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ÖZ (ABSTRACT) 

Uluslararası Bakalorya Programı A1 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi kapsamında 

hazırlanmış olan bu uzun tezde Aziz Nesin’in çocukluk ve ilk gençlik anılarını 

anlattığı “Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” ana başlığı altındaki “Yol”, “Yokuşun Başı” 

adlı yapıtları okunup değerlendirilmiştir. Bunların içerisinde “Yokuş Yukarı” adlı 

yapıt ise Nesin’in yetişkinliğe geçiş dönemini işlediği için tez kapsamının dışında 

bırakılmış, ancak belirli noktalarda bu yapıttan yararlanılmıştır. Temel alınan bu iki 

yapıt Nesin’in çocukluk ile ilk gençlik yıllarını, arkadaşlık ilişkilerini ve okul hayatını 

kapsamaktadır. 

Aziz Nesin’in “Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” ana başlığı altındaki bu iki yapıtın ele 

alınmasının nedeni, bu yapıtların Nesin’in diğer yapıtlarından içerik ve anlatım 

olarak farklı olmasıdır. Nesin bu yapıtlarında gülmece yazarlığını arka plana atmış 

ve yaşamını ele almıştır. Aziz Nesin’in yazarlıktan önceki yaşam sürecinin 

yapıtlarına olan etkisi önemli boyutlarda olduğu görülmüş ve yapıtlar bu açıdan 

değerlendirilmiştir. Nesin, yapıtlarında sık sık bu sürecin önemini dile getirir, çeşitli 

olayların kendisini hangi yönlerden beslediğini sorgular. 

Tez temel olarak üç bölümden oluşur, ilk bölüm giriş olarak biçimlenmiş, 

çocukluğun ”Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” ana başlığındaki yapıtlarda ele alınış 

biçimi anlatılmıştır; ikinci bölümde ise çocukluk izleğinin etkilendiği koşullar ve 

etkenler dört alt başlıkta incelenmiş ve gelişme bölümünü ortaya çıkartmıştır. 

Yapıtlarda çocukluk izleğinin dört farklı etmenden etkilendiği gözlenmiş, bu nedenle 

bu çalışmada dört ana başlık altında incelenmiştir. “Anne – baba modelleri ve 

çocukla ilişkileri” alt başlığında anne ve baba modellerinin çocuk figürü üzerindeki 

ağırlığı ve onu etkileyiş biçimlerine yer verilmiştir. “Uzam ve çevre faktörü “ alt 

başlığında değişen evlerin ve muhitlerin çocuk üzerindeki düşünsel etkisi 

incelenmiştir. “Eğitim modelleri” alt başlığında Nesin’in okul yıllarında gördüğü 

eğitim çeşitlerinin çocukluk izleği çerçevesinde etkisi değerlendirilirken, ”Arkadaş 

ilişkileri” alt başlığında yine okul yıllarında sahip olunan arkadaşlıkların çocuğun 

bireysel gelişimindeki etkisinden söz edilmiştir. Son olarak da üçüncü bölümde tez 

sonucunda elde edilen veriler derlenmiş, Sonuç başlığı altında toplanmıştır. 

            Sözcük Sayısı: 293 
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Araştırma Sorusu: Aziz Nesin’in çocukluk dönemi yaşantısı ve bunun kişiliğine 

etkisi “Yol” ve “Yokuşun Başı” adlı yapıtlarına nasıl yansımıştır? 

1. GİRİŞ  

“Şu büyüklere her şeyi tek tek açıklamak gerekir hep. (…) Büyükler hiçbir 

şeyi kendiliklerinden anlamıyorlar. Onlara hep bir şeyleri açıklamak zorunda 

olmak ne kadara sıkıcı bir şey çocuklar için.” 

        SAINT-EXUPERY, Küçük Prens 

Büyüklerle aynı dünyada yaşanıldığı halde, hayata bambaşka gözlerle bakılan bir 

dönem olan çocukluk, insan için ne yazık ki büyüdüğünde, çoğu zaman, unuttuğu 

bir başlangıçtır. Sosyologlar, çocukluk sürecinde yaşananların, alınan eğitimin 

insanın kişiliğini oluşturduğu ve geleceğini biçimlendirdiği görüşündedirler. Bu 

önemli süreç birçok yapıta konu olmuş, çocukluk dönemi, karakter tanımlamasında 

kullanılmıştır. 

Yapıtlarında çocukları temel alan yazarlardan biri de Aziz Nesin’dir. Nesin, “Oya 

Ateş” lakabıyla “Monologlar” ı yayınlamış, bununla beraber on farklı çocuk kitabı 

yazmıştır. Diğer yapıtlarında da çocuk kavramına değinen Nesin, çocuklara verdiği 

değeri kurduğu Nesin Vakfı ile toplumsal bir boyuta taşımıştır. Bu şekilde Nesin 

çocuklara daha iyi bir gelecek ve daha kaliteli eğitim verme imkânını sağlamıştır.  

Yapıtlarında çocuk olgusunu böylesine benimseyen Nesin, kendi çocukluğunu ve 

ilk gençlik anılarını “Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” başlığı altında “Yol” ve “Yokuşun 

Başı” adlı yapıtlarında toplamıştır. Nesin bunları oluştururken zaman zaman neyi, 

ne kadar anlatacağının sıkıntısını yaşamıştır. Nesin anılarını yazarken dürüstlüğü 

ilke edinmiş, topluma yararlı olacağı düşüncesiyle hareket etmiştir. 

“Ama anılarımı yazmaktan başlıca amacım, yaşadığım çağda, toplumsal 

çevremi içtenlikle anlatarak insanlara yararlı olmaktır ki bu, ister istemez 

gelecek kuşaklara ders vermek amacını taşır.” (Yokuşun Başı, 251) 

Bu yapıtlarda çocuk figürü yaşadığı her türlü olaydan etkilenerek bilinçli veya 

bilinçsiz olarak yaşadıklarını yorumlar. Ancak çocuk olarak bir bireyin yaşadıkları 

ve bunları yorumlayışı bazı koşullara bağlıdır. Çocuğun sahip olduğu anne ve 

baba, gittiği okul, kurduğu arkadaşlıklar yaşadığı çevre bu koşulları oluşturur. Bu 
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çocuklardan biri, “Mehmet Nusret”, yani bilinen adıyla Aziz Nesin etkilendiği bu 

koşulları ve birey olma sürecini “Yol” ile “Yokuşun Başı” adlı yapıtlarında ele alarak 

çocukluğun etkilendiği koşulları ve etmenleri somut bir biçimde ortaya koymuştur.  
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2. ÇOCUKLUK SÜRECİNDE BİREYİ ETKİLEYEN KOŞULLAR 

2.1. ANNE – BABA MODELLERİ VE ÇOCUKLA İLİŞKİLERİ 

Kalıtımsal olarak taşıdıklarıyla dünyaya gelen insan, toplamda içine doğduğu çevre 

ile var olur. Çocuğun gözünü açtığında tanıdığı anne-babası onun ilk çevre 

örneğidir. Bu halka okul, sokak, arkadaşlık ilişkileri olarak çoğalır. Aziz Nesin de 

kurgularında bu gerçekliği göz önünde bulundurarak özellikle anne-baba figürlerini 

belirginleştirir. “Yol” ve “Yokuşun Başı” adlı yapıtlarında yer alan anne-baba 

figürleri yazarın kendi gerçekliğini yansıtması açısından önemlidir. Aziz Nesin, 

yazdığı çocuk kitaplarında anne ve baba figürlerini vermesinin yanı sıra onları 

eleştirdiği de görülür; ancak Yol ve Yokuşun Başı Nesin’in zihninde biçimlenen 

anne ve baba modelini vurgular. Anne ve baba modelleri bakımından “Yol” ve 

“Yokuşun Başı” birbirinden ayrılır. “Yol” temel olarak “anne” modelini ele alırken, 

“Yokuşun Başı” “baba” modeline yönelir. 

“Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” adlı özyaşamöykümün birinci cildi olan Yol’un 

bir ana destanı olmasını istemiştim. İkinci cildi olan Yokuşun Başı’nın da 

baba destanı olmasına çalışmıştım.” (Yokuş Aşağı, 23) 

Çocukluğunda babasının Kurtuluş Savaşı’na katılması ve daha sonra define 

aramak için evden uzaklaşması, Nesin’in çocukluk yıllarını annesinin etkisinde 

geçirmesine neden olur. Bu yüzden, “Yol”da anne figürü öne çıkarken, baba figürü 

arka planda kalmıştır.  

 

Yoksul bir evde üvey anne ile barınamayan anne, iyi bir ailenin yanına verilir. 

Burada aldığı eğitimle oldukça görgülü, olgun, fedakâr ve yaratıcı bir kişilik 

geliştirir. Bu sağlam duruşla çocuklarının babalarının eksikliğini hissetmemelerini 

için çaba harcamış, bu çabayı yalnızca manevi değil aynı zamanda maddi 

bağlamda da göstermiş, çocuklarını yetiştirirken, dikiş dikerek evin geçimini de 

sağlamıştır. Yapıtta annenin bu uğraşısı, Nesin’in çocukluk yıllarında annesine dair 

ilk gözlemidir. Babasının Kurtuluş Savaşı’ndan dönmesi, annesinin hasta olan 

babasına bakmak için büyük çaba göstermesi, Nesin’in annenin evi var eden figür 

olduğuna ve yokluğunun aileyi zor durumda bırakacağına dair bir düşünce 

geliştirmesine neden olur.  
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 “Annemin hastanede oluşu yüzünden evimizin bütün düzeni bozulmuştu. 

Babam sabah erken evden çıkar giderdi. Öğleye kadar zamanımı nasıl 

geçirdiğimi hiç anımsamıyorum.  Artık benim için ders mers yok, kendi 

başıma buyruk yaşıyorum.” (Yol, 155)  

Annesinin Aziz Nesin üstünde en büyük etkisi hasta olduğu dönemde gözlenir; bu 

dönemde Nesin kişiliğini annesinin etkisinde geliştirmiştir. Annesi hastanedeyken 

ondan ayrı kalması Nesin’in hayat karşısında dirençli kılmış bu durumda ona 

yaşam boyu sorgulayan, kendi doğrularının peşinden giden yanlışlıklara karşı 

direnen bir kişilik özelliği kazandırmıştır. Nesin bu süreçte dışarıdaki insanların, 

ona annesinden dolayı acımasını istememiş, bu nedenle içinde bulunduğu durumu 

olabildiğince saklamaya çalışmıştır. Hatta bu durum Nesin’in yalnızca çocukluğunu 

değil, ilk gençlik yıllarını da etkilemiştir. 

“Üstüme başıma ilk özenişim o zamanlar başladı. Çünkü annemi görmeye 

hastaneye gidişimde, beni gören koğuştaki hasta kadınlar, hemşireler, beni 

kılıksız, bakımsız görüp de bana acısınlar istemiyordum.” (Yol, 160)  

Yanında yetiştiği aileden aldığı eğitim anneyi, dönem kadınlarından ve 

annelerinden oldukça farklı kılmıştır. Nesin’e hayatında yalnızca bir defa tokat 

atması, yoksul evlerine kimselerin kullanmadığı çatal kaşığı sokması ve 

hastalığının verdiği acizliği oğlundan saklamak istemesi, annenin olgun, seviyeli, 

bilge duruşunu gösterir. Nesin’in gözlemlediği anne modelinin başka hiçbir kadınla 

örtüşmemesi, onunla ilgilenen ve kendisine anne denmesini isteyen kadınlara anne 

diyememesi bu yüzdendir. 

“Eşi Süreyya Hanım kendisine anne dememi çok isterdi. Ben de ona anne 

demeyi çok istiyordum. Ama annemin ölümünden sonra, annemden başka 

hiçkimseye anne demek elimden gelmedi.” (Yokuşun Başı, 52) 

 Ancak Nesin, bu kadınlardan yalnız birisine, adının arkasına anne takısını 

ekleyerek seslenebilmiştir, o da “Fatma Anne”dir. Nesin’in annesi dışında bu sıfatı 

yakıştırmasının sebebi kafasında idealize ettiği anne modelinin bu kadınla 

uyuşmasıdır. Annesinden alıştığı davranış biçimini Fatma Anne’den görmesi, onu 

annesine yakın bir figür olarak görmesini sağlamıştır.  
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“Fatma Anneyi neden o denli çok sevdiğimi sonraları çok düşündüm. Çok 

severdim, çünkü o beni çocuk yerine koymaz, bana dengiymişim gibi 

davranırdı. Annem de böyle yapardı bana” (Yokuşun Başı, 28)  

Yol’da geri plana atılan baba figürü, annenin ölümünden sonraki dönemi ele alan 

Yokuşun Başı’nda tekrar ön plana çıkar; baba “Yokuşun Başı” nda daha farklı bir 

kişilik gösterir. “Yol” da evine bağlı olmayan, hatta define aramak için evini terk 

eden baba, “Yokuşun Başı”nda, yani annenin ölümünden sonra sorumluluk 

bilincinin farkına vararak farklı bir baba figürüne dönüşür. Baba Nesin’e elinden 

geldiğince maddi ve manevi desteği sağlamaya çalışır, ancak annenin bıraktığı 

boşluğu tam olarak dolduramaz. Oğlunun koruduğu mesafeyi bilen baba, oğlunun 

kendinden daha fazla uzaklaşmasını engellemek için oğlunun kendini daima rahat 

ve huzurlu hissetmesi için uğraşır. Yaptığı hataları görmezden gelmesi, Nesin’in 

yüzüne vurmayışı, onu diğer babalardan farklı kılar. Babanın oğluna olan güveninin 

hiçbir koşulda sarsılmayışı ve Nesin’in buna layık olmak için uğraşması Yokuşun 

Başı’nda verilen çoğu anıda irdelenmiş ve bu durumun Nesin üstündeki etkisi 

açıkça görülür. Nesin gözlemlediği baba figürünü kendisi için bir rol model olarak 

almış, ileriki yaşamında babası gibi bir baba olmaya çalıştığını belirtmiştir: 

         “Şimdi altmış yaşımda anılarımın bu bölümünü yazarken, baba olarak 

özeleştirimi yapmak, babalığımdaki eksikliğimi söylemek istiyorum. Ben 

çocuklarım için, babamın bana olduğu denli iyi bir baba olamadım. Hem 

maddi hem, manevi olanaklarım babamınkinden çok üstünken, yine de 

babamın bana gösterdiği anlayışı, hoşgörüyü çocuklarıma gösteremedim” 

(Yokuşun Başı, 183) 

Babanın özverili tutumu karşısında Nesin babasını üzmemek için yaşadıklarına 

dair yalan söylemeye ve içinde bulunduğu duygusal değişimi ondan gizlemeye 

başlar. Bu durum daha sonra Nesin’de vicdan azabı biçiminde ortaya çıkarak onu 

zaman zaman kısır bir döngüye sürüklese de Nesin’i olumlu etkilemiştir. Okumasını 

ve büyük bir insan olmasını çok isteyen annesine ve ona her koşulda sonsuz bir 

güven duyan babasına karşı hissettiği sorumluluk, okul yaşamında, kendi deyişiyle, 

onu en çok kamçılayan etken olmuştur. Nesin, okulda büyük bir başarı elde ederek 

annesine, kendisine sağladığı olanakları doğru biçimde kullanarak da babasına 

olan borcunu ödenmiş kabul eder. 
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2.2. UZAM BİREY ETKİLEŞİMİ 

Uzam ve çevre faktörü, “Yol” ve “Yokuşun Başı”nda, dolayısıyla Aziz Nesin’in 

hayatında etkili bir yere sahiptir. Çocukluk ve ilk gençlik döneminde içinde bulunan 

uzamların değişmesi Nesin’in farklı çevreleri gözlemlemesine ve kendince 

yorumlamasına sebep olur. Çocuk mantığıyla Nesin, değişen uzamlarla olayları 

bağdaştırmış, bunların doğrultusunda kişiliğini ve yaşamını biçimlendirmiştir. 

Ailenin içinde bulunduğu maddi zorluklar nedeniyle dönemin koşullarına paralel 

olarak oda oda paylaşılan evlerde birkaç aile birlikte yaşamak zorunda kalmıştır. 

Dönemin koşullarıyla paralel olarak, ailesinin geçim sıkıntısından dolayı birkaç 

aileyle beraber aynı evde yaşamak zorunda kalmıştır. Çocukluk dönemini birçok 

farklı insan tipiyle geçirdiği gerçeği Nesin’in insanlar hakkında geniş bir bilgiye 

sahip olmasına ve insanları değerlendirebilmesine olanak sağlar.  

Nesin’in çocukluğuna dair hatırladığı ilk anı, evlerinin yanışıdır. Annesinin tek 

başına eşyaları kurtarmaya çalışırken insanların yardım adı altında evlerini 

yağmalaması, Nesin’in tanımadığı insanlara karşı güvensizlik geliştirmesine neden 

olur. Nesin çok küçük yaşta evini kaybetmesi ve kendini bir eve ait olarak 

hatırlayamaması, ileriki yaşamında da kendini evlerle değil daha çok yaşadığı 

çevreyle bütünleştirerek yansıtmasına yol açar. Nesin, evlerin iç uzamına dair 

nitelemelerden çok, bulunduğu mahalleye veya semte –yani dış uzamlara- dair 

açıklamalar yapar. Bu şekilde Nesin, yaşadığı toplumsal ortamları ve bundan 

etkilenişini yansıtmaktadır. Nesin’in çocukluk anılarını belirgin bir biçimde etkileyen 

uzamlar: Tanburacı Han, Uzunyusuf Evleri, Karabaş Mahallesi, Heybeliada’daki 

evleridir. Uzunyusuf Evleri, Heybeliada’daki evleri ve Karabaş Mahallesi Nesin’in 

babası ve kardeşiyle birlikte yaşadığı, Tanburacı Han ise Nesin’in tek başına içinde 

bulunduğu uzamlardır.  

Annesinin ölümünden sonra babası ve kardeşiyle bir arada bulunduğu ilk uzam, 

Heybeliada’daki evleridir. Heybeliada, dönem gerçeğiyle, zengin insanların 

yazlıklarının bulunduğu bir uzamdır; böyle bir uzamda Nesin, içinde bulundukları 

geçim sıkıntısını gerçek anlamıyla hisseder. Burada farklı kesimlerin bir arada 

bulunması, Nesin’in toplumdaki sınıfçı toplum yapısını iyice kavramasına yardımcı 

olmuştur. Bu şekilde Nesin, toplumsal yaşamın içinde bulunduğu durumu 

gözlemleme şansına sahip olmuş, topluma dair belirli görüşler kazanabilmiştir. 
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Nesin’in yapıtlarında toplum gerçeğinin ön planda tutmasıyla eleştirilmesi, 

çocukluğunda gözlemlediği toplumla bağdaşmaktadır. Toplum gerçeğinin yanı sıra, 

Heybeliada, Nesin’in ev ortamından çıktığı ve dış dünyaya adım attığı ilk uzamdır; 

bu dönemde Nesin, insanlara ve hayata dair kesin deneyimler kazanmıştır. 

Nesin’in Askeri Ortaokula gitmeden önceki okul hayatı kaçışlarla doludur; Nesin 

okuldan kaçtığını babasından saklamak amacıyla babasının tanıdıklarının yanına 

sığınır ve içinde bulunduğu bu uzamlardan hayata dair fikirler edinir. Tanburacı 

Han, Nesin’in okuldan kaçtıktan sonra kaldığı diğer uzamlardan farklıdır, çünkü 

Tanburacı Han Nesin’in alışık olduğu yoksul ama temiz bir çevreden uzak, karanlık 

bir uzamdır. Nesin Tahtakale’de bulunan bu uzamı esenliksiz bir biçimde 

betimlerken, çocukluğuna olan etkisini şu şekilde niteler; 

“Tanburacı Hanın karanlık, rutubetli odasında yaşayan Başçı İbrahim 

aracılığıyla başlayan bu yeni yaşantımda Tahtakale çevresiyle tanışmış 

oluyordum.(…) Orda çok zengin, çok renkli deneyimler kazanıyordum. Ama 

öyle bir kazanç ki, dengem bozulursa serserilik bataklığına düşüp 

gömülecektim.” (Yokuşun Başı, 130 – 131) 

Karanlık ve etkin bir uzam olarak betimlenen Tanburacı Han’ın, birçok çocuğu 

olumsuz etkileyecek Tahtakale koşulları Nesin üzerinde olumlu sonuçlar 

doğurmuştur, çünkü Nesin bu uzamdan insanlar ve olaylar üzerinden çıkardığı 

dersleri ve kazandığı deneyimleri doğru yolda uygulayabilmiştir. Tanburacı Han’da 

yanında kaldığı, koyun kellesi pişirip satan Başçı İbrahim ve yardımcısı Ünyeli Ali, 

Nesin’in alışkın olmadığı bir çevrede farklı davranışlar gözlemlemesinde etkili 

olmuş kişilerdir. Başçı İbrahim’in yaşadığı çevreyle bağlantılı olarak bıçak taşıyışı 

ve insanlarla genellikle tartışma içinde oluşu da Nesin’in Tanburacı Han’a dair 

gözlemlerini oluşturur. Uzamda süregelen yaralanma olayları, kavgalar ve 

cinayetler, Nesin’in hayatı boyunca bu olaylardan kaçınmasına ve bu tür durumlara 

karşı tetikte olmasına yardımcı olmuştur.   Bunun yanı sıra, Başçı İbrahim’in Ünyeli 

Ali ile olan samimi ilişkisi Nesin’in dikkatini çeken diğer bir farklılık olmuş, Nesin bu 

durumu yadsıyarak ileriki yaşamında etrafına dair daha dikkatli davranmıştır.  

Nesin’in çocukluğunu etkileyen bir diğer uzam Uzunyusuf Evleri’dir; bu uzam, 

mezarlığa olan yakınlığıyla dikkat çeker. Mezarlıklar, Nesin’in çocukluğunda etkin 

bir yer kaplar. Nesin’in hatırladığı ilk anı evinin yanışıdır, bundan dolayı Nesin, 
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annesi ve kardeşi ile geceyi mezarlıkta geçirmek zorunda kalır. Aynı zamanda 

mezarlık, Nesin’in raşitizm hastalığından dolayı çaresiz bir durumda olan kız 

kardeşinin hastalıktan kurtulması için bırakıldığı uzamdır; dönemin koşullarından 

dolayı doktor gerçeğinden uzak olan toplum, hastalıklardan kurtulmak ve çare 

bulmak için Tanrı’ya sığınmaktadır. Kardeşinin her gün mezarlığa bırakılmasını ve 

yine de iyileşememesini bir çocuk mantığıyla yorumlayan Nesin, mezarlıkları 

Tanrı’yla bağdaştırır. Bilindiği gibi Aziz Nesin, dine aşırı düşkün olan babasının 

aksine, dine karşı bir tutum içindedir. Dine karşı geliştirdiği bu tutum, mezarlıkların 

hayatındaki yeriyle de bağdaşmaktadır. Uzunyusuf’taki mezarlıklar da Nesin’deki 

bu duyguların pekişmesine ve toplumsal koşulları uzam boyutunda ele almasına 

olanak sağlamıştır.  

Nesin’in ailesinin iyice yoksullaşması üzerine taşındıkları Karabaş Mahallesi, 

Nesin’in çocukluğu üzerinde diğerlerinden daha farklı bir etki yaratır. Tahtakale gibi 

pek tekin olmayan Karabaş Mahallesi’nde yaşadığı deneyimler, Nesin’in çocuk 

kimliğinden tamamen sıyrılmasına ve çevresine daha temkinli bir şekilde 

yaklaşmasına neden olmuştur. 

“O dönemde Karabaş Mahallesi yasadışı yaşayanların, yasa kaçakçılarının, 

kabadayıların barındığı yerlerdendi. Esrar, eroin satılırdı.” (Yokuşun Başı, 

218) 

Özellikle babasının bahçeye yaptığı ev Nesin’in hayatında bir dönüm noktası 

niteliği taşır. Evin çok küçük olması ve kendisine ait bir odasının olmayışı, Nesin’in 

orayı evi olarak görememesine ve dolayısıyla o uzamdan kaçmak istemesine 

neden olmuştur. Hayallerinde canlandırdığı ev uzamından uzaklaşıyor oluşu Nesin 

üzerinde olumlu bir etkiye neden olmuştur. Nesin okul yaşamına daha sıkı 

sarılarak, hayatını tam anlamıyla biçimlendirecek olan Çengelköy Askeri 

Ortaokulu’na girişini sağlamlaştırır.  

“Ailemin böyle bir evde yaşamak oluşundan çok utanmışımdır. Şimdilerde 

yapılan gecekondular bile, bizim o evimizden daha güzel daha sağlamdır.”  

(Yokuşun Başı, 217) 

Çocukluğunu tam olarak yaşayamamak, her bireyde bir eksiklik duygusu 

yaratmakta ve tamamlanmamış çocukluğu tamamlama çabası içine girmesine 



Sayeste Cagil Inal 
D1129065 

 

 11

neden olmaktadır. Aziz Nesin’de yaşayamadığı çocukluğunu içinde tutmuş, 

toplumsal bilincin ve çocuklukta yaşadığı zorlukların farkındalığıyla gelecek nesiller 

için etkili işler yapmıştır. Yetiştiği uzamların üzerinde bıraktığı etkinin önemiyle 

paralel olarak Nesin, kurduğu Nesin Vakfı’yla kendininkiyle benzeşen koşullarda 

bulunan çocuklara esenlikli bir uzam sağlamış, çocukluklarını tam anlamıyla 

yaşamalarına olanak sağlamıştır. Özyaşam öyküsünün genel adını “Böyle Gelmiş 

Böyle Gitmez” olarak koyan Nesin, bu adı seçmesini şu şekilde anlatır; 

“Yurdumda sürüp giden bozuk düzenin kökten değişmesi gerektiğine 

inanıyorum. Bu bozuk düzende çıkarı olanlarla bir de kandırılmışlar “Böyle 

gelmiş böyle gider” demektedirler. Hayır, böyle gitmeyecek, böyle 

götürmeyeceğiz. Çocuklarımız benim yaşadığım çocukluğu yaşamasınlar. 

Acı gerçeği anlayarak, bilincine vararak haykırmalıyız: “Böyle gelmiş ama 

böyle gitmeyecek!” ( Yol, 440)  
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2.3. EĞİTİM MODELLERİNİN BİREYE ETKİSİ 

Eğitim Aziz Nesin’in çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında yaşamının büyük bir 

kısmını kaplar; Nesin eğitimin gerekliliğinin bilincinde olmakla beraber, etrafındaki 

insanların eğitim konusundaki yaklaşımlarına da dikkat göstermektedir. Özellikle 

annesinin onun okumasını istemesi, ölüm döşeğindeyken söyledikleri Nesin’in 

eğitim konusundaki düşüncesini oluşturmuştur: 

“Kulağımda annemin duyabildiğim son sözleri: “Oğlum yatılı okulda ya, artık 

gözlerim açık ölmem! ” Annemin bu sözleri yaşamıma yön vermiştir; iyi ki 

onun ölüm döşeğindeyken babama söylediği bu sözlerini gizlice kapı 

arkasından duymuştum. Yoksa okumaya, okula gitmeye kendimi böylesine 

zorlayamazdım.”   (Yokuşun Başı, 95) 

Nesin’in eğitim yaşamı içinde bulunduğu koşullarda biçimlenmiştir. Ancak içinde 

bulunduğu koşullar, Nesin’in eğitim yaşamını biçimlendirmiştir. Sadece babasız 

çocuklara özel olan Darüşşafaka İlkokulu’nda okuması Nesin’in eğitimden 

uzaklaşmasına neden olur; babası yaşadığı halde öldü diyerek okula yalan 

söylediği gerçeği Nesin’de rahatsızlık yaratır. Annesinin son sözleri, babasının ona 

olan güveni Nesin’i okula bağlı tutarken, etrafına söylediği yalanlar ve bundan 

duyduğu rahatsızlık Nesin’de iç çatışmasıyla sonuçlanır. Bu iç çatışmadan dolayı 

Nesin’in okuldan kaçışları babasına yalan söyleyişleri artar. Nesin bu çatışmayı şu 

şekilde anlatır; 

“Ayaklarım okula gitmiyordu, zorla sürüyordum. Okula geldiğim o akşam, 

avazım çıktığı kadar “Babam var!” diye bağırmak geliyordu içimden. Ama 

babamın olduğu anlaşılırsa, hemen beni okuldan çıkarırlar, ben de artık 

okuyamazdım. Okuyamayacağımdan çok, okuldan çıkarılışıma annemin 

nasıl üzüleceğini düşünüyordum” (Yol, 344) 

Nesin’in yaşadığı olaylarla ve içinde bulunduğu dönemle ilgili olarak eğitim aldığı 

yerler ve kişiler değişmiş, dolayısıyla aldığı eğitim modelleri de farklılık göstermiştir. 

Babasının dine olan düşkünlüğü ve oğlunun da dini çevrede kabul görmesini 

istemesi, Nesin’in öncelikle dini eğitim almasına neden olmuştur. Dönemin Kurtuluş 

Savaşı sonrası, Cumhuriyet dönemi öncesi olması, eğitim sisteminin henüz 

modernleşmemesi, Nesin’i temel eğitimini mahalle mektebinde almasına ve 
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Kuran’a dair bilgiler öğrenmesine yol açar. Bu eğitim modelini sorgulayan Nesin, 

gördüğü eğitimden hoşnut kalmaz ve ileriki hayatında dini eğitime karşı bir tutum 

içine girer.  

“Biz o küçücük çocuklar, anlamını kavrayamadığımız, ne demek olduğunu 

bilmediğimiz o sözleri ne diye, nasıl, niçin ezberledik? Kafamızı nelerle 

doldurduk!” (Yol, 29) 

Mahalle Mektebi’nden sonraki dönem, Nesin’in gerçek anlamda eğitimine başladığı 

dönemdir; bu dönemde “Galip Amca” bir öğretmen rolü üstlenir ve başlı başına bir 

eğitim modeli sayılır. Galip Amca, mahalle mektebinin dini yanı ile modern okul 

sisteminin yenilikçi yapısı arasında geçiş sağlayan bir figürdür. Dini eğitimin yanı 

sıra matematik ve geometri gören Nesin, öğrendikleriyle diğer çocuklardan 

ayrılmakta ve yaşının gerektirdiğinden daha fazla bilgiye sahip olmaktadır. Nesin’in 

babasının hükümet karşıtı ve din yanlısı olmasını uygun görmeyen Galip Amca, 

Nesin’i bu kesimden ayıran ilk kişi olmuştur. Hükümet Mektebi’ne gitmesine izin 

verilmeyen Nesin, Galip Amca sayesinde Fransızca ve Felsefe dallarında eğitim 

görmeye başlar ve böylece alışkın olduğu dini eğitim modelinden çıkarak 

yaşıtlarından farklı bir bakış açısı kazanır. Bu dönemde Nesin, Galip Amca’sını bir 

rol model olarak görmüş, kendisini Galip Amca gibi geliştirmek istemiştir. Galip 

Amca’nın sunduğu ileri düzeydeki bilgiler ve Nesin’in bu sayede diğer çocuklardan 

ayrı tutulması, Nesin’in eğitim modelleri hakkındaki görüşünü belirler. Nesin’in 

okumamak, yeni bir hayata başlamak için evinden kaçtığı dönemlerde Galip 

Amca’sının yanına gitmesi, onun deneyim edindiği ilkokul ve ortaokul modellerinin 

dışında Galip Amca’nın sunduğu eğitim modelini benimsemiş olduğu gerçeğini 

gösterir. 

 

Nesin, Çengelköy Askeri Ortaokulu ile eğitim hayatına dair farklı bir bakış açısı 

kazanır. Babasının sağladığı maddi ve manevi fedakarlıklar, devlete ait olan bu 

ortaokulun sunduğu olanaklar, öğretmenlerinin önemli ve başarılı kişiler olması, 

Nesin’in okula olan bakışını değiştirmiş, ona böylesine bir eğitim sağlayanlara karşı 

borçlu olduğunu düşünmesine yol açmıştır. Bu nedenle Nesin, Çengelköy Askeri 

Ortaokulu’nda başarılı olmaya, bu şekilde kendince çevresine olan borcunu 

ödemeye çalışmıştır 
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Çengelköy Askeri Ortaokulu’nda Nesin, çocukluğunda aldığı eğitim modelinden 

farklı bir eğitim modeliyle karşılaşır. Askeri kuralların geçerli olması ve askeri 

temelli eğitimin ön planda oluşu Çengelköy Askeri Ortaokulu’nu diğer okullardan 

farklı kılar. Nesin’in hayatı boyunca belirli bir düzene oturmuş yaşamı ve okul 

hayatı olmadığından, bu okulda hâkim olan disiplin, Nesin’i bu okulu daha çok 

benimsemesini sağlar. Nesin, kendisine ait bir odası veya bir yatağı olmayan bir 

evde ders çalışamayacağının bilincinde olarak, hafta sonları da okulda kalır. Bu 

sayede rahatlıkla ders çalışabilme ve kendini geliştirebilme olanağını bulmuştur. 

Çengelköy Askeri Ortaokulu’nun yatılı okul olması ve hafta sonları öğrencilerin 

okulda kalmasına izin verilmesi, Nesin’in bu okulda başarılı olmasını pekiştiren 

etkenlerden biridir. 

 “(…) Ben evci olduğum halde, hafta tatillerinin çoğunu bekâr öğrenci 

arkadaşlarımla birlikte okulda geçirirdim. Bunun biçok nedeni vardı. Hafta 

tatillerinde okulda kalıp ders çalışabiliyordum. (…) Ama baş neden, evimizin 

rahat olmayışıydı, evi sevemiyordum. Bir odam olmayabilirdi ama bir 

yatağım bile yoktu.” ( Yokuşun Başı, 314)   

Çengelköy Askeri Ortaokulu, Tanburacı Han, Uzunyusuf Evleri ve Karabaş 

Mahallesi’nden birçok açıdan ayrılarak Nesin’in çocukluğunu en çok etkileyen 

uzam olarak ortaya çıkar. “Yokuşun Başı”nın Dördüncü Bölümü temel olarak 

Çengelköy Askeri Ortaokulu’nun üzerine kurulmuştur. Nesin bu okula dair 

izlenimlerini yazıp yazmama konusundaki tereddütlerini belirtmiş, yine de 

yaşadıklarını anlatmayı doğru bulmuştur. Bu ikilem, uzama farklı bir boyut 

kazandırmış ve diğer uzamlardan ayrılmıştır. 

Her kesimden insanın bir arada bulunduğu bu uzam, Nesin’in o zamana kadar 

yaşadığı tüm deneyimlerin gerçek hayata yansıyışı olmakla beraber Nesin’in çocuk 

saflığından tamamen çıktığının da habercisi olmuştur. Nesin bu uzamda 

karşılaştıkları doğrultusunda hem kendine bir kişilik bulmuş, hem de toplumda 

kendisine bir yer edinmiştir. Tanburacı Han’da Başçı İbrahim ile Ünyeli Ali arasında 

var olan samimi ilişkinin daha ileri boyutlarına şahit olan Nesin, sahip olduğu 

gözlem ve deneyimler sayesinde kendisini koruyabilmiştir. Bu durum çocuklukta 

sahip olunan deneyimlerin ileriki hayatta sağladığı katkıları açıkça göstermektedir. 

Ancak hayata dair deneyimlerini çok erken yaşayan Nesin çocukluk olgusundan 

uzaklaşmış, yetişkin bir tavır içine girmiştir.   
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Çengelköy Askeri Ortaokulu’nu öğretmenlerinin Kurtuluş Savaşı gazisi ve başarılı 

askerler olması, Nesin’in öğretmenlerini kendisine rol model almasına neden olur. 

Annesinin olmasını istediği “büyük adam” sıfatına en çok yaklaşan öğretmenleri, 

Nesin’in çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, dolayısıyla ileriki hayatını etkilemişlerdir. 

”Yokuşun Başı” ve “Yokuş Yukarı” (Böyle Geliş Böyle Gitmez, 3. Cilt) yapıtlarında 

Aziz Nesin, öğretmenlerinin bireysel olarak ayrı ayrı ele almış, bu şekilde hayatını 

etkileyen öğretmenlerinin yönlendirici ve etkileyici yönlerini okuyucuya aktarmıştır. 

“Yol”un anneye, “Yokuş Başı”nın da babaya dair olması gibi, bu tezde yardımcı 

kaynak olarak kullanılan “Yokuş Yukarı” da Nesin’in öğretmenlerini ön plana 

çıkarır. Nesin öğretmenlerine dair düşüncelerini şu dizelerle vurgular; 

“(…) Ey beni ben yapan öğretmenlerim  

Anılarınızın önünde ağlayarak eğilir 

Hiç el öpmemiş dudaklarımla 

Ellerinizden öperim öperim öperim” ( Yokuş Yukarı, 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayeste Cagil Inal 
D1129065 

 

 16

2.4. ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN BİREYE ETKİSİ 

 Arkadaşlık ilişkileri her çocuğun benliğini ve özgüvenini etkileyen koşullardan 

biridir; Aziz Nesin’in çocukluğu ve ilk gençlik yılları da arkadaşlık ilişkileriyle 

çeşitlendirmiş, Nesin’in yaşamını anlamlandıran bir etmen olmuştur. Nesin’in 

arkadaşlık ilişkileri yaşadığı çevreye, ailesine ve okullarına göre biçimlenmiş, 

Nesin’in kişiliğinde farklı ve kalıcı izler bırakmıştır.  

Nesin okul öncesi hayatında anne ve babasının tutumu nedeniyle arkadaşlık 

ilişkilerini geliştirememiş, aile içi ortamın dışına çıkamamıştır. Nesin bu durumu 

çocukluğunu yaşayamamışlık olarak vurgular; 

 “Çocukluğumu hiç yaşamadım. Çember çeviremedim, zıpzıp, bilya 

alamadım elime. Uçurtma uçuramadım. Elbende, sobe, körebe, birdirbir, 

uzuneşek, kovalamaca oynayamadım… (…) Çocuk olmuş tek günüm yok 

yaşamımda. Oysa öyle severdim ki koşup oynamayı…” ( Yol, 35 – 36)  

Nesin’in arkadaşlık ilişkisinde bulunmaması onun diğer çocuklardan farklı olmasına 

neden olmuştur. Bu farklılık Nesin’in diğer çocuklardan daha çok kopmasına ve bu 

şekilde arkadaşlık ilişkilerinin sekteye uğrayarak bir kısır döngü oluşturmasına yol 

açmıştır.  

Nesin ilk defa çocukların arasına karışıp kendisine arkadaş edinmesi, altı 

yaşlarında, sofra örtüsünü silkelerken oyun oynayan çocuklar görmesiyle başlar. 

(Yol, 100) Bu, Nesin’in çocuklarla ilk karşılaşması olmakla beraber, arkadaşlık 

ilişkilerine dair de ilk deneyimidir. Ancak bu olayın sonunda babasının ona oyun 

oynamayı yasaklaması ve dini eğitimine önem vermesini istemesi, Nesin’in diğer 

çocuklardan uzaklaşmasına ve kendi içine kapanık bir çocuk olmasına yol açar. Bu 

durum Nesin’in hayal dünyasının gelişmesine yardımcı olurken, çocukluğunu 

yaşamadan yetişkin hayatını yaşamaya başlamasıyla sonuçlanır. Bu nedenle 

arkadaşlık ilişkileri bakımından Nesin çocukluğunu yaşayamamış sayılabilir. 

Okul çağında Nesin gerçek anlamıyla arkadaşlar edinmiş, arkadaşları Nesin’in 

hayatında rol oynamaya başlamıştır. Çocuk acımasızlığıyla ve umursamazlığıyla 

arkadaşlara takılan lakaplar, Nesin’i derinden etkilemiş, bu eylemlere karşı fatklı 

tavırlar gerçekleştirmiştir. Galip Amca’nın verdiği dersler sonucunda diğer 

arkadaşlarından fazla bilgi birikimi olması ve bu sayede onların önüne geçmesi, 
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ilkokul yıllarında ona “kart” lakabının takılmasına neden olmuştur. Bu lakap, 

Nesin’in ileride yaşayacağı arkadaşlıklara dair tecrübe kazanmasını sağlar. Nesin, 

ortaokul yıllarında kendisine “kıllı” lakabını takmış, diğer arkadaşlarının lakaplarını 

da kendisi bulmuştur. Bu şekilde nesin, arkadaşları tarafından kendisini üzebilecek 

unsurlardan kaçabilmiş, kendince onlara karşı bir savunma mekanizması 

oluşturmuştur.  

Nesin’in arkadaşlık ilişkileri en çok Çengelköy Askeri Ortaokulu’nda ön plana çıkar. 

Bu okulda ergenlik çağına giren yaşça büyük çocukların bulunması, Nesin’in 

kurduğu arkadaşlıkları etkilemiş, dolayısıyla kişiliğinde de değişikliklere yol 

açmıştır. Özellikle cinsel sapkınlıkları olan büyük yaştaki çocukların ve onların 

koruması altındaki çocukların varlığı, Nesin’in bu tarz ilişkilerden kaçınmak için 

toplum içinde göze batmadan, silik bir birey olarak yaşamasına neden olmuştur. 

Ancak büyük yaştaki çocuklar ve onların koruması altındaki çocukların daha sonra 

okul idaresi tarafından uzaklaştırılmasıyla Nesin, kendisini daha çok ortaya 

çıkarmaya ve doğal davranmaya başlamıştır.  

Nesin’in arkadaşlık ilişkilerini belirleyici bir başka etken, Nesin’in çalışkanlığıdır. 

Çalışmayan ve dersle alakası olmayan birçok insanla aynı ortamda derslere giren 

Nesin, çalışkanlığıyla göze batmamak, Darüşşafaka İlkokulu’nda olduğu gibi alay 

konusu olmamak için farklı yöntemler denemiştir. Bunlardan en çok dikkat çekeni, 

arkadaşlarına dersler konusunda yardımcı olması ve onlara kopya vermesidir. 

Diğer arkadaşlarının da başarılı olmasını ve kendi başarısının dikkat çekmemesini 

isteyen Nesin, bu şekilde arkadaşlarının arasında kendine sağlam bir yer 

bulabilmiştir; 

“Arkadaşlarıma yardım etmem, onları derse çalıştırmam, sınavlarda koya 

vermem, kendimi savunma yollarından başka biriydi. (…) Onlara kopya 

verişimin nedeni alay edilmemek, küçümsenmemek, onlara bilgimle üstünlük 

sağlamak, değerli ve güçlü olduğumu onlara kanıtlamaktı.” (Yokuş Yukarı, 

348)      

Nesin’in, yaşamını farklı bir boyuta taşıyan Çengelköy Askeri Ortaokulu’nu 

seçmesinin nedeni yine arkadaşıdır. Nesin’in Davutpaşa Ortaokulu’ndan arkadaşı 

Mehmet, Nesin’i Çengelköy Askeri Ortaokulu’nda okumaya ikna etmiştir. (Yokuşun 
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Başı, 234) Nesin’in çocukluğunu geçirdiği ortam arkadaş etkisiyle değişmiş, 

çocukluğunda yaşadığı olaylara yön vermiştir. Bireyin kişilik oluşumunda çoğu 

zaman en etkili unsur olan arkadaş etkisi, Aziz Nesin için de önemlidir. Nesin 

bilinçli seçimleriyle ve güçlü kişiliğiyle arkadaşlarının onu yanlış yönlendirmesine 

izin vermemiş, bu anlamda arkadaşlık ilişkilerinden kazançlı çıkmıştır.  
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3. SONUÇ  

Çocukluk, bireyin zihninde geri plana attığı bir süreç olmakla beraber, bu dönemin 

izleri bilinçaltında varlığını devam ettirerek bireyin var oluşuna katkı sağlar. 

Yaşadıklarının izlerini satır aralarına sığdıran veya sezdirerek yansıtan yazarlar, 

okuru bulundukları dünyanın dışına çıkarır, oralarda yaşatırlar. Bu dünyalar 

yansıtılırken yazarların çocuk masumiyeti, güçsüzlüğü, incinmişliği önem kazanır.  

Bu tezde incelenen “Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” başlığı altındaki yapıtlar da, Aziz 

Nesin’in çocukluk ve ilk gençlik döneminde yaşadıklarından izler taşımaktadır. Bu 

yapıtları incelenmesiyle Mehmet Nusret’i Aziz Nesin yapan gücün izlerinin çocukluk 

dönemine kadar uzandığı görülmektedir. Nesin’in çocukluk yılları, hastalıklar ve 

yoksulluklarla yoğrulmuş çetin bir mücadeleye dayanmaktadır. Bu mücadelede 

yaşadıkları yazarın yaşam boyu yazdıklarında etkili olmuştur.  

“Yol” ve ”Yokuşun Başı” yapıtlarında, birey olarak Nesin’in hayatında anne ve 

babasının, arkadaş ilişkilerinin, değişen uzamların ve uygulanan eğitim 

modellerinin etkili olduğu saptanmıştır. Nesin’in annesinin görgüsü, sevgisi, 

bilgisiyle evlerini diğer evlerden farklı kılışı, babasının hatasını yüzüne vurmayan 

anlayışlı yaklaşımı onun mizahi bakışını sarmalayan bir güç oluşturur. Yine aynı 

şekilde çok geç başlayan arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı iniş-çıkışlar, yaşamını 

yönlendirmede etkili olduğu kadar yapıtlarında çocuklara yönelik eğitici rol 

üstlenmesini belirleyici kılar. Nesin çocukluğunda sürekli değiştirdiği uzamlar 

sayesinde topluma, farklı kesimlerden insanlara ve hayatın getirebileceği her türlü 

koşula dair zengin bir bakış açısı oluşturmuş, okura yoksulların dünyasının da 

zenginliğini ve renkliliğini göstermiştir.  

Çocukluktan itibaren süregelen bu etmenler bir bütün olarak, Nesin’in gülmece 

yazarlığını temel alışı, dürüstlüğü ön planda tutuşu, yoksulların yanında oluşu, 

kurduğu Nesin Vakfı ile zor durumda olan çocukların çocukluklarını yaşatması ve 

yapıtları ile çocukluk deneyimlerinin yaşama bıraktığı izler olarak güçlü bir var oluş 

sergilediğinin göstergesidir.  

      “Ama sanırım, beni mizahçı yapan kendi yaşamım olacak. Gözyaşları 

içinden geçip geldim buraya…” — Aziz Nesin                                                                                     
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