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Abstract
Upon scrutinization of record-breaking children’s and preteens’ fantasy books, it can be seen that
fantasia is being interlaced with Gothicism through the inclusion of themes of sorcery, witchcraft and
prophesizing. In the most widely read books, the subjects of black and white magic are embellished
and employed in exalting violence. While it cannot be said that fantasy and contemporary tales in
themselves cause concern in terms of violence, the tolerance to violence introduced by themes of fortune-telling and sorcery being brought into daily life by these children’s and preteens books is very
concerning. The negative effects of reading books and watching films on children, due to their inability to easily differentiate between reality and abstract to the same degree as adults, are well-known.
Following assessment of the general violence and conceptual levels in fantasy books, the relationship
within metaphor and metonimie with the violence directed toward children was obtained. Even in the
world of innocents the use of violence is possible, and the aim of this study is to reveal this lack of
discrimination in the potential, passive accustomization of the consumer to this phenomenon through
reading books and watching films.
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GİRİŞ
Günümüz çocuk ve ilk gençlik kitaplar›n›n renkli ve par›lt›l› evreninde, çocuğun
kimliğini parçalayan, çocuğu yok sayan, çocuğa zarar veren olumsuz bir olguyu;
şiddeti aramak, karş›tl›k yaratmak gibi görülebilir. Oysa masum çocuklar›n›n evrenine giren fantastik çocuk ve ilk gençlik kitaplar› hiç de masum değildir. Örneğin,
Rowling ve Lewis şiddeti, Kelt ve Eski Yunan / Roma mitolojileriyle örtük ve estetik bir biçimde sunarlar.
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“Harry Potter” ve “Narnia Günlükleri” serilerinde şiddet görüntüleri ve sat›rlar›,
canland›rma ve kurgulama biçimleriyle estetik ve örtülü sunulur. Estetik ve örtülü
şiddet daha zarars›z alg›land›ğ›ndan, okur ve izleyici estetik şiddetin tehlikesini ya
görmez ya da görmezden gelir. Fantastik çocuk ve ilk gençlik kitap ve filmlerinin
tehlikelerinden biri de budur. Fantastik dünyada her şey değişime uğrar: kahramanlar, uzamlar, hayvanlar, nesneler… Bütün bunlar simgesel olgulara dönüşür. Bu
ögelerle gösterilen şiddet, anl›ksal, yinelenen ve hemen tüketilen bir evrenin parças› olur. Böylece simgeselleşen şiddet, gerçeğinden daha fazla önem taş›r. Bu çal›şman›n amac›, masum çocuklar›n evreninde bile şiddetin kullan›ld›ğ›n›, okurun ve
izleyicinin estetik ve örtülü şiddetin tehlikesini göremediğini göstermektir.
Bu çal›şmada şiddet tan›mland›, şiddetin özellikleri değerlendirildi. Daha sonra
”Harry Potter” ve “Narnia Günlükleri” serileri okunup filmleri izlenilerek, şiddet ile
fantastik çocuk ve ilk gençlik kitaplar› aras›ndaki düzdeğişmeceli ve eğretilemeli
ilişki ele al›nd›. Düzdeğişmeceli ilişkide, olumsuz gerçek uzam›n yerini gerçeküstü
uzam›n almas›, olumsuz ve olumlu olarak değerlendirilen evrenlerin kavramsal düzlemde birleştirilmesi ele al›nd›. Eğretilemeli ilişkide ise, gerçek uzamda şiddete maruz kalan kahraman (benzetilen) ile gerçeküstü düzlemde kötülere karş› savaşan iyilerin kahraman› kimliğiyle şiddeti uygulayan kahraman›n (benzeyen) yer değiştirmesi incelendi.
Estetik bir boyut kazand›r›larak, şiddeti ustaca örten fantastik çocuk ve ilk gençlik kitap ve filmlerine karş› kurumlar bir yapt›r›m uygulamamakt›r. Fantastik çocuk
ve ilk gençlik kitaplar›n›; reklam, oyuncak, aksesuar ve haberlerle piyasaya sunan
yay›nevlerini, filme alan ve bunlar›n reklam›n› yapan yap›mc›lar›, tüketici ve izleyicileri biraz olsun düşündürmeyi başarabilirse, bu çal›şma hedefine ulaşacakt›r.
Şiddet
“Latince violentia ‘şiddet, sert, ac›mas›z kişilik, güç’ demektir. Violare fiili ise
‘şiddet’ kullanarak davranmak, değer bilmemek, kurallara karş› gelmek anlamlar›n› taş›r” (K›ran-Büker 1999:12).
Şiddeti tan›mlama zorluklar›na karş›n, şiddet olgular›n› ve şiddet eylemlerini
aç›klayan en uygun tan›m şu olabilir: “Karş›l›kl› ilişkiler içinde taraftarlardan biri
ya da birkaç› doğrudan ya da dolayl›, toplu ya da dağ›n›k olarak diğerlerinin ya da
birkaç›n›n bedensel, ahlaksal, tinsel bütünlüğüne, mal›na, simgesel ve kültürel değerlerine, hangi ölçüde olursa olsun zarar verecek şekilde davran›rsa orada şiddet
vard›r” (Michaud 1978:20).
“Şiddet, bizde uyand›rd›ğ› tüm olumsuz duygulara rağmen, bizi çeken bir özelli62
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ğe sahiptir; çünkü bizim “güç” ve “güçlü” kavramlar› ile özdeşlememizi sağlar”
(Psychologie Heute. 6). Fantastik çocuk ve ilk gençlik kitaplar›nda, “güç” ve “güçlü” sözcükleri ve bunlar›n eşanlamlar› çok kullan›l›r. Harry Potter, nsan› kötü ruhlarla savaşarak koruyacak olağanüstü güçlere sahip “seçilmiş kişi”dir. Harry Potter
ve Zümrüdü Anka Yoldaşl›ğ›” başl›kl› kitapta Dombledore, Harry’e “seçilmiş kişi”
olduğunu şöyle anlat›r: “Lord Voldemort’u sonsuza dek yenme şans› olan tek kişi,
yaklaş›k on alt› y›l önce temmuz ay›n›n sonunda doğdu. Bu oğlan o vakte kadar Voldemort’a üç kere karş› ç›km›ş bir anne ve baban›n çocuğu olacakt›” (Rowling
2003:1079).
“Narnia Günlükleri: Aslan, Cad› ve Dolap”ta, Aslan alt›n rengi yelesi, büyük,
soylu, heybetli ve karş› konulamaz gücüyle Beyaz Cad› Jadis’e karş› savaşta liderdir.
“Aslan görününce düzelecek yanl›şlar
Kükremesiyle yok olacak keder
Dişini görünce ölümünü görecek k›ş
Yelesini sallay›nca yeniden gelecek bahar”( Lewis 2006:76).
Harry Potter ve sahip olduğu güçler, T›pk› İsa gibi yeniden dirilen Aslan’›n karş› konulmaz gücü, onlara doğuştan verilmiş özelliklerdir. İzleyici ve okur bu kahramanlarla duygudaşl›k kurar.
Şiddetin göreceliği, tan›mlanmas›n› zorlaşt›rd›ğ› gibi anlam›n›n zenginliğini de
ortaya koyar. “Şiddet sadece olaylar değil, olaylar kadar onlar› dizginleme, yarg›lama, görme ya da görmezden gelme biçimimizdir” (Michaud 1991:124).
Günümüzde, teknoloji ve kitle iletişim araçlar›n›n gelişmesiyle şiddetin gücü,
etkisi ve görüntüsü de değişmektedir. “İletişim araçlar›n›n kullan›lmas›n›n en
önemli sonuçlar›ndan biri de şiddet görüntülerinin olağanlaşarak, sanki gerçek değillermiş gibi alg›lan›r olmalar›d›r” (Michaud, 17). Günümüz fantastik çocuk kitap ve filmleri, şiddeti gerçek yaşama göndermede bulunmayan bir imge gibi göstererek okurun ve izleyicinin kafas›n› kar›şt›r›r. Ahlaksal ve ekonomik kayg›larla,
etkinin yaratt›ğ› çekinmelerle simgeselliğe dönüşen şiddet, bilinçli bir seçimin ürünüdür. Şiddet, böyle akan sat›r, görüntü ve imgeler içinde geçip giderken okur ve izleyici imgeyi ve şiddeti birbirine kar›şt›r›r, şiddet imgeye, imge şiddete dönüşür.
Bilindiği gibi şiddetin çocuklar üzerinde etkileri konusunda temelde iki farkl› görüş vard›r. Bunlardan biri, ar›nma varsay›m›d›r. Bu varsay›m, “gerçek hedef yerine
ikame hedef koymakta; şiddet davran›ş›na neden olabilecek içimizdeki sald›rganl›k
dürtüsünün yoğunluğunu azaltmaktad›r” sav›n› ileri sürer (Oskay 1982:371). Sald›rganl›ğ› hakl› hale getirmek, fantastik modern masallar arac›l›ğ›yla şiddeti meş63
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rulaşt›rmak için bu sav kullan›labilir.
Diğer görüş ise, fantazya düzeyinde bile olsa şiddete tan›kl›k eden çocuklar›n ve
gençlerin psikolojide öğrenme ve taklit etme yoluyla, gördüklerini içselleştirme sonucunda, şiddeti günlük yaşamlar›n›n ve davran›şlar›n›n bir parças› olarak kabul
edeceği görüşüdür (Oskay, 369).
Şiddetin toplumda yayg›nlaşmas›nda kitle iletişim araçlar› rol oynad›ğ› için
‘Stanley Kubrick’in 1971 y›l›nda gerçekleştirdiği Anthony Burgess uyarlamas› A
Clokwork Orange, Amerika’da “birkaç cinayetin sorumlusu olarak gösterilince”
(Aktüel:44) film gösterimden kald›r›ld›. İngiltere’de, izledikleri filmden etkilenen
iki çocuğun, iki yaş›ndaki James Bulger’i öldürmesi ve Fransa’da iki çocuğun kimsesiz birini öldürmesi üzerine uzmanlar, kitle iletişim araçlar›n›n rolünü sorgulad›lar. Çocuklar›n işlediği cinayetlerin sorumlusunu, şiddet dozu yüksek filmler olarak
aç›klad›lar ve bu konuda önlemler al›nmas› gerekliliğini vurgulad›lar. Eski ABD
Başkan› Bill Clinton, Hollywood ve televizyon yöneticilerine ‘geleceğin sağl›kl› nesilleri için’ filmlerdeki şiddet dozunun azalt›lmas›n› istedi. Şiddetin toplumda yayg›nlaşmas›nda kitle iletişim araçlar›n›n rolü nedir? Sorusu, bilim adamlar›n› bu yönde araşt›rma yapmaya yöneltti. Bu konuda araşt›rmalar›n› sürdüren baz› bilim
adamlar›; filmlerdeki iyi kahramanlar›n, kötülerin peşine düşen ve sonunda onlar›
yok eden görüntülerinin insanlar üzerinde, şiddetin iyi insanlar taraf›ndan yap›ld›ğ›,
bu nedenle de olumlu bir şey olduğu görüşünü kazand›rd›ğ›n› savundular (Batur,
67). Albert Bandura, bireydeki şiddet davran›şlar›n›, öğrenme ve uyaran ilişkisi içinde, yani kitle iletişim yoluyla önceden dağarc›ğ›na al›nm›ş olan edimlerin, bir uyaranla aç›ğa ç›kmas› şeklinde aç›klad› (Oskay, 368). L.Gross-Gebner de benzer sonuçlara ulaş›yor (Oskay, 369).
Günümüz fantastik çocuk ve ilk gençlik kitap ve filmlerinde şiddet, aç›k ve belirgin şiddetin b›rakt›ğ› izlerden sapar, sanatsal yollarla estetik bir yap›ya kavuşur.
Örtülü ve estetik şiddet, okuru ve izleyiciyi rahats›z etmez, toplumsal yaşama kat›l›r ve benimsenir. Günümüz fantastik çocuk ve ilk gençlik kitaplar›nda ve filmlerinde, mutlu ve huzur verici bir dünya için kötülerin peşine düşen ve onlar› yok eden
kahraman, iyilerin kahraman› kimliğiyle şiddeti yüceltir, şiddetin benimsenmesine
neden olur. As›l tehlikeyi de sözde bu olumlu görüntüler ve sat›rlar yarat›r.
Fantastik Çocuk ve İlk Gençlik Kitaplar› ve Şiddet
Günümüzde sanayiye dönüşen fantastik yaz›n nedir? Sorusuna Dilidüzgün
(2003:34) Haas (1984:269)in görüşüne kat›larak şöyle cevaplar: “Bildiğimiz gerçek
ve nesnel dünyan›n karş›s›nda düş ürünü anlat›lar›n yer ald›ğ› anlat›lard›r.”
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Neydim (2003:173)’e göre fantastik yaz›n şöyle olmal›d›r:
“Bir edebiyat metninin fantastik olabilmesi için gerçeküstü düzlemde geçmesi
gerekir. Böyle bir metni oluşturabilmek için edebiyatç›n›n fantezisinin (sonsuz, s›n›rs›z hayal gücü) olmas› önkoşuldur. Bu önkoşulu sağlayabilmek için edebiyatç›n›n masal birikiminin çok iyi olmas›, bu yetmez ayn› zamanda mitoloji bilgisinin oldukça iyi olmas› gerekir. Bunun da yeterli olduğu söylenemez. Ayn› zamanda dönemini de iyi kavram›ş olmas› gerekir.”
Harry Potter’›n yazar› Rowling; Kelt Kültürünü, Eski Roma/Yunan mitolojisiyle birleştirerek şiddeti sunar. Eski ve Yeni Ahit ‘ten al›nma gizem ve olağand›ş›
oyunlar› işler, bu birikimini zengin hayal gücüyle birleştirerek fantastik bir dünya
yarat›r. Gerçeküstü düzlemde şiddeti örtülü ve estetik bir biçimde sunar. “Narnia
Günlükleri” serisinin yazar› H›ristiyanl›k konular›n› işleyen C.S. Lewis; H›ristiyanl›k, Kelt Kültürü ve Eski Yunan / Roma mitolojileriyle şiddeti, örtük ve estetik bir
biçimde bağdaşt›r›p yüceltir. Her iki serinin de fantastik yaz›n örneği olduğu görülür.
Dilidüzgün (2003:34), Mattenklott (1989:284)›n görüşüne kat›ld›ğ›n› şöyle belirtir: “Fantastik ülkeler- ya da fantastik yaz›n ürünleri- insanlar›n düşledikleri mutluğun somutlaşm›ş biçimidir.”
Hiç durmadan değişen, yenilenen, tekrarlanan fantazya imgesi anl›kt›r. Gerçek
hayat›n yaratt›ğ› güvensizlik ve ac›lara karş› bir anl›k rahatlama olanağ› verir. Okuyan›n uzam› ve zaman›yla örtüşmez. Böylece şiddet içeren fantastik kitaplar›n şiddeti ertelenmiş olur. Sanki şiddet, okuyucunun ve izleyicinin bildiği zaman ve uzam
ölçütlerinin d›ş›nda başka yerde kendisiyle özdeşleşmeyen birilerinin baş›na gelir.
Oysa fantazyan›n yaratt›ğ› etki gerçeğe yaslan›r; ama fantazya okura gerçeğin ertelenmiş imgesini sunar.
Gerçeküstü uzamdaki şiddetin gerçekle ilgisi yoktur. Böylece fantastik çocuk kitaplar› şiddeti örter. Sanatsal yollarla estetik bir yap›ya kavuşturulan şiddet her türlü davaya hizmet eder. Faşist ideolojinin yücelttiği örtülü ve estetik şiddet, günümüz
fantastik çocuk kitaplar›nda özel bir yere sahiptir. Faşist ideolojinin ele ald›ğ› konu
ve motifler ile günümüz fantastik çocuk ve ilk gençlik kitap ve filmleri aras›nda şaş›rt›c› benzerlikler göze çarpar. Bu benzerliklere birkaç örnek vermek gerekirse; faşist ideolojinin kulland›ğ› uluslararas› komplo ve kuşat›lm›şl›k, yabanc› düşmanl›ğ›,
ortak iradeyi belirleyen tek kişi lider, farkl› olana karş› duyulan doğal korku, ayd›nlanmaya karş› gibi göstergeler, günümüz fantastik çocuk ve ilk gençlik kitaplar›n›n
ve sinemas›n›n kulland›ğ› temel unsurlard›r. Bu temel özellikler, U. Eco’nun “Urfaşizm” adl› çal›şmas›nda belirlediği özelliklerle de örtüşür. U. Eco’nun “Ur-faşizm” diye adland›rd›ğ› özellikler: komplo saplant›s›, yabanc› düşmanl›ğ›, ortak ira65
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deyi belirleyen tek kişi, farkl› olana karş› duyulan doğal korkuyu kullanarak ve abartarak görüş birliği arama, düşmanlar› hem çok kudretli, hem de çok zay›f gösterme,
Ayd›nlanmay› modern çürümüşlüğün başlang›c› olarak görme, bu nedenle ayd›n
dünyaya karş› güvensizlik, kahramanl›k kültünün ölüm kültüyle s›k› bağ›, ak›ld›ş›,
uydurma bir gelenekçilik anlay›ş› içinde oluşturulmuş farkl› bir gruba ya da bir topluluğa seslenen kurgusal bir dil kullanma her iki serinin de temel unsurlar›d›r
(bkz.,Kara 2006:163-165).
Fantastik Çocuk ve İlk Gençlik Kitaplar›nda Uzam›n Simgesel İşlevi
Anlat›n›n başlang›c› genellikle okurun ilgisini çok çeker. Çünkü zaman ve uzamla ilgili bilgiler anlat›n›n baş›nda verilir ve metnin her düzeyinde yer al›r. Bu anlamda, uzam›n incelenmesinin önemi şöyle vurgulan›r: “Bir anlat›da uzam›n incelenmesi hem çok önemli hem de karmaş›k bir sorundur, çünkü uzam metnin her düzeyinde yer al›r. Uzam› oluşturan ögeler karş›l›kl› bir bağ›ml›l›k ilişkisi içindedir.
Anlam bu ilişkilerden doğar….. Bu anlaml› düzenleniş kendini değişik biçimlerde
gösterilebilir; bu nedenle, anlat›da öncelikle, uzamsal ögelerin göreceli yerlerini
saptamak gerekir” (K›ran 2003:194).
Fantastik çocuk kitaplar›nda uzam incelendiğinde, olaylar iki düzlemde yaşan›r:
gerçek uzam (modern dünya), kurmaca uzam (fantastik dünya). Uzamlar iyi ve kötü diye ikiye ayr›l›r. Kötü nitelemeleri anlat›c›n›n ya da roman kahraman›n işidir.
Kişilerin yer değiştirmeleri, bak›ş aç›lar› uzam› oluşturarak bir anlam kazan›r.
Harry Potter serisinde gerçek uzam, Dursley’lerin evini çevreleyen, aç›k uzam
ise Privet Drive Sokağ›d›r. “Privet Drive dört numarada oturan Mr ve Mrs Drusley, son derece normal olduklar›n› söylemekten gurur duyarlard›.....” (Rowling
2001:99). Dursley’lerin evi, Harry Potter’›n kap›ya b›rak›ld›ğ› günden itibaren on
y›l›n› geçirdiği yerdir. Harry merdiven alt›nda örümceklerle dolu karanl›k bir dolapta yatmaktad›r: Dursleyler’in yatak odas›na s›ğmayan oyuncaklar›n›, eşyalar›n› koyduğu dolap. “Bak, çocuk, seni şimdiden uyar›yorum-bir numara yapmaya kalkarsan
Noel’e kadar o dolab›n içinde kal›rs›n” (s.34). Eve gelen gizemli mektuplarda
Harry’nin adresi bölümünde “Merdiven Alt›ndaki Dolap” yazmas› üzerine paniğe
kap›lan Dursley’ler oğullar› Dudley’in eski odas›n› Harry,’e verir. “Mr H.Potter, En
Küçük Yatak Odas›, 4 Privet Drivet….. Doğru dolaba-yani yatak odana” (s.46). Anne ve babas›n›n kazada öldüğünü sanan Harry Potter, kendisini sürekli h›rpalayan
eniştesi Vernon, taş kalpli teyzesi Petunia ve ş›mar›k yeğeni Dudley’in kaprisleriyle yaşar; 11. yaş gününde, çok güçlü iki büyücünün öksüz oğlu olduğunu ve eşsiz
sihirli güçlere sahip olduğunu öğrenir. Harry Potter’›n y›llar öncesine dayanan kehanetin bir parças› olduğunu öğrenmesi ile gelişir öykü (b.k.z. 2001:68-70). Harry
66

Şükran KARA

Potter bir büyücüdür! 11. yaş gününde al›ş›lageldik dünyay› terk edip, Hagrid ile
birlikte King’s Cross İstasyonuna doğru hareket eder, büyülü perondan geçer ve Dokuz Üç Çeyrek Hogwarts Ekspresiyle gerçeküstü düzlemde yolculuk eder. Londra’n›n tren gar›nda 9 numaral› büyülü perondan fantastik dünyaya geçer “Bilet gişesine toslayacak, baş› derde girecekti,-el arabas›n› iterek koşuyordu- şimdi bölme
yaklaş›yor, yaklaş›yordu.-duram›yordu da el arabas› denetimden ç›km›şt›- bir ad›m
kalm›şt› bölmeye- çarpt› çarpacakt›-gözlerini yumdu… Tepelerindeki tabela Hogwards Ekspresi, kalk›ş saati 11 yaz›yordu..... Peron Dokuz çeyrek yaz›l› demir işlemeli bir kemer vard›. Başarm›şt›” (s.112). Dokuz Üç Çeyrek adl› perondan trene
binerek önce Hogsmead köyüne sonra Hogwarts Büyücülük Okuluna var›r
(2001:112). Hogwarts’ta, derslere girecekleri binalar› ve yatakhanelerinin bulunduğu binalar› belirlemek için öğrenciler, başlar›na geçirdikleri şapkalar›n seçtiği binalarda öğrenim görürler ve yatakhanelerde kal›rlar. “Ad›n›z› söylediğim zaman şapkay› baş›n›za geçirip, tabureye oturacaks›n›z, hangi binaya ayr›ld›ğ›n›z› göreceksiniz” (2001:140). Fantastik dünyada, (Hogwarts Cad›c›l›k ve Büyücülük Okulunda)
bir cad› ve sihirbaz toplumu betimlenir: Cad›lar, safkan büyücüler (doğuştan anne
ve babas› büyücü olanlar), sihirbazlar (Sihir Bakan› ve bakanl›kta çal›şan görevliler), vampirler, kurt adamlar, ruh emiciler, cinler, periler, ölüm yiyenler (suç işlemiş
büyücüler). Bütün bunlar iyi ve kötü diye ayr›lmaktad›r. Örneğin: Fenrir Greyback
kötü kurt adam, Remus Lupin ise iyi kurt adam; Dobby, iyi cin, Kreacher de kötü
cin; Harry Potter’›n anne ve babas›n› öldüren zalim Voldemort örnek al›nmamas›
gereken “kötü” ve kara büyücü, Dombledore’un kötü olan› yok etmeye odaklanm›ş
ak büyücü olarak karş›m›za ç›kar. Dombledore’›n yönlendirdiği Harry de doğaüstü
güçlere sahip “iyi” büyücüdür. Harry, karanl›k güçlerin simgesi Voldemort’u gözünü k›rpmadan iyi kahraman kimliğiyle yok eder.
“Narnia Günlükleri: Aslan, Cad› ve Dolap”ta dört çocuğun fantastik bir ülkedeki maceralar› anlat›l›r. Pevensie kardeşler, Adolf Hitler’in hava kuvvetlerinin bombalad›ğ› II. Dünya Savaş› İngiltere’sinin kâbus gibi ortam›ndan kaçarak bir profesörün evine s›ğ›n›rlar. “Bir zamanlar isimleri Peter, Susan, Edmund ve Lucy olan dört
çocuk vard›. “Bu hikâye, savaş s›ras›nda hava sald›r›lar› yüzünden Londra’dan
uzağa gönderildiklerinde, onlar›n baş›na gelen bir şey hakk›ndad›r. Çocuklar, k›rsal en yak›n tren istasyonundan on beş kilometre uzakta olan yaşl› bir profesörün
evine s›ğ›nm›şlard›r” (Lewis 2006:1). Çocuklar›n en küçüğü olan Lucy, bir saklambaç oyunu s›ras›nda evdeki bir gard›roptan -konuşan hayvanlar ve mitolojik yarat›klarla dolu peri masallar›ndakilere benzer büyüleyici başka bir boyuta- fantastik dünyaya geçer. “Lucy, ilerleyerek ve paltolar›n›n yumuşak büklümlerini kendine yol açmak üzere kenara itti. Sonra ayaklar›n›n alt›nda ç›t›rdayan bir şeyler hisseti. Elleriyle dokunmak üzere eğilirken ‘Naftalin topaklar› m› acaba ?’ diye düşündü. Fakat
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dolab›n taban›n›n düzgün ve sert yüzeyi yerine, yumuşak, toz halinde ve çok soğuk
bir şeye dokundu. Buras› Narnia Ülkesi...” (s.s.6–9). Narnia Ülkesinde, Beyaz Cad› Jadis’in uygulad›ğ› buzlu iksirin etkisiyle hiç bitmeyen bir k›ş yaşan›r. “Narnia’da mevsim k›ş çok uzun süredir böyle…” (s.10). Başlang›çta diğer kardeşler Suzan, Peter ve Edmund, Lucy’nin anlatt›klar›na inanmaz; fakat onlar da Narnia Ülkesini gördüklerinde Lucy’nin yalan söylemediğini anlarlar.
Narnia’daki bir kehanet onlar› çok yak›ndan ilgilendirmektedir. Lucy ve kardeşlerinin gizli bir gard›roptan başka bir evrene, Narnia’ya geçmesi ve yüzy›llar önce
yap›lan bir kehanetin parças› olduklar›n› anlamalar› ile gelişiyor öykü… “Aşağ›da
Cair Paravel’de-oras›, deniz k›y›s›nda, bu nehrin ağz›ndad›r. Her şey gerektiği gibi olsayd›. Tüm ülkenin başşehri olmas› gereken kaledir. Dört tane taht var ve Narnia’da çok eskiden beri denir ki iki Ademoğlu ile iki Havvak›z› o dört tahta oturduğunda, bu sadece Beyaz Cad›’n›n hükümranl›ğ›n›n sonu değil, onun yaşam›n›n sonu olacak. Buraya gelirken dikkatli olmam›z›n nedeni buydu, çünkü o, dördünüzün
burada olduğunu bilseydi yaşam›n›z›n b›y›ğ›m›n bir k›l› kadar değeri olmazd›!”
(s.80) Narnia Günlükleri’nde fantastik dünyada yaşam›n› sürdüren cad› ve sihirli yarat›klar betimlenir. Cad›, cüceler, konuşan hayvanlar, büyülü ağaçlar, faunalar, orman ve su perileri, bedenlerinin bir bölümü iri İngiliz çiftlik atlar›na diğer bölümü
de sert ve yak›ş›kl› dev insanlara benzeyen sentorlar, insan başl› boğalar v.b gibiler
iyi ve kötü diye ayr›lmaktad›r. Örneğin: Beyaz Cad› Jadis kötü büyücü; Aslan iki
Âdemoğlu ve iki Havvak›z›n›n en büyük destekçisi ve bilge kişidir. O, Narnia Ülkesini ele geçirmek için fiziksel güçlerinden öte olağanüstü güçlerle kötü kahraman
Beyaz Cad› Jadis’i yok eder. Pevensie kardeşler de Narnia ülkesinin kral ve kraliçeleri olurlar. Narnia ülkesine ve orada yaşayanlara huzur ve bar›ş getirmek ad›na Aslan, kötü gücün simgesi Beyaz Cad› Jadis’i gözünü k›rpmadan yok eder.
Fantastik dünyadaki şiddet, okur ve izleyici için soyut şiddettir. Şiddetin kaynağ›, uzakta, bilinmeyen bir zamanda ve uzamdad›r. Bu çelişkili durum, yazar›n kulland›ğ› yöntemlerle giderilmeye çal›ş›l›r. Gerçeklik, d›ş dünya göndergesi olarak
düşünülmediği için bu alan boştur. Bu boş alan roman yarat›c›s›n›n niyetiyle, imgelemiyle dolar. Okur ve izleyici bu boş alan› dolduran varl›ğ› sorgulamaz. Kahraman
için gerçek uzam cehenneme, kurmaca uzam cennete dönüşebilir. Uzam›n simgesel işlevi, özellikle betimlemelerle kullan›lan eğretileme ve düzdeğişmecelerin incelenmesiyle ortaya ç›kar. Burada kişileri olaylar›n geçtiği uzamlara bağlayan ilişki
görülür.
Fantastik Çocuk Kitaplar› ile Şiddet Aras›ndaki Düzdeğişmeceli İlişki
Fantastik çocuk kitaplar› ile şiddet aras›ndaki düzdeğişmeceli ilişki, olumlu ve
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olumsuz olarak değerlendirilen evrenleri kavramsal olarak birleştirir. Bilindiği gibi
düzdeğişmece bütünün bölümü, içerenin içerileni, sebebin sonucu, somut ad›n soyut ad›na kullan›lmas› yoluyla oluşan değişmece türü olup bitişiklik ilişkisini aç›klar. Bu durumda gösterge, bağlama gönderme yapar. Gerçek dünyada olumsuz kabul edilen şiddetin olumsuz olmas› nedeniyle, görüntüsünün fantastik çocuk kitap
ve filmlerinin mutlu ve huzur verici evrenine giremeyeceği düşünülür. “Harry
Potter ve Felsefe Taş›” başl›kl› kitab›n gerçek uzam›nda Harry, 11. yaş g ü n ü n e
kadar yaşam›n› merdiven boşluğunda uyuyarak akrabalar›n›n art›klar›yla karn›n› doyurarak, şiddete maruz kalarak Dursley’lerin evinde geçirir.
“Narnia Günlükleri: Aslan Cad› ve Dolap”ta Pevensie kardeşler, İkinci Dünya
Savaş›nda Hitlerin bombalad›ğ› İngiltere’nin Londra’s›ndan kaç›p Paris’te bir profesörün evine s›ğ›n›rlar. Harry’nin teyzesinin evinde; Pevensie kardeşlerin Londra’da yaşad›ğ› şiddet, gerçek evrenle bitişiklik ilişkisi içinde yans›t›l›r. Okur ve izleyici aç›s›ndan kurulan bitişiklik ilişkisi gerçektir. Ad› geçen kitap ve filmlerde,
gerçek uzamda sunulan şiddetle gerçeküstü düzlemde (fantastik dünyada) sunulan
şiddet birbirine benzemez. Şiddet, gerçeküstü düzlemde bir başka deyişle olumlu
esenlikli bir ortamda oldukça örtülü ortaya ç›kar. Öldükten sonra dirilen Aslan, Narnia Ülkesini ele geçirmek için fiziksel güçlerinden öte olağanüstü güçlerle kötü gücün simgesi Beyaz Cad› Jadis’i yok eder. Pevensie kardeşler de Narnia Ülkesinin
kral ve kraliçeleri olurlar. Narnia Ülkesine ve orada yaşayanlara huzur ve bar›ş getirirler. Harry Potter, anne ve babas›n› öldüren kötü büyücüyü Voldemort’u gözünü k›rpmadan yok eder; sonuçta iyilerin kahraman› kimliğiyle ödüllendirilir. Gerçek
ve nesnel dünyaya karş›n, esenlikli ve huzur verici dünyaya, kötü güçlerle ya da karanl›k güçlerle, büyüsel yollarla savaşarak ulaş›lacağ› kurgulan›r, şiddet gizlenir.
Fantastik dünyaya olumlu göndermelerde bulunularak çelişki yarat›l›r, kafa kar›şt›r›l›r.
Gerçek yaşamdan kopup gelen uzam›n eyleyenlerin ve nesnelerin görüntüleri
gerçek evrene gönderme yapar. Fantastik dünyan›n mutlu, huzur dolu evreni ile gerçek evrenin nas›l yer değiştirdiği pek de aç›k değildir. Esenlik veren gerçekmiş gibi
sunulur.
Fantastik çocuk yaz›n›nda, gerçek ve fantastik dünya yan yana bulunan iki düzlemdir. Modern dünyadaki şiddetin görünümü, aç›k ve belirgindir. Aç›k şiddet, korkutmay› ve sindirmeyi amaçlar. Harry Potter serisinde, Harry Potter’›n annesinin ve
babas›n›n ölümünden sonra teyzesinin yan›nda kalmas›, teyzesinin evinde, üvey çocuk davran›şlar›na maruz kalmas› gibi...
Fantastik dünyada şiddetin, görünümü estetik ve örtülü bir biçimde sunulur. Örtülü ve estetik şiddetin başl›ca özelliği büyüleyici ve etkileyici olmas›d›r. Harry Pot69
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ter ve Narnia Günlükleri serileri gerçek dünyadan kurtuluşun; sonsuzluğun, mutluğun ve huzurun egemen olduğu fantazyan›n tasvir ettiği bir başka dünyaya, mutlu
ve huzur verici dünyaya kötü güçlerle ya da karanl›k güçlerle büyüsel yollarla savaşarak ulaş›lacağ› izlenimini uyand›r›r.
Şiddet ve Fantastik Çocuk ve İlk Gençlik Yaz›n› Aras›ndaki Eğretilemeli
İlişki
Fantastik çocuk kitaplar›nda eğretileme, seçme ve yer değiştirme ilişkisiyle gerçekleşir. Gösterge, bağlamla ilişkidedir. Rowling, Harry Potter serisinde amaç bildiriler üretir. Şiddeti; Kelt Kültürü, Eski Roma ve Yunan mitolojileriyle birleştirerek kurgular. Kurgusunu gerçekleştirirken hem modern dünyaya hem de büyülerin
dünyas›na gönderme yapar. Birincisi, gerçek dünyaya göndermede bulunan, modern
dünyada üvey çocuk muamelesi gören ve şiddete maruz kalan Harry, diğeri gerçeküstü düzlemde, olağanüstü güçlere sahip, seçilmiş kişi, karanl›k güçlerle savaşan
iyilerin kahraman› Harry. Bu iki gönderge eğretilemeli bir ilişkiyle birbirinin yerine geçer. Gösteren ve anlam›n biçimi “seçilmiş kişi” Harry, Harry Potter serisinin
anlamsal ve dilsel bütünlüğüdür. Bu seride, benzetilenle benzeyen yan yana gelir.
Rowling, kendine özgü biçimiyle, benzetileni (olumsuz ve esensiz ögeler) değil,
benzeyeni olumlu evrene yerleştirerek sunar.
11 yaş›na kadar ve 11 yaş›ndan sonra da tatillerde, modern dünyada teyzesinin
evinde yaşayan, ak›l ve mant›k d›ş› olaylar› yaşatt›ğ› için şiddete maruz kalan, eziyet gören Harry ile (benzetilen); büyücülük okulunda her şeye karar veren, lider, sevilen kendini bile şaş›rtan olağanüstü yeteneklerle problem çözen, karanl›k gücün
simgesi Voldemort ile savaşan (benzeyen) Harry benzerlik göstermez. İkinci Dünya Savaş›’nda Hitlerin bombalad›ğ› İngiltere’nin Londra’s›ndan kaç›p Paris’te bir
profesörün evine s›ğ›nan Pevensie kardeşlerle (benzetilen) Narnia Ülkesinin kral
ve kraliçeleri olan Pevensie kardeşlerin benzerlik gösterdiği söylenemez.
Günümüz fantastik çocuk kitaplar›n›n, gerçek uzamda ölüm, dayak, aşağ›lama,
küçük düşürme ve savaş gibi konular› işleyerek insanlar› korkutan ve sindiren, gerçeküstü evrende olan biteni anlamaya çal›şmayan, sadece bir “seçilmiş kişi”den yard›m uman, kendi güvenlik çemberinin içine k›s›lm›ş bir insan topluluğu ve onlar›
kurtaracak tek bir kişi yaratt›ğ›n› görmekteyiz.
İşte böyle bir yap›ya Harry Potter ve Melez Prens’ten bir örnek; Sihir Bakan›
Scrimgeour, Harry Potter’a şöyle öneride bulunur:
“Mesele şu ki, sen çoğu kişi için bir ümit simgesisin, Harry. Ad› An›lmamas› Gereken Kişi’yi yok edebilecek, hatta belki de kaderinde onu yok etmek olan birinin var
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olduğu fikri - eh doğal olarak, insanlar›n moralini yükseltiyor. Bakanl›ğ›n yan›nda
durup herkese destek olmay› görev sayabilirsin….. Senin Bakanl›kla ilişkin olduğunu düşünmek herkesin moralini yükseltecektir... Seçilmiş Kişi, hani… Bütün mesele
insanlara umut vermek, heyecanl› şeyler olup bittiği duygusu.....” (Rowling
2006:320)
H›ristiyanl›k konular›n› işleyen Lewis’dan etkilenen Rowling’in gerçek ile kurmaca aras›ndaki çelişkiyi, sermayenin egemen güçlerinden başta ABD, İngiltere lehine çözmüş olduğunu söylemek hiç de yanl›ş değil.
Ad› geçen eserler, tüm dünyada okunma ve izlenme rekorlar› k›rd›. ABD, İngiltere ve Rowling milyonlarca dolar kazand›. Şiddeti yücelten “Narnia Günlükleri” ve
“Harry Potter” serileri, reklam, oyuncak, çikolata ve aksesuarlarla dünya çap›nda
bir sanayi oluşturdu.
“Narnia Günlükleri” -eleştirmenlerin hiç hoşuna gitmemiş olsa da- serisinin yedi ciltlik kitab› yaz›ld›ktan neredeyse 50 y›l sonra birçok dilde 100 milyon kopyan›n
üzerinde satm›ş.
SONUÇ
Okur, fantastik kitap okurken bilerek ve isteyerek mant›ğ›n› bir kenara koyar,
duygular› ve sezgileriyle gerçeküstü, büyülü, gizemli ve olağanüstü bir dünyada
yolculuk eder. Fantastik yolculuk okura haz ve heyecan verir. İşte fantastiği y›llarca ayakta tutan da bu hazd›r. Reklam ve oyuncaklarla sanayiye dönüşen, fantastik
yaz›n örneği olan ak›l ve bilimi yads›yan ak ve kara büyüleri işleyen “Harry Potter”
ve “Narnia Günlükleri” serilerinin neden okunma ve izlenme rekorlar› k›rd›ğ›n› anlamak hiç de zor değil. Okur, okuduğu fantastik metni sorgulamaya başlad›ğ› an,
büyü bozulur, fantastik sanat başar›s›zl›ğa uğrar. Gerçek ile kurmaca aras›ndaki fark› yetişkinler kadar kolay ay›rt edemeyen çocuklar›n ve gençlerin fantastik metnin
büyüsünü bozmalar› beklenemez.
Okunma rekorlar› k›ran fantastik çocuk kitaplar› şiddeti, hiçbir gerçekliğe gönderme yapmayan bir imge gibi göstererek gizler. Bilinçli bir seçimin ürünü olan bu
imgeler şiddetin dayatt›ğ› belli bir duruma gönderme yapar. Şiddet, böyle akan sat›r ve resimler içinde geçip giderken okur ve izleyici şiddet ile imgeyi birbirine kar›şt›r›r; imge şiddete, şiddet imgeye dönüşür. Günümüz fantastik çocuk ve ilk gençlik ürünleri; gerçek ve nesnel dünyaya karş›n, esenlikli, huzur ve mutluluk verici
dünyaya, kötü güçlerle ya da karanl›k güçlerle büyüsel yollarla savaşarak ulaş›lacağ› izlenimini verir.
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