Mülteci olma hâlinin bir sürü damgası vardır. Mültecilik demek “öteki” olmak 

demektir. “Yersiz yurtsuz”, “dilenci”, “mağdur” gibi birçok etiketlere maruz kalmak 

demektir. Bu yüzden kitapları incelerken ele alınacak kuramlardan birisi Erving 

Goffman’ın “Damga Kuramı” olacaktır. Goffman birbirinden farklı üç damga türünden 

bahseder. Bu çalışmanın alanına giren damga türü; ırk, ulus ve din gibi etnolojik 

damgalardır.  

Toplum, kişileri kategorize etme araçlarını ve her bir kategorinin mensupları için 

sıradan ve doğal olduğu düşünülen nitelikler bütününü tesis eder. Diğer bir ifadeyle 

toplumsal çerçeveler, işaret ettikleri toplumsal bağlamlarda karşılaşılması muhtemel kişi 

kategorilerini sabitler. Verili toplumsal bağlamlardaki sosyal ilişki rutinleri, özel bir 

dikkate veya düşünceye gerek kalmaksızın beklenebilir bir durum olarak karşımıza 

çıkan ötekilerle alakadar olmamıza müsaade eder. Bir yabancıyla karşılaştığımızda 

oluşan ilk intiba, karşılaşılan kişinin dâhil olduğunu düşündüğümüz kategorisini ve 

niteliklerini ve buradan hareketle de “toplumsal kimliğini” peşinen kestirmemize olanak 

tanır.   

Mülteci konulu çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri önyargıları kıran ve  empati 

kurduracak birçok içerik barındırması, yaşama hazırlayan bir ön deneyim sunması 

açısından önemlidir. Öteki olmayı anlamanın reçetesi empati kurmaktır. 

 

İnsan, çeşitli objelerle arasında bir özdeşlik ilgisi kurarak kendine ait 

duyguları objeye yükler, onunla tek bir bedeni paylaşıyormuş gibi 

özdeşleşir, hülasa objeyle tek bir beden halini alır. Bu sayede dışındaki 

objenin ortaya çıkardığı bir his, sanki insanın ruhuna ve bedenine “hulûl” 

ederek onun içini işgal eder, içinde estetik tebeddül ve tahavvüller 

oluşturur. Obje insanın içine dahil olduktan sonra süje onunla “hemhal” 

olur, bu sayede de obje sanki insanın ruhuna bir süreliğine bitişir. Bu 

yüzden insan ancak ve ancak kendini tam ve mükemmel surette telaşa 

ettiği şeye verebildiğinde Einfühlung başlar.12 

 

Kişinin edebiyat eseriyle hemhal olması estetik bir dönüşüm ve değişime yol 

açar. Bu değişim ve dönüşüm sayesinde kendisiyle karakteri özdeşleştiren birey, onun 

benliğini üstlenir, onun duygu durumuna girer. Böylece Einfühlung başlar. Daha çok 
                                                
12 Turgay Anar, “Einfühlung Teorisi Açısından Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinin İncelenmesi”, İnsan ve 

Toplum Bilimleri Dergisi 3 (2014): 63. 
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psikolojinin ve felsefesinin çalışma alanına giren Einfühlung’ı edebiyat eserleriyle de 

okumak mümkündür.  

 

Çocuğa küçük yaşlarda farkındalık kazandıran ve içinde yaşadığı 

toplumdan başka toplumların, kültürlerin olduğunu anlatan eserler 

çocuğa farklı bakış açıları kazandırır. Farklı kültürlerle iç içe yaşamayı, 

farklı kültürden insanlarla etkileşim kurmayı öğretir. Nitelikli bir dille 

yazılmış mülteci konulu çocuk kitapları, çocuğun başka kültürleri ve 

toplumların varlığını kabul etme, birlikte yaşama ahlakı geliştirme, 

empati kurma yönüne hizmet eder. Çocuklar, kitaplardaki mülteci 

karakterler ve olaylar sonucu belli bir bakış açısı kazanır. Edebiyat 

aracılığıyla çocukların, önce kendi inanç ve bakış açılarının farkına 

varmasını sağlamak amaçlanmalıdır. Bu yolla çocukların karakterlerle 

etkileşime girerken bireysel ve kültürel anlamda kendi tepkilerini 

keşfetmeleri, evrensel bazı değerleri tanımaları ve böylece kendi bakış 

açılarını iyileştirmeleri sağlanacaktır.13 

 

Çocukların karakterlerle etkileşime girmesi empati kurmalarıyla 

gerçekleşecektir. Okudukları kitapların kurgu dünyasına dahil olarak kendilerine o 

dünyada bir yer bulacaklardır. Böylece karakterlerin içinde bulundukları durumu 

anlayacak ve onlarla empati kuracaklardır.  

Bu çalışmanın birinci bölümünde “mülteci, sığınmacı, göçmen” kavramlarının 

tanımları verilecektir. Bu tanımların mülteci konulu çocuk ve gençlik kitaplarında nasıl 

karşılık bulduğuna bakılacaktır. İkinci bölümde günümüz Türk çocuk ve gençlik 

edebiyatındaki mülteci temsilleri 2012 ve 2019 yılları arasında yazılan mülteci konulu 

kitaplardan örneklerle incelenecektir.  

 

  

                                                
13 Sevilay Bulut, “Çocuk Edebiyatına Sığınanlar: Zorunlu Göç Öyküleri”, Uluslararası Toplum 

Araştırmaları Dergisi 14 (2018): 388. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. ZORUNLU GÖÇMENLİK DURUMUNUN KAVRAMLAR 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 
 

1.1. Mülteci, Göçmen, Sığınmacı Kavramlarının Tanımı  

 

Göç, insanlık tarihi boyunca var olan bir olgudur. Yüzyıllardır insanlar çeşitli 

sebeplerden dolayı gönüllü ya da zorunlu göç olgusunun bir parçası hâline gelmiştir. 

Göç; bireysel veya gruplar halinde insanların, daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak veya 

zulme uğramamak amacıyla, ülke içinde yer değiştirmeleri veya başka ülkelere 

gitmeleridir.14 

Genel bir ifadeyle göç; bireysel veya kitlesel olarak yer değiştirme hareketidir.  

Savaş, doğal afetler, iç karışıklıklar, mübadele, sürgün, daha iyi bir yaşam sürme,  

yoksulluk, insan yaşamına ve özgürlüğüne yönelik tehditler, var olan baskıdan kaçma 

ve güvenli bir ortamda yaşama gibi birçok sebepten dolayı insanlar bu göç hareketinin 

içinde olmuşlardır. Göç;  gelen kitleyi etkilediği gibi yerleşilen bölgenin de sosyal, 

siyasal, ekonomik ve kültürel yapısını etkiler.  

1890 yılında endüstrinin gelişmesi ve hammadde ihtiyacının artmasıyla birlikte 

büyük ülkeler arasında sömürgecilik yarışı başlamış bu da beraberinde kölelik ve göçü 

getirmiştir. 20. Yüzyılda yaşanan Birinci ve İkinci Dünya savaşları sonucunda göç 

hareketleri tekrar başlamıştır. Sınırları yeniden çizilen ve ulus-devlet anlayışı ile 

yapılanmaya giden devletlerin politikalarıyla birlikte kitlesel göç hareketleri olmuştur. 

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarıyla Avrupa, gerek göç eden nüfus ile gerekse savaşta 

hayatını kaybeden insan sayısı sonucunda ciddi bir nüfus kaybına uğramıştır. Sanayi 

devriminin beraberinde getirdiği endüstrileşme sonucunda işçi gücü ihtiyacı doğmuştur. 

Batılı devletler bu durumu göz önünde bulundurarak bilinçli bir şekilde Avrupa’ya göç 

hareketini başlatmıştır. Avrupa’nın başlattığı bu göç hareketi sonucu Türkiye’den de 

                                                
14 Ahmet Korkmaz, “Suriyeli Sığınmacılardan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, The 

Academic Elegances 6 (2016): 85.  

http://academicelegance.com/article/download/5000209633/5000178025 

(erişim 24.01.2018). 

http://academicelegance.com/article/download/5000209633/5000178025
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insanlar Avrupa’ya göç etmiştir. 1960’lı yıllarda özelikle Almanya’ya yoğun bir şekilde 

Türk işçi göçü yaşanmıştır.  

 

Türkiye, göçmen veren ülke ile göçmen alan ülke bağlamında 

bakıldığında 1960’lı yıllarda Batı Avrupa ülkelerinin ucuz işgücü 

ihtiyacını karşılayan ve dolayısıyla uzunca yıllar bu ülkenin işgücü 

deposu olarak görülen “göç veren” ülke konumundaydı.15 

 

1980’li yıllarda ise uygulanan nüfus politikası ile işçi açığı kapatılmış ve 

Avrupa, göç hareketine kısıtlama getirmiştir. Kısıtlamanın gelmesiyle birlikte yasal 

olarak Avrupa’ya göç edemeyenler yasa dışı yollarla; kaçak olarak Avrupa’ya gitmiştir. 

İçinde birçok kavramı barındıran göç; iç-dış göç, serbest-zorunlu göç, düzenli-

düzensiz göç, yasadışı-kayıtdışı göç, mekik göç, transit göç, küresel göç gibi türlere 

ayrılır. Savaş, tabî afet, sürgün gibi nedenlerle insanların yaşadıkları yerlerden ayrılmak 

zorunda kalmaları veya buna mecbur bırakılmaları sebebiyle meydana gelen göç 

zorunlu göç olarak tanımlanmaktadır.16  

Yıllardır göç veren ülke pozisyonunda olan Türkiye, sınır komşularında yaşanan 

iç karışıklıklar sebebiyle hem göç almaya başlamış hem de Asya ve Avrupa’yı birbirine 

bağlayan bir konumda olduğu için Avrupa’ya göç etmek isteyenlerin geçiş noktası 

hâline gelmiştir.  Önce Körfez savaşıyla Türkiye’ye sığınan Iraklı Kürt sığınmacılar 

ardından Irak’ta patlak veren savaş ve son olarak da Suriye’de çıkan iç karışıklar 

sebebiyle Türkiye, mülteci ve sığınmacıların ev sahibi olmuştur. Özellikle son yıllarda 

Suriye’den yoğun olarak gelen göç dalgası ile Türkiye günümüzün önemli 

sorunlarından biri olan “mülteci” ve “sığınmacı” problemine hazırlıksız yakalanmıştır. 

Dünyada yaklaşık 45 milyon sığınmacı ve mülteci nüfus yer almaktadır. 2011 yılı şubat 

                                                
15 Dicle Boz, “Dış Göçler Olgusu ve Etkisi: Türkiye-Suriye Üzerine Bir İnceleme”, Sosyoekonomi 30 

(2016): 148. 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ah

UKEwjnj_HFvvHYAhVQrRQKHb36ATgQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fdergipark.ulakbim.gov.tr

%2Fsosyoekonomi%2Farticle%2Fview%2F5000205037&usg=AOvVaw2uV0nIiKXajAi1ax7rQXX0 

(erişim 24.01.2018). 
16  Abdurrahman Yılmaz, “Uluslararası Göç: Çeşitler, Nedenleri ve Etkileri”, Turkish Studies Türkoloji 

Araştırmaları  9\2 (2014): 1686-1687. 

http://docplayer.biz.tr/5461524-Uluslararasi-goc-cesitleri-nedenleri-ve-etkileri-ozet.html 

(erişim 27.01.2018). 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnj_HFvvHYAhVQrRQKHb36ATgQFggrMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fdergipark.ulakbim.gov.tr%252525252525252Fsosyoekonomi%252525252525252Farticle%252525252525252Fview%252525252525252F5000205037&usg=AOvVaw2uV0nIiKXajAi1ax7rQXX0
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnj_HFvvHYAhVQrRQKHb36ATgQFggrMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fdergipark.ulakbim.gov.tr%252525252525252Fsosyoekonomi%252525252525252Farticle%252525252525252Fview%252525252525252F5000205037&usg=AOvVaw2uV0nIiKXajAi1ax7rQXX0
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnj_HFvvHYAhVQrRQKHb36ATgQFggrMAA&url=http%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252Fdergipark.ulakbim.gov.tr%252525252525252Fsosyoekonomi%252525252525252Farticle%252525252525252Fview%252525252525252F5000205037&usg=AOvVaw2uV0nIiKXajAi1ax7rQXX0
http://docplayer.biz.tr/5461524-Uluslararasi-goc-cesitleri-nedenleri-ve-etkileri-ozet.html
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ayında başlayan Suriye’deki iç çatışmalar sonucu yaklaşık 6.5 milyon kişi yerini terk 

etmek zorunda bırakılmıştır.17 

Suriye’de yaşanan iç karışıklık sadece Suriye’yi etkilememiş sınır komşularını 

da etkilemiştir. Lübnan, Ürdün ve Türkiye, Suriye’de yaşanan iç karışıklıktan en çok 

etkilenen ülkelerdir. Öyle ki Türkiye, günümüzde bünyesinde en fazla Suriyeli 

barındıran ülke konumundadır. Türkiye, en çok Suriyeli barındıran ülke konumunda 

olmasına rağmen Suriyelileri kapsayan bir mülteci politikası ve yasası yoktur. 

Suriyelileri kapsayan bir mülteci politikası ve yasasının olmaması Suriyelilerin 

statüsünü de etkilemiştir. Yaygın kullanım sonucu mülteci olarak statülendirilen 

Suriyeliler, Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci değillerdir. 

 

Mülteci teriminin özünde bireyin kaçışına neden olan olaylar ve sonuçları 

karşısında, yardım görmeye ve korunmaya layık olduğu varsayımı 

yatmaktadır.  Bu nedenle devletler ‘adaletten kaçanlar’  ile ‘ekonomik 

mülteciler’ olarak adlandırılan ve ekonomik nedenlerle ülkelerinden göç 

etmek zorunda kalan kişileri mülteci kavramı içerisinde 

değerlendirmemektedir. Mültecileri bu bağlamda diğer göçmen 

kategorilerinden ayırmak gerekir. Mülteciler serbest iradeleriyle 

ülkelerinden ayrılma tercihinde bulunmamışlar; ancak zulüm korkusu 

nedeniyle bunu yapmak zorunda kalmışlardır.18 

 

Mülteci, İngilizce’de “refugee” ve Fransızca’daki “réfugié” teriminin 

karşılığıdır. Mülteci ve sığınmacı arasındaki farklara bakıldığında birçok ayrım ile 

karşılaşılır. Mülteciye verilen haklar daha kapsamlı olmakla beraber sığınmacıya verilen 

haklar sınırlıdır. Sığınmacı, sığındığı ülkenin yasalarından geçici, kısa süreli olarak 

yararlanma hakkına sahiptir.  Mülteci, mültecilik statüsü yasal olarak kabul edilmiş 

birini ifade ederken, sığınmacı henüz mültecilik statüsü incelenirken geçici koruma 

hakkı tanınan kişiye denir. 1990 tarihi AB Dublin Sözleşmesi’nin birinci maddesinde 

sığınmacı kişi, “sığınmak için başvurmuş ancak başvurusu kesin karara bağlanmamış 

yabancı” olarak tanımlanmıştır. Mülteci ve mülteci haklarıyla ilgili tek sözleşme BM 

                                                
17 Zeki Boyraz, “Türkiye’de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler”, Zeitschrift für die Welt der 

Türken Journal of World of Turks 2 (2015): 36. 

http://oaji.net/articles/2016/569-1460708985.pdf 

(erişim 27.01.2018). 
18Ergin Ergül, “Uluslararası Hukuk ve Türk Mevzuatında Yabancı Kavramı ve Türleri”, Türk İdare 

Dergisi 475 (2012): 220. 

http://www.erginergul.com/uluslararasi-hukuk-ve-turk-mevzuatinda-yabanci-kavrami-ve-turleri/ 

(erişim 27.01.2018). 

http://oaji.net/articles/2016/569-1460708985.pdf
http://www.erginergul.com/uluslararasi-hukuk-ve-turk-mevzuatinda-yabanci-kavrami-ve-turleri/
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bünyesinde imzalanan 28.7.1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme 

ile 16.12.1966 ek protokoldür.  

Cenevre Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi mülteci olmak için kişinin kendi 

ülkesini keyfi olarak değil haklı sebeplerden (zulüm, baskı, vb.) dolayı terk etmek 

zorunda kalması şarttır 

 

Türk hukukunda ise, mülteci ve sığınmacı kavramları arasında 

uluslararası hukuk literatüründe benimsenen yaklaşımdan daha değişik 

bir ayrım yapılmaktadır. 1994 tarihli İltica ve Sığınma Yönetmeliği ile 

ilgili genelge ve talimatlarda terminoloji sorunu çözülmeye çalışılarak 

mülteci ve sığınmacı kavramları birbirinden ayrılmak istenilmiştir. 22 

Haziran 2006 tarihli Uygulama Talimatına göre, Avrupa ülkelerinden 

gelen ve 1951 Cenevre Sözleşmesinin birinci maddesinde yer alan 

tanımdaki ölçütlere uygun olduğu için kendisine İçişleri Bakanlığınca 

mülteci statüsü verilen yabancı uyruklu veya vatansız kişiye mülteci 

denmektedir. Bu tanıma göre, Avrupa dışından ülkemize gelen ve 

mülteci ölçütü taşıyan Asyalı, Afrikalı yabancılar sığınmacı statüsünde 

kabul edileceklerdir bu yabancılara sığınmacı statüsü verilmek suretiyle, 

üçüncü bir ülke tarafından mülteci olarak kabul edilinceye kadar makul 

bir süre ülkede ikamet etmelerine izin verilmektedir. Yönetmenliğin 

tanımına göre; Avrupa ülkelerinden gelerek uluslararası koruma talep 

edenlere ise sığınmacı denmektedir.19 

 

Türk mülteci hukukunda; uluslararası mülteci hukukunda belirtilen mülteci-

sığınmacı ayrımından farklı bir değişime gidilmiştir. Uluslararası mülteci hukukunda 

sığınmacıya mülteci statüsü verilme imkânı sağlanırken Türk hukukunda ise 

sığınmacıya mültecilik statüsü verilme olanağı yoktur.  

Mülteci ve sığınmacı kavramlarına ek olarak bunlarla karıştırılan bir diğer 

kavram ise göçmendir. Sığınmacı ve mülteci yerine sıkça kullanılan göçmen kavramının 

tanımına bakıldığında aslında tamamen ayrı bir statüye girdiği görülür. Gönüllü göç 

olgusunun içine giren göçmen teriminin uluslararası genelgeçer bir tanımı 

bulunmamaktadır. Göçmen, herhangi bir baskı ya da zulümden dolayı değil de rahat bir 

yaşam sürmek amacıyla zorunlu olarak yapılmayan göç hareketidir. Göçmenleri mülteci 

ve sığınmacılardan ayıran en önemli fark; zorunlu bir durum sonucu 

gerçekleşmemesidir.  

                                                
19 Ergül, “Yabancı Kavramı ve Türleri” s. 221. 
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2019 Temmuz ayı itibariyle 3.622.284 Suriyelinin biometrik kaydı yapılarak 

Geçici Koruma Kimlik Belgeleri20 düzenlenen Suriyelileri kapsayan geçici koruma 

kavramının tanımı ise şu şekildedir:  

 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ilgili sayfasında yapılan 

sığınmacı tanımı ise bu coğrafi kısıtlamanın dışındakileri kapsayacak 

şekilde Cenevre Sözleşmesi’ndeki mülteci (refugee) tanımını 

yansıtmakta ve Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden gelerek sığınma 

talebinde bulunanlara, sözleşmedeki beş kritere uymaları durumunda, 

kendilerine “sığınmacı” statüsü verilerek üçüncü bir ülkeye yerleştirilene 

kadar koruma sağlanacağı vurgulanmaktadır. 2013 yılında Meclis’te 

kabul edilen ve 2014 yılında yürürlüğe giren (6458 sayılı) “Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu” (Türkiye’nin ilk iltica yasası) ile 

yabancılara ilişkin vize alma zorunluluğu, ikamet izni, vatansızların ve 

mültecilerin hukuki durumu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün teşkilat 

yapısı gibi konular düzenlenmiş ve yabancılar hukuku mevzuatı tek 

yasada toplanarak sığınmacıların hukuki durumunda önemli 

düzenlemeler yapılmış ancak mülteci olma hakkındaki coğrafi kısıtlama 

kaldırılmamıştır. Bu nedenle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan 

Suriyeliler hukuki olarak ancak “sığınmacı” olabilmektedir. Siyasi olarak 

ise, Suriye’den gelen sığınmacılara ilk olarak işin insani boyutunu esas 

alan bir yaklaşım sergilenmiş ve sığınmacılar “misafir” olarak 

tanımlanmıştır. Ancak herhangi bir hukuki karşılığı bulunmayan 

“misafir” ifadesinin ülkeye sığınanlara karşı çeşitli keyfi uygulamalara 

yol açma riski taşıyor oluşu nedeniyle Ekim 2011 itibariyle İçişleri 

Bakanlığı’nın 1994 Yönetmeliği’nin 10. Maddesi uyarınca Suriyeli 

sığınmacılar “geçici koruma” statüsüne alınmıştır. Bu müphem kavramın 

yerel olarak yasal zemini ise 6458 sayılı kanunla daha sonra 

sağlanmıştır.21 

 

Türkiye, Suriye’den gelen büyük göç dalgasından her açıdan etkilenmiştir. Daha 

önce böyle büyük bir göç dalgasıyla karşılaşmayan Türkiye bu duruma hazırlıksız 

yakalanmış, mülteci ve sığınmacı konularında hukuksal anlamda yapılandırmaya 

gitmiştir. Açık kapı politikasının ne zamana kadar devam edeceği ve şimdiye kadar 

başka bir ülkeden gelenleri turist olarak gören Türkiye’nin istihdam politikasının nasıl 

olacağı konusu belirsizdir. 

                                                
20 T.C İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “Geçici Korumaya Ait Kayıt İşlemleri”, 

https://www.goc.gov.tr/gecici-korumaya-ait-kayit-islemleri (erişim 24.08.2019). 
21 Müzeyyen Pandır, İbrahim Efe, Alaaddin F. Paksoy, “Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili 

Üzerine Bir İçerik Analizi”, Marmara İletişim 24 (2015): 5. 

http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/2819 

(erişim 27.01.2018). 

https://www.goc.gov.tr/gecici-korumaya-ait-kayit-islemleri
http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/2819
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1.2. Kavramların Kitaplardaki Karşılığı 

 

Göç veren bir ülke konumundayken birden göç alan ülke olan Türkiye’nin kapsayıcı 

göç politikasının olmaması yabancıların sorunlarla karşılaşmasına sebep olmuştur. Bu 

sorunlardan biri de Avrupa dışından gelen Suriyelilerin yaşadığı statü sorunudur. 

Yukarıda kavramların tanımlarına bakıldığında Suriyelilerin yasal olarak mülteci 

olmadıkları görülür. Türkiye devletinde resmi olarak “misafir” olarak 

adlandırılmışlardır. Medyanın ve halkın dilinde, resmi kurum ve STK’larda “mülteci” 

kavramı yaygın olarak kullanılmaktadır. Medya dilinde Suriyeliler için en çok 

kullanılan temsilin sırayla; mülteci, sığınmacı ve misafir olduğu görülür. Çalışma 

alanına giren anlatıların kimisin de mülteci, kimisinde sığınmacı kimisinde ise göçmen 

ifadeleri kullanılır.  

Müge İplikçi’nin 2014 yılında yazdığı Kömür Karası Çocuk anlatısında göçmen 

ifadesi kullanılır. Bu anlatıda Salif ve annesi babalarını aramak için yola düşmüş ve 

Türkiye’ye transit bölge konumunda olması sebebiyle gelmişlerdir. Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya geçiş sağlayacaklardır. Kaçak yollarla Türkiye’ye gelen ve resmi kayıtları 

olmadığı için polislerden kaçan Salif ve annesi kendileri gibi olan göçmenlerin yaşadığı 

bir evde yaşarlar. 

  

Sisli, soğuk bir sabah vardı kentte. Günün çok erken bir saatiydi. Buna 

rağmen, halkın erkenden uyanan yarısı yola düşmüştü bile. Bu 

insanlardan bir bölümü öğretmen ve öğrencilerdi. Ama yalnız değillerdi. 

İskelenin hemen kenarında o saatte kıpırdanmaya başlayan birileri daha 

vardı. Belediyenin, şimdilik kendi çadırlarında konaklamalarına yeniden 

izin verdiği göçmenlerdi onlar. Hamile kadınlar, cılız anneler ve çelimsiz 

çocukları. İskeleden esen kış rüzgârıyla havalanan çadırlarında bazen 

bebeklerin ağlamaları duyulurdu.22 

 

Çiğdem Sezer’in 2015 yılında yazdığı Juju Beni Unutma kitabında “mülteci” 

ifadesi kullanılır. Juju, kitabın bir yerinde Türkiye’ye göç ettikten sonra geldikleri 

bölgede insanların onlara mülteci dediklerinden bahseder. “Arkadaşlarım, okulum, 

akrabalarım hep Suriye’de kaldı. Bize burada mülteci diyorlar. Başka ülkeden gelince 

böyle oluyormuş.”23  

                                                
22 Öztürk, Kuş Olsam, s. 101. 
23 Sezer, Juju, s. 5. 
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Gülsevin Kıral’ın 2015 yazdığı Umut Sokağı Çocukları kitabında sadece tek bir 

yerde “sığınmacı” ifadesi kullanılır. Onun dışında Suriyeliler için kullanılan herhangi 

bir ifadeye rastlanmaz. Umut Sokağı Çocukları kitabının karakterlerinden biri olan İnci, 

Twitter üzerinden yabancı gazeteci Danny ile savaş mağdurları ve sığınmacılar 

hakkında konuşur. Kitapta sadece Danny ve İnci’nin konuşmalarında “sığınmacı” 

ifadesine rastlanılır. Danny ve İnci arasında Twitter üzerinden gerçekleşen bu 

konuşmada sığınmacı kelimesi kullanılır. “Twitter’a koyduğu son makalesinde, savaşın 

en çok çocukları vurduğunu savunmuştu. Ben de ona, bunun sığınmacılar için de geçerli 

olduğunu yazmıştım.”24 Anlatı boyunca “Suriyeli ve Türkiye’ye sığınan insanlar” 

ifadeleri dışında başka ifadelere rastlanmaz. 

Güzin Öztürk’ün 2016 yılında yazdığı Kuş Olsam Evime Uçsam kitabında 

mülteci ifadesi hiç geçmez. Onun yerine “sığınma” kelimesi kullanılır. Beşir, 

sığınmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışır. “Ayağa kalktık. Öne doğru gittik. 

Uzun tel örgüler var her yerde. Bembeyaz bir sürü çadır. Çadırların tepelerinde kırmızı 

ay resmi var. Sıra sıra dizilmişler. Ne kadar çok! Babam burası için sığınma kampı 

demişti. Sığınma ne demek ki? Saklanmak gibi bir şey herhalde.”25 

Karin Karakaşlı’nın 2016 yılında yazdığı Konaktakiler kitabında “sığınmacı” 

ifadesi kulllanılır. “Gün geçmiyordu ki, televizyon ekranlarında Suriye’den kaçan 

sığınmacılara dair bir  haber dönmesin.”26 

Tarık ve Beyaz Karga, Tombik Balık Mutluluk Peşinde, Tombik Balık Denizler 

Hepimizin, Kaçış, Kayıktaki Çocuk, Kırlangıç Zamanı kitaplarında mülteci, sığınmacı, 

göçmen ya da başka kavramlara rastlanılmamıştır. İncelenen kitaplarda kullanılan 

kavramlara bakıldığı zaman kavram karmaşasının eserlere de yansıdığı görülür. Bu 

çalışmada yaygın kullanış biçiminden dolayı “mülteci” kavramı kullanımı tercih 

edilmiştir.  

  

                                                
24 Gülsevin Kıral, Umut Sokağı Çocukları, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, 2015, s. 43. 
25 Öztürk, Kuş Olsam, s. 43. 
26 Karin Karakaşlı, Konaktakiler, İstanbul: Günışığı Kitaplığı, 2016, s. 45. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

2. GÜNÜMÜZ TÜRK ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA 

MÜLTECİ TEMSİLLERİ 

 

Bir edebiyat eseri hayattan izler taşır ve anlattığı olaylarla bireye ön deneyim yaşatır. 

Savaş gibi zorlu bir konunun anlatılması karakterle özdeşim kurma ve ötekiyi anlama 

rehberi sunar. 

 

Batı’da, özellikle XVIII. yüzyıldan XX. yüzyılın ortalarına kadar çocuk 

okurun gerçek hayatın kötücül yanlarının yansıtılmasından korunması 

düşüncesi yaygınken bu dönemden sonra bahsedilen düşünce neredeyse 

tamamen ortadan kalkmıştır. 1960-1970’li yıllarda tüm dünyada etkisini 

gösteren insan hakları ve doğrultusunda gelişen işçi, kadın ve azınlık 

hakları hareketlerinin başarı sağlaması ile çoğulcu toplum, demokrasi, 

kendini ötekinin yerine koyma gibi kavramların edebiyata da yansıması 

bu durumun nedeni olarak kabul edilebilir. Bu yeni anlayış uyarınca, 

özellikle XXI. yüzyılın başlarından itibaren, çocuğun kötülüklerden uzak 

tutulması yerine, kötü olay ve durumlarla çocuğu yüzleştirme söz 

konusudur. Bu bağlamda, çocuk içerikleri, toplumsal yaşamın gerçekliği 

ile paralel olarak konu ve karakterler bakımından devamlı surette değişim 

göstermektedir. Nitekim sosyal yapının farklılaşmasıyla birlikte, modern 

gerçekçi eserlerde mutsuz ve dengesiz aileler, boşanma sonucu tek 

ebeveynli hâle gelen aileler, kadın ve erkeğin rollerinin değiştiği ve bu 

rollerin geçmişe göre daha çok birbirinin içine geçtiği süreçleri 

deneyimleyen aileler gibi konular işlenebilmektedir.27 

 

Mülteci konulu kitaplar ötekiyi anlama konusunun önemli örneklerindendir. İlk 

olarak çeviri eserlerle daha çok ön plana çıkan mülteci konusu Balık, Hitler Oyuncağımı 

Çaldı, Benim Adım Hiç Kimse, Uzak, Küçük Göçmen, Yolculuk, Çabuksığınlar, Savaşı 

Bitiren Sinek, Taştan Adımlar, Mavi Çöl Develeri, Hoş Geldiniz, Arkadaşım Korku, 

Çikolataca Konuşur musun? vb. kitapların gözünden okundu. 

Türk çocuk ve gençlik edebiyatında günümüzü ilgilendiren mültecilik konusu ise 

2012 yılından itibaren ivme kazanmıştır. Bu çalışmada mülteci, sığınmacı, göçmen 

konulu çocuk ve gençlik kitapları incelenirken 2012 yılından 2019 yılına kadar basılmış 

eserler ele alınmıştır. Ele alınan eserlerin herhangi bir siyasi ideolojiden ve didaktik bir 

                                                
27 Dr. Dilek Tüfekçi Can, Çocuk Edebiyatı: Giriş, Konya: Eğitim Yayınevi, 2014, s. 148. 
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dilden uzak, estetik bir dille çocuğa empati kurdurmayı amaçlayan eserler olmasına 

dikkat edilmiştir.  2012 yılından 2019 yılına kadar 13 kitaba erişilmiştir. İnceleme 

alanına giren 2 kitap resimli kitap olup okul öncesi yaş grubuna yöneliktir. 10 kitap 

ilkokul yaş grubuna yönelik olup bir kitap ise gençlik romanı türündedir.  

İnceleme alanına giren kitapların hepsinin ortak noktası bir şekilde kendi 

ülkelerinden göç edip Türkiye’ye sığınan çocuklar ve ailelerinin hikâyeleridir. Bu 

sebeple hepsinde bulunan ortak noktalar vardır. Bu noktalardan hareketle kitapları alt 

başlıklar hâlinde incelemeye geçilebilir. 

2.1. Eserlerde Mültecilerin Yaşadığı Travmatik Durumlar 

 

Travma kelime anlamıyla; canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili 

yaralanma belirtileri bırakan yaşantı demektir. Travma sonrası stres bozukluğu ise 

(TSSB), gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır yaralanma, bireyin fiziksel  bir 

durumla karşılaşması ya da tanık olması gibi ağır travmatik olaylarda ortaya çıkan 

semptomlardır.28 Kişi birçok sebepten dolayı travmaya maruz kalır. Doğal afetler, 

savaş, göç, kazalar, beklenmedik ölümler gibi birçok sebep kişide iyileşmesi güç yaralar 

açar. İnceleme alanına giren kitaplarda kişilerde travmaya yol açan durum; savaş ve 

beraberinde gelen göçün yol açtığı travmadır. Evlerinden, doğdukları topraklardan 

ayrılma, düzenin alt-üst olması, arkadaşlardan, akrabalardan ve okuldan ayrı kalma, 

ritüellerin değişmesi, yakınlarını kaybetme, maddi yoksunluk ve zorunlu olarak 

vatanlarından göç etme durumunda kalma mülteciler üzerinde ağır tahribata yol 

açmıştır. Bu tahribat birçok şekilde zuhur etmektedir: Konuşmama, kâbuslarla uyanma, 

ürkeklik, güven duygusunun kaybolması, altına kaçırma gibi semptomlar travma sonrası 

oluşan stres bozukluğunun belirtileridir. İnceleme alanına giren eserlerde travmatik 

durumlar kadın ve çocuk bireylerde yaygın olarak görülür. Kadınların ve özellikle 

çocukların erkeklere kıyasla daha hassas olmaları ve durumu anlamlandırma 

duygularının henüz gelişmemiş olmasından dolayı savaş ve göç gibi olgulardan en çok 

etkilenenler de onlar olmuştur.  

 

Savaş ve terör ruhsal travma riskini artırmaktadır. Bu gibi koşullar aniden 

ortaya çıkan tekil olaylara yol açabileceği gibi, kronik ya da birikimli 

                                                
28 Fuat Özgen ve Hamdullah Aydın, “Travma Sonrası Stres Bozukluğu”, Klinik Psikiyatri 1 (1999): 34. 



17 

 

travma anlamına gelen gelişimsel nitelikli çocukluk çağı stres verici 

yaşantılarını ya da kitleleri topluca olumsuz yönde etkileyen olayları 

artırarak uzun vadeli zihinsel süreçlere de yol açmaktadır. Bunlar sırası 

ile Tip I, Tip II, ve Tip III travma yaşantısı oluştururlar. Terör kaynaklı 

bir bombalama olayına tanık olanlarda ilk aylarda travma sonrası stres 

bozukluğu sıklığı yaklaşık %10 olarak bildirilmekte olup, kadınlarda bu 

tanıya daha sık rastlanmaktadır. Savaş ortamında bulunanlarda ve savaş 

ortamından kaçan sığınmacılarda bu oran %50 dolayına kadar 

tırmanmaktadır.29 

 

Kitaplarda travmatik durumlar hemen hemen her karakterde vardır. Mülteci 

bireyin anlatılarda yan karakter olarak işlendiği metinlerde bile mülteci birey tasvir 

edilirken onun içe dönük, güvensiz ve yalnız hâli belirtilir.   

 

Göç eden, muhtemelen birçok travmasıyla ve çoklu kayıplar yaşayarak 

yeni bir mekândaki yeni bir toplumsal çoğunluğun içine bir azınlık grup 

ya da o bile değil, bir tekil aile ya da bir tekil kişi olarak gelmiştir. Evini, 

köyünü, mahallesini, şehrini, ülkesini, sevdiklerini, kültürünü, dilini 

geride bırakmıştır. Zaten devasa kayıp/yas, travmatik stres ve uyum 

meseleleriyle uğraşmak zorundadır. Tabii ki içine geldiği yeni toplumsal 

çoğunluğun psiko-sosyal olarak ve sistemin kurumsal/yapısal olarak ona 

ne denli dostça veya düşmanca davrandığı, göçmenin iyilik halini birinci 

dereceden etkiler. Kapsayıcı, destekleyici ortamlarda göçmen yara sarma 

ve tamirat moduna daha kolay geçerken, düşmanlık ve ayrımcılık dozu 

yüksek toplumsal ortamlarda göçmenlerin yaraları sürekli kanamaya 

devam eder.30 

 

Güvensizlik durumu, kaygı hâli anlatılarda çokça işlenir. Mülteci karakter baskın 

toplumda kendine bir yer bulamaz ve bu sebeple içe dönük yaşar. Onunla temas 

kurmaya çalışan herkese karşı duvarları vardır. Temkinli davranır ve hemen güven 

duymaz. 

 

Sığınmacı ve mülteciler toplumda dezavantajlı olarak kabul edilmesi 

gereken insanlardır. Kimi özellikleri ile baskın toplum veya kültürden 

farklı olan sığınmacı ve mültecilerin, beraberlerinde birçok olumsuz 

yaşam deneyimleri getirmekte oldukları kabul edilmektedir. Gerek, 

yaşanan olumsuz deneyimler sonucu oluşan post-travmatik stres 

bozuklukları, gerekse geldikleri kültürle yaşadıkları çatışmalar, birçok 

                                                
29 Vedat Şar, “Savaş ve Terör Yaşantılarında Travma Sonrası Stres”, İstanbul, Okmeydanı Tıp Dergisi 33 

(2017): 1. 
30 T24, “Travma Psikolojisi, Travma Terapisi”, 

https://t24.com.tr/yazarlar/murat-paker/travma-psikolojisi-travma-terapisi,16632 (erişim 5.04.2019). 

https://t24.com.tr/yazarlar/murat-paker/travma-psikolojisi-travma-terapisi,16632
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uyum sorunu yaşanmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar, 

olumsuz deneyimler ve stres durumlarının, çaresizlik ve ümitsizlik 

duygularını, özgüven ve başkalarına güven kaybını, kaygıyı ve genel 

olarak da güvensizliği tetiklediğini göstermektedir.31 

 

Yukarıda da bahsedildiği gibi mülteci ya da sığınmacı insanlar bedensel olarak 

savaştan kaçsalar bile orada yaşadıkları, bir yara olarak beraberlerinde gelir. McCallin’e 

göre sığınmacı veya mültecilerin psiko-sosyal durumunu etkileyen durumlar şunlardır: 

Gerek olayı yaşayan olarak, gerekse de yaşanan olaya tanık olmak suretiyle, geçmişte 

travmatik olay(lar)la karşılaşmış olmak, var olan stres kaynakları ve yaşam koşulları, 

sosyal destek eksikliği ya da yokluğudur.32   

Çiğdem Sezer’in 2015 yılında yazdığı Juju Beni Unutma kitabında Juju ve ailesi 

ülkelerinden kaçıp Türkiye’ye gelmişlerdir. Juju’nun babası Türkiye’de kapıcılık yapar. 

Anlatı hep Juju’nun dilinden anlatılır. Juju Suriye’de birçok arkadaşını, sevdiklerini 

bırakmıştır. Juju’nun kardeşi Teslime, Suriye’de evlerine gelen silahlı adamlardan sonra 

bir daha yabancılarla hiç konuşmaz.  

 

Kız kardeşim Teslime beş yaşında ve geceleri ağlayarak uyanıyor. 

Bizden başka kimseyle konuşmuyor.  Bir gece; “Juju, konuşursam bizi 

götürürler” diye fısıldadı. “Sakın annemle babama söyleme.” 

Suriyedeyken, kapımıza silahlı insanlar gelmişti ve biz çok korkmuştuk. 

Nenem, Teslimeyle beni ocağın arkasındaki boşluğa saklamıştı. “Sakın 

konuşmayın, yoksa sizi götürürler. Bir daha da eve dönemezsiniz.” O 

geceden beri Teslime yabancılarla konuşmuyor. 33 

 

Teslime, Suriye’de yaşadığı bu olay sonucu artık kimseyle özellikle de 

yabancılarla konuşmaz. Teslime’nin konuşmamasının sebebi yukarıda belirtildiği gibi 

konuşursa askerlerin onları götüreceği ve bir daha asla eve dönemeyeceği korkusudur. 

Teslime’nin Suriye’de yaşadığı bu  durum devamlılığını geldiği yerde de sürdürür. 

Sığınmacı ve mültecilerin psiko-sosyal durumlarını etkileyen iki ana etmenin var 

olduğu söylenebilir: Bunlar sığınmacıların sığındıkları ülkede karşılaştıkları psiko-

sosyal sorunlar ve geçmiş yaşam deneyimlerinin etkilediği psiko-sosyal sorunlardır. 

Teslime’nin savaştan kaçıp yeni bir ülkeye gelseler de konuşmaması geçmiş yaşam 

deneyimlerinin bir ürünüdür. 

                                                
31 Önder Beter, Sınırlar Ötesi Umutlar, Mülteci Çocuklar, Ankara: Sabev, 2006, s. 14. 
32 Beter, Mülteci Çocuklar, s. 37. 
33 Sezer, Juju, s. 6. 
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Savaştan ya da göçten sonra konuşmama durumuna Güzin Öztürk’ün 2016 

yılında yazdığı Kuş Olsam Evime Uçsam kitabında da rastlanır. Suriye’de başlayan bu 

anlatıda savaşın şiddetlenmesiyle birlikte ailesiyle savaştan kaçan Beşir’in göç 

yolculuğu, sığınma kampı deneyimleri ve Türkiye’de kurdukları yeni yaşamları 

anlatılır. Bu anlatıda da Juju’nun kardeşi Teslime gibi konuşmayan biri daha vardır.  

Fakat bu kez konuşmayan kişi çocuk değil annedir. Genelde mülteci olma durumunun 

ve göç olgusunun sadece çocuğu olumsuz etkilediği gibi bir algı söz konusudur. Oysaki 

savaş; çocuk, yetişkin, insan ya da hayvan yaşayan her canlıyı etkiler. Elbette çocuklar 

daha hassas ve korunmaya muhtaç oldukları için savaş, göç gibi durumlar söz konusu 

olduğunda akla ilk çocuk ve çocuğun ruhsal durumu gelir. Fakat herkesin iyileşmesini 

bekleyen yaraları vardır. Ebeveynler genellikle çocukları önceliğe koydukları için kendi 

travmalarının, yaralarının farkına varmazlar. Kuş Olsam Evime Uçsam kitabında Beşir, 

annesi ve babası, Gufran’ın ailesiyle birlikte savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınırlar. Anlatı 

Suriye’de başlar, göç yolculuğu ve sonrasında gelinen bölgede yaşanılanları kapsar. 

Gufran’ın annesi Suriye’de çıkan savaşla birlikte bir daha hiç konuşmaz. Yolculuk 

boyunca bile tek kelime etmez.  

 

O gece evimize gelenler bizde kaldılar. Bir kızları var. Adı Gufran. Dört 

yaşındaymış. Ama ben ona yaşını sorunca beş diye cevap veriyor. Bu kaç 

diye dört parmağımı gösterdim, “Beş,” dedi. Annesi hiç konuşmuyor. 

Bazen gülüyor, böyle limon yemiş gibi. Yüzü buruşuyor gülünce. Babası, 

savaşı anlatıyor hep. Öğle yemeği yerken bomba düşmüş yakınlarına. 

Hepsi bir tarafa savrulmuş. Kurşun yağmuru olmuş. Kaçmaya 

başlamışlar.34 

 

Beşir, Gufran’ın annesinin konuşmasını diler ve bunu da şu sözlerle dile getirir: 

“Gufran’ın annesinin sesini duymadım hiç. Uyurken de, “ıhh, ıhh” sesleri çıkarıyor 

sadece. Konuşsa keşke!”  Anlatıda Gufran’ın annesi ne zaman savaştan kaçıp güvenli 

bir bölgeye sığınırlar o zaman konuşmaya başlar.  

 

Başımı çevirdim. Babamın kaşlarının arasında çizgi yok. Gülümsüyor. 

Halebi gözlerini ovuşturdu. Gufran ağlamaya başladı. Babam bağırınca 

korktu çünkü. Annesi, “Gufran ağlama kızım!” dedi. Çok şaşırdık. Sesi 

ne güzelmiş. Bizim köyün pınarı gibi şırıl şırıl akıyor. Herkes kahkaha 

                                                
34 Öztürk, Kuş Olsam, s. 17. 
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atmaya başladı. Annem gidip Gufran’ın annesine sarıldı. İlk kez konuştu 

çünkü. Babam kaçmamız için mucize gerekli demişti ya. Kaçmayı 

başardık. Mucizeler gerçek olur bazen. Gufran’ın annesinin konuşması 

da öyle. Sevinçli bir şey. Belki bir gün konuşur demiştim. Bildim ben.35 

 

Mültecilerin yaşadığı  travmanın bir başka boyutu ise  rüyalardır. Travmanın 

rüyalara yansıma durumu anlatılarda sadece Kuş Olsam Evime Uçsam’da vardır. Kuş 

Olsam Evime Uçsam’da Beşir’in rüyalarında savaşın verdiği tahribat görülür. 

 

“Beşir, Beşir! Çırpınıp durma oğlum. Füze falan düştüğü yok. 

Yanmıyoruz! Kâbus görüyorsun yine!(…)” Savaş başladığından beri çok 

rüya görüyorum. Ama görmek istemiyorum ben. Korkuyorum. Abim 

aklıma geliyor. Eliyle alnımı sildi annem. Saçlarımı okşadı. Annem, 

“Kapılara varamayacağız diye korkuyorsun, ondan böyle şeyler 

görüyorsun,” demişti. Sabah birkaç saatlik yolumuz kaldığını söyledi 

babam. Kapılar! Acaba nasıllar?36 

 

Beşir; korktuğu, savaşı hatırladığı durumlarda annesine sarılır. Anne; Beşir için 

güvenli bölgedir. 

 

Yüzümü yastığa bastırıp bağırıyorum! Abin ölse de, sadece gözyaşı 

dökmene izin verileceğini, bağırmaman gerektiğini biliyorum. Ne kadar 

bağırdım ki? Birden etrafıma doluştular. Onlara fısıldasam bile duyar 

çünkü. Annem sarılınca güneş seni ısıtmış gibi olur. Ağaç kokusu gelir 

burnuma. O zaman susarım ben ağlamam.37 

 

Suriye’den kaçılsa da tekrar savaşa maruz kalınma korkusu mültecilerde hep 

vardır. Uçak geçtiğinde ya da gök gürlediğinde bomba patladığının düşünülmesi savaş 

sonrası oluşan travmalardan biridir. Travmatik olayın tekrar yaşanacağı korkusu, 

savaştan kaçıp güvenli bölgeye sığınılsa bile bireyde hâlâ devam etmektedir.  

 

Baba, burası Suriye’ye çok yakın değil mi?” “Yakın oğlum,” “Ne kadar 

yakın baba?” “En fazla yarım saatlik uzaklıkta oğlum. Neden sordun?” 

“Yakın olsun istemem. Ya peşimizden gelirlerse? Ya buraya da füze 

atarlarsa? Korkarım. Uzak olsun da istemem. Belki döneriz diye yakın 

olsun isterim.”38 

 

                                                
35 Öztürk, Kuş Olsam, s. 43. 
36 Öztürk, Kuş Olsam, s. 34-35. 
37 Öztürk, Kuş Olsam, s. 16. 
38 Öztürk, Kuş Olsam, s. 44. 
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Geçmişte yaşanılan travmatik olayı tetikleyen birçok unsur vardır. Mültecilerin 

travmatik durumlarını ise uçak sesi, polis ya da asker görmek gibi unsurlar tetikler. Her 

ne kadar güvende oldukları bilseler de yaralı bellekleri her zaman geçmişi hatırlatır. 

 

Okulumuzun yanındaki pazar yerinde bomba patladı. Sınıf 

arkadaşlarımdan beşi orada öldü. Bizi burada öldüremezler ama yine de 

gece olunca korkuyorum.  Bomba atacaklar sanıyorum. Motosikletli bir 

abi var, geç geliyor hep. Onun motosiklet sesini duyunca sıçrayarak 

uyanıyorum. Kapı çalacak, silahlı adamlar gelecek sanıyorum. 39 

 

Anlatılarda rastlanılan bir başka travmatik durum ise çocukların oyunlarında 

savaşı kullanmalarıdır. Travma çalışmalarında, travmatik olayın bazı yönlerini içeren 

oyunlar oynama ve olayı yeniden canlandırma davranışlarına da sıklıkla 

rastlanmaktadır.40 Kuş Olsam Evime Uçsam’da çocuklar savaşı unutmak, savaşın 

beraberinde götürdüğü yakınlarını, yol açtığı tahribatı düşünmemek için oyuna 

sığınırlar. 

 

“Sen hiç, bir şeyi durup dururken unuttun mu bakalım? Düşünüp bilerek 

unutmadım daha önce ben. Sana söylüyorum aklım başım, unuuutt 

unuuutt mu diyeceğiz?” Mehmet sevdi oyunu. Ama haklı bence. Sadece 

çocuğum ben. Nereden bileyim nasıl unutulur? Sadece oynayalım dedim. 

Sonra güldük birlikte. Her gün okuldan sonra oynadık. İlk oynadığımızda 

Hüseyin saat tuttu. Bir tek onun saati var çünkü. “Tam sekiz dakika on 

iki saniyedir savaşı düşünmüyorsunuz,” dedi. Sevindik bizde.41 

 

Oyunun şifa veren, iyileştirici yönü vardır. Burada oyunun şifahen yönü 

üzerinde durulmuştur. Çocukların savaşı unutma ve sığınma kampındaki yaşamlarıyla 

ilgili oyunlar üretmeleri bu şekilde yaşadıkları duruma alışma, bir türlü neden göç 

ettiklerini, neden kamplara yaşadıklarını anlamlandırmalarını sağlar. Oyunlarda dikkat 

çeken unsur, çocukların onca kayıptan sonra savaşmayı değil yaşamayı tercih 

etmeleridir.  

 

                                                
39 Sezer, Juju, s. 12. 
40 Nigar Köprücü, “Savaş Sonrası Travma Tepkileri ve Psiko-Sosyal Yardım Önerileri”, 

https://prezi.com/bsalagqdy8oo/savas-sonrasi-travma-tepkileri-ve-psiko-sosyal-yardim-oneri/  

(erişim 11.02.2018). 
41 Öztürk, Kuş Olsam, s. 33. 
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Sonra, “Buradaysan varsın, varsan yaşarsın!” Bunu da Hasan abinin 

kardeşi için yaptık. Savaşmak için Suriye’ye dönmesin diye. Başardık 

bence. Sonraki görevimiz, “Çadır küçük ama kalbin büyük!” oldu. On 

kişiydi bir aile. Sığamadılar çadıra ondan. Son gizli görevimiz de “Sen 

hiç kaleci oldun mu?” Hüseyin hiç kaleci olmamıştı. Kaleciyken savaşı 

unuttu bence.42 

 

Beşir, sığınma kampında kaldıkları süre içinde çocuklarla oyunlar oynar. “Şimdi 

biraz Türkçe biliyorum. Arada çocuklarla oynuyorum. “Taş sektirmekten sıkıldık,” 

dediler. Ben de oyun uydurdum. “Savaşı unutturma oyunu,” dedim.”43 Çocukların 

savaşla ilgili oyunlar oynaması zihinlerinin hâlâ göçten önceki zamanı devam ettiriyor 

olmaları ve yaşadıkları psişik durumla alakalıdır.  

 

Bir gün, arkadaşlarıyla iki gruba ayrılmış, savaş oyunu oynuyorlar; 

ellerindeki tahta parçalarını silah olarak kullanıyor, yakaladıklarını esir 

alıp sıraya diziyorlardı. Birden, babasının öfkeli sesini duydu Ahmet. 

“Başka oyun bulamadınız mı çocuklar?  Savaştan yeterince çekmediniz 

mi? silahları bırakın da güzel oyunlar oynayın!”  tam da en yakınındakini 

esir almak üzere olan Ahmet, babasına çok kızmıştı.: “Yalnızca oyun 

oynuyoruz baba, gerçekten savaşmıyoruz ki!” “Savaşın oyunu bile kötü 

oğlum! Gidin saklambaç, çizgi ya da top oynayın ama savaş oyunu 

olmaz!”44 

 

Kitaplarda göze çarpan bir başka ayrıntı ise göç edip bilmedikleri bir ülkeye 

gelince annelerin pasif bir konuma düşmesidir. Anlatılarda, çocuk karakterler 

annelerinden daha önce Türkçe öğrenir ve çocuk anneye rehberlik eder. Bir nevi anne-

çocuk arasında rol, statü değişimi yaşanır.  

 

Türkçe’yi öğrendim epeyce. Teslime de öğrendi biraz. Annemle babam 

çok az biliyorlar. Suriye de annem ders çalıştırırdı bize. Buradaysa 

herkesin ne dediğini ben anlatıyorum ona. Geçen gün, torbadan mavi 

elbisesini çıkarıp yatağın üzerine serdi. Sonra yanağın kenarına oturup 

elbiseyi okşadı. Ağladı.45  

 

Şimdiye kadar hep çocuğunu koruma içgüdüsüyle hareket eden anne-baba savaş 

karşısında duyduğu zayıflık sebebiyle artık ebeveyn rolünün dışına çıkar. Savaşın 

                                                
42 Öztürk, Kuş Olsam, s. 44. 
43 Öztürk, Kuş Olsam, s. 83. 
44 Öztürk, Kuş Olsam, s. 117. 
45 Sezer, Juju, s. 4. 
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sadece çocuğa değil kendisine de zarar vereceğini bilmesi, hem kendisi hem çocuğu 

korumanın verdiği zorluklarla baş etme mücadelesi, anne-baba rollerinin altında 

yaşanılan eziklik duygusu anne ve babanın statü değişimi yaşamasına sebep olur.  Ulus 

aşırı göçlerde statü ve roller, kalıplaşmış ilişkiler, sosyal bağ ve alışkanlıklar 

değiştiğinden insanların kimlikleri, hatta kişilikleri bile sarsılır.46 Kendi ülkelerinde 

anne baba statüsüne sahip olan ebeveynler göçle birlikte çocuklarıyla aynı konuma 

düşer. Korunmaya muhtaç olmak, çaresizlik, ne yapılacağının bilinmemesi yetişkini 

daha derinden sarsar. Çocuklar, oyunla içinde bulunduğu durumu hafifletmeye 

çalışırken yetişkinler yaşadıkları durumu bastırmaya çalışırlar. “Annemler kapının 

önünde oturur. Sadece Suriyeli kadınlarla konuşur. Korkuyor başka yere gitmeye. 

“Kaybolurum,” diyor”47 Kadınların çocuk ve erkek karakterlere göre daha güçsüz ve 

daha pasif tasvir edilmesi incelenen her kitapta hemen hemen görülür.  

“Yağlı adam deyince, genellikle herkes anlar. Annesi bir türlü anlamıyor. 

Annesi, İstanbul’a geldiklerinden beri hiçbir şey anlamıyor. Sanki sağır oldu, dilsizleşti. 

Hiçbir şey hissetmiyor gibi. Konuşmuyor, gülmüyor. Buraya geldiklerinden beri hep 

ağlıyor.”48 Kuş Olsam Evime Uçsam ve Kömür Karası Çocuk kitabında anne figürü 

daha pasif konumda anlatılmıştır. Kaçış ve Umut Sokağı Çocukları’nda ise diğer iki 

kitaba göre daha dirençli ve çocukları için dilenmeyi bile göze alan anne figürü vardır. 

 

Epey yol gidiyoruz; sonra annem yere oturuyor, biz de yanına. Annem 

cebinden çıkardığı mendili önüne seriyor. “Ne yapıyoruz anne?” diye 

soruyorum. “Yok bir şey,” diyor. “Uyu istersen.” Önümüzden iki kadın 

geçiyor; erkek kolunu kızın omzuna atmış, kulağına bir şeyler fısıldıyor. 

Derken, bir çocuk koşarak gelip geçiyor, arkasından dört çocuk daha. 

(…) Annem mendilinin üstündeki paraları topluyor, “Hadi yavrularım, 

gidiyoruz.” diyor.49  

 

Kadınlar için annelik vasfı çok önemlidir. Anne her durumda çocuğunu koruma 

ve kollama bilinciyle hareket eder. Lakin savaştan kaçan ve başka bir ülkeye sığınan 

                                                
46 Dr. M. Ruhat Yaşar, Kilis’te Sığınmacı Algısı: Toplumsal Otizm ve Ötekileştirme Sürecinin İlk 

Görünümleri,  Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları, 2014, s. 30. 
47 Öztürk, Kuş Olsam, s. 101. 
48 Öztürk, Kuş Olsam, s. 12. 
49 Kıral, Umut Sokağı, s. 24-25. 
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anne hem vatanından kopmuş hem de bilmediği bir dile, kültüre düşmüştür. Geldiği 

yerde çocukla birlikte kendini de korunmaya muhtaç konumdadır. 

Anne karakteri susarak, içine kapanarak yaşadığı travmaya fiziksel olarak tepki 

gösterir. Fakat baba figürü erkeklik vasfının getirdiği yükümlükler sebebiyle 

duygularını bastırır ve güçlü imajı çizmeye çalışır. Ağlayarak, susarak duygularını belli 

etmek yerine duygularını başka şekilde yansıtır. Kaçış kitabında bu durum şu şekilde 

anlatılır: “Annesinin yüzü de eskisi gibi gülmüyordu ama en azından babasınınki kadar 

asık olmaması rahatlatıyordu Şehnaz’ı.”50 

İncelenen kitaplarda hemen hemen farklı şekillerde travmalar mevcuttur. 

Karakterlerin bu travmalarla kendilerini güvende hissettikleri bölgelere sığınarak baş 

ettikleri görülür. Karakterler; korktukları, üzüldükleri, kendilerini yalnız hissettikleri 

zamanlarda hemen güvenli bölgeye sığınırlar.   

Birey, yaşamında zor günler geçirdiğinde hep mutu olduğu zamanları hatırlar. 

Kendini böylece içinde bulunduğu kötü durumdan uzaklaştırır. Umutlu olmaya ve 

direnmeye teskin eder. Zor zamanlarda kimisi için yazmak, kimisi için anlatmak, kimisi 

için de resim yapmak güvenli bölgedir. Kitaplarda karakterlerin sıklıkla başvurdukları 

güvenli bölgeleri ise; geçmişte bıraktıkları evleri, arkadaşları ya da ülkelerinde 

yaşadıkları güzel günlerdir. Kömür Karası Çocuk, Tarık ve Beyaz Karga anlatılarında 

ise güvenli bölge müziktir. Her iki kitapta da müziğin iyileştirici gücü ön plandadır.  

Tarık ve Beyaz Karga’da, Tarık geldikleri yeni adada insanların hep mutsuz ve 

yüzlerinin asık olduğunu fark eder. Flütünü çalmaya başlar ve bütün ada halkı bir anda 

etrafında toplanır. Tarık’ın çaldığı müzik ada halkına şifa olur. Ve o günden sonra mutlu 

olurlar. Müziğin iyileştirici gücü ise bize “katharsis”i hatırlatır. 

 

‘Katharsis’ kavramının Türkçe’ye ‘arınma’ olarak çevrilmesi ve 

terimleşmesi aslına uygundur ve Grekçe’sinde olduğu gibi 

temizleme/temizlenme, paklaşma, saflaşma anlamlarını içermektedir. 

Günlük dilde bir iyileşme deyimi olarak tıbbi içerikle stresten arınma, 

vücudun toksinlerden arınması gibi anlamlarla da karşılaşıyoruz. Zihinsel 

ya da ruhsal arınma söz konusu olunca, haz veren her uğraş arınmaya yol 

açabilir. Terimin ilk kullanılışlarında, örneğin müzik, hem Platon’un hem 

Aristoteles’in önerdiği bir arınma yöntemidir. Sanat felsefesinin terimi 

olarak anlamı daraltırsak, ilk kullananın Aristoteles olduğunu 
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söyleyebiliriz. Poetika 8. kitapta müziğin eğitim ve katharktik amaçlar 

için kullanılabileceğini söyler.51 

 

İki anlatıda da müziğin evrensel ve birleştirici gücü üzerinde durularak müziğin 

etnik köken, yaş, cinsiyet fark etmeden herkes için önemli ve geçerli olduğu anlatılır.  

2.2.  Eserlerde Mültecilerin Yaşadığı Kayıp ve Yas Durumları 

 

Ölüm, yakınını kaybetme konusu çocuk edebiyatında henüz yeni yeni yer bulurken 

inceleme alanına giren eserlerde ölüm ve yas olgusuna sıkça rastlanır.  Elbette savaşı 

konu edinen bir olay örgüsünde kayıp ve yasın olmaması imkânsızdır. Ölümün doğmak, 

yaşamak gibi doğal bir süreç olduğunu anlatmanın en iyi yolu yine kitaplardır. Eserlerde 

karakterler yakınlarını savaş sebebiyle kaybederler. Sadece canlı varlıkların kaybı değil 

bir anlam yüklenilen ve  kişi için değerli olan eşyaların kaybı da vardır. Kitaptaki 

karakterler kaybettikleri ya da geride bıraktıları yakınlarını özlemle hatırlarlar ve 

sıkıntılı zamanlarında onların yanlarında olmamasının acısını yaşarlar.  

Çocukların ölümü kavrama ve kabullenme süreçleri yetişkinlere göre daha 

zordur. İki yaşına kadar ölüm kavramını algılayamayan çocuklar, iki-altı yaş arası 

ölümü büyülü bir evrede görürler. Ölüm kavramı hâlâ netleşmemekle birlikte ölen 

kişinin dua ya da dilekle geri gelebileceğini düşünürler. Altı-dokuz yaş arası artık ölümü 

yetişkinler gibi tam anlamıyla kavramaya başlar. Çocuk, ölen bir kişinin tekrar 

gelmeyeceğinin farkındadır. Bu sebeple bir yakınını kaybetme süreci zorlu geçer. 

Eserlerde çocuk karakterlerin yaşı farklılık göstermekle birlikte genel olarak altı-dokuz 

yaş arasındadır. Eserlerde sadece çocukların yakınlarını kaybettikten sonra yaşadıkları 

sürece değil yetişkinlerin de bu zor zamanlarına tanıklık edilir. Tarık ve Beyaz Karga 

anlatısında, Tarık ve ailesi ülkelerini kaplayan kara bir bulut sonrası başka bir yere göç 

etmeye karar verirler. Ama yaşayacakları güvenli bir yer bulmak için önce Tarık ve 

babası yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında Tarık flütünü denize düşürür. Flütünü 

kaybetmesine çok üzülen Tarık’a babası yeni adaya gittiklerinde bir flüt yapar. Kömür 

Karası Çocuk kitabında ölüm yoktur, kayıp vardır. Salif’in ülkesinde iç karışıklık 

çıkmıştır. Babası ailesiyle birlikte daha iyi yaşam şartları altında yaşamanın peşine 

düşmüş ve başka ülkeye ailesini de sonra yanına aldırmak için gitmiştir. Fakat gittiği 
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günden beri ailesi babadan haber alamaz ve onlar da babanın peşine düşer.  Juju 

kitabında Juju’nun arkadaşı ve anneannesi bomba sonucu ölmüştür. Juju, bisikleti 

Şervan’ı Suriye’de bırakmıştır. Kaçış kitabında aile bireyleri hiç kayıp vermeden 

kaçmayı başarırlar. Bu yüzden Kaçış romanında kayıp ve yası anlatan durumlar yoktur.  

Kuş Olsam Evime Uçsam’da Beşir’in abisi savaşa katılır ve ölüm haberi gelir. 

Beşir’in babası ise yine savaş yüzünden abisini kaybetmiştir. Kayıktaki Çocuk kitabında 

Ahmet, annesini, ülkesini ve hurma bahçelerini geride bırakır. “Hoşça kal güzel evim, 

hoşça kal güzel hurma bahçeleri, hoşça kal anneciğim.”52 Diyerek geride bıraktıklarına 

veda eder. Kuş Olsam Evime Uçsam’da Beşir’in abisi Suriye’deki iç savaşa katılır ve 

bir müddet sonra da öldü haberi gelir. Savaşta abisini kaybeden Beşir’e, ailesi bu 

durumu nasıl açıklayacağını bir türlü bilemez. Fakat Beşir, annesi ve babasının 

konuşmalarını işitir. Beşir ile anne ve babası savaşın onlara yaşattığı kayıp ve yasla başa 

çıkmak zorunda kalırlar. Beşir’in annesi oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra yaşadığı 

üzüntüyü şu sözlerle dile getirir: “Gitme demiştim, gitme! Dinlemedi beni, ah kara saçlı 

oğlum, Ahmet’im! Ah, ne yaparım şimdi ben! Ah kara saçlı oğlum!”53  

Kuş Olsam Evime Uçsam’da Beşir’in yaşını tam bilmemekle birlikte ölümle 

ilgili sorgulamalarından henüz ölüm kavramının zihninde canlanmadığını anlaşılır. 

 

Abim de anneannem gibi mi öldü? Annanem öldüğünde babam, 

“İnsanlar doğar, yaşar ve ölür,” demişti. Ama abim yaşlı değil ki! Eve 

gelmeyecek mi artık? Nereye gidecek? Onu göremeyecek miyim hiç? 

Oyun oynayamayacak mıyız?54 

 

 

Kuş Olsam Evime Uçsam anlatısında iki kayıp vardır. Birisi Beşir’in abisinin 

savaşa katılarak ölümü, diğeri ise Beşir’in amcasının ölümüdür. Beşir abisinin ölümünü 

anne ve babasının konuşmalarından duyar. Duyduğu an büyük yıkım yaşar, bağırmak 

ister ama bağıramaz. Çünkü eğer yüksek sesle bağırır ya da ağlarsa seslerin askerler 

tarafından duyulacağını bilir. Savaş bölgesinde acıları bile yaşamaya izin yoktur. Her an 

yakalanma duygusuyla acılar, kayıplar bastırılır. 

 

                                                
52 Maya Mizuno, Vonne Hemels ve Sevde Tuba Okçu, Kayıktaki Çocuk, İstanbul: Timaş, 2017, s. 5. 
53 Öztürk, Kuş Olsam, s. 15. 
54 Öztürk, Kuş Olsam, s. 16. 
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Bacağım acırsa acısın, tepinmek istiyorum! Bu kanepeye vurmak 

istiyorum! Yastıklarını yumrukluyorum, yumrukluyorum!.. Yüzümü 

yastığa bastırıp bağırıyorum. Çok ağlarsam, bağırırsam dışarıdan 

duyulacağını biliyorum. Fazla ses çıkarmanın, evde yaşayanlar 

olduğunun fark edilmesi, evinin kapısının kırılması ve askerler tarafından 

götürülmek anlamına geldiğini biliyorum. Bunu komşularımızdan 

gördüğümü hatırlıyorum.55 

 

Çocuklara ölümü izah ederken sadece yaşlıların ölmeyeceğini ya da hep doğal 

yollardan ölümün mümkün olmadığını da anlatmak gerekir. Çocuğa zarar vermemek 

adına onlara eksik ya da yanlış anlatılacak en ufak bilgi ilerde daha büyük tahribata yol 

açabilir. Beşir, abisi öldüğü zaman onunda anneannesi gibi öldüğünü düşünür. Fakat 

kafasını kurcalayan şey; abisinin anneannesi gibi yaşlı olmadığıdır. 

Abisini kaybeden Beşir’le ortak kaderi paylaşan kişi Beşir’in babasıdır. Çünkü o 

da abisini kaybetmiştir.  

 

‘Abim olsa, umutsuzluğa kapılmazdı,’ diyorum kendi kendime. Ah abim! 

Seni hatırlamadığım, seni aramadığım bir an yok. Olur olmaz insanları 

sana benzetiyorum. Oysa, kim senin gibi hiç yakınmadan, durmaksızın 

çalışır, sonra da kırçıl bıyıklarının altından inci gibi dişleriyle ağız dolusu 

gülebilir? Nasıl yakındık birbirimize. Bir şey söylemesem bile 

duruşumdan, bakışımdan beni anlar, çözerdin. “Gel bele kocaoğlan, anlat 

bakalım.”  Küçücük bir çocukken de, koca bir adam olduğumda da her 

derdime çare oldun. Belki de bu yüzden bana “kocaoğlan” derdin, kim 

bilir? Ah abicim, ama çocuklarımla oynarken sen de küçük çocuk gibi 

olmaz mıydın? Havva’yı havalara atar tutar, nefessiz kalıncaya kadar 

gıdıklardın. Ya Hasan’la oynadığın oyunlar! Karşında bacak kadar bir 

çocuk olduğuna aldırmadan kaç kere mızıkçılık yaptın, oyundan çıktın. 

Ah abicim!56 

 

Juju Beni Unutma kitabında Juju; annanesi, bisikleti Şervan ve en yakın 

arkadaşını kaybetmiştir. Bu kayıp durumu diğer anlatılara göre fantastik bir dille 

anlatılır. 

 

Kitaplardaki canavarlar gibi ağzından ateş çıkaran ejderhaya dönüştü 

Fatımalar’ın evi. Ateş gökyüzüne kadar çıktı. Bulutlarda yanacak sandım. 

Sonra ateş azaldı, söndü. Annesi öldü. Nenem öldü. Fatıma’yı bir daha 

hiç görmedim.57  

                                                
55 Öztürk, Kuş Olsam, s. 16. 
56 Öztürk, Kuş Olsam, s. 62. 
57 Sezer, Juju, s. 10. 
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Juju, ölen nenesinin bir daha gelmeyeceğinin farkındadır. Ülkelerinde nenesiyle 

olan anılarını hatırlar. Juju parka gittiğinde diğer çocuklar gibi kaydıraktan neden 

kaymadığını şu sözlerle açıklar: “Nenem de aralarında olsun istiyorum. O çocuklar gibi 

kaydıraktan düştüğümde koşup gelsin, “Juju, iyi misin?” desin.  Ama ben kaydıraktan 

kaymıyorum hiç. Nenem de orada değil, biliyorum.”58 

Karin Karakaşlı’nın Konaktakiler kitabında savaş yüzünden eşini kaybeden 

Adeviye ve kızı Leylâ ülkelerinden kaçarlar. Geldikleri yerde yaşadıkları zorlu 

durumlarda Adeviye sık sık ölen eşini hatırlar.  

 

“Eskiden,” dedi, “eskiden ‘biz çok mutluyduk. Eşim Zeyyat, ben, 

kızımız. Küçük bir evimiz vardı, minicik bir bahçemiz, Domastesim, 

biberim vardı; elimle toplardım. Önce Zeyyat’ı aldılar…” Gölgelendi 

yüzü. Sanki tepelerden koca bir kara bulut geldi, güzel yüzünü örttü. 

“Aldılar onu bizden, öldü dediler. Mezarını bile bilmem. Yok. Yok oldu 

sanki. Sonra düşmanın bizim köye doğru geldiğini öğrendik. O an 

yanımıza ne alabildiysek, onunla düştük yola.” Başını, dalıp gittiği o 

masanın damarlı tahtasından kaldırdı. “Ben artık eski Adeviye değilim,” 

dedi, başını tekrar eğdi ve sustu.59 

 

Kayıp ve yas durumlarından psikolojik tahribatla başa çıkmanın yolu kaybedilen 

kişiyle yüzleşmedir. Onu ne kadar çok özlediğimizi, sevdiğimizi anlatan bir mektup 

yazma ya da kaybettiğimiz kişiyle yaşadığımız en mutlu günün resmini çizme 

kaybettiğimiz kişiyle yüzleşmemizi sağlar ve beraberinde rahatlama, içini dökme hissi 

verir. Kayıp ve yas durumlarında kaybedenle yüzleşme durumu örneği sadece Juju Beni 

Unutma anlatısında vardır. Juju, Suriye’den Türkiye’ye geldikten sonra yaşadığı her 

şeyi ona kol kanat geren Cengiz abisinin aldığı teyibe kaydeder. Yaptığı ses kayıtlarıyla 

yaşadığı her şeyi anlatarak içini döker. 

 Ölüm herkes için zordur. Fakat çocukların ölümü kavrama süreçleri yetişkinlere 

göre daha zordur. Doğduğu, aidiyet hissettiği, sevdikleriyle birlikte yaşadıkları 

topraklardan ayrılan mülteciler ölüm ve kayıp sürecinin acısını yaşamak zorunda 

kalmışlardır. Yakın bir aile üyesinin kaybı, akrabanın, arkadaşın veya öğretmenin kaybı, 

yer ve düzen değişiklikleri, alışkanlıklarının ve ritüellerinin bozulması, eşya ve 
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oyuncaklarının kaybı, evinden, okulundan, sokağından uzaklaşmış olma ve maddi 

yoksunluk eserlerde mültecilerin yaşadığı kayıplardır. 
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2.3.  Mülteci Bireyin İç Dünyası 

 

İnceleme alanına giren kitapların çoğunda olaylar kahraman anlatıcının bakış açısıyla 

çocuk kahramanın ağzından anlatılır. Bu sebeple mülteci bireyin de iç dünyasına daha 

yakından tanıklık edilir. Özellikle Juju ve Kuş Olsam Evime Uçsam kitaplarındaki 

karakterlerin dünyası o kadar iyi tasvir edilmiştir ki karakterlerin yaşadıkları neredeyse 

tanık olunulan, bilinen hikâyelerin aynısıdır. İnceleme alanına giren anlatılarda 

mültecilerin ülkelerinden kaçışı sırasında yaşadıkları duygu değişimlerinden, mülteci 

kamplarında yaşadıkları ve yerleştikleri bölgede maruz kaldıklarına kadar hemen hemen 

bütün iç dünyaları anlatılır. Mülteci bireylerin zorunlu olarak göç etmeleri, çıkılan 

yolculuğun belirsizliği, gidilen ülkede öteki olmak ve sosyal uyum sağlayamamak, 

sevdiklerini geride bırakmak gibi sebepler yüzünden iç dünyaları ümitsiz ve 

karamsardır. Olayların kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmış olması karakterlerin 

savaş, göç, mültecilik kavramları hakkındaki düşüncelerini dile getirmelerine olanak 

sağlar. Kitaplarda olay örgüsü mültecilerin kendi ülkelerinde başlayıp göç edilen ülkede 

yaşanılan olayları kapsar. Bu sebeple ülkelerinden ayrılmadan önceki süreç, göç 

boyunca yaşadıkları ve sonrasında gelinen bölgede yaşanılanlar, karakterlerin ruhsal 

durumları anlatılır. 

Çiğdem Sezer’in Juju Beni Unutma kitabı mülteci bir çocuğu, 

ötekileştirdiklerimizi, yok saydıklarımızı adeta anlama ve okuma rehberi niteliğindedir. 

Juju’nun savaşla ilgili düşünceleri mülteci konulu çocuk kitaplarının da özeti 

mahiyetindedir. “İnsanlar dünyayı paylaşmışlar. Payımıza düşen yere ülke 

diyormuşuz.”60 Juju, karakteri incelenilen kitaplardaki diğer karakterlere göre 

eleştireldir. Savaşı, sınırları ve olayları eleştirel bir dille yorumlar, sorgular. “Keşke 

savaş olmasaydı. Keşke herkes ülkesinde yaşayabilseydi. Keşke silahlar icat edilmemiş 

olsaydı. Keşke insanlar başkalarına kötü davranmasalardı. Keşke bisikletimi 

getirebilseydim. Keşke hiç kimse ölmeseydi.”61  

Juju’nun savaşla ilgili sorgulamaları anlatı boyunca devam eder. Juju’nun 

savaşla ilgili düşüncelerine bir çocuğun gerçekte de düşünebileceği bir şekilde yer 
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verilmesi yaşanılan dünyada var olan bir olguyu yapaylaştırmadan empati kurmaya 

yönlendirir. 

 

“Büyükleri anlayamıyorum. Neden savaştıklarını, neden para denen 

kâğıdın bu kadar önemli olduğunu, neden çocuklara bile kötülük 

yaptıklarını…”62 “Biz onlara ne yaptık? Benim babam da annem de iyi 

insanlar. Kimseye kötülük yapmazlar. Nenem de çok iyiydi. Bazen 

kızardı bize ama çok iyiydi.”63 

 

Türkiye’de çok fazla mülteci varmış. Bu yüzden başka ülkelere gitmek 

istiyormuş savaştan kaçanlar. Ama denizden gitmek zorundaymışlar. Çok 

para istiyorlarmış denizden götürmek için. On kişilik kayıklara yirmi kişi 

bindiriyorlarmış. Kayık devriliyormuş. O kadar insan boğulup ölmüş ki 

böyle. Neden on kişilik kayığa yirmi kişi biniyorlar? Neden 

boğuluyorlar?64 

 

 Kuş Olsam Evime Uçsam’da hikâye, Beşir’in ağzından anlatılır. Beşir; çocuk 

gözünden savaşı, Suriye’den kaçışlarını, sığınma kampını ve Türkiye’deki yaşamlarını 

aktarır.   

 

“Türkiye’ye kaçacağız,” dedi babam, biraz önce. Savaş çıkmadan önce 

Türkiye’ye sık sık gider gelirdi. Günlerce eve gelmezdi. Ailede Türkçe 

bilen sadece o. Dev gibidir babam. Annem hep, “Biraz yaşlandı ama 

gölgesi hala koyu. Gölgesine sığındık mı bize bir şeycik olmaz,” der. 

Babamdan kırmızı araba almasını istemiştim. Söz vermişti bana. Sözünde 

durur her zaman. Ama tam Türkiye’ye gidecekken savaş başladı. 

Gidemedi, alamadı.65 

 

Anlatıda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Türkiye’nin uyguladığı açık kapı 

politikasına değinilmesidir.  

 

Evimiz de savaştan zarar görmüş müdür acaba? Annem, “Savaş hepimize 

zarar verdi,” demişti. “Türkiye kapılarını açmış,” demişti. Kapı çok 

büyüktür bence. Gufran sustu. Tıslıyor yine. Küçükler çok uyur. Babası 

mırıldanıyor. Dua mı ediyor ki? Anlamadım dediklerini.  “Halebi! 

Sallama bacaklarını,” dedim ben. Biraz toprak versem korkmaz mı 

acaba? Ben de korktum. Ama toprağa dokundum. Anneme sarıldım. Ona 
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sarılınca ağaca sarılmışsın gibi olur. Ağaç da sarılır sana. Uyuyacak gibi 

olursun.  Ço…çok ko…korkuyorum Be…Beşir. Sence ne zaman 

ka…kapıya varırız?” Hızlı konuşamıyor Halebi. Sözcükler boğazında 

kalmış. Bazen olur öyle. Ağzını kıpırdatırsın, kelimeler çıkmak istemez. 

“Babam, ‘Kapıya çabuk varırız,’ demişti. Ama orada çok bekleniyormuş. 

Kaçabiliriz bence Halebi.”66 

 

Kuş Olsam Evime Uçsam anlatısında diğer karakterlerin ruhsal durumlarına 

kendi ağızlarından değil Beşir’in anlatımı ile şahit olunulur. 

 

“Bir saat sonra kapıdayız,” dedi babam. Bu şekilde idare edecekmişiz. 

Yavaş yavaş gidecekmişiz. Hem heyecanlandım hem korktum. Annem 

hep, “İnsan bilmediği şeyden korkar,” der. Ülkemden kaçmak istemem. 

Kalmak da istemem. Hiç ayrılmadık ki buradan. Kapılara varınca 

bitecekmiş. Gidenlerden olacakmışız. Yorgunuz çok. Dizleri büküp 

oturmak çok zor bence. Birkaç kuru ekmekten başka şey yemedik. Göz 

dövmeli adamdan sonra bizi yine durdular. Bazı yollar tehlikeliymiş. 

Şuradan gidin, buradan gidin diye yol gösterdiler. Şaşırdım ben. Babam, 

“Şanslıyız, bu insanlar savaşa karşı,” dedi. Şanslı mıyız gerçekten? 

Bence babam her şeyi bilir. Onun gibi olmak isterim ben. Gufran yol 

boyunca usluydu. Acıkınca ağladı biraz. Annesi hiç konuşmadı. Konuşur 

belki bir gün. Halebi bacaklarını sallamayı bıraktı. Onun da kırmızı 

arabası olmamış hiç. Keşke hiç ayrılmasak!” diyor. Ben de ayrılmak 

istemem. 67 

 

Anlatılardaki çocuklar savaşın ve etkilerinin farkındadırlar. Savaşın kötü bir şey 

olduğunu bilirler ve bunu anlatılarda sürekli dile getirirler. “Sonra dallarının arasından 

binlerce kelebek uçtu. Ne güzel! Hep mutlu şeyler olsun isterim ben. Savaş olmasın 

isterim. Bizi takip ediyorlar. Kampa kadar gelseler keşke.”68  

“Savaştan kaçmak filmlerdeki gibi değil daha zor bence. Kimse konuşmak 

istemiyor. “Buna da şükür!” deyip duruyorlar. Yattık erkenden. Gözlerim kapanıyor. 

Kapansın. Artık kaçtık ki, başardık. Kaçmayı başarınca uyku güzel olur. Savaş 

görmezsin rüyanda.” 69 

Anlatıların hemen hepsinde yolculuk vardır. Yolculuğun belirsizliği karakterleri 

de tedirgin etmektedir. Yasal olmayan yollardan gerçekleşen bu yolculuklar sırasında 

mülteciler her an yakalanma, saldırıya uğrama ya da sağ salim güvenli bölgeye 

                                                
66 Öztürk, Kuş Olsam, s. 26 
67 Öztürk, Kuş Olsam, s. 35. 
68 Öztürk, Kuş Olsam, s. 39. 
69 Öztürk, Kuş Olsam, s. 51. 
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gidememe korkusu yaşar. Kuş Olsam Evime Uçsam’da ülkelerinden kaçıp bir 

kamyonetin arkasında Türkiye’ye sığınan Beşir ve ailesi bu yolculuk sırasında 

yakalanma duygusunu yaşarlar. Yakalanma korkusu ve her an askerlerin, silahlı 

adamların geleceği duygusu sığındıkları ülkede güvende olsalar bile onlarda derin 

yaralara, travmalara yol açmıştır. Kendi ülkelerinde savaş olduğu için diğer ülkelerde de 

savaş olduğu ya da olacağı korkusu vardır çocuklarda. Bir anda bozulan günlük 

ritüelleri, yaşamları, nereye gideceklerinin müphem olması umutsuzluğa sebep 

olmuştur. 

Bir gençlik romanı olan Ayşe Yamaç’ın Kaçış kitabı göç etmeden önce ve sonra 

yaşanılan olaylara çok az yer verir. Anlatının merkezi göç boyunca yaşanılanlardır. 

Suriye’de patlak veren savaşla birlikte savaştan korunmak için sığınakta yaşayan 

Şehnaz ve ailesi savaşın her an daha da kendilerine yaklaştığı ve orada yaşamanın 

mümkün olmadığını anlayınca göç etmeye karar verirler. Zaten yaşadıkları yerde birçok 

kişi göç etmiştir. Üç çocuk, anne ve baba çıkacakları uzun yolculuğun hazırlığını 

yaptıktan sonra yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile yolculuklarına başlarlar. Ama 

yürüyerek gerçekleştirecekleri bu yolculuk kolay geçmeyecektir. Günlerdir yürümekten 

ayakları yara bere alacak, birbirlerini kaybedecek aç ve susuz kalacaklardır. Romanda; 

ülkelerinden kaçıp başka bir ülkeye gitmek için yola çıkan karakterlerin hemen hepsinin 

yolculuk boyunca iç dünyalarına yer verilmiştir. İncelenen diğer kitaplarda anlatıcının 

dışında karakterin iç dünyaları ve savaşla ilgili düşüncelerine çok az yer verilir. Kaçış 

kitabında bebek karekter dışında anne, baba ve diğer iki kardeşin ruhsal durumları 

karakterlerin kendi ağzından aktarılır. Şehnaz’ın kardeşi yolculuk boyunca anlatıdaki 

diğer karakterler gibi savaş sorgulamaları yapar. Kardeşinin savaş sorgulamasına tanık 

olan Şehnaz ve kardeşi arasında şöyle bir konuşma geçer: 

 

“Niye kızdın yine?” “Savaşı çıkaranlara…” onun sözleri Şehnaz’ın da 

derin bir iç çekip susmasına neden olmuştu. Kardeşine verecek bir yanıtı 

yoktu ki!.. Kendisinin kızgınlığı da onunkinden az değildi. “Abla…” “Ne 

var ablam?” “Evde olsaydık, savaş da olmasaydı, okula gidebilirdik, 

değil mi?” “Giderdik ablam. Ne yazık ki, ancak birkaç ay gidebildik! Sen 

de yeni başlamıştın ama yine döner, okula gideriz, üzülme!” “Okul 

yerinde duruyor mudur?” “Duruyordur ablam. Koskoca bina nereye 

gidecek?” “Savaş onu da yıktıysa, diyecektim.” “Yıkıldıysa bile yeniden 

yaparlar. Bunu düşünme şimdilik.” “Daha okumayı bile öğrenemedim 
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ki!..” “Gideceğimiz yerde… Bir evimiz olsun da…” “Orası neresi abla?” 

“ben de bilmiyorum ama babam biliyordur ablam. Varınca göreceğiz.” 70 

 

Yolculuk boyunca karakterler hep geçmişi hatırlar. Yolculuk boyunca 

yaşadıkları zorlukları geçmişi hatırlayarak unutmaya çalışırlar.  

Yürüdükçe, sırtındaki ekmek çıkını ağırlaşıyor, ayakları kendisini 

taşımıyordu sanki. Gözleri ha kapandı, ha kapanacaktı. “Savaş ne kötü,” 

diye düşündü. “Çocukların uyumasına bile izin vermiyor.” Kafasından bu 

düşünceler geçerken, üç gün önceki bombardımanı anımsadı. Yaşadıkları 

kent güpegündüz bombalanmış, arkadaşı Musa ile ailesi, yıkılan evlerinin 

altında kalmıştı. Musaların evi, onların iki sokak ötesindeydi yalnızca. 

Bombaların gürültüsü, gözleri kör eden ışığı; havaya savurduğu kül, 

toprak, ev eşyaları ve insanların çığlıkları belleğinde derin izler 

bırakmıştı. Onların yerinde kendilerinin de olabileceğini düşününce, 

iliklerine kadar titredi.  Olanları düşününce gözleri dolmuş, zaten 

güçlükle yürüdüğü karanlık yol büsbütün görünmez olmuştu. Oysa, ne 

çok severdi Musa’yı!.. Birlikte çok güzel oyunlar oynarlar, yemeklerini, 

oyuncaklarını, hatta zaman zaman giysilerini bile paylaşırlardı. Oyun 

oynadığı başka çocuklar da vardı ama Musa’nın yeri bir başkaydı! 

Yumak’ı birlikte severler, tüylerini tararlar; yiyeceklerini hem 

birbirleriyle, hem de Yumak’la paylaşırlardır. Ablası bile kıskanırdı 

onların yakınlıklarını. Şimdi yanında olsa, çıkınını güldürmeye bile 

çalışırdı. Kardeş gibiydiler. Onun olmadığı, birlikte oyun oynamak bir 

yana, dışarı bile çıkamadıkları bu yaşam öyle tatsız tuzsuzdu ki!.. Bir an 

çıkıp gelse, “Haydi Ahmet, saklambaç oynayalım!” dese, gözlerindeki 

damlalar kuruyup ışıyıvermez miydi?71 

 

Diğer anlatılardan farklı olarak Kaçış romanında başka bir ülkeye göç süreci 

yürüyerek olur.  

 

Şehnaz’ın kollarıyla bacakları kendisinin değildi sanki! Öylesine ağırdı 

ki, nasıl toparlanacağını bilemedi önce. Elini çekse koluna sözü 

geçmiyordu, kolunu çekse ayaklarına… Omuzlarında ve göğsünde bir 

ton yük varda kımıldamasını engelliyor gibiydi. Ayakları şişmiş; bol 

gelen botları, sızılarıyla bütünleşmişti sanki!.. Ağrılar, her organın, her 

kas ve kemiğin yerini duyumsatıyordu. Giysilerin altından sırtına batan 

taşlarsa ayrı bir dertti. Böylesine bir işkenceyi, daha önce ne duymuş, ne 

de görmüştü; ama yaşıyordu işte!72 

 

                                                
70 Yamaç, Kaçış, İstanbul: Bu Yayınevi, 2017. s. 30-31. 
71 Yamaç, Kaçış, s. 22,23. 
72 Yamaç, Kaçış, s. 27-28. 
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Anlatılarda savaşın neden çıktığını ülkelerinden neden ayrılmak zorunda 

kaldıklarını anlamlandıramama durumu vardır. Kaçış romanında da Şehnaz’ın savaşı 

anlamlandıramama durumu vardır. 

  

Onu duymamış gibi davranıyorlardı. Bir an evlerinin bodrumundaki 

sığınakta, sıkış tepiş yattıkları o tek yatakta olmayı diledi. Evdeki kadar 

olmasa da onu uyandırmak için annesi sarılır, babası da yanlarındaysa 

gelip saçlarını karıştırırdı gülerek. Şimdi kimse gülmüyordu. Savaş, 

ellerindeki o küçük sığınağı, orada yaşadıkları küçük mutlulukları bile 

yitirmelerine neden olmuştu. “Şu savaşı çıkaran amcaları bir bulsam!..” 

diye mırıldandı, belli belirsiz. Sonra içine çöken umutsuzlukla tamamladı 

sözlerini: “Babam bile onlarla uğraşamadığına göre, ben ne yapabilirim 

ki? Beni dinlemezler bile!”73 

 

Şehnaz; savaşı, yaşadıkları bu zorlu süreci sihirli bir değnekle yok etmeyi ister. 

Daha küçük yaşına rağmen yaşanılan zorluklar karşısında ümitsizliğe kapalır ve hiçbir 

şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünür. 

 

İşte hepsi masallarda, eski günlerde kalmıştı! Sare ile ailesi, bir haftadır 

ortalarda görünmüyordu. Onlardan önce ayrılmış olmalıydılar kentten. 

Kim bilir, bir daha onu görebilecek, masallarını dinleyebilecek miydi? 

Gerçek yaşamın düşlerde ya da masallardaki gibi olmayışı, kötülerin 

yenilip iyilerin her zaman kazanamayışını artık anlıyor; masalların güzel 

yanlarından çok korkusunun tortulaştığı bir yaşamın içinde kendisini 

buluvermesi canını yakıyordu. Gerçekliğin neden bu kadar güç, 

insanların yaşamı yaşanmaz kılmak için neden bu kadar uğraştıklarını 

aklı almıyor; düşündükçe, gözlerinde yıldızlar gibi damlalar ışıldıyordu. 

“Keşke, masallardaki gibi bir sihirli değneğim olsaydı! Savaşı bitirir, şu 

çektiğimiz sıkıntıları yok ediverip evimize döner, mutluluk içinde 

yaşardık,” diye düşündü.74 

 

Anlatılarda anneler zorluk çekse bile bunu çocukların yanında dile getirmez. Hiç 

konuşmayarak, ağlayarak ya da sürekli kâbus görerek tepkilerini başka şekilde dışa 

vururlar. Bu anlatıda anne karakteri yaşanılan zorluklara dayanamaz ve tepkisini sözlü 

olarak ifade eder. “Yeter artık! Hiç mi insanlığınız kalmadı? Bizden ne istiyorsunuz? 

Bizim tek istediğimiz huzur içinde yaşamak… Onu da çok gördünüz bize! Umarım, 

bizim yaşadığımız acıları sizler de yaşar; hatta daha beter olursunuz!”75 

                                                
73 Yamaç, Kaçış, s. 29-30. 
74 Yamaç, Kaçış, s. 47. 
75 Yamaç, Kaçış, s. 35. 
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Kaçış romanındaki karakterlerin hepsi sorgulayıcı ve eleştireldir. Anlatıda 

karakterler savaş kavramını sorgularlar. Savaşın neden çıktığına, insanların neden 

savaştıklarına anlam veremezler. Kaçış romanı türünden ve hitap ettiği yaş grubundan 

dolayı savaşı sorgulama ve anlam verememe duygularına sıkça yer vermiştir. Anlatı 

boyunca sadece çocuk karakter Şehnaz’ın değil anne ve babanın da savaşla ilgili 

sorgulamalarına değinilir. 

 

Babasının, “Ne çok kurban gerek karanlığa!..” diye mırıldanması, 

Şehnaz’ın içine ok gibi oturmuştu. Önce kentleri, okulları savaşın 

kurbanı olmuştu; sonra da arkadaşları, evleri, yaşamları hatta kendileri 

de… O tutsakların yerinden kendilerinin de olabileceği aklına gelince, 

gözyaşlarına engel olmadı. Onların da savaştan önce evleri, çocukları, 

kendilerine göre yaşamları olmalıydı. “Bu nasıl bir dünya? Onları tutsak 

alıp zincirleyen insanlar, nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar? Onların 

hiç mi evleri,  aileleri, çocukları olmadı? O tutsakların yerinde 

kendilerinin de olabileceği hiç mi akıllarına gelmiyor?” diye düşünüyor, 

düşünceleri gözyaşlarını çoğaltmaktan başka işe yaramıyordu.76 

 

Anlatıda Şehnaz, anne ve babasının kaçsalar bile hâlâ endişeli olma durumlarını 

sorgular. 

 

“Büyümek buysa, ben hiç büyümek istemiyorum., evden çıktığımızdan 

beri yüzleri çoğunlukla asık… Yolculuk güçlüklerle doluydu, bunu 

hepimiz yaşadık zaten de şimdi ne oluyor? Savaştan kurtulduk işte!.. 

Babam neden hâlâ hiç gülmüyor?” diye düşündü. 77 

 

Savaşa maruz kalan karakterler güvenli bir bölgeye sığınana kadar savaşın 

olmadığı bir yeri düşünemezler. Hatta o kadar ümitsizliğe kapılırlar ki savaşın bütün 

dünyada var olduğu, nereye giderlerse gitsinler savaşla karşı karşıya kalacaklarını 

düşünürler. 

 

 “Hani burası başka bir ülkeydi baba? Dağı aşınca kurtulmuştuk? O 

sorunun yanıtını, Ahmet de merakla bekliyordu. “Öyleydi yavrum ama 

sınırların karıştığını da söylemiştim ya… Demek ki buraya kadar 

gelmişler. “Gideceğimiz ülkede de varsa ne yapacağız?” “Yoktur orası 

savaşa uzak. O yüzden, bu komşu ülkede kalmayı düşünemedim ya… 

Hem olsa bile, savaşın olmadığı bir yer bulacağım yine de size, merak 

                                                
76 Yamaç, Kaçış, s. 91. 
77 Yamaç, Kaçış, s. 115. 
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etmeyin!” Şehnaz, umutsuzlukla başını salladı. Savaşın olmadığı bir yeri 

düşünemez duruma gelmişti.78 

 

Ebeveynlerin kendilerine bir şey olursa çocukların geride ne yapacağını 

düşünmeleri, onların ruhsal durumlarını daha da çok etkiler.  

 

 “Çocukları şu bombalar değil de benim sözlerim mi korkutacak? Bu çile 

neden? Bu topraklarda ne var da yıllardır kan durmuyor? Savaşı, 

çocuklar da bizimle birlikte yaşamıyorlar mı? En büyük çileyi onlar 

çekmiyorlar mı? şu dağlarda ölsek, bu çocuklar ne olacak? Onlara kim 

bakacak? Kurda kuşa yem olmazlar mı?79 

 

İncelenen anlatılarda mültecilerin ülkelerinden neden kaçtıkları, savaşın neden 

çıktığı üzerine bir detaya rastlanmaz. Sadece Kaçış romanında ise yüzeysel de olsa 

ülkelerinde neden savaş çıktığı anne karakterinin “Devleti başkaları ele geçirdi. Onlar 

da eski yöneticiler, onların taraftarları; yani, kendi halkımızla savaşmamızı istiyorlar da 

ondan.” cümlesiyle belirtilir. 

 “Devlet kimdi? Kimler onu ele geçirmişti? Huzur ve mutluluk içinde yaşamak 

varken, devletin neden savaş istediğini anlayamıyordu. Devlet, insanları sevmiyor 

muydu yoksa?” gibi sorulara cevaplar aranır.  

Kaçış romanında gençlik romanı özelliği taşıması sebebiyle olsa gerek ilk kez 

ailesini güvenli bir bölgeye yerleştirdikten sonra baba karakterinin ülkesine dönerek 

savaşma durumu söz konusu olmuştur. 

 

Yürürken ürkek bir ceylan gibiydi. Sağına soluna bakıyor, en küçük bir 

kıpırtıda olduğu yerde taş kesiliyor; kimseyi görmeyince de tuttuğu 

soluğunu bırakıveriyordu. Aranacağını pek sanmasa da ülke sınırları 

dışına çıkmayınca rahatlayamayacaktı. O kadar çok kişi kaçmıştı ki; 

kalanlar kaçanların peşine düşemeyecek kadar dağılmış, ülkeden çok 

kendi canlarını koruma derdine düşmüşlerdi. Yine de arada bir devriye 

çıkarıyorlar, sağda solda bulduklarını toplayıp cezalandırıyorlardı. 

Ülkenin büyük bölümünü ele geçirenlerin tutumuysa çok daha 

acımasızdı. Çok sevdiği ülkesinin iki başlı durumu, doğup büyüdüğü 

topraklardaki can korkusu, çoluk çocuğunun düşeceği durum en büyük 

cezaydı onun için. çocuklarını güvenli bir yere yerleştirebilirse, ülkesini 

savunmak için geri dönecekti.80 

                                                
78 Yamaç, Kaçış, s. 91. 
79 Yamaç, Kaçış, s. 36. 
80 Yamaç, Kaçış, s. 43. 
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 Diğer metinlerde aileleriyle birlikte savaştan kaçma ve daha iyi bir yaşam için 

başka ülkelerde yaşamak söz konusudur.  

 Sınır, savaş sorgulamaları fabl tekniği ile yazılan Tombik Balık Mutluluk 

Peşinde öyküsünde de görülür. Tombik, denizin dışına çıkmayı hayal eden ve 

mutluluğu arayan bir balıktır. Çıktığı bu arayış yolculuğunda Benli adında bir başka 

balık ile tanışır ve arkadaş olurlar. Benli, Tombik Balık’a ismininin neden Benli 

olduğunun hikâyesini anlatır. Benli bir patlama sonucu kuyruğuna yakın bir yerden 

yaralanmıştır. Tombik Benli’nin yaralanmasına sebep olan patlamayı bir türlü 

anlamlandıramaz ve anlamak için Benli’ye sorular sorar. 

 

“Sevgili arkadaşım sorduğun soruların yanıtını yaralanıncaya dek 

bilmiyordum. Sonra yaşlı balıklar anlattılar. ‘Bilinçsiz avlanma’ dediler. 

Dinamit denen bir patlayıcıdan da söz ettiler. Sonra yaşlı balıklar bir 

şeyden daha söz etti, o zaman bilmiyordum. Şimdi de tam bilmiyorum 

aslında. Eskiden oralarda savaşlar olurmuş. Günümüzde savaş yok ama 

sınır diye bir şey olduğunu duymuşluğum var. Yaralanmama gelince, 

yaşlı balıkların dediği gibi insanlar yüzünden sanırım.” 81 

 

Fabl türünde olan ve verilmek istenen mesajın hayvanlar aracılığıyla aktarıldığı 

anlatıda insanların bilinçsiz avlanma yüzünden canlılara zarar vermesi gibi sosyal 

içerikli konular balıkların dilinden anlatılır.  

 

“Savaş ne demek?” “Bunu ben de tam olarak bilmiyorum. Bildiğim şu: 

Bazen insanların bir bölümü, başka bir grup insanın düşman olduğunu 

düşünürmüş. O düşman denilen insanlar da ötekilere düşman derlermiş. 

Zaman zaman da bu insanlar birbirlerinin canını yakarlarmış. Aslında bu 

insanlar birbirlerinden pek farklı değillermiş. Birbirlerini yakından 

tanısalar, bırak düşman olmayı, dost bile olabilirlermiş.”82 

 

Tombik ve Benli uzunca bir müddet denizde yol alırlar. Bir müddet sonra etrafa 

bakarlar ve karşı kıyının Türkiye olduğunu görürler. Tombik sevinç içindedir çünkü 

doğduğu topraklar orasıdır. Benli ile doğduğu topraklara gitmek için yüzerler fakat 

muhafız kılıklı balıklarla karşılaşırlar. Balıklar, Tombik ve Benli’ye nerede 

                                                
81 Habib Bektaş, Tombik Balık Mutluluk Peşinde, İzmir: Tudem, 2016, s. 74. 
82 Bektaş, Tombik Balık, s. 75. 
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doğduklarını sorarlar. Tombik, bu sularda doğduğu için sınırdan geçip doğduğu 

toprakları görebilecektir fakat Benli karşı kıyıda doğduğu için sınırdan geçme hakkı 

yoktur. Muhafız balıklar Tombik ve Benli’nin doğdukları yere göre sınırdan geçip 

geçememe durumunu şu şekilde anlatırlar: 

 

“Biz bu sınır işini insanlardan öğrendik. Ben ve arkadaşlarım bir 

zamanlar çiftlik balığı olarak yaşıyorduk. Orada insanlardan sınırları, 

farklı ulusları, düşman ne demektir onu, savaşları ve birçok şeyi 

öğrendik. Sonra bir gün deniz çok kabardı. Ve bizi tutsak kılan ağları 

parçaladı. Özgürlüğümüze kavuştuk. Sonra da canımız sıkıldı. 

İnsanlardan öğrendiklerimizi uygulayalım dedik. Buraya sınır yaptık. 

Ama bir düşmanımızın olması gerekiyordu. Yoksa sınırın bir işlevi 

olmazdı ki. Aramızdan bazıları karşı kıyılara gitti. Giderlerken dediler ki, 

‘Biz sizin düşmanınız olalım, siz bizim düşmanımız olun!’ Böylelikle 

bugünlere geldik!”83 

 

Göçmen bir balık olan Benli’nin karşı kıyıda doğduğu için sınırı geçememesi 

hem sınırların varlığını sorgulatır hem de Türkiye’nin sadece Avrupa’dan gelenlere 

mülteci olma hakkını tanımasını akla getirir. Tombik Balık’ın ikinci kitabı Tombik Balık 

Denizler Hepimizin öyküsü yine Tombik ve Benli’nin maceralarını anlatır. Bu kitapta 

Tombik ve Benli, botlarla başka ülkelere göç eden mülteci insanlarla karşılaşırlar. 

Botun batması sonucu suya düşen insanları görürler ve anlam veremezler. Denize düşen 

insanlara yardım eder ve onlara Yunanistan’a kadar eşlik ederler. Bu anlatıda mülteci 

olma durumu göçmen bir balık ile mültecilerin botlarla kaçışları ve ölüm tehlikesiyle 

dolu yolculukları balıkların gözünden anlatılır. Tombik Balık ve Benli’nin gözünden 

anlatılan mültecilik meselesi Tolstoy’un “alışkanlığı kırma” yöntemini hatırlatır. 

Tolstoy’un sürekli kullandığı bu yönteme hikâyelerinde sıkça rastlanır. Örneğin; 

Kholstomer adlı hikâyesinde anlatıcı bir attır, olayların bir atın gözüyle anlatılması 

hikâyenin içeriğini alışılmadık hâle getirir. Bu öyküde özel mülkiyet kurumunu atın 

nasıl gördüğü anlatılır.84 

Diğer anlatılar itibariyle biraz daha farklı bir eser olan Kayıktaki Çocuk kitabının 

üç farklı yazarı vardır. Adaptasyon örneği olan bu anlatı, Sevde Tuba Okçu tarafından 

                                                
83 Bektaş, Tombik Balık, s. 86. 
84 Victor Şklovski, Çev. Nazan Aksoy, Bülent Aksoy, “Bir Teknik Olarak Sanat”, Defter 5 (1988): 183. 
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Türkçe’ye kazandırılmıştır. Bu anlatıda Ahmet adlı karakterin ülkesinde istenmeyen 

şeyler olur ve tek başına sevdiği oyuncağını da alarak kayığına atlayarak denizlere 

açılır. “Hoşça kal güzel evim, hoşça kal güzel hurma bahçeleri, hoşça kal anneciğim.” 85 

Ahmet’in, annesini ülkelerine gelen bir felaket sonucu kaybetmiştir. Tek başına 

yolculuğa çıkan Ahmet refakatsiz mültecidir. Ahmet çıktığı bu yolculukta yeni evinin 

arayışı içindedir ve umutludur. Sırayla Suudi Arabistan, Türkiye, Hollanda, Almanya, 

Kanada, ABD, Kosta Rika ve Japonya’ya uğrar. Ahmet kayığı ile gittiği bu ülkelerde 

yeni bir arkadaş edinir, onunla oyunlar oynarlar fakat akşam olup eve gitme vakti 

gelince Ahmet tek başına kalır. Yukarıda adı geçen ülkelerin mülteci yasası ve o 

ülkelerin tutumları esas alınarak çocuklar Ahmet’i beraberlerinde götüremeyeceklerini 

söylerler. Çocukların ağzından devletlerin mülteci yasaları aktarılır. Ahmet’in Suudi 

Arabistan’da arkadaş olduğu çocuk, ülkelerinin mültecilere çok yardım ettiğini, 

Hollanda’da arkadaş olduğu çocuk onu burada istemeyenlerin olacağını, Türkiye’de 

zaten kendinden çok fazla olduğu için yer olmadığını, ABD’de arkadaş olduğu çocuk 

büyüyünce Ahmet’in sorun çıkarabileceğini, Japonya’da arkadaş olduğu çocuk 

Ahmet’in buradakilere benzemediği için yadırganacağını, Kosta Rika’da tanıştığı çocuk 

herkesin Ahmet’in buraya uyum sağlayamayacağını düşündüğünü, Kanada’da tanıştığı 

çocuk okula gitmediği için onu kabul etmeyeceklerini, Almanya’da arkadaş olduğu 

çocuk ise başka ülkelerin yardımı olmadan burada kalmasının imkânsız olduğunu 

söyler. Gittiği hiçbir ülke tarafından kabul edilmeyen ve ümidini yitiren Ahmet, tek 

başına kayığında yaşamaya başlar. Gece olunca Ahmet’in gittiği ülkelerde tanıştığı 

çocuklar bir araya gelir ve Ahmet’in tek başına ne yapacağını ve koskoca dünyada bir 

yer bulamamasını konuşurlar. Dolunay tarafından sesleri duyulan çocuklar dolunay 

yardımıyla dünyaya bir de tepeden bakarlar ve gördükleri manzara karşısında şaşırırlar. 

Çünkü dünyaya baktıkları zaman sınırların olmadığını görürler. 

Bu anlatı “Sınırlar yok, Dünya hepimizin, doğan her çocuk eşit ve özgürdür” 

sloganıyla savaşı, sınırları, yasaları eleştirir. Kitapta mülteci, savaş kelimesi hiç geçmez. 

Savaş yerine “istenmeyen şeyler” ifadesi kullanılır. Mülteci yerine “sizden, sizin gibi” 

ifadeleri kullanılır. Kendisine benzemeyenleri ötekileştiren “biz, siz” algısı oluşturan 

toplum düzenine eleştiri yapılır. 

                                                
85 Okçu ve diğer.,  Kayıktaki Çocuk, s. 5. 
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 Dünya İçin Bir Şans kitabında anlatıcı Can adında bir çocuktur. Can her şeyi 

merak eden sorular soran ve hayaller kuran bir çocuktur. Can’ın zihnini sürekli meşgul 

eden konulardan birisi de yıkılmış bir ülkeden gelen sınıf arkadaşı Tahir’dir. Çubuk 

Gözler adını verdiği formayla fantastik bir yolculuğa çıkan Can, burada gördüklerini 

Tahir’e anlatmak için sabırsızlanır. Olay genel itibariyle Can’ın zihnini meşgul eden ve 

merak ettiği sorular etrafında şekillenir. Diğer anlatılardan farklı olarak olayın 

kahramanı mülteci değildir. Şimdiye kadarki incelenilen anlatılarda mülteci bireyin iç 

dünyasına dha  Bu anlatıda ise Can’ın iç dünyası aracılığıyla savaş hakkındaki 

düşünceleri aktarılır. Can annesine yazdığı mektupta savaşla ilgili şunları söyler: 

 

Sence de dünya her şeyi bilmemiz ve anlamamız için fazla büyük ve 

karmaşık değil mi? Savaşlar örneğin. Dünyanın yakılıp yıkılması için 

neden bu çaba? Her akşam haberlerde, hemen kanalı değiştirsen de bir an 

için gördüğüm yıkılmış şehirler bir film sahnesi değil biliyorum. Sen 

henüz Tahir’i de tanımıyorsun üstelik. Nedense sana ondan bahsetmekten 

çekindim. Sınıfımıza yıkılmış bir şehirden geldiği için hissettiği suçluluk  

bana da bulaştı sanki de sakladım. Yüzünden silinmeyen korkulu ifade, 

bizim de evimizin tepesine bir bomba düşme ihtimalini bana yineleyip 

duruyor. Geceleri uyuyamıyorum bazen, biliyor musun anne? Uyusam da 

Tahir’le sokaklarda koşturduğumuzu, hep birilerinden ve bir yerlerden 

kaçtığımızı görüyorum. Tahir’in yüzü içime işledi sanki. Sırf yüzü olsa 

iyi, ifadesi asıl.86 

 

Can’ın sorgulayan tavrı savaş konusunda da devam eder. “Ben Can. On iki 

yaşındayım. bugün bir savaşın bir gezegeni ve üzerinde canlı cansız ne varsa bir hiç 

uğruna yok edebileceğini öğrendim. Akşam haberlerinde gördüğüm yıkılmış şehirler 

buranın yanında hiç kalır…”87 

Sadece Tahir’i de değil mülteci çocukların içine düştüktüleri durumu sorgulayan 

Can, karakterle kendini özdeşleştirme, empati kurma hâlinin en iyi örneklerinden 

biridir. 

 

Tahir düşüyor aklıma… Suriyeli diğer çocuklar… Sokakta uyuyan, kirli 

yüzlü, oyuncaksız, karnı aç çocuklar. Bazen annem onlara yemek 

götürürdü. Ben bir an önce kaçıp uzaklaşmak isterdim. Üzüntüme 

dayanamadığımdan, daha fazla düşünmekten korktuğumdan, daha fazla 

düşünürsem ya ömrümce ya hep mutsuz olursam diye. Üstelik öyle 

                                                
86 Ece Erdoğuş Levi, Dünya İçin Bir Şans, İstanbul: Hep Kitap, 2017, s. 13. 
87 Levi, Dünya İçin, s. 49. 
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çoktular ki hemen hemen her köşe başında; oyuncaklarımı paylaşmanın 

asla yetmeyeceğini bilirdim. Benim olan her şeyi versem de asla 

yetmezdi. Sadece “yemek” demeyi bilen o çocuk mesela… Yanımıza 

gelip “yemek” , “yemek” , “yemek”… 88 

 

Mülteci bireyin bakış açısıyla anlatılan kitaplarda savaş, adalet sorgulamaları 

mülteci bireyin ağzından aktarılır. Dünya İçin Bir Şans kitabında mülteci olmayan birisi 

içinde bulunulan bu düzeni sorgular. “Adaletin nasıl işlediğini bilebilir miyiz diye 

düşünüp duruyorum. Çünkü bu adil değil… Sonra bazı insanlar neden bu kadar acı 

çekiyor diye soruyorum. Neden biri kör oluyor, biri savaştan kaçıyor, birininse başına 

yıldırım düşüyor.”89 

Konaktakiler kitabında Adeviye, hem ülkesinden ayrılma, hem kocasının ölümü, 

hem de güvendiği insanların onu yarı yolda bırakması üzerine büyük bir yıkım yaşar. 

Kocasının olmaması erkek rolünü de üstlenmesine sebep olur. Anne, baba, mülteci, 

kadın kimlikleri altında ezilen Adeviye ruhsal olarak yorgun ve ümitsizdir. 

 

“Eşi Zeyyat’ı düşündü bir an, onun o kapkara gözlerinin, güldüğünde 

ortaya çıkan küçücük gamzesini. Çok eski bir hayatta, güzel bir kızları 

olsun istemişlerdi. İşte Leylâ vardı şimdi, ama Zeyyat yoktu. Evindeki 

köşesi yoktu. Sevdiği insanlar, alıştığı eşyalar yoktu. Bilmediği yerlerde 

beş kuruş parası olmadan sabahlamaktan, insan sayılmamaktan 

yorgundu, kızgındı. 90 

 

“Suriye’den kaçtım ben. Eşim savaşta öldü. Kızım için korkuyorum. 

Kimseleri tanımıyorum burada.” O âna kadar güçlükle tuttuğu gözyaşları 

yanaklarından süzülmeye başladı. “Bugün, Türkiye’ye önce gelenlerden 

bir iki tanıdıkla buluşacaktım, ama gelen giden yok. Kandırdılar beni.” 

Bir an için Leylâ’nın endişeli gözlerine bakıp, çaresizlik içinde haykırdı: 

“Allah’ım ne yapacağım ben.”91 

 

Kırlangıç Zamanı adlı eser içinde birbirinden bağımsız öykülerden oluşur. Bu 

öykülerden iki tanesi mülteci konuludur. Mülteci konulu öykülerden bir tanesi “Zeytin 

Ağaçlarına İnanın” adlı öyküdür. Ali, annesi kız kardeşleri Ayşe ve Elise ile birlikte 

ülkeleriden göç etmek zorunda kalırlar. Arkalarında ise babalarını bırakırlar. Ali, annesi 

ve kız kardeşiyle birlikte sığındıkları ülkede geride bıraktığı babasını ve evini özlemle 

                                                
88 Levi, Dünya İçin, s. 53. 
89 Levi, Dünya İçin, s. 51. 
90 Karakaşlı, Konaktakiler, s. 135. 
91 Karakaşlı, Konaktakiler, s. 88. 
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hatırlar: “Savaştan önce beş kişiydik: Ben Ali, kız kardeşlerim Ayşe ve Elise, dünyanın 

en yumuşak ellerine sahip annem Ahra ve güzel kaşlı babam Hicri. zeytinler içinde bir 

köyümüz vardı.”92 

Geçmişin izlerini silmeden yeni bir gelecek tahayyülü, sevdiklerini hazırlıksız 

kaybedenler, alışılageldik düzenin değişmesi, sığınılan ülkeye adaptasyon ve uyum 

süreci, ötekileştirme ve ayrımcılık, düzeni sorgulama gibi temel meseleler anlatılarda 

mültecilerin dilinden aktarılmıştır. 

Geçmişi, Suriye’yi hatırlama, geçmişle bağ kurma kitap boyunca sıkça 

rastlanılan durumlardan biridir. Juju bisikletiyle, Beşir ülkesinden aldığı toprakla, Salif 

ise müzik aletiyle bağ kurar ve bu nesneler onları geçmiş güzel günlere götürür. Bağ 

kurdukları bu nesneler sayesinde savaşın olmadığı, eski güzel günleri hatırlarlar. Bu 

nesneler karakterleri geçmişe götürür. Kuş Olsam Evime Uçsam öyküsünde bomba 

sesini duyunca Beşir’in korkup savaşı hatırlaması, Umut Sokağı Çocukları anlatısında 

göç ettikleri bölgede gördükleri köpeğin Suriye’deki köpeklerini hatırlatması, yaptıkları 

yemeklerin evlerinde yaptıkları yemeği hatırlatması…  

Kuş Olsam Evime Uçsam anlatısında Beşir’in annesi ilk kez savaştan kaçıp 

güvenli bölgeye geldiklerinde Suriye’de giydiği elbiseyi giyer. Annenin Suriye’deki 

elbiseyi giymesi savaştan önceki yaşamını hatırlamak istemesi ve savaşı unutmak 

istemesindendir.  

 

“Ah! Şimdi evde olsak; hepsini, sıcak yemeklerin olduğu bir sofranın 

başına toplasam; gülüşlerini izlesem doyasıya, oyun için yaptıkları o 

sevimli atışmalar… Sonra oyuna salsam yeniden, sokağın güvenli 

olduğundan kuşku  duymadan… El ele tutuşarak okula gidişlerini 

izlesem. Yine o küçük kavgalarına tanık olsam kızarak… Birer elma ya 

da şekerlemeyle yüzlerinde açan gülümsemelere konsam.. Tek düşüncem 

onları nasıl sevindireceğim olsa… Kapıya geç gelen sütçüye 

söylensem… Komşu kadınlarla kapı önü söyleşilerine dalıp ocakta taşan 

süte üzülsem yalnızca. Bahçedeki sebzeleri çapalarken, onları kesen tarla 

farelerini arasam öfkeyle yine… Temizlik yapmaktan yorulsam, her 

günkü ev işlerinden bıkıp söylensem kendi kendime… Çocukların 

üstlerini ne çok kirlettiğine hayıflansam, yığılan çamaşırların altında 

kalmışım gibi oflayıp puflasam… Ah! Dünler bunca yakınken, bu kadar 

çabuk mu şekil değiştirip yaşayabilme savaşna mı dönüşecekti?”93 

 

                                                
92 Ahmet Büke, Kırlangıç Zamanı, İstanbul: Günışığı Kitaplığı: İstanbul, 2019, s. 28. 
93 Yamaç, Kaçış, s. 32-33. 
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Ayşe Yamaç’ın Kaçış kitabında konu daha çok ülkelerinden göç etme sürecine 

ve bu süreçte yaşananlara odaklanmıştır. Bu sebeple diğer kitaplara nazaran göç etme 

sürecindeki geçmişi hatırlatama daha çoktur.  

 

Evdeyken yaptığı börekler, çörekler; içlerini bin bir özenle hazırladığı 

peynirli ya da kıymalı gözlemeler; kokusunun bütün mahalleyi sardığı 

mayalı mayasız ekmekler geliyordu aklına, içini çekiyordu. Çocuklar bile 

yakınmadığına göre, kendisinin bunları düşünmesinin bir anlamı 

olmadığını bilse de üzülmemek elinden gelmiyordu.94 

 

Umut Sokağı Çocukları, Kömür Karası Çocuk kitaplarında göç etme sahneleri 

yoktur. Ülkelerinden gelip Türkiye’ye sığındıktan sonraki yaşama odaklanılmıştır. Kuş 

Olsam Evime Uçsam anlatısında Beşir, Suriye’den ayrılmadan önce cebine attığı toprağı 

yolculuğu boyunca ve sonrasında hep yanında taşır. Toprak ülkesi arasındaki bağ olur. 

Böylece gittiği her yerde ülkesini yanında taşıdığı hissi ve bir gün ülkesine döneceği 

ümidi olur. Laura S. Matthews’in Balık kitabında da çocuk karakter göç etmeden önce 

yaşadıkları yerden su birikintisi içinde bulduğu balığı yanında götürür. Yolculuk 

boyunca balık hep yanındadır. Balık ve toprak metaforu yaşanılan yerle bağın, aidiyetlik 

duygusunun bir simgesi olur. 

 

Elimi cebime soktum. Karıştırdım toprağı. Minik tohumu buldum. Fark 

etmemiştim ki… Cebime koymuştum sadece. “Peki ne yapmalıyım 

Tartus? Tohum burada ama sen Halep’tesin. Nasıl kaçacaksın anlamadım 

ki?”  “Yakında ben de savaşta yok olup gideceğim Beşir. Tohumumu 

sakla. Beni gittiğin yere götür ve toprağa ek. Bak, bende kapılardan 

geçtim. Ne demişti annen? ‘Gidenlerden olduk…’Şimdi o tohumda 

yaşıyorum. senin sayende savaştan kaçmayı başardım. Halep’teki 

gövdemin, dallarımın ömrü azaldı. Savaş bitecek gibi değil.”95 

 

Kitapta savaşın, bombanın verdiği zararın ne derece büyük olduğunu ve 

yüzyıllar boyunca etkisinin devam ettiğinin en büyük örneği olan Hiroşima olayına ve 

Hiroşima’nın verdiği zarar yüzünden hayatını kaybeden Sadako Sasaki’nin hikâyesine 

de yer verilmiştir. Sasaki olsun Beşir olsun hangi ülkeden, milletten, dinden ya da 

kültürden olduğu fark etmeksizin çocuklar, insanlar ve bütün canlılar için savaşın aynı 

derecede etki ettiğini vurgulaması önemlidir. 

                                                
94 Yamaç, Kaçış, s. 38-39. 
95 Öztürk, Kuş Olsam, s. 42. 
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Anlatıda Beşir’in cebine attığı topraktaki tohumla konuşma sahnesinde ağaç, 

savaşın onları da nasıl etkilediğinden bahseder.  

 

Annem savaşta yandı Beşir. Füze düştü üstüne. Dalları, yaprakları 

kurudu, karardı. İnsanlar ‘adınla yaşa’ der, duydun mu hiç? Gövdeme 

yaslanan yaşlı biri söylemişti torununa. Ben de annem yanıp küle 

dönüşürken karar verdim. Adım bundan sonra Tartus dedim. İnsanlar 

gemilere binip kaçtılar. Kaçmak istedim Beşir. Limanlar bana kaçmak 

için ümit veriyor. Biz ağaçlar çabuk unuturuz. Ben hatırlamak istedim. 

Savaşlar sadece insanlara değil, bütün canlılara zarar verir. İnsanlar zarar 

verdiğinde ağaç yine filizlenecek, hayata dönecek yer arar. İşte ben bu 

yüzden unutmak istemiyorum ve savaştan kaçmak istemiyorum. Bak, biz 

de yanabiliyoruz, ölebiliyoruz. Ama biz çabuk affediyoruz insanları. Ben 

unutmak istemedim Beşir.”96 

 

Ağacın savaştan zarar gördüğünü söylemesi savaşın ekolojik boyutlarına da 

dikkat çeker. Kuş Olsam Evime Uçsam öyküsünde ağaç üzerinden savaşın bitkiler, 

ekolojik yaşam üzerindeki etkisi anlatılır. Savaşın hayvanlara olan etkisi ise Tombik 

Balık Mutluluk Peşinde kitabı ile anlatılır. Bu anlatıda karakterlerin hepsi hayvandır. 

Fabl örneği olan Tombik Balık Mutluluk Peşinde öyküsünde bir balığın insanlar 

yüzünden doğduğu topraklardan ayrı kalmasını, sınır kavramı sorgulamasını ve öteki 

olmanın hikâyesi okunur.  

Anlatılarda duyularla geçmişi hatırlama fazladır. Kuş Olsam Evime Uçsam 

öyküsünde Beşir annesinin dolaptaki elbisesini koklar çünkü Suriye’deki evleri gibi 

kokar. Juju öyküsünde Juju arkadaşı Irmakların evine gitmeyi çok sever çünkü 

Suriyedeki evlerinin kokusunu hatırlatır.  

Umut Sokağı Çocukları öyküsünde çocuk karakterlerden biri Suriyedeki 

evlerinin çizilmesi istendiğinde evlerini en son bıraktıkları hâlde yıkık, dökük bir 

şekilde çizer, diğer çocuk karakter ise evi savaştan önceki hâliyle çizer. 

 

İkiye böldüğümüz duvarın bana ait olan tarafına geçiyor, resmime 

kaldığım yerden devam ediyorum. Babam görse, terslenir. Otelci Amca 

duvarını kirlettiğimiz için kızar, hatta belki fazladan para ister bizden. 

Annem ses etmiyor. Bir keresinde babam resim  yapalım diye kağıt 

getirmişti, ama duvara çizmek daha güzel oluyor. Kâğıda çizdiğim resim 

buruştu, üstüne çay damladı, değişti. Oysa duvara çizdiğin resim ilk 
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yaptığın gibi kalıyor. Ben, hiçbir şey değişmesin, her şey aynı kalsın 

istiyorum. Hasan’ın bölümüne taşmamaya özen göstererek evimizin 

çatısını tamamlamaya başlıyorum; bacanın üstüne tüten dumanı 

koyuyorum, bahçeye de kayısı ağacımızı. Hatta kayısı ağacının dallarına 

bir de salıncak çiziyorum. Hasan’a bakıyorum, annemle birlikte camdan 

dışarıyı seyrediyor. ‘İyi,’ diyorum kendi kendime, ‘görse şimdi salıncağa 

laf eder.’ O, her şeyi olduğu gibi çizmemi istiyor. Hasan evimizi, 

bıraktığımız günkü gibi resmediyor; duvarlar yıkılmış, sokak kapısı yok, 

pencereler kırık. “Unutmayalım diye,” diyor. Ah abim! Nasıl unutabiliriz 

ki? Ben evimizin eski halini çiziyorum. Savaş başlamadan önceki halini. 

Hem, kayısı ağacında bir salıncağımız olsun isterdim hep; 

Fatmalarınkenden. Annem düşeceğimizden korkardı. Yoksa babam 

yapacaktı bir tane. Varmış gibi hatırlasam ne olur ki? Salıncağın üstüne 

kendimi çiziyorum. En yukarıdayken. İpini iyice uzun tutuyorum; 

salıncak Hasan’ın çizdiklerinin yukarısında kalıyor. Yıkıntılar altında 

kalmış, ben onları görmüyormuşum gibi oluyor, seviniyorum.97  

 

Ev, TDK’nın tanımına göre soy, nesil, sıla, vatan, memlekettir. Bildiğimiz, aşina 

olduğumuz, kendimizi içinde rahat, güvenli ve huzurlu hissettiğimiz yer; korunak; bizi 

dışarıdan koruyan bir sığınaktır. Kendimizi güvende hissetmek istediğimizde, 

zihnimizin derinliklerinde yeniden ve yeniden sığındığımız yer. John Berger’e göre, 

“dünyanın merkezi”: dünyayı kurmaya başladığımız yer. Gaston Bachelard’a göre ise 

“ilk evrenimiz”, anıların ve düşlerin ilk barınağıdır.98 Ev; mahremiyet alanı, birçok 

anıların, hatıraların buldunduğu hatıra kutusu, sıcak bir yuva, huzur, mutluluk, sığınak 

gibi birçok kavrama karşılık gelir. Mültecilerin evlerini özlemesi ve evlerine geri 

döneceklerini düşlemeleri eve yüklenen bütün bu anlamlar sebebiyledir. 

  

                                                
97 Öztürk, Kuş Olsam, s. 18. 
98 K24, “İki Oda Bir Salona Sığmayanlar”, https://t24.com.tr/k24/yazi/iki-oda-bir-salona-

sigmayanlar,2102 (erişim 08.06.2019). 

https://t24.com.tr/k24/yazi/iki-oda-bir-salona-sigmayanlar,2102
https://t24.com.tr/k24/yazi/iki-oda-bir-salona-sigmayanlar,2102
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2.4.  Eserlerde Mültecilerin Karşılaştığı Sorunlar 

 

2.4.1.  Kimlik Sorunu 

 

Kimlik, “öteki” ile ve “ötekiye karşı” etkileşim yoluyla şekillenen sosyal bir olgu ve 

dinamik bir süreçtir.99 Türkiye’deki Suriyelilerin coğrafi konum nedeniyle mülteci 

olamaması ve durumlarının belirsizliği onların herhangi bir kimliğe ait olmasını 

engeller. Kimlik, insanın yaşadığı yerle olan bağının ve görünür olduğunun bir 

göstergesidir. 

 2014 yılında “Geçici Koruma Yönetmeliği”nin çıkartılmasıyla birlikte 

yönetmelik kapsamında Suriyeliler “geçici koruma kimlik belgesine” sahip oldular. Bu 

belge ile sağlık, sosyal hizmetlere erişim, iş ve eğitim gibi temel haklar elde ettiler. 

Eserlerde mültecilerin, geldikleri ülkede resmi olarak kayıtları yoktur ve kimliksiztirler. 

Mültecilerin resmiyette görünür olmamaları onları kaçak durumuna düşürmüş ve birçok 

temel haklardan mahrum bırakmıştır.  

 Anlatılarda karakterlerin resmiyette görünür olmamaları çocuk karakterler 

tarafından dile getirilir. Juju Beni Unutma öyküsünde Juju kendilerini vatansız olarak 

görür ve bu durumu da şu sözlerle dile getirir: “Gitmek istemem. Burada kalmak da 

istemem. Vatansızmışız biz. Vatansız olmak istemem.”100 Juju’nun ülkelerinden göç 

edip Türkiye’ye geldikten sonra bir kardeşi olur. Fakat geldikleri ülkede herhangi bir 

kimliğe sahip olmadıkları için kardeşinin de kimliği yoktur. Kardeşinin doğumuyla Juju 

geçmişe gider ve kamptaki günlerini hatırlar. Juju’nun kampa dair hatırladığı bir anı, 

onun vatansız olmayı bir kez daha sorgulamasına sebep olur. “Kamptayken doğan bir 

bebeğe Dilbirin adını vermişlerdi. Anlamı “Yaralı Yürek.” Bir de Bewar, vardı; ülkesiz 

demekmiş. Benim kardeşim de Bewar mı olacak? Ülkesiz… Kim ister adının Bewar 

olmasını? Kim ister ülkesiz olmayı?”101  

 Mülteci olma hâli isimleri bile etkiler. Juju eğer bulundukları ülkenin vatandaşı 

olurlarsa kendi isimlerinin değiştirileceğini düşünür. “Vatandaşlık ne demek 

bilmiyorum ama adımı değiştirmek istemiyorum. Türkiye’ye gelmek de istemiyordum. 

                                                
99 Hüsamettin İnanç, AB’ye Entegrasyon Sürecinde Türkiye’nin Kimlik Problemleri, Ankara: Adres 

Yayınları, 2005, s. 15-16. 
100 Sezer, Juju, s. 85. 
101 Sezer, Juju, s. 26. 
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Arkadaşlarım, okulum, akrabalarım hep Suriye’de kaldı. Bize burada mülteci diyorlar. 

Başka ülkelerden gelince böyle oluyormuş.”102  

Kömür Karası Çocuk kitabında Salif ve annesi kaçak yollarla Türkiye’ye giriş 

yaparlar ve yakalanmamak için polislerden kaçarlar. Kendileri gibi herhangi bir kimliğe 

ve statüye sahip olmyan insanların yaşadığı bir mahallede yaşamaya başlarlar. Salif, 

mahallede yaşadıkları süre zarfında bir okulun müzik ekibine dahil olur. Salif’teki 

müzik yeteneğinin farkına varan müzik öğretmeni Salif’in okula kayıt olması için 

uğraşır. Fakat okul müdürü Salif’in kimliksiz olması sebeiyle onun okul kaydını 

yapmayı kabul etmez. 

 

“Bildiğin gibi, çocuğun hiçbir yerde kaydı yok,” dedi Müdür. “Hem öyle 

hem değil!” dedi Müdür. “Salih kimliksiz. Ve kimsesiz. Nüfus kağıdı 

yok, pasaportu yok ve tabii, oturma izni yok. Hiçbir şey yok. Yok yok 

yok… Okula kaydedemiyoruz. Bir hayalet o. Aslında var olmayan 

biri…”103 

 

Kaçış kitabında diğer anlatılardan farklı olarak sığınılan ülkenin vatandaşı olmak 

için ne yapılması gerektiğine dair bir duruma rastlanır. 

 

Baran, vatandaşlarla söyleşmeye başladı. Bu ülkede yaşamak için ne 

yapmaları gerektiğini öğrenmeye çalışıyordu. Onlar da bütün bildiklerini 

öğrendiler. Bir dilekçe ile yetkili makamlara başvurması gerekiyordu. 

Kendieri bunu yapmış, sonucu bekliyorlardı. Baran’a da yardım 

edebilirlerdi.104 

 

Kimlik sorununa üç eserde değinilmiştir. Juju Beni Unutma anlatısında 

Türkiye’de doğan bir bebeğin kimlik belirsizliği sebebiyle isim sahibi olamamasına, 

Kömür Karası Çocuk anlatısında eğitim hakkından mahrum bırakılmaya değinilmiştir. 

Kaçış kitabında ise geldikleri yerde yaşamlarını sürdürebilmek için kimlik başvurusu 

yapmaları gerektiği vurgulanmıştır. 

2.4.2.  Sığınma Kampı 

 

Çadır kent olarak adlandırılan sığınma kampları Türkiye’de AFAD’a bağlı olarak 

hizmet vermektedir. AFAD’ın 2017 verilerine bakıldığında Hatay’da 4, Gaziantep’te 4, 

                                                
102 Sezer, Juju, s. 5. 
103 Öztürk, Kuş Olsam, s. 71. 
104 Yamaç, Kaçış, s. 133. 
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Şanlıurfa’da 4, Kilis’te 2, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana ve Malatya’da 1, 

Osmaniye’de 2 geçici barınma merkezlerine rastlanır. Geçici barınma merkezlerinde 

kalan Suriyelilerin sayısı ise 13 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 109 bin 262 kişi olarak 

açıklanmıştır. Kamplarda yaşayan Suriyeli sayısının 2018’in başından bu yana 118 bin 

989 kişi azaldığı görülür. Bugünkü verilere bakıldığı zaman  Suriyelilerin yalnızca 

%3,02’si kamplarda yaşamlarını sürdürür. 

İçinde okul, sağlık birimi, park alanları, pazar gibi birçok özellik barındıran 

Türkiye’deki kamplar ABD'li aktivist Daniel Puls tarafından mülteci kampları içinde 

dünyadaki en iyi kamplar olarak değerlendirilmiştir. 

Eserlerde sadece Kuş Olsam Evime Uçsam ve Kaçış kitaplarında sığınma kampı 

ve orada yaşanılan durumlar vardır. Kuş Olsam Evime Uçsam öyküsünde Beşir ve ailesi 

ülkelerinden kaçtıktan sonra sığınma kampına gelirler. Sığınma kampına geldikleri ilk 

günü Beşir şu şekilde anlatır: 

 

Ayağımı yere basınca düşer gibi oldum. Taş var çünkü. Batıyor. Kampın 

dışında dağlar, tepeler var. Bazı yerlerde toprak kırmızı sanki. Rüzgâr da 

çok. Ağaç ve ev yok ki. Olsa yavaş eserdi. Üşüdüm biraz. İçeri girdik. 

Çadırların arasındaki yol, toprak. Gufran’la ayrılmadık birbirimizden. 

Alıştı o bana. Abi oldum ben.105 

 

Anlatıda sığınma kampı ve oradaki insanlar Beşir’in gözünden anlatılır: 

“İnsanlar çadırların önünde oturuyor. Gülmüyorlar. Ağlamıyorlar da… Birisi onlara 

sadece oturun demiş sanki. Bildim ben. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ben de ne 

yapacağımı bilmem bazen. Dururum sadece beklerim.”106 

Anlatıda Beşir ve ailesinin Türkiye’de hangi şehirdeki sığınma kampına 

geldiğine dair bir detaya rastlanmaz. Ama kaldıkları sığınma kampında bomba seslerini 

duydukları için sınıra yakın olan Hatay’da bir sığınma kampında kaldıkları fikrine 

varılır. 

 

 “İşte burası! Evimiz gibi değil, biliyorum. Ama başımızı sokacak bir yer 

var en azından.” Babam öyle söyleyince annem elini tuttu. Başını 

babamın omzuna koydu. Konuşmadık. İçeri girdik. Sadece toprak var. 

Toprak bazen yağmur kokar. Öyle kokuyor. İçerisi ıslak gibi. Üşüdüm 

                                                
105 Öztürk, Kuş Olsam, s. 44. 
106 Öztürk, Kuş Olsam, s. 38. 
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biraz. Gufran gelmedi. Annesinden ayrılmak istemez o. Çadırların arası 

kalabalık olmuş. Sandalyelerini çıkarmışlar dışarı. Bazısı yere oturuyor. 

Çocuk sesleri gelmeye başladı. Üzerlerindeki kıyafetler eski. Bazısının 

dizi yırtık. Kirli görünüyorlar. Düşündüm birden. Çadırda banyo yok ki. 

Nasıl yıkanacağız.107 

 

Sığınma kamplarının geçici olmaktan çıkıp kalıcı çadır kentler konumuna 

gelmesi ve burada yaşayan insan sayısının giderek artması ve Beşir’in sığınma 

kampındaki bir görevliyle yaptıkları şu konuşmasıyla dile getirilir. 

 

 “Yeni gelenler var, biliyorsun değil mi? sınırda bekleyenler. Kampta yer, 

yok denecek kadar az Beşir.” “Çocuklar nerede uyuyor? Öyle açıkta mı? 

toprağın üstünde mi?” Şu anda evet. Tel örgülerin dibindeler. Sınır 

kapısında yüzlerce insan var. Yerleştirecek kamp bulmamız gerek. Sizin 

kamp şehir gibi kalabalık.”108 

 

Kaçış romanında uzun bir yolculuktan sonra sığınma kampına ulaşan Şehnaz ve 

ailesi ilk kez gördükleri sığınma kampı karşısında şaşkındırlar. 

 

Sonunda, kendileri gibi savaştan kaçanların sığındığı kampa geldiler. 

Günlerdir insan yüzü görmeyen çocuklar, kalabalığa şaşkınlıkla bakıp 

kalmışlardı. Kendilerine benzeyen kir pas içinde, yüzleri solmuş 

yorgunlukları yüzlerinden okunan ve bütün bunlara aldırmadan oyun 

oynayan çocuklar… Bir de kendi mahallelerindeyken kapı önlerinde 

yaptıkları gibi, hüzünlerini birbirleriyle değiş tokuş edercesine, çadır 

önlerinde söyleşen kadınlar… Şaşkınlıklarını üzerlerinden atar atmaz, 

hepsinin yüzünde, az da olsa bir gülümseme oluşmuştu. Bu gülümseme 

mutluluktan değil, kendileri gibi insanlar görmenin hoşnutluğundandı. 

Yola çıktıklarından beri; uzaktan izledikleri tutsakların, alışveriş ettikleri 

bakkalın, kendilerini yabanıl ve acıyan gözlerle izleyen köylülerin 

dışında insan yüzü görmemişlerdi. Kampın yöneticilerinin olduğu yere 

yürüdüler hep birlikte. Babaları kendilerini tanıtırken, Ahmet ile Şehnaz 

de kendi aralarında konuşmaya başladı: “Aboooov! Ne kadar çok çadır 

var abla!.. Bu kadar çadırı bir arada hiç görmemiştim daha önce. Bunlar 

savaştan mı kaçmış abla?”109 

 

Sığınma kamplarının yaşam kalitelerinin çok iyi olmadığı ve insancıl yaşama 

şartlarının sunulmadığı bilinen bir gerçektir. Sığınma kamplarının yaşam şartları, 

koşulları Kaçış romanında detaylı olarak anlatılır.  

                                                
107 Öztürk, Kuş Olsam, s. 48-49. 
108 Öztürk, Kuş Olsam, s. 45. 
109 Yamaç, Kaçış, s. 111-112. 
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Şehnaz  ile Ahmet, bu yeni yaşamdan çok hoşnut da değillerdi. Evden 

çıktıklarından beri ilk kez sulu yemek yemişlerdi. Ev gibi olmasa da 

korkusuzca uyuyacak bir çadırları, doyasıya oynayacak zamanları ve 

arkadaşları olmuştu. Çadırlarında elektrik bile vardı. En önemlisi de 

yeniden çocuk olmuşlardı. Yıkanamıyorlardı belki; tozun toprağın, 

çamurun içinde oynuyorlardı ama oynayabiliyorlardı ya!.. Üstelik, 

sırtlarında yükle, yüreklerinde korkuyla yürümek zorunda da değillerdi. 

Bu da onlara yetiyordu.  Şehnaz’ı en çok mutlu eden olaylardan biri de 

komşularının kızı Sare’nin orada olmasıydı; hem de birkaç çadır 

ötelerinde… Onlardan çok önce çıkıp ulaşmışlardı buraya. Masal 

anlatmıyordu eskisi gibi; yolda yaşadıkları sıkıntıları anlatıp duruyor, 

epeyce de üzgün görünüyordu ama onu orada görmek yetmişti Şehnaz’a. 

Onun üzüntüsünün asıl nedenini, birkaç gün sonra annesiyle babasının 

konuşmalarına kulak misafiri olurken öğrenmişti. Yolda, Nare kadar olan 

küçük erkek kardeşi Ali’yi yitirmişti Sare. Ali’nin yola dayanamayıp 

hastalandığını, yeterli su ve ilaç da bulamadıkları için ishalden 

kurtaramadıklarını öğrenmek, kendilerinin şanslı olduğunu düşünmesine 

neden olmuş; bundan da utanç duymuştu. Bunu Sare’nin anlatmamasına 

şaşırmıştı biraz. “Belki de unutmak istiyor,” diye düşünüp annesiyle 

babasının konuşmalarına dönmüştü.110 

 

İki anlatı da kampta yaşam sürüldükten sonra daha iyi şartlar altında yaşamak 

için başka yerlere gidilir.  

 

“Hazırlanalım artık, dedi. Yola çıkmamız gerekiyor. “Nereye gideceğiz 

Baran? Buradan daha iyi bir yer bulabilecek misin?” “Bu pisliğe 

katlanmak için mi bunca yol geldik? çevrene bir baksana Şehrazat!.. 

Burada bir gelecek görüyor musun? Yıkanamıyoruz, yeterince 

beslenemiyoruz; sele suya karışmamızı saymıyorum bile! Günde bir 

öğün, açlıktan ölmeyecek kadar yiyecekle ne kadar yaşayabiliriz? 

Yakında paramızda tükenir. Savaş nedeniyle değeri epeyce düştüğünden, 

umduğumuzdan daha az kaldı elimizde. Üstelik çok geçmez, salgın 

hastalıklar da görülebilir burada. Kış da kapımızda hem; soğuklar 

başlayınca, bu çadır bizi ısıtmayacak. Yağmurda, karda, soğukta 

yapacağız?111 

 

Sığınma kampları geçici olarak bir çözüm sunsa da uzun vadede yaşam şartlarını 

zorlaştırır. Ne kadar iyileştirme yapılsa da binlerce insanın bir arada yaşaması özellikle 

de kışın imkansız hâle gelir.  

 

                                                
110 Yamaç, Kaçış, s. 114. 
111 Yamaç, Kaçış, s. 123. 
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“Bulunacak çözümlerin hepsi geçici Şehrazat!.. Sel bastığında, küçük 

birer soba dağıtmanın dışında ne yaptılar? Onları da suçlamıyorum; 

ellerinden gelen bu çünkü! Üstelik, ne savaş biteceğe benziyor, ne de 

yakın zamanda ülkemize döneceğimiz konusunda var. Kar kış 

başlayınca, şimdiki yardımların da çoğu kesilecek. O zaman istesek de 

yürüyemeyeceği. Hep el eline bakarak mı yaşayacağız? Evet, haklısın! 

Sorun yalnızca bizim değil, buradaki insanların hepsinin ama benim 

gücüm ancak sizi düşünmeye yetiyor. Keşke, elimde bir sihirli değnek 

olsa da savaşı bitirebilsem ya da hepsinin sorununa bir çözüm 

bulabilseydim! “Haklısın ama o kadar güç geliyor ki yeniden yollara 

düşmek…” “Güç de olsa yürümemiz, insanca yaşayacağımız bir yer 

bulmamız gerekiyor. Çocuklarımız okula gitmeli. Bizim de bir işimiz ve 

evimiz olmalı, en azından ülkemize dönünceye kadar.” “Böyle bir yer var 

mı? uzun süredir böyle bir yaşam gördük mü? Senin dediğin gibi bir 

yaşamı ben de istiyorum ama buna inancımı yitirdim artık. Yakında 

olmasa da gelecek zamanların birinde ülkemize dönebilecek miyiz 

gerçekten? Bu savaşın biteceği var mı?” “Olmaz mı Şehrazat? Sen, 

herkesin bizim gibi yaşadığını mı sanıyorsun? Savaşın olmadığı ülkeler 

de var. İnsanlar işe, çocuklar okula gidiyor, sıcacık evlerinde oturuyorlar. 

Böyle bir yeri buluncaya kadar yürüyeceğiz.112 

 

13 anlatının sadece ikisinde gelinen ülkede önce sığınma kampına sığınılır. 

Sığınma kamplarının yaşam şartlarının çok iyi olmaması ve gelinen ülkenin transit ülke 

olarak görülmesi sebebiyle sığınma kampları uzun vadeli yaşam yerleri olarak 

görülmez.  

2.4.3.  Akran Zorbalığı 

 

İnsan dünyayı olduğu gibi diğer insanları da kategorilere ayırarak değerlendirir. Bu 

sınıflamada “biz-onlar” ayrımı, “normal-anormal” diğer bir deyişle “benzer-farklı”  

kalıplarına göre yapılır. Buna göre bize benzeyenleri çekici bulup hoşlanırken bize 

benzemeyenlere karşı olumsuz bir tutum ve önyargı geliştiririz.113 Eserlerde mülteci 

çocuklar sıkça akran zorbalığına maruz kalır. Juju Beni Unutma anlatısında Juju kardeşi 

Teslime ile gittikleri çocuk parkında akran zorbalığına maruz kalmışlardır ve bu durum 

anlatıda şu şekilde dile getirilir: 

 

Çocuk bahçesine götürmüştüm onu. Hep götürürdüm ama kendi başına 

sessizce kayar, sallanır ve gelirdi yanıma. Diğer çocuklardan bazıları, 

dilsiz diye bağırırdı ona. “Kardeşim dilsiz değil benim!” “Niye 

                                                
112 Yamaç, Kaçış, s. 124. 
113 Gürle,” Refakatsiz Sığınmacı ve Mülteci”, s. 47. 
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konuşmuyor o zaman?” “Hadi, konuş da görelim bakalım!” konuşmak 

görülmez ki duyulur! Bunu bile bilmiyorlar. Zehra abla var. Kızıyor o 

çocuklara. “Ayıp değil mi? size yapılsa ister misiniz?” diyor.  Derin’le 

Arya iyi kızlar. Teslime’ye iyi davranıyorlar. Ondan üç yaş büyükler. O 

gün, “Şeker ister misin?” diye sordu Arya. Teslime önce konuşmadı. 

Arya’nın yüzüne baktı. O, elindeki şekeri uzatmış, gülümsüyordu. 

“Teşekkür ederim” dedi Teslime. Şekeri alıp yanıma koştu. “Juju, bak, 

Arya şeker verdi bana.” Sonra diğer çocuklara döndü, bağırdı: “Dilsiz 

değilim ben!” koşup Arya’ya sarıldı. Ben de koşup Teslime’ye 

sarıldım.114 İşte o zaman güldüm. Koşa koşa gidip annem söyledim 

Teslime’nin konuştuğunu… O akşam ilk defa Türkiye’yi sevebileceğimi 

düşündüm. Okula da gidebilirdim. Hem neden gitmeyeyim ki?115 

 

Juju’nun kardeşi Teslime savaştan sonra yaşadığı travma sonucu konuşmaz. 

Çocuklar, Teslime’nin mülteci olmasıyla birlikte konuşmamasını da ellerinde bir güç 

olarak kullanmışlardır. Aslında sadece bu alıntı da değil incelenilen eserlerin hemen 

hepsinde ev sahibi konumundakiler kendi iktidarlarının ve güçlerinin farkında olup 

bunu mülteciler lehine kullanmışlardır. Yukarıda alıntıda dikkat çeken başka nokta ise 

“Size yapılsa ister misiniz?” sorusuyla okura empati kurdurulmasıdır. 

Sadece Teslime değil Juju’da yaşıtları tarafından zorbalığa maruz kalır. 

Babasının kapıcılık yaptığı apartmanda oturan çocuklar Juju’ya fiziksel şiddet 

uygularlar. 

 

Burada Evin ve Evrim adlı ikiz kız kardeşler var. On numarada 

oturuyorlar. Buğra var bir de. Benimle yaşıt. On bir numarada oturuyor. 

Geçen gün dövdü beni. Önce bisikletime çarptı kendi bisikletiyle. Yere 

düşünce saçımı eline dolayıp çevirdi. Ayağa kalktım. Kendimi 

koruyacaktım. Ben korkak bir kız değilim. Ama o ikiz kızlar, Evin ve 

Evrim, kollarımdan tuttular beni Buğra, elindeki sopayı indirdi başıma. 

Kızların ellerinden kurtulmak için çırpındım ama başaramadım. Sonra 

Buğra bisikletime tekme attı. “Git çöplükten başka bir tane al” dedi. 116 

 

Kömür Karası Çocuk anlatısında Salif Afrikalıdır ve ten rengi siyahtır. 

Mültecilikle birlikte bir de siyahi olması işleri daha da zorlaştırır. Salif yaşıtları 

tarafından sıkça akran zorbalığına maruz kalır. Sahip olduğu ten rengi sebebiyle “Arap” 

olarak damgalanır. 

 

                                                
114 Sezer, Juju, s. 50. 
115 Sezer, Juju, s. 43. 
116 Sezer, Juju, s. 22. 
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Salif’in yedekten asıl davulculuğa terfi etmesi umulmadık biçimde, çok 

kısa bir zaman içinde gerçekleşti. Bunun nedeni, asıl davulcu Sinan’ın 

oğlana kaba saba, yer yer düşmanca davranmasaydı. Salif’i sürekli, 

“Arap! Arap!” diye çağırıyordu. Salif’se oğlanın bu haline çıt 

çıkmıyordu. En son, babasının dükkânından getirdiği muzları, “Ye 

bunları!” diye önüne koyduğunda, iş çığrından çıktı.117 

 

Kaçış kitabında ise Ahmet ve Şehnaz okulda maruz kaldıkları zorbalık sebebiyle 

okula gitmek istemezler.  

 

Dilini anlamadıkları bu ülkede, savaştan kurtulup evlerindeyken mutlu 

olsalar da okul için aynı duygular geçerli değildi Ahmet ve Şehnaz için. 

Umutla bekledikleri, gitmek için can attıkları okul, bir çileye dönmüştü. 

Onların giysileriyle alay edenler, oyunlarına almayanlar, itip kakanlar 

çoğunluktaydı. Çoğunun ne dediğini anlamasalar da pek hoş sözler 

olmdığını beden dillerinden anlıyorlardı. Yaş farkına karşın dil 

bilmediklerinden, ikisi de aynı sınıf ve sırada oturtulmuştu. Iki kardeş 

birbirinden hiç ayrılmıyor, ders aralarında bir köşeye çekilerek birlikte 

ağlıyorlardı. Nöbetçi öğretmenlerden biri durumlarını görüp onları 

korursa rahatlıyor, yoksa kendilerini böcek gibi duyumsuyorlardı. 118 

 

Bulut Delisi kitabında dilin olumsuz ve inciti etkisi ile akran zorbalığına maruz 

kalan Ahmet, iktidarın özne üzerindeki güç gösterisinin temsilidir. Sınıfta asla 

konuşmayan ve kendi hâlinde takılan Azad, sınıfta gücü elinde bulunduran bir grup 

tarafından sürekli hakarete ve alaya maruz kalır.  

 

Son zamanlarda, geziden başka bir şey konuşulmuyor sınıfta. Bir tek 

Azad katılmıyor bu konuşmalara. Çoğunlukla, sessiz oturuyor ya da 

bahçede tek başına kederli kederli dolaşıyor. Ayı Ahmet, onunla ilgili 

ileri geri laf ediyor. Aksanıyla alay ediyor, yağcıları da ona destek 

veriyor. “Nerden geldi bu suratsız!” diye homurdanıyorlar. “Hey suratsız, 

baksana buraya!” diye sesleniyor, “Adını iyice belle!” deyip arsızca 

gülüyorlar.119 

 

Çocuklar arasında yaşanan, sürekli ve amaçlı güç dengesizliği olarak tanımlanan 

akran zorbalığına120 dört eserde rastlanılır.  

 

                                                
117 İplikçi, Kömür Karası, s. 55. 
118 Yamaç, Kaçış, s. 143.  
119 Okyay, Bulut Delisi, s. 33 
120 Hatice Uysal ve Çağlayan Dinçer, “Akran Zorbalığını Belirlemede Bir Araç: Hikâyeleştirilmiş 

Varsayımsal Durumlar Formu”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2015): 53. 
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2.4.4.  Eğitimden Mahrum Kalma 

 

Mültecilerin ülkemizdeki varlığının geçici olacağı düşüncesiyle eğitim olanağı sadece 

kamp içindeki Suriyeli çocuklara yönelik olmuştur.121 2014 yılında çıkan “Yabancılara 

Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” başlıklı genelge ile Suriyeli her çocuğa eğitim 

hakkı tanınmıştır. Suriyelilere yönelik eğitim veren Geçici Eğitim Merkezleri ve devlet 

okulları bu kapsamdadır.  

Kömür Karası Çocuk, Juju, Konaktakiler eserlerinde mülteci çocuklar eğitim 

hakkından mahrumdurlar. Kömür Karası Çocuk kitabında Salif’in bir kimliğe sahip 

olmaması sebebiyle okula kaydı yapılmaz. Juju anlatısında Juju okula gitmeyi çok ister 

ama mülteci olmaları sebebiyle okula gidemez ve Suriye’de okula gittiği günleri 

hatırlayarak tekrar okula gitmeyi diler. Juju ve ailesinin sığınma kampında tanıştığı 

Cengiz Abi, mülteci çocuklar için açılan okula Juju’nun gidebileceğini söyler. “Cengiz 

Abi yine geldi. Okula gidebileceğimi söyledi bir okul açılmış benim gibi çocuklar için. 

“İster misin?” diye sordu.”122 Juju, anlatı sonuda okulların açulmasıyla birlikte Cengiz 

Abi’nin bahsettiği okula başlar. “Okullar açıldı. Benim gibi mülteci çocuklar için de 

okul açmışlar. Oraya gidiyorum ben de. Meğer ne kadar çok mülteci çocuk varmış!”123 

Konaktakiler kitabında Leylâ’da okula gidemese de evde ders çalışır. Leylâ’nın 

annesi Adeviye ve Leylâ’ya sahip çıkan Tevfik Amca, Leylâ’ya eğitimi konusunda 

yardımcı olur. 

 

Leylâ’nın en sevdiği yerse, pencere önündeki minik masa. Orayı çalışma 

ve okuma köşesi yaptı kendine. Masa lambasının altında yazıp çiziyor 

habire. Tevfik Amca, Türkçe derslerini üstlendi;haftada iki kere de, 

matematik ve sosyal dersleri için bir öğretmen geliyor. Okula gidememek 

üzüyor Leylâ’yı ama en azından bir şeyler çalışmak iyi hissettiriyor 

ona.124 

 

                                                
121 Dilek Yelda Kağnıcı, “Suriyeli Mülteci Çocukların Kültürel Uyum Sürecinde Okul Psikolojik 

Danışmanlarına Düşen Rol ve Sorumluluklar”, İlköğretim Online 16\4 (2017): 1771.  

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2607/2132 (erişim 07.08.2019). 
122 Sezer, Juju, s. 34. 
123 Sezer, Juju, s. 55. 
124 Karakaşlı, Konaktakiler, s. 117. 

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2607/2132
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Leylâ’nın annesi Adeviye kızının okula gidememesi durumuna çok üzülür. “Bir 

zamanlar okul kokardı kızı. Şimdiyse, onu bir daha nerede, nasıl okutacağını bile 

bilmiyordu.”125 Kızının okula gidememesini ise bu sözlerle dile getirir. 

Bulut Delisi, Dünya İçin Bir Şans eserlerinde mülteci karakterler okula giderler. 

Bu iki anlatıda mülteciler yan karakter olarak verildiği için eğitim hakkına sahip 

olurken yaşadıkları sürecin detaylarına rastlanılmaz.  

2.4.5.  Dil Sorunu 

 

Bir anda hiç bilmedikleri bir dilin ve kültürün içine düşen mülteciler savaş sonrası 

yaşadıkları travmalar, statü değişiklikleri, gelecek kaygısı, umutsuzluk, belirsizlik gibi 

çeşitli sebepler yüzünden geldikleri ülkenin dilini kolay kolay konuşamazlar. 

Karakterlerin başka bir dili kabul etme ve konuşma süreci uzundur. Eğer geldikleri 

ülkenin dilini de konuşurlarsa bir daha ülkelerine geri dönemeyecekleri korkusuyla 

karşı karşıya kalırlar. Kaybetme korkusu onları öğrendikleri bir dili konuşmaktan 

alıkoyar.  

 

Şu anda yaşanan iç savaş aynı zamanda iyi-kötü varolan bir Suriyeli 

kimliğinin ve o kimliğe ait bütünlüğün de yıkılması, yok oluşu anlamına 

gelmektedir.  Lacan çocuğun annesinden kopup kendi kimliğini 

oluşturduğu dönemde “dilin sembolik alanına” geçildiğini belirtir. Dile 

duyulan ihtiyaç Lacan’a göre kaybetme ve yokluk duygularıyla ilgilidir.  

Kelimelere daha çok ancak bir şeyleri yitirip bir şeylere ihtiyacımız 

olduğunda ihtiyaç duyarız. Bir sığınmacı, bir anne imgesi olarak vatanını 

kaybettiği gibi karşılaştığı yeni dil nedeniyle kelimelerinin, sembolik 

alanın da derdine çare olmadığını görür. Bu çaresizlik durumu geriye 

dönme, çocuksulaşmanın ötesinde içe kapanma ve toplumsal otizm 

eğilimine neden olmaktadır.126 

 

Juju anlatısında Juju ve kardeşi Teslime Türkçe’yi anne ve babalarından önce 

öğrenirler. “Türkçe’yi öğrendim epeyce. Teslime de öğrendi. Annemle babam çok az 

biliyorlar.”127 Kömür Karası Çocuk kitabında da Salif Türkçe’yi annesinden önce 

öğrenir.  

Kuş Olsam Evime Uçsam anlatısında Beşir, Halebi ile sığındıkları ülkede 

kamptan dışarı çıkıp kaybolurlar. Çaresizlik içinde sokakta oturdukları sırada sokaktan 

                                                
125 Karakaşlı, Konaktakiler, s. 92. 
126 Gürle, “Refakatsiz Sığınmacı”, s. 53. 
127 Sezer, Juju, s. 14. 
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geçenler onları dilenci sanırlar ve söylenmeye başlarlar. Beşir insanların ne dediklerini 

Türkçe bilmediği için anlayamaz ve bunu da şu şekilde dile getirir: “Adam ne dedi, 

anlamadım. Türkçe’yi iyi bilmiyorum daha. Kötü şey söyledi, kesin. Kaşları kızgın 

gibiydi.”128 

Beşir, kampta kaldıkları süre zarfında okula gitmeye başlar ve burada yavaş 

yavaş Türkçe öğrenir. “Yemek yediğimiz yerde oluyor ders. Türkçe öğretiyorlar. Bazı 

kelimeleri biliyorum ben. “Merhaba” diyebiliyorum mesela. Ekmek de 

isteyebiliyorum.”129 

Eserlerde dil problemi hakkında çok detaya rastlanmaz. Karakterler kendi 

çabaları ya da birilerinin yardımlarıyla geldikleri yerin dilini öğrenmeye çalışırlar. 

Karakterlerin dış çevreyle yaşadıkları durumlara çok ayrıntıya girilmeden yerilmesi 

sebebiyle geldikleri yerde diğer insanlarla iletişim kurma biçimleri hakkında genel bir 

kanıya varılamamıştır. Konaktakiler anlatısında geldikleri yerin dilini bilmeyen mülteci 

karakterlere Türk birisi yardımcı olur. Mülteciler onun vasıtasıyla yaşadıkları 

toplumdaki insanlarla iletişim kurarlar. 

2.4.6.  Öteki Olma 

 

Kalıpyargılar, belirli bir objeye ya da gruba ilişkin bilgi boşluklarını dolduran, böylece 

onlar hakkında karar vermeyi kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş birtakım izlenimler, 

atıflar bütünü olarak zihnimizde oluşturduğumuz imgelerdir. 

 

Kalıpyargılar bir grubun tüm üyelerini aynılaştırır, inşaları bireysel 

niteliklerden soyutlayarak damgalanmış bir grubun üyesi haline getirir. 

Bu da birçok alanda ayrımcılığa sebep olur. Ayrımcılıkla mücadelede 

atılabilecek adımlardan biri, insanların, toplumsal yapıların değişim 

dinamiklerini kavramlarını sağlamaktır. İnsanlar içinde bulundukları 

toplumun, kültürün, kimliklerin mutlak ve değişmez bir öze sahip 

olmadığını görebilmeleri önemlidir.130 

 

Zihinde oluşan kalıpyargılar yüzünden her mülteciyi dilenci, arsız, hırsız ya da 

başka damgalarla adlandırırız. Juju kitabında Juju babasıyla dışarı çıkar. Dışarı 

çıktığında sokaktakiler Juju’nun eline para sıkıştırır. Juju bunu şöyle anlatır: “Bazıları 

                                                
128 Öztürk, Kuş Olsam, s. 75. 
129 Öztürk, Kuş Olsam, s. 67. 
130 Der., Müge Ayan Ceyhan ve Kenan Çayır, Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul: İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, s. 12. 
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da para sıkıştırdılar elime. Utandım. Dilenci değilim ki ben. Bir daha da babamla 

gitmedim.”131 İnsanları kategorize ederken biz-onlar, normal-anormal şeklinde ayrım 

yapılır. 

Toplumsal baskınlık kuramına göre toplumlarda bir ya da birkaç grup 

diğerlerine göre baskındır. Daha güçlüdür, kaynakları kontrol edendir. Ve 

bu baskın grup kendi meşruiyetini sağlamak için meşrulaştırıcı ideolojiler 

kullanır. Bu ideolojiler ile baskın grup kendi görüntüsünün kendi 

eylemlerinin, kendi dilinin normal olduğunu ve bunların dışında 

kalanların normdan saptığını ortaya koyar.132 

 

 Kendisine benzeyeni sahiplenen birey kendinden olmayı ötekileştirerek, 

ötekileştirdiği kişiyi onlar ve anormal kalıplarıyla yargılar. Ötekinin inşasına zemin 

hazırlar.  

 

Ötekileştirme sorununu en fazla sığınmacılar yaşar. Bir sürgünün yani 

sığınmacının hangi aileye mensup olduğunun, dilinin, nasıl biri 

olduğunun, ne iş yaptığının, kimin eşi, akrabası, çocuğu olduğunun, ne iş 

yaptığının, kimin eşi, akrabası, çocuğu olduğunu, soyadının, yaptıklarının 

(iyi ya da kötü), hatta isminin bile bir anlamı yoktur. Bir sığınmacı 

tanınmaz, adresi, kimliği isminin bile bir anlamı yoktur. Aslında modern 

dünyada o “yok” gibidir. Ayrıca, bir sığınmacının kendisine ait olduğunu 

düşündüğü bir kimlik ile geldiği ülkede kendisine biçilen kimlik farklıdır. 

Ötekilerin verdiği bu kimlik ile kendi kimliği arasındaki ikililik onun 

temel gerilimini oluşturur. Bir sığınmacı artık ne kendisi ne de başkası 

olabilir. O hep bir “arada”, korkarak geçtiği sınır gibi kaygan bir 

zemindedir.133 

 

Ötekinin olması berikinin olmasının bir sonucudur. Peki, birini beriki diğerini 

öteki kılan nedir?134 Eserlerde karakterleri öteki kılan durum; mülteci olmalarıdır. 

Mültecilik bütün statülerin önüne geçer. Eserlerde mülteciler, toplum tarafından 

istenmeyen ötekilerdir. Ötekilerin oluşmasında kalıp yargılar ve streotipler etkilidir. 

Kalıp yargılar ile öteki belli kavramlara hapsedilir. Mülteciler için dilenci, düzen bozan, 

vatan haini, nankör gibi çeşitli kalıp yargılar vardır. Kalıpyargılar bir grubun tüm 

üyelerini aynılaştırır, insanları bireysel özelliklerinden soyutlayarak damgalanmış 

                                                
131 Sezer, Juju, s. 19. 
132 Çayır ve Ceyhan, Ayrımcılık, s. 47. 
133 Gürle, “Refakatsiz Sığınmacı”, s. 57. 
134 Efruze Esra Alptekin, Çocuk Edebiyatında Hangi “Öteki”?, 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0c2af9_e9f9f660ed6347d2ad6e3831c54309df.pdf (erişim 10.09.2019). 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0c2af9_e9f9f660ed6347d2ad6e3831c54309df.pdf
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grubun üyesi hâline getirir. Bu da birçok toplumsal alanda dışlanmalar doğurur.135 Juju 

anlatısında toplumsal dışlanma durumu şu şekilde olur: “Buraya ilk geldiğimiz günlerde 

armut ağacına çıkmıştım da bir numarada oturan teyze çok kızmıştı. “İn o ağaçtan! 

Başımıza bela oldunuz zaten. Nereden geldinizse oraya gidin!” diye bağırmıştı. 

Ağaçlara çıkmayı neden yasaklarlar?”136  

Göç ettikten sonra sadece göç eden taraf değil göç edilen bölgedeki insanlarda 

bu durumdan etkilenir. Dilini, kültürünü bilmedikleri bir topluma yer açmayı kolay 

kabul etmezler. Birçok sebebin bir araya gelmesiyle toplumda ötekileştirme, dışlama ve 

nefret söylemleri ortaya çıkar. 

 

Ayrımcılığı meşrulaştıran ideolojiler çerçevesinde toplumsal gruplar 

arasında şöyle ilişkiler doğar. Öncelikle baskın grup alt konumlu grupları 

isimlendirebilir, tanımlayabilir ve damgalayabilir. Çünkü bu güce 

sahiptir. Zaten güç dengesizliğini de bu damgalayabilme niteliğinden 

anlarız.137 

 

Elinde bulundurduğu gücün farkında olan baskın grup kendinden daha aşağıda 

olan mültecileri istediği gibi damgalama hakkını kendinde bulur. Mültecilere karşı 

oluşan bu bakış açısına Erving Goffman’ın “Damga Kuramı” açısından bakılabilir. 

Goffman’a göre üç tür damga vardır. Bu damga türünden ilki fiziksel bozukluklar, 

ikincisi kişinin karakterinde kusur olarak algılanan durumlar, üçüncüsü ise kabileye ait 

olan damgalardır. Mülteciler ait oldukları ırk bakımından üçüncü damga türüne maruz 

kalırlar. Damgaladığımız kişiyi insandan saymayız. Bu sebeple de ona bu durumu 

hissettirmek için onun hayatını zorlaştıran ayrımcılıklar uygulanır. Onun aşağı olduğunu 

vurgulamak için bir damga teorisi geliştirir ve çeşitli damga terimleri kullanılır. Juju 

anlatısında damgalama, ötekiyi hor görme durumuna sıkça rastlanılır. 

 

İki numarada oturan teyze, kapıda durdurdu beni. “Girmesen yeni 

temizlettim evi.” Dedi o söyleyince kar yağmış gibi üşüdüm. Suriye’den 

kaçarken kar yağıyordu. Çok üşümüştüm o zaman da. Ellerim mosmor 

olmuştu. Teslime bayılmıştı. Annem çok ağlamıştı Teslime öldü diye. 

Sonra bir eve girmiştik. Yaşlı bir nene vardı o evde. Benim nenem gibi 

Teslime’yi sarmış, ısıtmış bize de sıcak çayla ekmek, peynir vermişti. 

                                                
135 Çayır ve Ceyhan, Ayrımcılık, s. 49. 
136 Sezer, Juju, s. 17. 
137 Çayır ve Ceyhan, Ayrımcılık, s. 48. 
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İşte, iki numaradaki teyze öyle söyleyince, Teslime’nin ölecek gibi 

olduğu gün kadar üşüdüm. 138 

 

On sekiz numaradakiler taşındı. Çöpe eski ocaklarını bırakmışlar. Bir 

teyze geldi, ocağı alıp alamayacağını sordu babama. O da mülteciydi. 

Suriyeli. Yeni gelmişler daha. Aşağıdaki mahallede tek göz bir evde 

yaşıyorlarmış sekiz kişi. Babam, “alabilirsin” dedi. O sırada on üç 

numarada oturan amca geldi yanımıza. O teyzeye bağırdı. “Devlet her 

şeyi veriyor size. Utanmadan dileniyorsunuz bir de. Arsızsınız, arsız!” O 

amca, kadına “Arsızsınız siz!” demişti.139 

 

 Kuş Olsam Evime Uçsam anlatısında mültecilerin Türkiye’ye keyfi olarak 

geldiği düşüncesi üzerinde durulur. 

 

Para kazanmak zordur. İş bulmak da… Suriyeli olursan daha zordur. 

Televizyonumuz yok. Okuyacak kitabımız da yok. Erken yatılır, erken 

kalkılır burada. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü. Yemeğimizi yerde yeriz. 

Un çorbası içince çabuk kalkarız sofradan. Gufran için her şey oyun gibi. 

Kaçıp geldiğimizi anlamıyor o. Gezmeye geldik sanıyor. Küçük 

çünkü.140 

 

 Dillerini bilmedikleri bir toplumda, statüleri, paraları olmadığı ve 

ülkelerindeki savaştan kaçtıkları için “hain” olarak algılanan mülteciler ev sahibi 

konumundaki halk tarafından pek de iyi karşılanmazlar.  

 

Burada Suriyeli olmak zor bence. Mahallenin dışına çıkmayız hiç. 

Üstümüz başımız eski. Paramız olmadığı için yenisini alamıyoruz. 

Halebi’ye, “Yüzümüzden anlaşılır işte. Yaklaşmaz kimse bize. Samet 

dışında Türk arkadaşım yok. Başka Türk çocuklarla oynamaya başlarız 

bazen. Anneleri gelir hemen,  ellerinden tutar, götürürler. Onlar da 

korkuyor sanki.141 

 

 Beşir ve Halebi, kampta işe gidenlerle birlikte dışarı çıkma imkanı bulurlar. 

Kampta kalan ve ayakkabı boyacılığı yapan Hasan’la birlikte çarşıya giderler. Hasan 

gelen müşterilerin ayakkabılarını boyar. Beşir ve Halebi’de Hasan’ın yanında dururlar. 

Gelen müşteri Hasan, Beşir ve Halebi’nin Suriyeli olduğunu anlar ve onlara şu sözleri 

söyler: “Doldurdunuz Hatay’ı! Sizin yüzünüzden rahat yok. Mahallede evine hırsız 

                                                
138 Sezer, Juju, s. 19. 
139 Sezer, Juju, s. 46-47. 
140 Öztürk, Kuş Olsam, s. 107. 
141 Öztürk, Kuş Olsam, s. 115. 
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girmeyen kalmadı. Hem kaçıp geliyorsunuz hem hırsızlık yapıyorsunuz!” Müşterinin 

sözlerine sinirlenen Hasan ise müşteriye şu şekilde cevap verir: “Benim onurum her 

şeyim! Çek ayağını! Hırsız olsam niye burada ayakkabı boyayayım? Vatansız kalmak 

ne demek bilmeszin sen! Bilme zaten! Biz de insanız beyamca! Bu cila benden olsun! 

Git artık!”142 

Mültecilere karşı bu nefret söylemi, ön yargı ve damgalamanın sebeplerinden 

biri de mültecilerin düşük ücret karşılığında çalışmaya mecbur olmalarıdır. Çocuk 

işçilerin ve herhangi bir sosyal güvencesi olmadan ağır koşullarda çalışan mülteciler 

daha az maliyetli oldukları için bazı işverenlerin de yerel halk yerine onlarla 

çalışmasına sebep olmuştur.  

 

Babam, fasulyeyi kaşıklarken televizyona bakıyor. Haberlerde, savaştan 

kaçıp Türkiye’ye sığınan insanları gösteriyorlar. Muhabir bir tanesine 

mikrofon uzatıyor. Genç bir kadın. Kucağında bir bebek var, yanı sıra da 

beş altı yaşlarında bir kız çocuğu yürüyor. Kadın ağlıyor. Söylediklerini, 

bi erkek sesi tercüme edilmiş olarak veriyor. Silahlı adamların köylerini 

bastığını, herkesi köy meydanında topladıklarını anlatıyor. Erkeklerle 

kadınları ayırmışlar. Kadınlar ve çocuklar yollara düşmüş. Kimi yaşlılar 

yürüyemeyecekleri için köyde kalmış. O günden beri annesinden ve 

kocasından haber alamadığını söylüyor kadın. Günlerdir dağda aç susuz 

yürüyorlarmış. Üzüntüden, endişeden sütü kesilmiş. “Yürürken bebeğime 

yalnızca su verebildim,” diyor, “o da ablasının payından.” Bebeğe 

bakıyorum, ağlamaktan yüzü kızarmış. Bir bebek suyla doyar mı ki? Beş 

yaşında bir çocuk susuz ne kadar uzun yürüyebilir acaba? Babam aksi 

aksi, “Gelin, gelin!” diyor. “Gelin de işimizi elimizden alın.143 

 

Umut Sokağı Çocukları anlatısında Murat’ın babası bir ay önce patronu 

tarafından işten çıkartılır. Bu sebeple mültecilere öfke doludur. İşsizliğinin sebebini 

günah keçisi olarak gördüğü mültecilere yükler. “Babam o günden beri savaştan kaçıp 

buraya gelenlerin hepsine düşman.”144 Yoksunluk, saldırganlık duyguları yaratır, 

saldırganlık ise savunmasız günah keçilerine yönelir. Bu arada uygulanan şiddet daha 

sonra olumsuz yargılar ve stereotipilerle akılcı hâle getirilir ve doğrulanır.145 Kendi 

zorluklarını başkasının üstüne atmak, bireylerin ve grupların iç çatışmalarını 

                                                
142 Öztürk, Kuş Olsam, s. 71. 
143 Kıral, Umut Sokağı, s. 37. 
144 Kıral, Umut Sokağı, s. 37. 
145 Dominique Schnapper, Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki İle İlişki, İstanbul: İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 20. 
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çözmelerini sağlayan bir savunma mekanizmasıdır. Dış düşmanın varlığının, bir grubun 

kaynaşmasına ne denli katkıda bulunduğu bilinir.146  

Kırlangıç Zamanı kitabının içinde yer alan “Çırak Savaşları” öyküsünde 

konfeksiyon atölyesinde çalışan çırakların bir kısmı işten çıkarılır. İşten çıkarılma 

sebepleri ise daha ucuz iş gücü olan mültecilerin çalıştırılacak olmasıdır. İşten çıkarılan 

çıraklardan birisi bu durumu şu şekilde anlatır: “Bizim yerimize kim gelecek biliyorum. 

Bize verdiğinin yarısına çalıştıracak onları. Ama sen beni bilirsin. Bunu bırakmam 

yanlarına. O çocukların kafasını kırmasını bilirim.”147  

Yakınlık hissetmediği birinin, bir yabancının birden ortaya çıkıp evine, işine 

ortak olması, var olan düzeni bozması kişinin kendini güvensiz hissetmesine neden olur.  

 

Yakınlık hissetmediği biri, durduk yere ortaya çıkıp onun işine ve evine 

ortak olacak, ona hastalık bulaştıracak ve onu güvencesiz bırakacaktır, 

buna hakkı yoktur. Çünkü normatif özne bunların kendi ayrıcalığı 

olduğunu varsaymaktadır. Bu varsayım, onun kendini ait gördüğü 

ülkenin ya da ulusun tek kurucusu olduğuna ilişkin fantezisine dayanır. 

Göçmenlerin, kölelerin ya da ulusun tek kurucusu olduğuna ilişkin 

fantezisine dayanır. Göçmenlerin, kölelerin ya da inancını 

paylaşmayanların, yani öznenin kendini dahil ettiği bir ‘biz cemaatinin’ 

dışında kalanların o toprakların normatif özneyi yalnızca sahip 

olduklarını elinden almakla değil, aynı zamanda onun yerine geçmekte 

de tehdit eder.148 

 

Kömür Karası Çocuk kitabında Korkuluk lakaplı polis, göçmenleri tekinsiz, 

güvenliği bozan ve onları hastalık bulaştıracak kişiler olarak görür. 

 

“Bu Afrikalılar bir haftadır başımıza dert oldu, onlarla uğraşıyoruz,” dedi 

Korkuluk. “Kıyıdaki çadırlardan haberiniz var mı? On beş gündür 

oradalar. Dünden beri kıyıdaki çadırları sökmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz 

da ne oluyor!.. Çadır kurmaya devam ediyorlar. Hiç olmadı, göçmenlere 

uygun böyle kim kime dum duma mahallerde boş buldukları evlere girip 

yerleşiyorlar.”  “Ne demek şimdi bu?” “Ne, ne demek?” “Ben de burada 

yaşayan biriyim.” “Benim sözüm sizin gibilere değil.” “Kimin gibilere 

öyleyse?” “Sağdaki soldan buralara göç edenlere. Her türlü azınlık vardır 

burası gibi yerlerde hocam. Tekinsiz yerlerdir buralar. Kim kime dum 

duma derken, bunu kastediyorum.”149 
                                                
146 Dominique, Öteki ile İlişki, s. 137. 
147 Büke, Kırlangıç Zamanı, s. 35. 
148 Elif Demirkaya, “Kırılganların İmajları”, Teorik Bakış 11-Görünür Dünyanın Eşiğinden, İstanbul: 

Minör Yayınevi, 2018, s. 26. 
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Yabancıları “yaban” dolayısıyla günlük yaşamda bildiğimiz, inandığımız 

insanlardan farklı olarak korkutucu bir şekilde görmemiz kaygıya neden olur. Çünkü 

kitlesel yabancı akını öngörülemez olduğu için verdiğimiz değerleri yok edebilir ve 

aşina olduğumuz yaşam şeklimizi sarsabilir ya da yok edebilir. Mahalleden, sokaktan, 

işyerinden aşina olduğumuz insanları iyi ve kötü kategorisine koyup onlara nasıl 

davranmamız gerektiğini biliriz. Oysa daha önce hiç aşina olmadığımız bir yabancının 

niyetini okuyamayız bir sonraki hareketinin ne olacağını tahmin edemeyiz. Bu 

belirsizlik durumu yabancı karşısında duyulan kaygı ve korkunun en büyük sebebidir.150 

Yabancı “düzenin inşa edilirken içine yerleştirilen ikili sınıflandırmaları” tehdit 

eder ve bizi müphemliğin tekin olmayan yer değiştirmesiyle tanıştırır.151  

Toplumda mültecileri ötekileştiren ya da bütün öteki grupları öteki gören ve 

damgalayan bir grup vardır. Bununla birlikte farklı motivasyonlardan dolayı mültecilere 

kol kanat gören bir grup  da vardır. Ama burada kol kanat görme eylemi ile ötekiyi hor 

görme eylemi birbirinden farklı değildir. Çünkü iki tarafta öteki görmektedir. Kol kanat 

germek de onu öteki kategorisinde görmenin getirdiği bir durumdur. Çünkü zavallı, 

yardım edilesi görerek aslında ötekilikten beslenilmektedir. Sarsılmışların dayanışması; 

sen, ben, öteki noktasının sarsıldığı yerde başlamaktadır. Çünkü her kim olursa olsun 

bize bu kimliği veren değer sarsılır, biz bu sarsılmanın sonucunda aslında kaldığımız 

hâlimızle bir diğerini anlayabiliriz. Sarsılmışlaın dayanışması, bütün değer 

atfettiklerimiz, kimliğin sarsılması ve sadece yaşam mücadelesinde kalıyor olma hâlidir. 

Bizi kurtaracak olan sarsılmışların dayanışmasıdır. Sarsılınılan yerden, değer atfedilen 

şeyin değersizleşmesi sonucu oluşan boşlukla biriyle temas etmek yani anlamsızlık 

üzerine yeni bir anlam inşa etmektir. Sarsılmışların dayanışması empatiden bahseder 

ama empatinin sadece bilişsel sürecinden bahsetmez. Empati kurmayı tercih etmek değil 

empati kurmak zorunda kalmak durumundan bahseder. Sarsılmışların dayanışmasında 

alt-üst geçiş ilişkisi yoktur, iki tarafta sarsıldığı için ikisinin ilişkisi birbirini güçlendirir. 

 

Cephedeki askerler bir sınırla yüz yüze değildir çünkü onlar bizzat sınırın 

içindedir hatta ontolojik fark olarak sınırı kendisidirler. Dolayısıyla cephe 

hattı ne varolan ne de saf hiçliktir, söz konusu negatifliği yüzünden o 
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tezahür etmeyendir. Sınırlarını ve ölüme doğru varlığını deneyimleyen 

insan “gündüzün güçlerinin” kendisini savaşmak için ikna ettiği sahte 

barış arzusundan başka bir kaygısının ortaya çıkışı ile sarsılır. Patocka’ya 

göre söz konusu zorluk ‘sarsılmışların dayanışması’ ile aşılır. 

Cephedekiler sarsılır, krızi deneyimler ve karşı cephedekilerle 

dayanışmaya girer. Birbirine görünmez olan iki cephedekiler aynı cinnet 

halini paylaştıklarının farkına varır. Kendini feda etmekten de ileri olan 

bu durum beni öldürmek isteyen düşmanımla dayanışmamdır. Düşman 

artık barış yolundaki mutlak engel, orada olduğu için yok edilmesi 

gereken değildir. Düşman bizimle aynı duruma maruz kalır, bizimle 

mutlak özgürlüğü keşfeder, o birlikte karşıtlık içinde anlaşmaya 

varabileceğimiz gündüzün, barışın ve yaşamın sarsılmasındaki suç 

ortağımızdır(...) farklılıklara ve antagonizme rağmen sarsılmışların 

dayanışması.152 

 

Tarık ve Beyaz Karga kitabında ailesiyle birlikte yeni br adaya yerleşen Tarık’ın 

burada hiç arkadaşı yoktur. Kendini çok yalnız hisseder. Kara kargaların kendilerine 

benzemediği için aralarına almadığı Beyaz Karga çok yalnızdır. Tarık ve Beyaz 

Karga’yı birleştiren ikisininde yaşadığı yalnızlık durumudur. 

Kömür Karası Çocuk kitabında Salif’e müzik öğretmeni sahip çıkar. Kendi 

çocukluğunu, ötekililiğini Salif’te gören öğretmen; okul müdürü, polisler ve okuldaki 

öğrenciler karşısında hep Salif’i kollar. Ve Salif’in iktidar gücü elinde bulunan gruplar 

tarafından ötekileştirilmesine ses çıkarır. Salif öğretmeninin çabasıyla okuldaki müzik 

grubuna davulcu olarak katılır. Orkestradaki diğer çocuklar ilk başlarda Salif’i 

istemeseler de anlatının ilerleyen bölümlerinde Salif’in varlığını kabul ederler. 

“Orkestradaki diğer çocuklara gelince… Onlar da bu değişimi çabuk kabul ettiler. 

İçlerinde en kaygılıları bile kendileriyle bir tek sözcük konuşamayan bu oğlanı aralarına 

almakta zorlanmadı. Galiba herkesin, kendinden bile sakladığı bir Salif yanı vardı.”153 

Salif’in müzik öğretmeni Behçet’in nişanlısı Handan Salif’e gösterdiği bu hassas 

durumu şu şekilde yorumlar: 

 

Nişanlısı Handan’a bunları anlatırken, Handan teşhisi koymuştu: 

“Behçet’çiğim, sen bu Salif oğlanı kendi çocukluğunla 

özdeşleştiriyorsun. Doğru mu yapıyorsun, bilmiyorum!” nişanlısı 

haklıydı, ama Müzik Öğretmeni bunu elbette reddetti. Ancak, görünen 

köy kılavuz istemezdi! Kendi esmerliğinden ötürü, Kıl Muharrem’in kıl 

oğlundan da az çekmemişti Müzik Öğretmeni. Sonradan bu hırçın 
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oğlanın futbol maçlarına gidip tribünlerde Afikalı futbolculara muz 

kabuğunu attığını duyunca, daha da sinirlenmiş, ama bir şey 

yapamamıştı. Şimdi Sinan da karşısında, bütün kıl oğlanları temsil 

edercesine duruyordu.154 

 

Umut Sokağı Çocukları kitabında Türkiye’ye göç eden  Suriyeli aile Beritan ve 

çocukları, Suriye’den yeni göç eden Mahmut ve ailesi birlikte dayanışma içindedirler.  

Juju kitabında Juju; Buğra, Evin ve Evrim’in kendisine zorbalık yapması üzerine 

şunları söyler: “Buğra, Evin, Evrim, onlar savaşı bilseler bana böyle yapar mıydılar?” 

der. Burada Juju, Buğra, Evrim ve Evin’in kendsinin yaşadığı sarsılmayı yaşamadıkları 

için ona böyle davrandıklarını söyler. 

Konaktakiler kitabında oğlu Mert’i bir tarafik kazasında kaybeden Tevfik 

oğlunun ardından eşi Neşe’yi de kaybeder. Sevdiklerinin ölümü üzerine bir daha 

kendini toparllayamayan Tevfik, oturduğu evi satarak sokaklarda yaşamaya başlar. 

Sokaklarda yaşadığı günlerin birinde Leylâ ve annesi Adeviye’yi görür. Kendisi gibi ne 

yapacaklarını bilmeyen, sevdiklerini kaybeden bu anne kıza kalacak yer 

ayarlar.yaşadıkları kayıplar ve acılar Adeviye, Leylâ ve Tevfik Amca’yı birbirine 

yakınlaştırır.  

Bulut Delisi kitabında Azad gibi başka bir ülkeden gelen Kiraz ve Azad aynı 

sarsılmışlığı yaşadıkları için Kiraz, Azad’ın sarsılmışlığının kader ortağıdır. 

 

O sırada Azad’a takıldı gözüm; yanımıza yaklaşmayıp bizi uzaktan 

izleyen, aylardır hiç konuşmayan, hiç gülmeyen Azad’a. Bazıları ona 

dilsiz, bazıları da somurtuk diyor. Ikinci dönemin başında geldi bizim 

sınıfa. Akrabalarının evinde kalıyorlarmış. Parktaki oyunlarımıza asla 

katılmıyor, izlemeye bile çekiniyor. Çünkü sınıftaki çocuklardan bazısı 

onu hiç sevmiyor, konuşmasıyla alay edip, üzüyor. Azad, durmadan laf 

çakıp omuz vuranlara sesini çıkarmıyor. Geçen yıl Kiraz’da öyleydi. 

Ama biz onu kısa sürede aramıza aldık. Şimdi alıştı, eskisinden daha 

konuşkan ve mutlu. Kıvırcık, siyah saçları, yeşil gözleri, pembe 

yanakarıyla sınıfın en güzel kızı bence... Azad bir tek onunla konuşuyor. 

Bazen anlamadığım bir dilde fısır fısır konuştuklarını fark ediyorum. 

Arada gözlerinin dolduğunu da.155 

 

Mültecilere bakış açısında unutulan ya da göz ardı edilen nokta bir zamanlar bu 

insanların da herkes gibi bir hayatlarının olduğudur. Kuş Olsam Evime Uçsam 
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anlatısında Beşir’in şu sözlerle bunu yeniden hatırlatır: “Babam Seyit, tır şoförüdür. Bir 

keresinde bindim ben. Dağa tırmanmış gibi hissettim. Ama şimdi tır yok. Bomba düştü 

üstüne.”156 Konaktakiler anlatısında ise bu durum şu şekilde aktarılır: 

 

Yine akşam yemeği ve yine akşam haberleri saati. Çınar’ın da, Poyraz’ın 

da çoğunlukla boğazına diziliyor lokmalar, çünkü bir noktadan sonra 

sürekli ölüm haberleri var. En acı olanları da, Suriye’deki iç savaştan 

kaçan ve yeni bir hayata başlamak üzere yollara düşen sığınmacıların 

başına gelen felaketler. Sardalye konservesi gibi tıkıldıkları bir TIR’da 

havasızlıktan ölenler, yine yığınlar halinde bindirildikleri dayanıksız 

teknelerin alabora olmasıyla boğulanlar… Son sahnede küçük bir oğlan 

çocuğu belirdi ekranda. Kımızı tişörtü , kısa kot pantolonu ve minik 

ayakkabılarıyla kumsalda, denizin ıslak kumlarla birleştiği çizgide 

yüzükoyun yatan bir çocuk. Masada derin bir sessizlik oldu. Başka 

haberlere geçildiğinde de kanal değiştirildiğinde de, kimse ağzını açmadı, 

birbirine bakmadı. 157 

 

Bireyler birbirlerinin gözünde “insanlaşır” belli bir grubun üyeleri olmaktan 

ziyade insani özellikleriyle ön plana çıkarlar.158 

 

Bugün, her kişi ya da grup mülteci olmakla insan olma değerini de 

yitirmekle karşı karşıya kalmaktadır. Dezavantajlı gruplar arasında yer 

alan mülteciler, temel insan haklarından mahrum kalmakta ve 

mültecilerin de öncelikle insan olmakla temel haklara sahip oldukları 

unutulmaktadır.159 

 

 Ötekinin oluşumu belli bir yaştan, belli bir dönemden sonra başlamamaktadır. 

Ötekinin oluşumu ve algılanışı, bilincin bir şeyleri kategorize ederek algılamasıyla 

oluşur. Bilinç, bir şeyleri kategorize etme sisteminin içine doğar. O sebeple “Çocuklar 

yargısızdır, çocuklar da yargı yoktur” ifadeleri romantik olmakla birlikte sosyal 

deneyler bu durumun aksini işaret etmektedir. Çünkü içine doğulan mahalle, sosyal etki 

bilincin içine işler. İşte bu sebeple bilincin içine işleyen bu etkileri evirebilmesi, 
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Değişim Aracı Olarak Kullanılabilir mi?”, Ayrımcılık ve Çok Boyutlu Yaklaşımlar, der. Müge Ayan 

Ceyhan ve Kenan Çayır, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012, s. 257. 
159 Berfin Kart, “Felsefi Bir Sorun Olarak Mültecilik ve Çoklu Kırılganlık”, ViraVerita E-Dergi: 

Disiplinlerarası Karşılaşmalar 8 (2018): 6. 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/622127 

(erişim 15.06.2019). 
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dönüştürebilmesi, yeni ufuklar açabilmesi için ötekini algılama, kümeler üzerine 

düşünebilme için çocuk yaştan çalışma yapmak gerektiği üzerine fikir yürütülebilir. Bir 

düşünce biçimi olarak ötekinin yok sayılmaması ancak bilincin bütün varoluş 

mekanizmasına işlenirse başarılı olur. Çocuk edebiyatı, estetik bir şekilde çocuğun 

bilincine temas ettiği için onun düşünce biçimini etkiler. Bu sebeple çocuk edebiyatı 

eserleri, toplumsal bilinç için önemli bir kaynak oluşturur. Çocukken temas edilen eser, 

oynanan oyun çocuğun bireyselleşme sürecine etki eder. Hâliyle eser doğrudan topluma 

katılmş olur. Çocuk edebiyatı eserlerinin, kullandığı dil ve beslendiği ideoloji olarak 

kümesiz, ötekisiz, ayrımcı olmaması ancak benzeri toplumları var eder. 
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SONUÇ 

 

Edebiyat, toplumun estetik ifadesidir. Sosyal meseleleri, gündelik yaşamda var olan 

insan tiplerini kurmacayla birleştirerek anlatır. Çocuk edebiyatı da edebiyattan ayrı 

değildir. Yetişkin edebiyatında var olan meseleler belli sınırlar içinde çocuğun 

anlayabileceği bir üslupla anlatılabilir. Son yıllarda sınır komşumuz Suriye’de yaşanan 

olaylar ve ülkemize sığınan mülteciler hem yetişkin hem de çocuk edebiyatının konusu 

olmuştur. Çeviri eserlerle birlikte hemhal olunulan mültecilik konusu 2012 yılı itibariyle 

Türk yazarların da odak noktası hâline gelmiştir. Yazarlar, göçmenleri kendi arka 

bahçemizden uzak tutmak için duvarlar inşa etmek160 yerine onları edebiyat metni 

aracılığıyla okurun daha derinden anlamasını sağlamışlardır.  

2012 yılından 2019 yılına kadar basılan Türk çocuk ve gençlik edebiyatında 

mültecilik konulu eserlerin çocuk edebiyatında nasıl yer bulduğu, edebiyat aracılığıyla 

zor bir konunun nasıl işlenebileceği, eserle ve karakterle hemhal olarak empati gücünün 

öteki sayılan bireyi anlama yolunda edebiyat eserinin gücü bu çalışma ile ortaya 

konmuştur. İstediğimiz kadar sandalyemizi kumsala koyup, yaklaşmakta olan dalgalara 

bağıralım, ne gelgit dinleyecek ne de deniz geri çekilecektir.161 İncelenen çocuk ve 

gençlik edebiyatı eserleri dalgalara bağırmak yerine dalgayla birlikte uyum içinde 

yaşamayı göstermiştir. 

Çalışmada incelenen 13 eserde ülkesinde yaşanan savaş, iç karışıklık sebebiyle 

göç eden çocuklar ve ailelerinin hikâyeleri anlatılmıştır. Kitaplarda geçen hikâyeler 

mültecilerin kendi ülkelerinde, sığındıkları ülkede ve yolculuk boyunca yaşadıkları, 

sığınılacak bir ülke arayışları ve sığınılan ülkede yaşanılanları kapsar. Olay örgüsü, 

karakterler, isimler farklı olsa da kitaplarda anlatılmak istenen tek şey; insan onuru ve 

kırılganlığın mülteciler için de geçerli olduğudur. Kitaplarda, mülteci olmanın sadece 

siyasi, ekonomik, toplumsal yönü değil insani boyutu da ele alınmıştır.  

Aşina oldukları yaşamları ve benimsedikleri kültürün sığındıkları ülkede 

geçersiz olduğunu görmeleri sil baştan baskın grubun toplumsal ve kültürel 

                                                
160 Bauman, Kapımızdaki, s. 12. 
161 Bauman, Kapımızdaki, s. 14. 
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alışkanlıklarına, var olan bir düzene ayak uydurmak mülteciler için çok zordur. Mülteci 

şimdiye kadar var olan alışılan gelen düzenini, kültürünü yeniden inşa etmek, baskın 

grubun düzenine göre çevirmek, yeniden tanımlamak zorunda kalır. Türkiye’de 

mültecileri tam anlamıyla kapsayan bir yasanın varlığından bile söz edilemezken 

yabancı grubun sosyal uyum ve adaptasyonunu sağlamak güçtür.  

Mültecilerin yaşadığı bütün bu kriz durumu içinde ev sahibi toplum mültecileri 

bir anda kapıyı çalıp içeri giren davetsiz misafir olarak görür. Bu sebeple mülteci onu 

hep rahatsız eder ve “misafirliğin kısası makbuldür” diyerek bir an önce gitmesini 

bekler. Ev sahibinin mülteciyi rahatsız edici görmesi, artık kendilerini evinde gibi 

hissedememe duygusunu yaşatması sebebiyle yabancıyı reddeder ve onunla temas 

kurmaz.  Yabancıyı kurban olarak görür ve kendi yapamadıklarının sorumlusu olarak da 

yabancıyı hedef alır.  

Tezin birinci bölümünde mülteci, sığınmacı, göçmen kavramları açıklanmıştır. 

Türkiye’de mültecilerin hangi statüye sahip oldukları, mültecilerle birlikte ortaya çıkan 

“Geçici Koruma Kanunu” gibi konunun hukuki ve kavramsal boyutu incelenmiştir. 

İnceleme alanına giren kitaplarda bu kavramların hangilerinin kullanıldığı belirtilmiştir.  

İkinci bölümde 2012 yılından 2019 yılına kadar basılmış Türk çocuk ve gençlik 

edebiyatına ait 13 eser incelenmiştir. İnceleme konusuna giren kitaplar basım yıllarına 

göre Tarık ve Beyaz Karga, Kömür Karası Çocuk, Juju Beni Unutma, Kaçış, Umut 

Sokağı Çocukları, Tombik Balık Mutluluk Peşinde, Konaktakiler, Kuş Olsam Evime 

Uçsam, Kayıktaki Çocuk, Bulut Delisi, Dünya İçin Bir Şans, Tombik Balık Denizler 

Hepimizin ve Kırlangıç Zamanı’dır. 2012-2019 yılları içinde bu anlatılara ulaşılmıştır. 

Çalışmada incelenen eserler kaynak taramasında göze çarpan eserlerdir. Bu 13 anlatı 

eserlerde rastlanılan travmatik durumlar, kayıp yas örnekleri, mülteci bireyin iç dünyası 

ve mültecilerin yaşadıkları sorunlar başlıkları altında incelenmiştir. Kitaplarda 

mülteciler, göze çarpan çeşitli sorunlar ile baş etmeye çalışmışlar, kendilerini öteki 

gören bir grup olmasına rağmen kendilerine kol kanat geren bir grupla umut dolu bir 

gelecek hayali kurmuşlardır. 

Sonuç olarak bu çalışmada hayatla temas eden çocuk ve gençlik edebiyatı 

eserleri belli başlıklar altında incelenmiştir. Eserlerin gözünden mülteci olma durumu 

ele alınarak çocuk ve gençlik edebiyatının kurgusal dünyasının toplumdan bağımsız 

olmadığı sorun odaklı bir çocuk ve gençlik edebiyatının da mümkün olduğu kanaatine 



70 

 

varılmıştır. Hayatla temas eden çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin empatinin sınırsız 

gücünden yararlanarak okurda dönüştürücü bir etki yapabileceği üzerinde durulmuştur. 
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