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Bir Vicdan Muhasebecisi
Kemalettin Tuğcu

Nezahat ÖZCAN*

1940-1970 arasında çocuk ve ilk gençlik dönemi romanlarının en çok okunan ya-
zarlarından Kemalettin Tuğcu, giderek daha az okunmakta; çocukluk ya da ilk gençlik 
yıllarında, onun herhangi bir romanını okumamış gençlerimizin sayısı, her geçen yıl art-
maktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında pek çok sebep vardır.1 Bunların başında, Ke-
malettin Tuğcu’nun, çocuk ve ilk gençlik okuyucusunu yönlendiren öğretmen desteğini 
kısmen kaybetmesi gelmektedir. Kemalettin Tuğcu, kısmen ebeveynlerin desteğiyle de 
okunmaktadır.2

Bazı çocuk edebiyatı ders kitaplarındaki, Kemalettin Tuğcu romanlarına yönelik 
olumsuz ve toptancı hükümlerin yer alması da, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin, 
Tuğcu’ya olumsuz tavır almalarında etkili olmuştur.3

Ön yargılardan sıyrılarak Tuğcu romanlarının temaları incelendiğinde görülecektir 
ki yazar, romanlarında sevgi, dostluk, merhamet, yardımlaşma, dürüstlük gibi insani de-
ğer ve temaları işlemektedir. Bu temaların öne çıktığı romanlarında yazar, hep olum-
lu mesajlar verir. Kemalettin Tuğcu, “... birkaç nesle okuma zevkini ve belki de zaman 
zaman umutsuzluktan kurtulma gücünü telkin etmiş bir yazarımız”dır.4 Romanlarının 
ana kahramanı olan çocuk ve gençler, ince düşünceli, içinde yaşadıkları sosyal çevrenin 
şartlarını kavramış, sorumluluk sahibi, terbiyeli, vazife duyguları gelişmiş, dürüst, yar-
dımsever, gözünü budaktan esirgemeyen, haklarını savunan, tokgözlü, ayakları yere ba-

*    Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
1 Bu sebeplerden biri, Kemalettin Tuğcu’ya yöneltilen tenkitlerle ilgilidir. Mustafa Ruhi Şirin, 

Tuğcu’ya yöneltilen tenkitlerden bir kısmını şöyle sıralar: “Kemalettin Tuğcu’nun yazdıkları önem-
siz kabul edilir, ideolojik bulunur, ilhamsız olduğu, daha çok kazanmak için ticarî kaygılarla yaz-
dığı ileri sürülür. Bir sefalet yazıcısı ilan edilir. Edebiyat dışı gösterilir. O ise hiçbirini ciddiye al-
madan her gün yeni icat ettiği kuklaları ile kahramanlarını mutlu etmekten geri kalmadı.” Mustafa 
Ruhi Şirin, “İçindeki Çocuk İçin Yazan Adam”, Çocukluğun Kozası ve Kültür ve Kitap ve Edebiyat, 
İz Yayıncılık, İst. 1998, s. 97.

2 Kemalettin Tuğcu külliyatından 20’sini yayımlayan Erdem yayınlarının sahibi Mustafa Erdem’in 
ifadesidir.

3 Yalnızca tek bir fakültede değil, birkaç fakültenin Sınıf Öğretmenliği ile Türkçe Eğitimi Bölümle-
rinin Çocuk Edebiyatı derslerinde okutulmakta olan bir çocuk edebiyatı ders kitabında, Kemalettin 
Tuğcu ile ilgili şu satırlar, yer almaktadır: “... çocuklarda yaşama isteğini artırıcı temalara yer 
vermediğinden, daha çok özürlü, kusurlu çocukların yaşamlarını öyküleştiren, ölüm ve ölümün acı 
sonuçlarını işleyen Tuğcu’nun yapıtları bu tutumları nedeniyle okullarda çok fazla kabul görme-
miştir.” Romanların gördüğü ve göreceği rağbet, bu tarz yanlı değerlendirmelerle de engellenmeye 
çalışılmaktadır.

4 Prof. Dr. İnci Enginün, Kitap ve Edebiyat, Dergâh Yayınları, İst. 2002, s. 214-221.
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san, hayal âleminde yaşamayan, gerçekçi tiplerdir. Bu ve 
benzeri olumlu karakter özellikleri taşıyan ve bunları dav-
ranış hâline dönüştüren çocuk kahramanlar, çocuk okur-
lar için uygun özdeşleşme modelleridir.5 Çocuk ve genç 
okur, kurguya dayalı eserlerde, ana karakterleri örnek alır, 
onlarla özdeşim kurar. İçine düştüğü zor şartlardan -çoğu 
zaman ailesinin geçimini de üstlenerek- çalışıp kurtulan 
Tuğcu’nun kahramanları, bu manada çocuk ve genç okur-
lar için müspet modeller teşkil eder.

Kemalettin Tuğcu romanlarını okuyan çocuk ve ilk 
gençlik çağı okurları, aile bağları, akrabalık ilişkileri, alın 
teri, çalışma, sabretme, azim, sebat ve bütün bu güzellik-
leri insana kazandıran eğitimin önemini, bu kavram ve ku-
rumlara yapılan vurgularla daha çabuk ve kalıcı bir şekilde 
öğrenirler. Genellikle aile bireyleri ve akrabalar, birbirleri-
ne tutku derecesinde düşkündürler.

Kemalettin Tuğcu, tahkiyede çeşitliliği yakalayabilmiş bir yazarımızdır. İlk bakış-
ta isim benzerliğiyle birbirini çağrıştıran romanlar okunduğunda, vakalarının ve anla-
tım tarzlarının çeşitliliği görülür. Yazar, anlatım formu bakımından çeşitlilik sunar. Bir 
Dağ Masalı’nda, teklik birinci şahıs “ben” formunu; Eski Bir Masal, Deniz Kızı, Küçük 
Gazeteci’de, teklik üçüncü şahıs “o” formunu kullanır. Anlatıcının kültür seviyesinden, 
olayları ustalıkla sunar. Yazarın bazı kavramlara yaklaşımı kalıplaşmış, tek cepheli değil-
dir. Örneğin “Üvey Anne”yi, tek tip olarak vermez. Annesizler, Üvey Anne gibi romanla-
rında olumlu vasıflarla donatılmış üvey anne portreleri de çizer. Toprak Adamları, Koru 
Köy’ün Yetimi’nde, İstanbul dışına çıkan, köy köy açılan yazar, yöresel söyleyişlere yer 
verir. Öksüz Dilimi’nde, Küçük Gazeteci’de, Rum kahramanların Türkçeyi kendilerine 
has kullanışlarına; Deniz Çocuğu’nda, Karadeniz ağzına yer verir. Yazar, konuşma dilin-
de, İstanbul Türkçesinin esas alınması gerektiğini vurgular (Can Yoldaşları’nda Muhtar 
Bey, taşradan İstanbul’a gelmiş olan Dilek’i bu hususta ikaz eder.) Tuğcu’nun romanları 
diyalog bakımından zengindir.

Tuğcu, hayali geniş, kalemi açık bir yazardır. Anlatımı akıcıdır. Romanlarında olay-
lar hızlı seyreder. Bazı romanların, merak unsuru oldukça kuvvetlidir (Eski Bir Masal). 
Tuğcu çocuk ve ilk gençlik dönemi okurların macera ihtiyaçlarını karşılayabilmiş bir 
yazarımızdır. Ana vakayı geliştiren yardımcı vakaları, yardımcı figürleri ustalıkla kurgu-
ya dâhil eder. Tuğcu romanları doğal, samimi, orijinal romanlardır. Vakalarında mantık 
hatasına rastlanmaz. Temalar ve romanların sonu müphem değildir. Vakaların tesir gücü 
yüksektir. Yazar, bazı değer yargılarını kalıcı kılabilmek için, trajik hadiselere vurgular 
yapar. Mustafa Ruhi Şirin, Tuğcu’nun bütün romanlarında “melodram havası” olduğunu 
belirtir. Bu tarzın, çocuklar üzerinde yaratacağı duygusallığı, diğer yerli ve yabancı ço-
cuk kitaplarının dengeli bir şekilde okutulması ortadan kaldıracaktır. Aklıselim sahipleri 
“çocuklar sadece Kemalettin Tuğcu romanlarını okumalı” şeklinde bir görüşün savunu-
culuğunu zaten yapmaz.

5 Model alınacak değer, davranış ve insan tipi ile ilgili bilgi için bak.: Prof. Dr. Sadık Tural, Kültürel 
Kimlik Üzerine Düşünceler, Ecdâd Yayınları, 2. baskı, Ank. 1992, s. 92-100.
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Tuğcu romanlarının konuları, Türkiye’nin bazı ger-
çeklikleri ile örtüşür: “Değişen aile çevresi, köy ve şehir 
yaşantısı ve yoksul aileler romanlarının sosyal çevresini 
oluşturur. Kemalettin Tuğcu’nun romanlarında İstanbul 
bir mozaik gibidir. Ama İstanbul’un unutulmuş, daha 
doğrusu insanları tarafından pek bilinmeyen küçük 
acılı köşelerini yazmış. 1940-70 arasında Türkiye’nin 
genel bir değerlendirilmesi yapıldığında Kemalettin 
Tuğcu’nun tipleri sosyal bir gerçeklik olarak karşımıza 
çıkar.”6

Kemalettin Tuğcu romanları hacim, sayfa sayısı 
bakımından çocukların başarma duygularına cevap ve-
rir. Çocuk ve genç okur, sabırsızdır. Çizgi filmlere, so-
kak oyunlarına, atari, bilgisayara, cep telefonlarına karşı 
kitabın verdiği mücadelede, bu romanların sayfa sayıla-

rı en büyük avantajlarından biri olarak görünmektedir. Kitapların 80-100 sayfa arasında 
değişen hacimleri, bu romanların rağbet görmesinde rol oynamıştır. Süratle gelişen vaka, 
akıcılık, uzun olmayan sayfa sayısı romanların kısa sürede bitirilmesini sağlar. Bir kitabın 
son sayfasına ulaşmak ise, çocuk ve genç okur için bir zaferdir.

Tuğcu’nun romanlarında, vakanın seyrinde, dozu ayarlanmış tarihî bilgilere rastla-
nır. Yazar bunları, vakaya sindirerek verir. Böylelikle okur, tarih bilgisini tazeler. İlköğre-
timin ikinci devresinden itibaren okunması uygun olan Eski Bir Masal’da yazar, romanın 
ana kahramanı genç kızın dedesi aracılığıyla III. Selim Dönemi’nden, Nizam-ı Cedit or-
dusundan ve yeniçeri ayaklanmasından söz eder. Çifte Kumrular’da, Ali Usta Kore Sava-
şı gazisidir. Ders dışında, bir romanda bu hadiselerle karşılaşan çocuğun hafızasında, bu 
olaylar daha canlı yer edecek, böylece bilginin tekrarı sağlanacaktır. Yine aynı romanda, 
romanın ana kahramanı genç kız, sülalesinin şeceresini çıkarır. Bu, ilk gençlik dönemi 
okurlarında, kimlik ve akrabalık bağlarına yönelik bir dikkat ve bilincin oluşturulması 
bakımından güzel bir örnektir.

Bu romanlarda, yakın dönem sosyal hayatımıza yönelik detaylar da yer alır. Bazı 
romanlarda, dar mekân olarak konak, yalı ve köşkler seçilmiştir. Bu romanlarda, yalı ve 
köşk hayatının (rıhtım taşlarının bakımı; kayıkhane; bakkal ve manav kayığından ya-
pılan alışveriş; bahçe bitkileri gibi) bazı unsurlarına rastlanır (Deniz Kızı, Eski Bir Ma-
sal, Dedemin Evi). Bu tarz bilgiler, çocuğun ileride, roman dışında sosyal hayatla ilgili 
bazı eserlere de yönelmesinde bir zemin oluşturabilir. (Örneğin Abdülhak Şinasi Hisar’ın 
İstanbul’un köşk ve yalıları ile ilgili eserleri gibi). Yakın dönem hayat ve mimari tarzımız-
da meydana gelen değişiklikler de romanlara aks etmiştir (Sakat Çocuk, Ninelerin Ninesi, 
Can Yoldaşları’nda olduğu gibi, müstakil ahşap evlerin, köşklerin yerini apartmanların 
alması gibi).

Tuğcu’nun bazı romanlarında bazen yetişkinler, bazen de çocuk veya genç kahra-
manlar bir müzik aleti çalar. Bu unsur, çocukların enstrümanlarla yakınlaşmalarında, 

6 Mustafa Ruhi Şirin, “Cumhuriyet’e Kanat Gerenler: Kemalettin Tuğcu” (7 Mayıs 1995 tarihinde 
TRT 2’de yayımlanan programdan).
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müziğe ilgi duymalarında etkili olabilir (birkaç örnek: 
Dedemin Evi’nde Ergin’in dedesi; Eski Bir Masal’da 
Derya ve annesi piyano; Küçük Sanatçı’da ana kahraman 
keman çalar. Üvey Anne’de kolej mezunu Birsen Hanım 
geçim sıkıntısı çekmeye başlayınca, piyano dersleri ve-
rir).

Tuğcu romanlarında, eğitime büyük bir önem ve-
rir. Romanların kahramanı olan çocuklar, okuma arzusu 
içindedirler. Yazar, romanlarında kitap, kitaplık, gazete 
ve eğitim kurumlarından sık sık söz eder. Birkaç örnek: 
Eski Bir Masal’da Erol, ilkokul öğretmenidir. İdeali olan 
Hukuk Fakültesini kazanır ve okur. Deniz Kızı’nda, ro-
manın kahramanı romanlar okur, şiirler ezberler, oku-
ması için arkadaşına da ödünç kitaplar verir. Dedemin 
Evi’nde, kitap tozlarının nasıl alınması gerektiği, nemin 

kitaba verdiği zarar üzerinde durulur. Oyuncakçı Dede’de, kız çocuklarının da mutlaka 
okutulması gerektiği savunulur. Öksüz Dilimi’nde, kahraman romanın sonunda öğretmen 
olur. Böylelikle çocuklar okullarını bitirmeleri, bir meslek sahibi olmaları hususunda sü-
rekli teşvik edilirler.

Kemalettin Tuğcu romanlarında, çocuk ve ilk gençlik dönemi okurlarının kelime 
hazinelerine katkılar yapar. Yeni bir kelimeyi en kolay ve kalıcı olarak öğrenme yeri, 
kelimenin metin içi kullanımıyla karşılaşmaktır. Kiralık Konak, Sinekli Bakkal, Fatih-
Harbiye gibi Cumhuriyet Dönemi romanlarımızı, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmen-
liği gibi bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri yakınarak okumakta, öğrencilerin bu 
romanların diline yönelik şikâyetleri her geçen yıl artarak devam etmektedir. Yeni nesil-
lerin kelime kaybını önlemede, kelime kullanımına yönelik nesiller arasında kopukluk 
yaşanmaması hususunda da, Tuğcu önemli bir rol oynayacaktır.

Çocuk ve gençlik romanlarında, okurların yaş seviyelerine göre kelime çeşitliliği de 
artış göstermelidir, Sürekli olarak “Basit, anlaşılır, kısa cümleler”le onları karşılaştırmak, 
okurların dil gelişimlerini, muhakeme yeteneklerini, duygu, düşünce ve hayal dünyalarını 
olumsuz yönde etkileyecektir. Tuğcu’nun romanlarında sarnıç, mangal, çini soba, lala 
kalfa, Darülfünun, sedir, kâgir, Evkaf Nazırı gibi tarihe mal olmakta olan veya olmuş 
bazı kelimelere rastlanır. Çocuklar, böylelikle yakın dönem hayatımızın birtakım kurum, 
kavram ve eşya isimleri ile metin içinde karşılaşmış olur.

Yazar, bazen kelimelerin sözlük karşılıklarını, vakanın seyri içinde verir. Polisiye 
yönü ağır basan Küçük Gazeteci’de, “taammüt” ve “müstantik” kelimelerinin manaları 
yer alır. Kelimelerin etimolojik tahlilleri ile karşılaştığımız bile olur (örneğin Oyuncakçı 
Dede’de, mide ve maydanoz kelimeleri). Yazar tahkikat, kalay, hoyrat, beyzade, uzviyet, 
hatim, varis, ilam, el yazması, malum, hazzetmek, tekdir etmek, meyil, teskin etmek, kon-
for, hare gibi daha pek çok kelimeyi çocuk ve genç okurların kelime servetlerine katar. 
Romanlar, deyim ve atasözleri bakımından da zengindir.

Tuğcu’nun romanları geniş bir yelpazedeki tip ve vaka çeşitliliği ile çocuklara ha-
yatı tanıtarak, onların toplumsallaşma sürecine katkılar sağlar. Çocuk edebiyatçılarımız 
arasında önemli bir isim olan Gülten Dayıoğlu, hayal kurmaya Tuğcu’nun çocuk dergi-
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lerinde yayımlanan tefrika romanları ile başladığını; okuma 
alışkanlığını bu romanlarla kazandığını samimiyetle ifade 
etmektedir. Boşanmış bir çiftin çocuğu olduğunu belirten 
Dayıoğlu, sıkıntılı anlarında Tuğcu’nun romanlarının ken-
disine “yaşam sevinci” verdiğini söylemekte ve şunları ila-
ve etmektedir: “Kemalettin Tuğcu Bey bizlere yoksulluğu, 
yaşamla savaşmayı, acımayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı 
ve en güzeli yaşam hedefi edinmeyi öğretti. Kahramanları-
nı hiç yüzüstü, umarsız bırakmadı. (.) Mutlak bir çıkar yol 
göstermiştir. Hep olumlu bir hedefe yöneltmiş ve o hedefle-
re de eriştirmiştir. Bu hedefler, çokluk Karun gibi zenginlik 
değildir. Eğitimle, alın teriyle, çabayla elde edilen onurlu 
meslekler ve konumlar olmuştur, İnsanlar hep iyiye, güze-
le, doğruya yöneltilmiştir. Okuyucuya şimdiki gibi emeksiz 
köşe dönme düşleri kurdurulmamıştır. Kemalettin Tuğcu 
bizlere acı aşısı yapmıştır. Nasıl hastalık aşısı yapılıyor. O 

bize acı aşısı yapmıştır ki, onun kitaplarını okuyanlar, hayatta acıyla karşılaştıklarında 
gerçekten daha dayanıklı olmuşlardır. Ben kendimden en azından örnek verebilirim. Ki-
taplarıyla acılara, zorluklara göğüs germe eğitimi vermiştir.”7 Gülten Dayıoğlu’nun bu 
tespitleri, oldukça önemli ve yerindedir.

Tuğcu, modern tıbbın yanındadır. Sakat Çocuk romanı, çocuk felci aşısını ihmal 
eden bir ailenin çocuklarına yaşattığı dram üzerine kuruludur.8

Eğitimcilerin de, ebeveynlerin de, Tuğcu romanlarından kendilerine alacakları me-
sajlar vardır. Örneğin Dedemin Evi’nde, çocuklara karşı yetişkinlerin tutarlı davranmaları 
gerektiği vurgulanır.

Kemalettin Tuğcu romanlarını yargılamadan önce, dikkate alınması gereken iki hu-
sus olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan birincisi, roman yazma, kurgu üretmenin, Kema-
lettin Tuğcu’nun hayatında nasıl bir yer işgal ettiği hususudur. Diğeri ise, çocuk edebiyatı 
ve edebiyat sosyolojisi açılarından bu romanların ne ifade ettiği hususudur.

Edebiyatçılar, zaman zaman kendileri ile yapılan röportajlarda yazma sebeplerini 
izah ederler. Tuğcu için yazmak bir zarurettir, hayata açılan kapıdır, bir nevi hayatın çık-
mazlarından çıkış yoludur. Tuğcu’nun romanları çocuk ve ilk gençlik edebiyatımızın po-
püler romanlarıdır.

Tuğcu’nun romanlarındaki bazı olay örgüsü ve kahraman benzerliklerini, bir döne-
min klasik Yeşilçam filmlerinin şablonları kadar olmasa da, onlar gibi görmek ve bu ro-
manları değerlendirirken, romanların ait oldukları toplum ve zaman dilimini de mutlaka 
dikkate almak gerektiği görüşündeyiz.

7 Gülten Dayıoğlu, adı geçen program.
8 Sakat Çocuk romanı, adından dolayı eleştirilmektedir. Yazar, sakat kelimesi yerine, özürlü keli-

mesini neden kullanmadığını romanında şöyle izah etmektedir: “Sakatlar için özürlü diyorlardı. 
Fakat özür belki ruhsal bir kusur, bir insanın hatası, bir hareket tarzı, idi. Özür dilerdi insanlar, 
bir suçlarını itiraf eder gibi. Sapasağlam oldukları hâlde mazeretlerini beyan ederlerdi. Geçici bir 
hastalık, bir engel özürdü. Ama bedensel eksiklikler, körlük, sağırlık, dilsizlik, topallık, yaradılış 
bozukluğu özür değil, sakatlıktı.” (Sakat Çocuk, Erdem Yay., İst. 1999, s. 78). 
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Çocuk edebiyatının dayandığı önemli ilkelerden biri, bu edebiyatın siyasallaştırıl-
maması hususudur. Kemalettin Tuğcu’nun olumlu mesajlarını görmezden gelerek kara-
layan ve yasaklatmaya çalışanlar, aslında bu tavırlarıyla bir çocuk edebiyatçısını siyasal-
laştırma gayretindedirler.

Sefaletin, yolsuzluğun, vurgunun, gaspın, tinerci çocuk dehşetinin, çocuk ve genç 
zorbalığının gündemde olduğu ülkemizde, Kemalettin Tuğcu romanlarının okunmasına 
şiddetle ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz.

Tuğcu külliyatının ele aldığı konulara göre tematik tasniflerinin yapılması; çocuk ve 
ilk gençlik romanları şeklinde hitap ettiği yaş gruplarının belirlenmesi, öncelikli olarak 
yapılması gereken çalışmalar. Tuğcu romanlarını yayımlayan yayınevleri, bir editörle ça-

lışarak bazı problemleri ortadan kaldırabilir.
Klasikleşmiş bir 

çocuk yazarımızı 
inkâr etmek yeri-
ne, onun en güzel, 
en başarılı eserlerini 
seçerek9 diğer yer-
li-yabancı çocuk ki-
tapları ile dengeli 
bir şekilde çocuk-
larımıza tanıtmak, 
tavsiye etmek ve 

okumalarını sağla-
mak çocuk, kitap ve 

edebiyatla ilgilenen 
herkesin yerine getirme-

si gereken bir borçtur.10

Tuğcu’nun yeğe-
ni Nemika Tuğcu tarafından 

2004 yılında yayınlanan Sırça Köş-
kün Masalcısı, Kemalettin Tuğcu’nun Yaşam 

Öyküsü kitabında11 Kemalettin Tuğcu’nun detayla-
rıyla resmî ve edebî hayat hikâyesini; romanlarına yönelik genel değerlendirmeleri bul-
mak mümkün. Çocuk ve gençlik edebiyatımız söz konusu olduğunda adı unutturulmaya 
çalışılan bir yazarımızın bu kitapla artık istiskal edilemeyeceği daha net ortaya konmuş 
oluyor.

9 Popüler edebiyatla ilgili olarak bak.: Nermi Uygur, “Yığın Edebiyatı”, İnsan Açısından Edebiyat, 
Yapı Kredi Yay., İst. 1999, s. 91-103.

10 Örneğin Mustafa Ruhi Şirin, Nehir Yayınları için Tuğcu’nun da tavsiye ettiği 10 roman seçmiştir.
11 Nemika Tuğcu, Sırça Köşkün Masalcısı Kemalettin Tuğcu’nun Yaşamöyküsü, Can Yay., İst. 2004, 
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