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Çocukluğun tarihi 1960’lar ve 70’ler-

den bu yana bir araştırma alanı olarak 

Batı tarihçiliğinde yerini aldı. Bu ça-

lışmalar ilk ortaya çıktığında, modern 

toplumların ortaya çıkış sürecinde 

çocuk algısının değişimi ve çocuğun 

modern toplumlardaki yeni tanım-

lanmış rollerinin belirlenmesine yö-

nelik, daha tepeden bakan bir yakla-

şım sergiledi. 1990’lardan günümüze 

kadar olan dönemde ise çocuğun biz-

zat çevresini etkileyebilen, sosyal ve 

ekonomik yapılarla etkileşim kurabi-

len ve bunları değiştirebilen bireyler 

olarak değerlendirilmesiyle birlikte 

çocukların sesini daha çok duyabi-

leceğimiz bir tarihçiliğe doğru eğilim 

arttı. Bu yaklaşım son derece renkli, 

çocukların farklı dönemlerdeki var-

lıklarını ve tecrübelerini daha detaylı 

inceleyebilmiş değerli çalışmalar do-

ğurdu. Osmanlı tarihçiliğinde çocuk 

ve çocukluk tarihi üzerine yapılan ça-

lışmalar son on yıldır artmış olsa da, 

bu alandaki üretimin özellikle Avrupa 

tarihçiliğine kıyasla, hâlâ son derece 

kısıtlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu 

nedenle de öznenin çocuk olduğu ça-

lışmaların daha görünür kılınmasının 

önemi yadsınamaz. 

Bu çaba benim için bir sempozyum 

organizasyonuyla başladı. 6-7 Ma-

yıs 2016 tarihlerinde Akdeniz Üni-

versitesi Tarih Bölümü bünyesinde 

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Çocuk-

luğun Tarihi Sempozyumu”nu düzen-

ledim. Bu dosya da sempozyumun 

bir yan ürünü olarak, orada yapılan 

sunumlardan birkaçının bir araya ge-

tirilmesiyle Toplumsal Tarih okurla-

rına sunuldu. Sempozyum panelleri 

“Çocuk tarihine nasıl yaklaşılmalı?” 

sorunsalı üzerine bir düşünceyi ta-

kip etti. Bu dosyadaki her bir yazı da 

sempozyumun dört farklı panelini 

yansıtıyor. Paneller tematik olarak 

düzenlendi ve her biri Osmanlı tari-

hinin olası en erken dönemlerinden 

başlayıp Cumhuriyet dönemini de 

kapsayacak bir zaman dilimi içeri-

sinde konuları değerlendirdi. Bu se-

beple bir “başlangıç” niteliğinde olan 

Osmanlı toplumu çocuklarını anlama 

çabası belli olgular ve sorunsallar 

ekseninde gruplanmış çalışmaları 

karşılaştırmalı olarak değerlendir-

meli ve belirlenmiş sorunsal ekse-

ninde tarihteki değişimi ve devamlı-

lığı gösterebilmeliydi. 

Bu eksende, sempozyum Mısır’daki 

Afrikalı ve Çerkes köle kızlar hakkın-

da karşılaştırmalı bir değerlendirme 

yapan Beth Baron’un enfes sunu-

muyla açıldı. “Çocuk kimdir?” sorusu 

ilk panelin ana sorunsalıydı ve klasik 

dönem Osmanlı’sındaki çocuk tanım-

larından (Seyfi Kenan), Balkan Savaş-

ları esnasında Osmanlı toplumunda-

ki çocukların askerileşmesine (Eyal 

Ginio) ve son olarak da Cumhuriyet 

dönemi çocuklarının sınıf eksenli 

olarak değerlendirilmesine (Özge Er-

tem) kadar uzandı. “Çocuk ve Emek” 

panelinde Avrupa çocuk emek tarihi-

ne bir bakış sunan Colin Heywood’un 

yanı sıra, 16-17. yüzyıl saray bostan-

larındaki devşirme çocukların zorun-

lu emeği (Gülay Yılmaz) ve 19. yüzyıl 

İstanbul’unda Anadolu’dan gelen ço-

cukların ev içi hizmetleri (Yahya Araz) 

değerlendirildi. Ailenin merkeze alın-

dığı üçüncü panelde İstanbul hane-

lerindeki köle kızlar (Hadi Hosainy), 

çocuk evlilikleri (Yahya Araz), bebek 

katli (Gülhan Balsoy) ve bebek düşür-

me (Fatma Şimşek) konuları farklı dö-

nemler baz alınarak tartışıldı. Son pa-

nel ise çocuk algısının ve dolayısıyla 

eğitiminin modern toplumun ortaya 

çıkmasıyla nasıl değiştiğini gösteren 

çarpıcı sunumlarla doluydu. Bu su-

numlarda Suriye’de çocuğa dair yeni 

bir bilincin oluşması (Fruma Zachs), 

Geç Osmanlı döneminde çocuğun ai-

leden çok rejime ait bir varlık olarak 

görülmesi (Nazan Çiçek) ve Cumhu-

riyet döneminde türbe ziyaretlerinin 

yasaklanmasıyla çocukların değişen 

inanç eğitimi (Gökçen Beyinli) temel 

konular oldu. 

Dikkatlice değerlendirilecek olursa 

tüm paneller/sorunsalların farklı ta-

rihçilik alanlarını da (köle tarihi, aile 

tarihi, emek tarihi ve modernleşme 

tarihi gibi) içerdiği görülecektir. Bu 

alanlar farklı kaynaklar ve metodo-

lojiler kullanmakla ve farklı uzman-

lıkları gerektiren alanlar olmakla 

beraber, geçmişe bakarken çocuğu 

özne olarak ele almanın ve tarihin 

değişik alanlarını bu perspektiften 

analiz etmenin tarihçiliğin kendisi-

ne de önemli bir katkı sağlayacağını 

gösterir. Bu dosyada da tartışılan 

dört ana konudan/panelden kesit 

sunabilecek yazılar bulacaksınız. 

Colin Heywood’un yazısı Batı’daki 

çocuk tarihçiliğinin geçirdiği evreleri 

özetlerken bu alanın 1960’lardan bu 

yana ne kadar değişmiş ve uzman-

laşmış olduğunu da gözler önüne 

seriyor. Bu, Osmanlı tarihçiliğinde 

yeni yeni ilgi uyandırmakta olan bu 

dalın tarihsel ve metodolojik geli-

şim sürecini görmek açısından son 

derece önemliydi. Heywood çocuk 

tarihçiliğinin “toplumun şekillendir-

diği çocuk” algısından “çocuğun ak-

tör olarak görüldüğü yaklaşımlara” 

evrilmesini ve araştırma öznesinin 

çocuk olarak alınması sonucu doğa-

bilmiş olan yeni bulguların önemini 

“çocuk emek tarihçiliği” açısından 

gözler önüne serdi. 

Çocukların ve  
Çocukluğun Tarihi
gülay yılmaz
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Yahya Araz kız çocuklarının buluğ ça-

ğında ve hatta buluğ çağına erişme-

den yetişkin erkeklerle evlendirilme 

pratiğini 19. yüzyıl boyunca İstanbul 

mahkemesi kayıtlarından izledi, bu 

kızların hukuken kendi adlarına ko-

nuşma hakkı dahi yokken cinsel bir-

leşmeye de zorlandıkları evliliklere 

dahil edildiklerini tespit etti. Bu ço-

cuklarla evlenen erkeklerin ise ağa, 

beşe, bey unvanları taşıyan, esnaf, 

asker, saray görevlileri gibi “saygın” 

statülerdeki kişiler arasından olduğu 

Araz’ın ispat ettiği bir başka gerçekti. 

Araz, İstanbul’daki bu “çocuk evlilik-

lerinin” Anadolu’da birbirine yakın 

yaşlarda iki çocuğun evlendirilmesi 

geleneğinden daha da vahim bir şe-

kilde kız çocuklarını savunmasız bı-

rakan bir uygulama olduğunu vurgu-

ladı. Günümüzde halen bir toplumsal 

problem olarak mücadele edilmeye 

çalışılan “çocuk evliliği” uygulaması-

nın tarihsel sürecini görmek son de-

rece önemlidir. Yazının da belirttiği 

üzere bu evlilikler yoksulluk veya ça-

resizlikle yapılmış anlaşmalar değil, 

Osmanlı toplumunda çocukluğun ve 

çocuğun cinselliğinin nasıl algılan-

dığıyla ilgili bir problemin ürünüdür. 

Dolayısıyla, Yahya Araz’ın çalışması 

günümüzdeki “çocuk evliliği” soru-

nunun çözümünde bir perspektif 

sunması ve meselenin tarihsel ve 

geleneksel arka planıyla da meşgul 

olunması gerektiğine işaret etmesi 

açısından son derece kıymetlidir. 

Nazan Çiçek II. Meşrutiyet dönemi 

popüler dergilerinde çocuklara ba-

kışın dönüşümünü inceleyen çarpıcı 

bir yazı yazdı. Yazar, özellikle çocuk-

lara yönelik çıkan dergilerin bizatihi 

kendisinin bu dönemde çocukların 

yetişkinlerden farklı bireyler olduğu-

nu göstermesinin yanı sıra dergi içe-

riklerinin de çocuk meselesini önce 

evlilik konusuyla eşitleyen, deva-

mında ise daha öncelikli bir hale dö-

nüştüren bir yaklaşım sergilediğini 

gösterdi. Çocukluğun iyi bir vatandaş 

olma yolunda vazifelerle yüklü bir 

dönem olduğu ve bu nedenle aileden 

ziyade devletin bu inşayı yapması 

gerektiği görüşü bu dönemde orta-

ya çıkan ve Cumhuriyet’e devreden 

bir miras olarak ön plana çıkmakta-

dır. Çiçek’in makalesi, Geç Osmanlı 

dönemi çocuk algısının Cumhuriyet 

dönemindeki devamlılığını gözler 

önüne seren son derece önemli bir 

çalışmadır. 

Özge Ertem 1930’lu ve 40’lı yıllar-

da Türkiye’deki çocuk dergilerinde 

sınıf ve ulus bilincinin bu dergile-

rin okur kitlesi olan orta sınıf aile-

lerin çocuklarına nasıl işlendiğini 

ve Cumhuriyet’in meselesi yoksul 

çocukların Cumhuriyet’in çocuk-

larına ders vermek amacıyla dergi 

hikâyelerinde nasıl karşı karşıya 

getirildiğini anlattı. Ertem’in yazısı, 

hikâyelerin ve sınıf inşasının çarpıcı 

örneklerini okuyabildiğimiz nefis bir 

makale olmasının yanı sıra çocuk ta-

rihçiliğinde “toplumun şekillendirdi-

ği çocuk” algısının geldiği kaynağı da 

adeta sergiler niteliktedir. 

Çocuk tarihçiliğinin Osmanlı alanın-

da verilmiş eserlerine dair son bir 

söz söyleyerek sizleri yazarlarımızın 

değerli yazılarıyla baş başa bırakmak 

istiyorum. Tıpkı fabrikada çalışmaya 

başlamasıyla özgürleştiğini hisseden 

Fransız çocukları gibi, yaptığı çocuk 

evliliği içerisinde kalmaya istekli ve 

eşinin ailesinden bağımsız yaşaya-

bileceği ayrı bir eve çıkma isteğiyle 

mahkemeye giden kız çocukları veya 

tüm orta sınıf çocuk okurlar arasında 

sıyrılıp gözümüze çarpan “çırak İbra-

him” ile karşılaşacağınız bu satırlar, 

Osmanlı çocuk tarihçiliğinin 90’lar-

dan günümüze uzanan çocuk mer-

kezli derinlemesine tarih analizlerini 

yakından takip edip malzemesine 

başarıyla uyguladığını, dahası ka-

tegorik değerlendirmelerin ötesine 

geçebildiğini –Osmanlı ve Cumhuri-

yet çocukları ayrımından sıyrılmak 

gibi–  göstermektedir. Gelecekte 

Osmanlı çocuk tarihçiliğinin başarı-

lı örneklerini daha çok göreceğimiz 

muhakkaktır.


