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Çocuklar İçin 
Edebiyat 1

185. GÜN

İki ay olmuş Çocukça dergisinden kovulalı. Oysa ben 
oradaki “Aritmetik İyi, Kuşlar Pekiyi” başlıklı sütunumu 
çok seviyorum. On iki yazı yazmışım. Orhan Alkaya’nın 
isteği üzerine girdiğim bu işte, başta, bayağı zorlandım. 
Kolay değil, yedi sekiz yaş düzeyindeki çocuklara, onla-
rın öğrenci olmayan yanlarına seslenebilmek. İki yazı 

1 Bu bölüm Cemal Süreya’nın Günler (YKY, 1996) adlı yapıtından alın-
mıştır.
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çok zor çıktı. Giderek ısınmış ve kendime göre bir yol 
bulmuştum. Çocukların her şeyi zaten anladığı düşün-
cesinden çıkış yaptım. Geliştirebildim de bunu. 

Kapılıp gitmek isterdim o yazılara.

187. GÜN

(…)
Elli yaşından sonra da şair olunamıyor. Şiir için en elve-
rişli yaşlar 16-25 yaşlarıdır. Daha öncesi çok erken, son-
rası biraz geçtir. Kırk yaştan sonra ise şiir için yalnız geç 
kalınmış değil, ölünmüştür. Bu iki duruma bir bakalım.

Çocuk şair niçin olunmaz? Şiir sadece şiir deneyi 
değildir; bütün bilimler üstüne, sanatlar üstüne, tarih 
üstüne, siyasa üstüne, felsefe üstüne, gelenekler ve gö-
renekler üstüne kısacası bütün bir hayat üstüne ‘bire-
şik’ bir duygu ve düşünceye yükselmiş olması gerekir 
şairin. Çocuk bunları edinebilir mi? Çocuk; dilin, duygu 
ötesinde kalan bir erginliği gerektiren kıvamını kavra-
yabilir mi? Bilinçli olarak kavrayabilir mi? Sanırım, bu 
soruya olumlu bir karşılık vermek çok güç. Verilemez. 
Bu bakımdan zaman zaman ileri sürülen çocuk şairle-
rin hepsinden rahatça kuşkulanabiliriz. Dünyanın hiç-
bir ülkesinde de çocuk şair olarak sunulan, hatta kimi 
zaman üstlerinde hatırı sayılır gürültüler kopartılan 
çocukların şiir uğraşını sürdürdükleri görülmemiştir. 
Çünkü çocuk, şiirin yalnızca egzersiz yönünü kavraya-
bilir, bir de duyganlık yönünü sezebilir. Oysa şiir, bütün 
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bir hayatın, bütün sanatların, hatta bilimlerin, daha 
doğrusu bilimsel verilerin köpüğü olan bir noktadan 
sonra serpilmeye başlar.

İleri yaşta niçin şair olunmaz? Çünkü şair, bütün 
şiir ötesi deneylerin yanı sıra şiirin de deneyini sürekli 
olarak yaşamalıdır. Dili bir süreden beri şair olarak kav-
rama durumunda olmalıdır. Yoksa yazdıkları şiir değil, 
yalnızca şiir biçimleri olacaktır, buluşları imgeler halin-
de değil, terimler halinde gelecektir. 

Şu da var. Bir şair ilk dizesiyle kendini ortaya koyar, 
sonradan ancak gelişebilir, ama sözgelimi dönüşemez. 
İlk beş yılında, ilk on yılında belli bir şiirsel onura yük-
selmemiş bir kimsenin sonradan önemli bir şair olması 
beklenemez. Evet. “Deha, olgun yaşta gerçekleştirilen 
bir gençlik düşüncesidir.” Dehanın belirmesi için olgun 
yaşın beklenmesi şart değil şiirde. Ama o düşünce olgun 
yaşta gerçekleşmişse, bunun mutlaka gençlik dönemin-
de tutarlı bir kökü vardır. 

646. GÜN

Ayrı bir çocuk edebiyatı olmaması kanısındayım. Biri 
diyecek ki, “Ama var böyle bir edebiyat!” Var, var olma-
sına; ne ki, olması gerektiği için değil, kendisi var olmak 
istediği için. Geçende bir arkadaş Saçak’taki bir soruş-
turmaya verdiği karşılıkta ne güzel soruyordu, “Çocuk 
yazar var mı?” diye.

Çocuklar için edebiyat… O zaman “ilkokul çıkışlı alt-
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mışlıklar” edebiyatından niçin söz edilmesin? Bir ‘dal-
gıçlar edebiyatı’ndan? Gerçekte bunlara da varım. Ama 
bir ‘çocuk edebiyatı’na, yoo!

Edebiyat vardır. Çocuklar da ondan kendilerine göre 
koparabildiklerini alırlar. Çocuğu küçümseme yatıyor 
“çocuk edebiyatı” sözünde. Bırakalım, çocuk da yüzmeyi 
(okuma yazma) öğrendikten sonra bizim girdiğimiz de-
nize girsin.

Bilginin çocuklara ayrı bir aktarılış biçimi olabilir. 
Olmalıdır. Ama ‘çocuk Süleymaniyesi’ni kabul edemem. 
Kahramanı çocuklar olan romanlar vardır. Ama niçin 
çocuk romanı olsun? Çocuk politikası var mı? Çocuk 
belediyesi?

İnsanlık tarihinde çocukluğun tarihi de yeni sayılır. 
Yeni hayat serüveni içinde, çocuklara gerekmeyen yer-
lerde de, ayrı işlemler uygulama. Wilhelm Reich çocuk-
ları nasıl sömürdüğümüzü, onlara her yönden nasıl bir 
zindan ve kölelik hayatı yaşattığımızı uzun uzun anlatır 
yapıtlarında. Erkekler, kadın kölelerine, onların da köle-
leri olduğunu anlatmak için çocukluğu kurdular.

S. Firestone, Ortaçağ’da çocukluk diye bir kavramın 
geçerli olmadığını söyler. Ne çocuk giysileri vardır o 
çağda, ne oyuncaklar, ne de çocuk konuşması. Bütün 
bunları büyük bir sapkınlık olarak niteler ve daha çok 
Rönesans’tan sonra ortaya çıktığını ekler, önceleri ço-
cuklar “küçük boy” insanlardı; çıraklar da onlardı, hiz-
metkârlar da…

Çocuk henüz ‘ekmek’ diyemiyor da, ‘epe’ diyorsa, ona 
kalkıp ‘epe’diye söz etmeyelim ekmekten. O zaman “epe” 
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den ekmeğe geçim süreci uzar, ya da hiç değilse, biz uza-
masını istiyoruz demektir. Çocuk edebiyatı budur. Hele 
günümüzdeki gibi adamakıllı özelleştirilmiş; karışık bi-
çimleri, tecimsel kuralları bulunmak istenmiş bir çocuk 
edebiyatı. İnsanın daha başlangıçta aşağılanması…

Günümüzde ilkokulu yeni bitirmiş 11 yaşında bir 
çocuğa özel liselerin, Anadolu liselerinin sınavları için 
yükletilen çok kökenli, karmaşık bilgileri düşünüyo-
rum. Bir yerde bilgi olmaktan çıkmışsa da, çocuk bilgile-
ri mi bunlar? Bunları öğreneceğine güvenilen kişi niçin 
Çehov’u, Sait Faik’i anlayamasın.

904. GÜN

23 Nisan’ın, uluslararası çocuk şenliğine dönüşmesi çok 
güzel bir şey. Bunun dünyada tek olması bir özgünlük de 
kazandırıyor ülkemize. Her yıl o günleri iple çekiyorum. 
TV’de gösterileri büyük bir tatla izliyorum. Başka bir şey 
bu…

Yalnız bu yıl ilkellikle de, barbarlıkla da kolay açıkla-
namayacak iki tatsızlığa tanık olduk.

Birincisi, Türkiye temsilcisi olarak çocukların parla-
mento gününe katılan çocuğun giyimi. ABD’lisi, Macar’ı, 
İngiliz’i, Fransız’ı, ulusal giysiler içinde boy gösterirken, 
bizim temsilcimiz koyu renk takım, ak gömlek, kravatla 
kürsüye çıktı. Aşağılık duygumuzda da tutarsızlık var 
diye düşündüm. 19 Mayıs’ta gençlere neredeyse çarşaf 
giydirecek bir anlayış, 23 Nisan’da ilkokul çocuğuna 



ulusal giysiyi çok görüyor. Çocukların parlamento gü-
nünde, dünyanın tek modern giyinen halkı olduğumuzu 
kanıtladık.

İkinci tatsızlık ilkellik ve barbarlıkla belki biraz açık-
lanabilir. İçişleri Bakanı kürsüye çıktı ve yaptığı konuş-
mada, Atatürk’ün yurdu düşmanlarından kurtardığını, 
23 Nisan bayramının buradan kaynaklandığını söyledi. O 
anda meclis salonunda o düşmanların çocuk temsilcileri 
de vardı. Hem kardeşlik serüvenine çağırıyorsun, hem 
de, “Sizin gibi düşmanlardan kurtulduk,” diyorsun…
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“Aslında Hiç Parmak 
Kaldırmadım!”1

Edebiyat öğretmenlerimi hiç unutmam. Onların bende, 
düşünüyorum da, belirleyici edebi rolleri olmuş değil. 
Ama, bana hepsi, iti kazandırmıştır…

Ortaokulda, Nimet Kolçak diye bir edebiyat öğretme-
nimiz vardı. Eski soyadıyla Nimet Karayel. Tarih roman-
ları yazarı M. Sami Karayel’in eski eşi. Bilecik Ortaoku-
lu’nda parasız yatılı olarak okuyordum. Öğretmenimizin 
ufku çok genişti. Şimdi düşünüyorum geriye doğru, 

1 Necati Güngör’ün, TRT İstanbul Radyosu’ndaki “Edebiyatçılar Ede-
biyat Öğretmenlerini Anlatıyor” adlı programında Cemal Süreya’yla 
yaptığı söyleşiden.
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gerçekten, edebiyat bilgileri çok sağlamdı. Bir sözü kal-
mış bende. O, benim için biraz iteleyici oldu.  Bir tanım: 
“Hüseyin Cahit Yalçın sıcak bir yazardır; Falih Rıfkı Atay 
ise, çok usta, çok daha ayrıntılara inebilen, ama soğuk 
bir yazardır!” Bu tanım bende kalmış. Öğretmenimiz 
böyle biriydi…

O sıralar üç yıl, ortaokulda parasız yatılı okudum. Türk-
çe derslerinde en öndeydim. Hatta bir örnek vereyim, 
bazen güç denemelerine girerdim: Bütün sınıfın, bir 
kişi hariç; sınıfın birincisi ya da ikincisi hariç; ikincisi… 
Bütün sınıfın kompozisyonunu yazmış olurdum! Fakat 
hocamız, tabii benimkine on verdikten sonra, onlara da 
beşten aşağı olmamak üzere, aynı kişi yazdığı halde, sıra-
lama yapmıştır: Yedi alan, altı alan, beş alan olmuştur…

Lisede de parasız yatılı okudum. Lisede de çok değerli 
öğretmenlerim oldu. Lise birde, rahmetli Ali Sedat Oksal 
gelirdi edebiyat derslerimize. Aruzu, bize çok iyi öğretti. 
Sanırım, yeni edebiyatı değil ama, yani 1940’tan sonraki 
edebiyatı değil ama, ondan önceki edebiyatı çok iyi bili-
yordu. Zaten gazetelerde dil yazıları yazardı: Milliyet’te. 
Tikleri olan bir adamdı. Çok güzel konuşurdu. Ondan 
sonra, o öldükten sonra, ertesi yıl ünlü yazar Mehmet 
Behçet Yazar geldi. Ünlü yazar ve şair. Çok yaşlıydı, üst 
üste gözlükler takardı. Beni keşfetti diyebilirim!

Bir gün bir kompozisyon vermişti. İki kişiyi çok be-
ğendi. Bir beni, bir de Necati Akgül adlı bir arkadaşı… 
Yalnız ben, tahrir ödevinin üzerine “Cem Süreyya” yaz-
mıştım.



Geldi, “Cem Süreyya kim?” dedi.
“Benim,” dedim.
“Sahiden Cem mi adın?” diye sordu.
“Yok,” dedim, “benim adım Cemalettin.”
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Arkasına “…alettin” ekledi; “Bir daha adınla yaz!” dedi.
Mehmet Behçet Yazar, gerçekten eski edebiyatı çok 

iyi bilirdi. Eski ölü dilleri bilir, Çağatayca bilir… Çok da 
efendi bir adamdı. Öbür öğretmenler de çok saygı gös-
terirlerdi ona. Cumhuriyet’in ilk yıllarından kalma bir 
adamdı…

Ondan sonra genç bir bayan geldi bizim sınıfa. Çok 
genç, ince… Melahat Babacan. İki yıl onda okudum as-
lında. Mehmet Behçet Yazar gitmişti. Yıl olarak, 1948-50. 
’50 mezunuyum ben. Melahat Babacan, çok düzgün ko-
nuşan bir insandı. Yani beklerdik, yaptığı cümlelerde bir 
tane düşük olsun, yapmazdı. Şerif Hulusi’nin eski eşiydi. 

Bizim sınıf, haylaz bir sınıftı! Son sınıf… Adı, Edebi-
yat-G. Hatta hep iki senelikler. Bizim gibi bir iki parasız 
yatılı, böyle uysal kişi vardı aralarında. “G” harfinin üs-
tüne bir işaret koyup, yumuşak G yaparlardı hep. Yani, 
“Edebiyat yumuşak G” de okurduk. Bütün öğretmenlere 
karşı haylazlık yaparlardı. Ama Melahat Hanım’a karşı 
hepsi ayaktaydı! Hepsi hayrandı Melahat Hanım’a!..

Melahat Hanım da bana edebiyat alanında büyük bir 
yakınlık gösterdi ve beni biraz ayırdı.

Sonradan hocalarıma rastladım, evet. Yani ikisine 
rastladım. Mehmet Behçet Bey ölmüştü. Öbürü zaten 
daha önce ölmüştü. Yazar olduktan sonraydı… Bir gün 
Nimet Hanım’a rastladım Mısır Çarşısı’nın önünde. O 
zaman daha Üvercinka yeni çıkmış. O da İstanbul’da, 
Kumkapı’da bir ortaokula nakledilmiş… Arkadaşlarım-
dan duymuştum, Bilecik’ten gelmiş… Orda, gittim, “Siz, 
Nimet Hanım mısınız?” dedim. “Aa, Cemal!” dedi… Fakat 
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öyle tuhaf bir şey oldu ki… O sırada ne olmuştu? Askere 
mi gidecektim? Bana bir telefon numarası verdi. Araya-
madan gittim. Geldiğimde tekrar aradım. Birkaç yıl son-
ra. Avrupa dönüşüydü… Bu kez sanki, anısı soğumuş gibi 
geldi! Beni çok severdi oysa. İlgi göstermedi. Ben de bir 
daha aramadım… Ama Melahat Hanım, ben Papirüs’ü 
çıkarırken; bir gün Papirüs’e geldi. Oturduk, konuştuk… 
Onunla yakınlığımız oldu. Lisedeki öğretmenim olduğu 
için, daha yakındık, daha bir diyaloğumuz vardı. Sonra 
pek az rastladım. Nahit Hanım’ın evine gider. Her za-
man, bir gün gelsin de göreyim; başka öğrencileri de var, 
onlarla birlikte gidip görelim istedim.

Baştan da söylediğim gibi, edebiyat hocalarımın, içe-
rik olarak tam bir etkileri olmadı bende. Bir yerde, yo-
lumu kendim yapma durumunda kaldım. Ama daima el 
üstünde tuttular beni!

Bir de, edebiyat hocalarından ayrı hocalar da vardır 
insanda edebiyat duygusunu uyandıran. Yahut o itiyi 
ondan gören… Bir Fransızca hocamız vardı. Adını şimdi 
unuttum, soyadı Bahri… Çok yaşlı bir adamdı. İnhisar-
lardan emekli olmuş, iyi Fransızca bildiği için Bilecik’te 
Fransızca hocalığı yapıyordu. O hoca bende etkili olmuş-
tur: Eskiyi kurcalaması, ayrıntılara inmesi bakımından… 
Bir de, benimle edebi şakalar yapması bakımından!

Ben, ilkokula bir yıl geç gittim. Hastaydım… Gittiğim 
zaman okuma yazmayı, her şeyi biliyordum. Hatta am-
cam bana, beş sıfırlı rakamlarla matematik yapmayı bile 
öğretmişti. Bu yüzden, birinci sınıfta, arkadaşlarımla 
aramızda büyük bir fark vardı. O fark hep devam etti. Bu 
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beni tembel olmaya götürdü. Ama bir yandan da, dışar-
dan okumaya götürdü…

Ben okumaya, din kitapları, halk kitapları, cenk ki-
tapları okuyarak başladım. Aynı kitabı yüz kere okumak 
ama… O şekilde başladım. İlkokul üçten sonra, ve daha 
çok ortaokulda, daha çok edebiyat kitapları, romanlar 
gibi yapıtlara yaklaşabildim. Ama ondan sonra hız ka-
zandı bu bende. Yeni edebiyatı üniversitede yakalayabil-
dim. Lisede aruzcuydum. Eski edebiyatçıydım! 1940’la 
gelen şiir devrimini pek sevmiyordum!.. Sonradan, on-
lardan çok yararlandım.

Aileme gelince: Ailem sözel bir aileydi. Amcam okur-
du. Babam, pek bir şey okumazdı. Ama konuşmayı sever-
di. Konuşmayı çok seven bir ailenin çocuğuyum… Yalnız, 
şiir itisini annemden aldığımı söyleyebilirim. Daha çok 
küçükken, beş yaşındayken, dört yaşındayken, annem 
bana Kerem ile Aslı öyküsünü, bütünüyle, manzum yerle-
ri de dahil, oturup okurdu. Hatta bazen gönlümü almak 
için, bazan bir bardak süt içirmek için, -çok inatçıydım!- 
eşikte oturur, elinde bir çay bardağında süt, bütün Kerem 
ile Aslı’yı okur, çömelmiştir; ben yine istemem; bu sefer 
bir tane tokat atar ve giderdi… Ama annemin, onu okuma 
tutkusu; işte, “Ateş Kerem, tutuş Kerem, yan Kerem,”  hep 
ondan kalmıştır… Bende böyle bir şey uyanmıştır…

İlk edebiyat sevincini de şöyle hissettim galiba: İkinci 
sınıftayız. Halamın oğlu var. Birlikteyiz. Tatil… Elimizde 
birer defter var. Bir şeyler yazalım dedik… Arkadaşlarla 
konuşma gibi bir şey, falan… Bu, bana büyük bir haz ver-
di. Bu haz, herhalde yazar oluşumun başlangıcıdır. 








