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SUNUŞ 

  20-21 Ocak 2000 tarihinde, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi işbirliği 
ile düzenlenen I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu’nda, çocuk edebiyatı konusu, çağdaş bireylerin 
yetiştirilmesi sürecinin temel bir aracı olarak ülkemizde ilk kez bilimsel düzlemde ele alınmıştır. Tüm 
ilgililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bu sempozyum, üniversite etkinliği olarak önemli bir 
sorumluluğu yerine getirmiştir. 

04-06 Ekim 2006 tarihinde, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen II. 
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda, çocuk ve gençlik edebiyatı olgusu; okuma kültürü 
edindirmenin, düşünen-duyarlı bireyler yetiştirmenin temel bir aracı olarak birçok değişkeniyle inceleme 
konusu yapılmıştır. Sempozyumda, çağdaş gelişmeler ışığında, ülkemizde çocuk ve gençlik edebiyatının 
bugünkü durumunun saptanması, sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen sorunlarına çözüm önerilerimin 
oluşturulması amaçlanmış; öte yandan,  çocuk edebiyatı yazarlarının ve çizerlerinin çocuk ve gençlik 
edebiyatı odaklı bakış açılarını, savlarını, yaşantı ve deneyimlerini, katılımcılarla paylaşma olanakları 
yaratılmıştır. Böylece, sempozyuma büyük bir istekle, coşkuyla katılan öğrenci, öğretmen, anne ve babalar  
üç gün süren bilimsel  etkinliklerin paydaşları kılınmış; her oturum, izleyicilerin yoğun katılımı ve 
sorularıyla etkileşimi verimli bilimsel süreçlere dönüşmüştür.  

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun Onur Konuğu Fazıl Hüsnü DAĞLARCA, 
Onur Yazarı Gülten DAYIOĞLU’dur. Sempozyumun, “Çocukta Özerk Benliğin ve Özgür Düşüncenin 
Gelişimi” konulu açılış bildirisi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Şeref Üyesi Prof. Dr. Orhan 
ÖZTÜRK tarafından sunulmuştur. 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda, çocuk ve gençlik edebiyatının çeşitli 
boyutlarını konu edinen 127 sözlü bildiri sunulmuş; konu sınıflandırılması yapılarak yalnızca sunulan ve 
yayımlanması için gönderilen bildirilere sempozyum kitabında yer verilmiştir.  

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu süresince, Aslı DER, Ayla  ÇINAROĞLU, Ayşe 
ÇEKİÇ YAMAÇ, Aytül AKAL, Ekrem GÜNEŞ, Emin ÖZDEMİR, Erol BÜYÜKMERİÇ, Ferda İZBUDAK 
AKINCI, Ferit AVCI, Gülten DAYIOĞLU, Hamdullah KÖSEOĞLU, Mavisel YENER, Mehmet GÜLER, 
Mine SOYSAL, Mustafa Ruhi ŞİRİN, Muzaffer İZGÜ, N. Ümit ÖĞMEL, Necdet NEYDİM, Nur İÇÖZÜ, 
Savaş ÜNLÜ, Serpil URAL, Seza KUTLAR AKSOY, Yalvaç URAL, Yücel FEYZİOĞLU, Zeynep 
CEMALİ, imza saatlerinde okurlarıyla buluşmuşlardır. AÜ Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Üstün 
DÖKMEN, 04.10.2006 tarihinde, ATAUM Salonunda saat 17.30’da katılımcılara “İçimizdeki Çocuk, 
Dışımızdaki Edebiyat” konulu bir konferans vermiştir. 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, çocuk ve gençlik edebiyatına gönül vermiş birçok 
kişinin, kurumun, kuruluşun katkı ve çabalarıyla bilimsel bir şölene dönüştürülmüştür.  
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II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na öğretmen ve öğrencilerin katılımını sağlayan 
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, katkılarıyla sempozyumun amacına ulaşmasını sağlayan 
yayınevlerine, yazarlara, çizerlere; oturum başkanlarına, bildiri sunanlara, imza saatlerine katılarak çocuk ve 
gençlerimizi kitaplarıyla buluşturan sanatçılara, sempozyumun açılış töreninden kapanışına değin istekli 
katılımlarıyla coşku yaratan çocuklara, gençlere, öğretmenlere, annelere ve babalara içten teşekkür ederiz. 

Mayıs 2005’te çalışmalarına başlanan II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na, bilimsel 
ve sanatsal dönütleriyle anlamlı katkılar sağlayan, “Bilimsel Danışma Kurulu”na, “Yazarlar ve Çizerler 
Kurulu”na, “Katılımcı Kuruluşlar ve Temsilcileri”ne; II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Sempozyumu’nda Düzenleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan  Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN’a, Prof. Dr. 
Çağlayan DİNÇER’e, Yrd. Doç. Dr. Canan KARABABA’ya, Öğr. Gör. Zekeriya KAYA’ya, Öğr. Gör. Pınar 
KIZILHAN’a, Arş. Gör. Dr. Canan ASLAN’a, Arş. Gör. Şafak BAYIR’a, Arş. Gör. Berna ARSLAN’a, Arş. 
Gör. Sezer CİHANER’e, Arş. Gör. Ayhan ÖZER’e, Arş. Gör. Ezgi YILDIZ’a, Uzm. İlknur TÜRKKAAN’a 
ve Sekreter Ali ÜSTÜN’e;  sempozyum süresince etkinliklerde ve oturumlarda sorumluluk üstlenen AÜ 
Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine,  Arş. Gör. Ayşegül ERGÜL’e,  Arş. Gör. Gökçe KARAMAN’a, 
Arş. Gör. Müge ŞEN’e, Arş. Gör. Temel TOPAL’a, Arş. Gör. Dürdane POLAT’a, Arş. Gör. Funda 
KAMEL’e ve Arş. Gör. Ersun İŞÇİOĞLU’na   içten teşekkür ederim.  

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun programını, dosyalarını ve  iletişim belgelerini 
tasarlayan AÜ Basımevi Grafikeri Yasemin ERDAL’a,  kitabın baskı eşlemini hazırlayan AÜ Basımevi 
Bilgisayar İşletmeni Mevlüde ÇAVDAR’a ve AÜ Basımevi’nin tüm çalışanlarına içten teşekkür ederim. 

 
Prof. Dr. Sedat SEVER 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu  
Düzenleme Kurulu Başkanı 

Ankara, Şubat 2007 
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II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunun 
Saygıdeğer Katılımcıları, 

Ankara Üniversitesi, ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, düşünen-duyarlı bir toplumun 
oluşturulabilmesi için, çocukların erken dönemden başlayarak çağdaş eğitim anlayışlarıyla yetiştirilmesinin 
önemine inanmıştır. Sanatçı duyarlığıyla hazırlanmış, çocuğa göre olan her kitap,  çocuğun bilişsel, duyuşsal, 
dilsel ve kişilik gelişiminde önemli bir görevi yerine getirir. Çocukların kendilerini özgürce 
gerçekleştirmelerine, yaşamı ve insanı sanatsal bir bakış açısıyla tanımalarına olanak sağlar. Çocukluk 
yıllarında karşılaşılan nitelikli kitapların, onların okuma kültürü edinmelerinde, toplumsal çevrelerini 
okuyarak-anlayarak geliştirmelerinde yaşamsal bir işlevi vardır.  

Dilsel açıdan yetkin kitaplar,  Türkçenin yaratıcı gücünü ve özelliklerini tanımaları, dil bilinci ve 
duyarlığı edinmeleri için çocuklara doğal öğrenme ortamları yaratır. Sanatçıların kurguladığı kitaplardaki 
resimler, çocukların görsel algılarını geliştirir. En genel belirlemeyle, çocuk ve gençlik edebiyatının nitelikli 
örnekleri, ülkemizde, çağdaş bireyleri yetiştirebilmenin temel araçları olarak düşünülmelidir.  

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin TÖMER Dil Öğretim Merkezi ile 20-21 Ocak 2000 
tarihinde düzenlediği I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu; 20 Ocak 2000 tarihinde Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Çocuk Kütüphanesi’nin açılışı, ülkemizde “çocuk-kitap-kütüphane” olgusunu, bilimsel düzeyde 
ele alan ilk önemli üniversite etkinlikleri olarak örnek sayılabilecek girişimlerdir. Cumhuriyetimizin ilk 
üniversitesi olmanın sorumluluğu ile Ankara Üniversitesi ve onun birimi olan Eğitim Bilimleri Fakültesi, 
çocuk ve gençlerin eğitimine verdiği önemin bir gereği olarak 04–06 Ekim 2006 tarihinde, II. Ulusal Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nu gerçekleştirmiştir. 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na gösterilen büyük ilgi, çocuk ve gençlik 
edebiyatının önemli bir gelişme içinde olduğunu göstermektedir. Ankara Üniversitesi,  ülkemizde gittikçe 
görsel kültüre bağımlılık gösteren çocuklarımızı, nitelikli ve çağdaş bireyler olarak yetiştirebilmek için 
bundan böyle de üzerine düşen bilimsel sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır.  

 II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun “Onur Konuğu” Fazıl Hüsnü 
DAĞLARCA’ya, “Onur Yazarı” Gülten DAYIOĞLU’na; sempozyuma katılan tüm sanatçılara, bilim 
insanlarına sevgi ve saygılar sunuyorum. Sempozyumu, katılımlarıyla bilimsel şölene dönüştüren  
çocuklarla, gençlerle, öğretmenlerle yeni bilimsel etkinliklerde, Ankara Üniversitesi çatısı altında birlikte 
olmayı diliyor; sempozyumun gerçekleştirilmesine emek verenlere içten teşekkür ediyorum. 

 
    Prof. Dr. Nusret ARAS 

Rektör 
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Prof. Dr. Sedat SEVER 
II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı 

 

Sayın Rektörüm, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sayın Müsteşar Yardımcısı ve Saygıdeğer Temsilcileri, 
Sayın Dekanlar, Değerli Basın Mensupları, İkinci Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunun 
Değerli Katılımcıları, Çocuk ve Gençlik Edebiyatımızın Duyarlı Kalemleri, Çizerleri, Sevgili Konuklar, 
Sevgili Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler, 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatımızın Ustası, yazdıklarıyla kuşakları ortak duyarlıklarda buluşturan, 
Sempozyumumuzun Onur Yazarı Sayın Gülten Dayıoğlu, 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan II. Ulusal Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Sempozyumu’na hoş geldiniz. 

Değerli Katılımcılar, I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu’nu, Onur Konuğu Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’nın da katılımıyla 20–21 Ocak 2000 tarihinde, gene bu salonda gerçekleştirmiş ve ülkemizde 
üniversiteler için ilk örnek sayılabilecek olan EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK 
KÜTÜPHANESİ’ni o tarihte açmıştık.  Altı yılı aşkın bir süre sonra, Üniversitemizde daha yoğun bir 
katılımla II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunu düzenlemenin sevincini yaşıyoruz. 

Değerli Katılımcılar, 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, yılda 900 saati okulda, 1500 saati televizyon 
karşısında geçen çocuklarımıza, duygu ve düşünce eğitimleri için duyarlı seçenekler sunmanın bir çabasıdır. 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, ilköğretimi tamamlamış bir çocuğun yaklaşık 100 
bin şiddet, 8 bin öldürme görüntüsüyle karşılaştığı bir ortamda, çocuklarımıza ve gençlerimize şiddetin insan 
doğasına aykırı bir eylem olduğunu duyumsatmaya dönük bir çabadır. 

Görselliğe bağımlılığın gittikçe arttığı, ilköğretim öğrencilerinin günde 3–4 saatini, çoğunlukla gelişim 
özelliklerine uygun olmayan yayınları izleyerek geçirdiği bir ortamda; çocuklarımızı, gençlerimizi sanatın, 
edebiyatının sunduğu olanaklarla, sanatçı duyarlıklarıyla buluşturmanın bir çabasıdır II. Ulusal Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 

İlköğretim öğrencilerinin büyük çoğunluğunun, bilgisayarı oyun ve eğlence amaçlı kullandığı bir 
ülkede, bilişim teknolojisinin olanaklarından etkilice yaralanabilmenin, kültürel bir alt yapı gerektirdiği; 
bunun için de erken dönemden başlayarak çocukları sanatçı duyarlığıyla hazırlanmış nitelikli kitaplarla 
buluşturmanın yaşamsal bir önem taşıdığını anlatmanın bir çabasıdır II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Sempozyumu.  

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, çocuklarımızı bir düşünceye, bir inanca tutsak 
kılmak isteyen güdümlü yayınların etkisini gittikçe arttırdığı bir ortamda; annelere, babalara, eğitimcilere 
“güdümlü çocuk kitapları”nın çocuğun dünyasında yaratacağı olumsuz etkileri anlatmanın bir çabasıdır.  

Özlü bir belirlemeyle, duyarlı insan yetiştirebilmenin, düşünen insan yetiştirebilmenin, okuma kültürü 
edinmiş insan yetiştirebilmenin, yaşamını düşünerek yönlendirebilen duyarlı birey yetiştirebilmenin 
çabasıdır II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 

Değerli Katılımcılar, Mayıs 2005’te çalışmaları başlatılan Sempozyuma 400’ü aşkın katılımcı bildiri 
sunmak için başvurmuş, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyelerince yapılan incelemeler sonucunda, 136 
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bildiri sunulmaya değer bulunmuştur. 04–06 Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sempozyumda, 132 
bildiri sunulacaktır. Bildirilerin sunumu, birinci ve üçüncü gün dört, ikinci gün beş eşzamanlı (paralel) 
oturumda, ATAUM Salonları ile EBF Büyük Kurul Salonu’nda gerçekleştirilecektir. 

Sempozyumun yürütülmesiyle ilgili ayrıntılı açıklamalar, salonlarda görevli olan Düzenleme Kurulu 
Üyelerince yapılacaktır. 

Değerli Katılımcılar, ülkemizde önemli gelişmeler gösteren çocuk ve gençlik edebiyatının bilimsel bir 
çalışma alanı olarak kurumsallaşması dileğiyle, yurtdışından ve yurdun dört köşesinden gelip Sempozyuma 
katılan, bize güç veren değerli katılımcılarımıza,  yeniden, Ankara’ya, Ankara Üniversitesi’ne hoş geldiniz 
diyorum. 

Değerli Katılımcılar, 

Az önce, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun gerçekleştirilmesindeki temel 
amaçları sıraladık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kuşatan kültürel çevrenin niteliklerine bazı göndermelerde 
bulunduk.  

Büyük dil ustasının da yaşadığımız çağa ilişkin bir değerlendirmesi var. Bugün, sağlık nedenlerinden 
ötürü aramıza katılamayan edebiyatımızın çınarı, Türkçemizin ses bayrağı, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatının Onur Konuğu Fazıl Hüsnü DAĞLARCA, günümüzde yaşananları, yaşadıklarımızı yedi 
sözcüklük bir dizeyle bakın nasıl betimliyor?   

UTANÇ KESİTİ 

Çağlar birbirini görse, Ortaçağ 

yüzüne tükürürdü Uzayçağının. 

Gelecekteki on yıllarda,  yaşadığımız çağdan utanmamak için, insana özgü değerlerleri kalıcı kılmak 
gerekiyor. İnsana özgü değerlerin güç birliğiyle yüceltilebilmesi umuduyla, hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. 
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Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE 
AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Sayın Rektörüm, Sempozyumun Onur Yazarı Sayın Gülten Dayıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının Değerli 
Yetkilileri, Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Değerli Katılımcıları, 
Değerli Konuklar, Basınımızın Saygıdeğer Temsilcileri, Sevgili Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler, 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumuna hoş geldiniz. 

Sağlık sorunları nedeniyle aramızda katılamayan, Türkçemizin ses bayrağına, Sayın Fazıl Hüsnü 
DAĞLARCA’ya geçmiş olsun dileklerimizle, Ankara’dan sevgi dolu selamlarımızı gönderiyoruz.   

I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Onur Konuğu Fazıl Hüsnü DAĞLARCA’nın da katılımıyla 20-
21 Ocak 2000 tarihinde yine Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmişti. Şimdi de daha yoğun bir katılımla, 
II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nu gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. 

Çocuk ve gençlere dilin anlatım olanaklarını kullanarak seslenebilen yapıtlar, çocuk ve gençlerin 
gelişim sürecine de önemli katkılar sağlarlar. Sanatçılar tarafından yazılmış yapıtlar, çocuğun kavramsal 
gelişimini destekler, ona dilinin inceliklerini, zenginliklerini; kısacası, tüm anlatım olanaklarını sezdirir. Bir 
düşünme ve iletişim aracı olarak dilini geliştirebilmiş bireyler, yaşamı ve insanı da sağlıklı biçimde 
değerlendirme yetkinliğine ulaşabilir. Bu nedenle, düşünen duyarlı bireylerin yetiştirilebilmesi için,  sanatsal 
nitelikli çocuk kitapları erken dönmeden başlayarak çocukların yaşam alanına sokulmalıdır. Anne-baba ve 
eğitimcilerin çocuk-kitap etkileşimi konusundaki özen ve duyarlılıkları; yaratıcı, girişken bireylerin 
yetiştirilmesine, ülkemizin de çağdaş değerlerle buluşabilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.  

Sevgili Katılımcılar, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat Sempozyumu, birçok katkının ortak bir 
amaçta buluşmasıyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle, sevgili Rektörümüze, Sempozyumun 
gerçekleştirilmesindeki destekleri için Fakültem adına teşekkür ediyorum. Sempozyum afişinin 
hazırlanmasındaki katkıları için sanatçı Mustafa DELİOĞLU’na teşekkür etmek isterim. Yazar Aytül AKAL 
ve Yazar-Çizer Ayla ÇINAROĞLU’na anı plaketleri ile katılım belgelerinin hazırlanmasındaki içtenlikli 
katkıları için teşekkür ediyorum. Bir büyük teşekkürüm de sempozyumun gerçekleştirilmesindeki özverileri 
için Altın Kitaplar Yayınevi’nedir. Ayrıca, Bu Yayınevi’ne, Çınar Yayınları’na, Günışığı Kitaplığı’na, 
Tudem Yayıncılık’a ve Kök Yayıncılık’a katkıları için teşekkür ediyorum. 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunun, Mayıs 2005’ten beri çalışmalarını büyük 
özveriyle ve sorumluluk duygusuyla yürüten Düzenleme Kurulu Üyelerine ve Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat SEVER’e içten teşekkür ederim. 

Sempozyumuzun Onur Yazarı, Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatının usta ismi sevgili Gülten Dayıoğlu,  
imza etkinliğine katılan değerli sanatçılar, birlikte olmaktan duyduğumuz sevinci bir kez daha belirterek, 
sizleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin öğrencileri ve öğretim elemanları olarak sevgiyle 
selamlıyorum. Onur Konuğumuz Fazıl Hüsnü DAĞLARCA’nın dizeleriyle, sonlandırmak istiyorum 
konuşmamı. 

Bir ev sevinci verir 
Sanki annece bir su 
Bize ondan gelmiştir 
Bu yaşama duygusu 

Sütte sımsıcak varız 
Aktır, ak eder bizi 
Daha iyi duyarız 
İçince kendimizi 

Yaşama duygusunun sütle; yaşama sevincinin, insan ve yurt sevgisinin çocuk ve gençlik kitaplarıyla 
yavrularımızın yüreklerinde yer bulmasını diler, hepinize sevgi ve saygılar sunarım. 
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Prof. Dr. Mehmet GÜREL 
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

 

 Sempozyumun Onur Yazarı Sayın Gülten Dayıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Değerli Yetkilileri, 
Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Değerli Katılımcıları, Değerli 
Konuklar, Basınımızın Saygıdeğer Temsilcileri, Sevgili Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler, 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na hepiniz hoş geldiniz.  

Sağlık sorunları nedeniyle aramızda bulunamayan, Sempozyum Onur Konuğu Sayın Fazıl Hüsnü 
DAĞLARCA’ya buradan hepimiz adına, geçmiş olsun dileklerimizi ve saygılarımızı göndermek istiyorum. 

Çocuk ve gençlik edebiyatımızın usta kalemi, ülkemizde üç kuşağı edebiyatla buluşturan Sayın 
GÜLTEN DAYIOĞLU’nu üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunda,  çağdaş gelişmeler ışığında   çocuk ve gençlik 
edebiyatının bugünkü durumunun saptanması, sorunların belirlenmesi  ve bu sorunlara çözüm önerileri 
oluşturulması amaçlanmıştır.  

Çocuk edebiyatının temel işlevlerinden biri, çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmaktır. 
Çocuğun okuma kültürü edinme süreci ardışık bir süreçtir ve birbirine bağlı becerilerin kazanılmasını gerekli 
kılar. “Okuma alışkanlığı becerisi”nin ardından  toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi açısından çok önemli 
olan “eleştirel okuma becerisi”nin kazanılması gelir.  

Eleştirel okuma, eleştirel düşünme yetisiyle koşutluk gösteren bir beceridir. Eleştirel okuma ve düşünme 
becerisini kazanan birey ise, düşünen, sorgulayan, bilgilerin geçerliğini doğruluğunu sınayan, duyarlı, ülke 
ve dünya sorunlarıyla yakından ilgili, karşılaştığı sorunlara çözüm seçenekleri üreten ve bu seçeneklerden en 
uygun olanını seçen, kısaca, sorunlarla baş etmeyi bilen, değişik kaynakların tanıklığına başvuran kişidir. Bu 
kişilere, günümüzde çok fazla gereksinim duyulduğu açıktır. 

Çocuğa göre yazılmış, edebiyat değeri olan kitaplar; duyarlık kazandıran, düşünceyi geliştiren, 
sorunlarla başa çıkma örneklerini çocuğa gösteren özellikleriyle, çocuklarda eleştirel okuma ve düşünme 
becerisinin alt yapısını oluşturur. 

Ülkemizde, duygu ve düşüncesiyle eğitilmiş, duyarlı, demokratik kültürü içselleştirmiş bireylere her 
zamandan daha çok gereksinim vardır. Çocuk ve gençlik edebiyatı bu gereksinime yanıt veren, düşünen 
duyarlı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayan estetik bir araçtır.  

Ülkemizde, hepimizin tanık olduğu 100 Temel Eser sorunu, çocuk ve gençlerimizin bazı düşünce ve 
inanç grupları tarafından nasıl kuşatıldığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Anne, baba ve 
eğitimcilerimizin, çocuklarımızı, gençlerimizi nitelikli yapıtlarla buluşturması sorumluluğu, günümüzde daha 
da önem kazanmıştır. İşte, bu sempozyumun, ülkemizde görsel kültüre gittikçe bağımlılık gösteren 
çocuklarımız için, onların kültürel gelişimlerine uygun seçeneklerin oluşturulmasına; onların kitapla, sanatla 
buluşmasına önemli katkılar sağlayacağını umuyorum. 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nu büyük bir özveri ve titizlikle yürüten 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat SEVER’e ve üyelerine içten teşekkür ediyorum. 
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Fazıl Hüsnü DAĞLARCA*

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Onur Konuğu 
 

 

Sayın Prof. Dr. Nusret Aras, 

Düzenlediğiniz “II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu”na onur konuğu seçilmemi 
sevinçle karşıladım. Ülkemiz güzel görüntülerle, amaçladığımız yere varacaktır. Bir Türkiyeli, bir yazı 
sevdalısı olarak beni yüreklendirdiniz. Sağolun.  

 

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA 

                                                 
* Sempozyuma katılamayan Onur Konuğumuz Fazıl Hüsnü DAĞLARCA’nın iletisi. 
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Gülten DAYIOĞLU 
II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Onur Yazarı 

 
Saygıdeğer Rektör,  

Saygıdeğer  katılımcılar, yarının sahipleri olan sevgili gençler, hepinizi içtenlikle selamlıyorum. 

Ankara Üniversitesi, Eğitim bilimleri fakültesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Sempozyumu’na, onur yazarı olarak davet edilmek, beni hem onurlandırdı hem de pek mutlu 
oldum. 

Çocuk ve Gençlik  Edebiyatına değer veren; 

Sayın Rektör Prof.Dr. Nusret Aras, 

Sayın Dekan Prof.Dr. Gönül Akçamete, 

Sayın Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Sever ve düzenleme kurulu sayın 
üyelerine teşekkür ediyorum. 

Öncelikle kırk yılı aşkın, yazarlık serüvenimden söz etmek istiyorum. Bu akış içinde, eğitim-öğretim,  
çocuk ve gençlik edebiyatı konularında,  içime sindiremediğim, ulusal boyutta bazı sorunları da dile 
getirmeye çalışacağım.    

Çocuklar için yazmaya başladığım 1960’lı yıllarda, Çocuk Edebiyatı diye bir yazın türünün 
bulunmadığına inanılıyordu. Ben, çeşitli toplantılarda, içtenlikli bir coşkuyla Çocuk Edebiyatından söz 
ettikçe, “Büyükler, böyle bir edebiyat türü yok. Neden varmış gibi davranıp kavram kargaşası yaratıyorsun?” 
diyerek beni azarlıyorlardı.  

İyi ki kimsenin sözüne bakmadan, inandığım yolda yürümüşüm. İyi ki çocuk edebiyatını ciddiye alıp 
benimseyen, gelişimi için çalışan kişi ve kurumlar da var. Ve iyi ki çocuk edebiyatı, bu tür akademik 
nitelikte görkemli etkinliklerle gündeme getiriliyor.  

1963’te ilk çocuk kitabım yayımlandı. O günlerden bu günlere, üç kuşaktır, kalemimi toplumun en 
önemli kesimi olan, çocuk ve gençlere adadım.     

Çocuk ve gençler için yazarken özellikle yaratma sürecinde, okurlarımın karşısında, sınavdan geçmekte 
olduğumu duyumsarım. Bu nedenle nice yorulsam da yazma aşamasında hep, hazır ol konumunda 
duruyorum. 

Açıkçası, okurlarımı çok seviyor ve onlara,  korku sınırlarına dayanacak boyutta, saygı duyuyorum. 
Korkum, sadece beğenilmemek değil. Okuru yanlışa yöneltmek, onların üzerinde zararlı etkiler oluşturmak 
gibi, duygu ve düşünceler de ağır basıyor. 

Yazın yaşamımda, hem hata yapmamak hem de yeni kuşak okurların gerisinde kalmamak için, sürekli 
olarak kendimi geliştirme kaygısı taşıyorum. Başka bir deyişle, beş duyumla hep tetikte olup çağı 
yakalamaya çabalıyorum. Mesleğimle ilgili olarak, değişik kanal ve konularda araştırmalar yapmayı 
sürdürüyorum. Elde ettiğim bilgilere dayanarak kendime, yeni yeni yol haritaları çiziyorum. 
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Bu haritalar doğrultusunda ilerlerken yolumu aydınlatan en güçlü ışık, SEVGİ oluyor. İnsanları 
seviyorum. Çocukları, gençleri, doğayı, dünyamızı, evreni kısacası, canlı cansız ayrımı yapmadan, tüm 
varlığı seviyorum.  Ve yazmayı çok seviyorum.  Sevmeden, yazdığım tek bir kitabım yok. Sevgiyle her 
zorluk aşılıyor. Ben de severek bugünlere geldim.  

Araya sora, deneye yanıla, yılları aşarken, çocuk  ve gençlik edebiyatı, kitap ve okuma konularıyla 
ilgili, epey bir görüş oluşturdum. Yaşamın içinden, süzüp sindirerek özümsediğim, bu görüşlerin bazıları, 
mesleğimde âdeta ilkeleşti. 

Bu görüşleri, sizleri sıkmamak ve zaman sömürüsü yapmamak adına, ana başlık olarak sunup yorumları 
sizlere bırakmak istiyorum. İşte o görüşler:  

-Çocuk kitapları okur için, anne konumundadır. 

-Özenle yazılmış kitaplar, okurun anadiline egemen olmasını sağlar.  Ana diline egemen olan insan, 
mutlu ve başarılı olmanın yollarını kolayca bulur.  

-Kitaplar çocuk ve gençler için, yaşam boyunca yararlanılacak, güvenli yol haritalarıdır.     

-Özenle yazılmış kitaplar, çocuk ve gençlerin, zihinsel ve tinsel gelişimlerini sağlayan, çok etkin 
besinlerdir. Çocuklar için besin seçerken, ne denli titizlik gösteriyorsak, onlar için yazarken de o denli titiz 
olmak zorundayız. 

-Kitaplar, çocuk ve gençler için,  yaşamla ilgili araştırma, deney ve gözlem yapabilecekleri, gizemli 
laboratuvarlardır.   

-Kitaplar çocuk ve genç okurun, insan tiplerini iyi tanımasını sağlar. Başka bir deyişle, çok kitap okuyan 
kişi, insan sarrafı olur. Bu özellik, o kişinin toplumda insanlarla uyum içinde yaşamasını sağlar. Çünkü 
çocuk ve gencin,  insanı tanıma yetisi, öğütlerle değil örneklerle gelişip bilenir.   

-Kitaplar, çocukların arkadaşı ve dert ortağıdır. Ev içinde ya da başka ortamlarda yaşanan türlü 
sorunların, çekilen acıların benzerlerini, kitaplarda gören çocuk, yalnız olmadığını anlar. Bu durum ona 
zorluklara direnme gücü verir. 

- Çocuk ve gençlik kitapları benim gözümde, aşı gibidir. Vücut nasıl, aşıyla mikroplara karşı direnç 
kazanırsa, kitaplar da okurları, yaşamın her türü zorluğuna karşı dirençli kılar.    

-Sorun ve çözümlerle örülmüş olan kurgular, okurlarda sorun saptama ve çözme bilinci oluşturur.     

-Kitaplar, çocuğun hayal kurma yetisini bileyip geliştirir. Bu görüşü biraz açmak istiyorum: 

Toplumumuz, kitap okumadığı için, insanların hayal kurma yetenekleri de güdük kalıyor. Ufuksuz, 
amaçsız, her türlü yaratı ve üretiden yoksun, başkalarının yaratı ve üretileriyle, günübirlik yaşıyoruz. Çünkü 
üreti ve yaratının mayası, “hayal”dir. Önce hayal kurulur, sonra yaratma ve üretme evresi başlar.  

-Çocuklar için yazarken sınırsız hayaller kurmalı. Ancak bu hayaller, kesinlikle bir yerlerden, gerçeğe 
dokunmalı.    

-Düzenli olarak kitap okuyan çocuk ve genç, yaşamı at gözlüğüyle değil de geniş yelpazede algılama 
becerisi edinir. 

-Okur, kitaplarda bin bir çeşit hedefe ve amaca tanık olur. Bu hedef ve amaçlara koşan, serüven 
kahramanlarıyla özdeşleştiği için, o da kendine hedefler edinmeye başlar. Bu düzeye gelen okur, sıradanlık 
boyunduruğundan kurtulup yaşam çıtasını yükselterek sıra dışı insan olma konumuna gelebilir.  

-İyi kitaplar,  günümüzün deyişiyle çocuk ve gençlere, yaşam koçluğu yapar. 

Bunun için yazarın, yaşamı iyi ve doğru algılaması, okura öznel görüşleri dayatmak yerine, ulusal ve 
evrensel değerleri aktarmaya özen göstermesi gerekir. 
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Çocuk ve Gençlik kitaplarının, okul başarısına da olumlu katkı sağladığına hep inandım. Bu inancım, 
yakın zamanlarda Unesco tarafından yapılan istatistiklerle pekişti. İstatistik sonuçlarına göre,  bu katkının 
oranı yüzde kırkları buluyor.  

-Bilinçle yazılmış kitapların, çocuk ve genç okurları, önyargıdan arıtacağına inanıyorum. Bu arınma 
olgusu nedeniyle, insanlar birbirlerini daha iyi anlayıp, daha iyi tanıyarak, hoşgörü geliştireceklerdir.  
Hoşgörünün,  kavgaların ve savaşların panzehiri olduğu, herkes tarafından kabul görmektedir.   

İÇİME SİNDİREMEDİKLERİM 

-Okullarda çocuk ve gençlere, belli bilim dallarının temelini içeren, kuramsal bilgi yüklemesi yapılıyor. 
Oysa bu bilgiler,  hayatı ve yaşamın inceliklerini öğretmiyor.  

Belleğini bu tür bilgiyle dolduran öğrenci, okulu bitirdiğinde, tek kanatla yaşama uçuyor. Bu yüzden 
mutlu ve başarılı olamıyor. Toplumun yarası olan diplomalı işsizler ordusu, bu yolla oluşuyor. 

Gençler, okulu bitirdiklerinde, toplum yaşayışıyla ilgili beceri, bilgi ve anlayışlarla donanarak, eğitim 
kanatlarını da geliştirmiş olsalar, çift kanatla yaşama atılacaklar.    

Gerçekten ülkemizde, çocuk ve gençler, okullarda eğitimden yoksun olarak yetişmektedir.  Bu yüzden, 
her zaman, Milli Eğitim Bakanlığının adının, Milli Öğretim Bakanlığı olarak değiştirilmesini 
düşünmüşümdür.  

Yazık ki aileler de çeşitli nedenler yüzünden, çocuk ve gençlere, yaşamın inceliklerini içeren, eğitsel 
değerleri verememektedirler. Aslında, ailenin televizyon kültürü dışında, nesi var ki versin? 

Bu durumda eğitim açığımızın,  özenle yazılmış kitaplar ve okullarda uygulanacak, yoğun okuma 
programlarıyla kapatılabileceğine inanıyorum.              

Kitabı, çok yararlı bir eğitim aracı olarak göklere çıkardık. Ama, bilindiği gibi kitaplar,  iki yüzü keskin 
kılıç gibidir. Kimi kitaplar, yetersiz kişiler tarafından, hiçbir konuda özen gösterilmeden,  çalakalem 
yazılmıştır. Bunların, yarardan çok okura zarar vereceği kesin bir gerçektir. Öte yandan, çocuk ve gençlere 
yönelik kitaplara, ideoloji ve politika bulaştırılmaktadır.   

Örneğin, bir zamanlar çocuk kitaplarında, yoksulluk ve ezilmişlik edebiyatı egemendi. Şimdilerde 
inançla ilgili vurgulamalar, giderek yaygınlaşmakta.  

Bu tür politik ve ideolojik kökenli uygulamalarla,  hem topluma hem de çocuklara, büyük haksızlık 
yapılmaktadır. Söz konusu yönlendirmeler,  çocuk haklarına da aykırıdır. Çocuğun yaşamla ilgili salt gerçeği 
ve doğruyu öğrenmesi engellenmekte bu yolla eğitim öğrenim özgürlüğü kısıtlanmaktadır.   

En azından altmış yıldır, öğrenci, öğretmen, veli, sıradan yurttaş, yazar ve okur kimliklerimle,  bu olup 
bitenlerin tanığıyım.  Her hükümet, ilk iş olarak, Milli Eğitime ve dolayısıyla çocuk ve gençlik kitaplarına, 
kendi politikasını egemen kılma yönüne gitmiştir.  

Geçmişten bu yana hâlâ umudumu yitirmeden bir düş kuruyorum. Milli Eğitim Kurumu, Milli Savunma 
gibi, her türlü politikanın dışında ve üstünde tutulmalıdır. Ulusal eğitim öğretim politikamız, çağının 
bilincine varabilen, çağa ayak uydurmayı hedefleyen yurttaşlar yetiştirmeye yönelik olmalıdır. 

Böyle bir durum gerçekleşirse, çocuk ve gençlik kitapları da özlenen niteliklere kavuşacaktır. Çünkü 
çağının gerçeklerini özümsemiş olan çocuk ve genç, yararlı ve zararlı kitabı, ayırma bilincine de erişmiş 
olacaktır. Bu düzeye gelen okuru hiçbir politik –ideolojik görüş etkileyemeyecektir.   

Son günlerde içime sindiremediğim bir gelişmeyle daha yüz yüze gelerek, şamar yemişe döndüm. 
Tokat, Yüksek Öğretim Kurumundan geldi. YÖK, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştiren bölümlerinde, 
bazı programlardan, Çocuk edebiyatını çıkarmış. Bazı programlarda da ders sayısı azaltılmış. 2006–2007 
ders yılında uygulanmaya başlayacak olan bu değişikliğe hiçbir anlam veremedim.  
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Lisedeyken,  aynı zamanda eğitimimizle de ilgilenen, çok değerli bir edebiyat öğretmenimiz vardı. 
Ömer Hayyam’ın Rubailerini, dörtlüklerdeki büyülü ses titreşimlerinin tadına varabilmemiz için, Farsça 
okurdu. İşte o sevgili öğretmen, çeşitli konularda düşüncesizce davranarak, açmaz ve çelişkilere düşüp 
tökezlediğimizde, bizi azarlamak yerine, gülümseyerek hep şöyle derdi:  Men çe guyem, temburem çemi 
zenet, Yani, ben ne diyorum, tamburam ne çalıyor. 

Şimdilerde gerçekten, tam da bu deyimde ifade edilen hallerdeyiz. Bir yanda büyük özverilerle Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatını geliştirme Sempozyumu düzenleniyor. Bu sempozyuma, yurdun dört bir yanından, 
yüzlerce bildiri gönderiliyor. Öte yandan YÖK, Çocuk Edebiyatına çelme takıyor. Beri yandan, Milli Eğitim, 
türlü yönlendirmeler ve 100 Temel Eser karmaşasıyla yol kesiyor.    

Ama kim ne yaparsa yapsın, bizler Çocuk ve Gençlik Edebiyatı konusunda, doğru bildiğimiz yolda 
yürümeyi, yılmadan sürdüreceğiz.  

Açılışını yapmakta olduğumuz, 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun, her şeye 
karşın,  çok önemli boyutlarda yararlar sağlayacağına inanarak göneniyorum.    

Sempozyuma emeği geçenlere ve katılımcılara başarı dileklerimle sevgi ve saygılar sunuyorum.  
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AÇILIŞ BİLDİRİSİ 



 



 

 
ÇOCUKTA ÖZERK BENLİK VE ÖZGÜRLÜK DUYGUSUNUN GELİŞİMİ 

 
 

Prof. Dr. M. Orhan ÖZTÜRK 
TÜBA Şeref Üyesi 

 
GİRİŞ 

Toplumumuzda daha çok ülkenin, ülke ekonomisinin, yargının, üniversitelerin ya da kimi kurumların 
özerkliğinden söz edilir.  Bireysel benlik özerkliği kavramı üzerinde durulmaz.  Düşünce özgürlüğü de 
genellikle yasal bir sorun olarak tartışılır; özgür düşünebilme yetisinin çocukluk çağında geliştiği konusu 
üzerinde pek durulmaz. Ülkemizde çocukta özerk benlik duygusunun gelişimi kısıtlanmakta, özgür 
düşünebilme yetisi büyük oranda söndürülmektedir. Özerk benlik duygusunun ve özgür düşünebilme 
yetisinin gelişebilmesi için temel tohumları insanoğlunda evrimsel olarak sağlanmıştır. Ancak, bu tohumların 
çocuğun gelişim sürecinde yeterli uyaran besileri ile, uygun öğrenme koşulları ile beslenmesi gerekir.  Bilim 
ve sanatta geri kalışımızın en başta gelen nedeni kanımca özerk benlik duygusunun ve özgür düşünebilme 
yetisinin ülkemizde çocukluktan başlayarak baskılanması ve gelişiminin önlenmesidir.   

Temel Kavramlar 

Özerklik, beylik tanımıyla, kendi kendini yönetebilme, kendi istencini bağımsızca kullanabilme 
demektir.  Bu tanımda “kendi” deyince, “kendi” ile “kendi olmayan” ayırt edilmekte, arada sınır 
çizilmektedir.  Bu sınır,  beni ötekinden ayıran, bana "ben benim, o odur" dedirten sınırdır. Bu tanımda 
ayrıca, kendine özgü bir istencin varlığı kabul edilmektedir. Kişileri, toplumları özerklik aramaya iten gücün 
kaynağı yaşamı sürdürebilme, varlığını koruyabilme gereksinimidir. Özerkliği koruma güdüsü bireyin kendi 
varlığını, canını koruma güdüsü ile birliktedir ve bilinçli olmaktan çok bilinçdışı bir güdüdür.   

Benlik özerkliğinden söz ettiğimize göre kısaca benlik kavramının da tanımını yapmak gerekir. Ruhsal 
yapının bir parçası olarak kabul edilen benlik (ego),  bireyde dış ve iç dünyayı algılayan, dış dünyanın 
koşulları ile bireyin iç dünyasındaki dürtüleri, istekleri, yasakları değerlendiren, çevreye uyum yapılmasını 
sağlayan tüm işlevleri içeren soyut bir kavramdır. Bir başka deyişle benlik, kişinin dış ve iç dünyanın 
gereklerini, gerçeklerini tanımamızı, bunlara göre davranmamızı sağlayan işlevlerin tümüdür. Bu işlevler 
arasında algılama, algılanan uyaranlar arasında bağlar kurma, neden sonuç ilişkilerini belirleme, bellek, 
gerçeği değerlendirme gibi bilişsel yetilerle birlikte, korku, sevinç, üzüntü, acı çekme gibi değişik duygusal 
tepkilerle uyum için eyleme geçebilme yetileri sayılabilir. Benlik deyince somut bir beden bölgesi ya da 
yapısı anlaşılmamalıdır. Bu kavramın içinde bireyin kendi varlığının bilincinde olması vardır. Yunus 
Emre’nin “bilim kendin bilmektir”,  “bir ben vardır, bende benden içeru” gibi dizelerindeki “ben” ve “kendi” 
kavramları çağdaş ruhbilimde “benlik” ve “kendilik” olarak tanımlanmakta, incelenmektedir.   

Benliğin özerkliği kavramını tanımlayabilmek için özerklikten yoksun olmanın ne anlama geldiğini 
bilmek yerinde olur.  Benliğin özerkliğini kazanabilmesi için, bağımlı olduğu nesnelerden, kendine egemen 
olabilecek, sınırlarını zorlayacak birtakım güçlerden, göreceli olarak, bağımsızlaşması gerekecektir.  Bu 
güçler bireyin dış ve iç dünyasında bulunan ve bireyin benlik gelişimini etkileyen koşullardır.  Hayvanların 
çoğu, güçlü içgüdüsel yapıları ile, doğumdan kısa süre sonra kendi yaşamlarını sürdürebilecek duruma 
gelirler.  Gelişme gizilgücü yüksek; ama içgüdüsel yapısı zayıf olan insan yavrusu ise dışarıdan bakım 
olmadıkça kendi varlığını sürdüremez; bu nedenle yaşamın ilk yıllarında kendine bakım veren kişilere ileri 
derecede bağımlıdır. Çocukluğun ilk yılında bu tam bağımlılık durumu, çocuk ve çevresi arasındaki 
alışverişin zorunlu olmasına yol açar.    Bu dönemde çocuk, (bütün bedeniyle, beyniyle ve beynin bir işlevi 
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olan ruhsal yapısıyla) yalnız ağız yolundan aldığı besilerle değil, bütün duyu yolları ile dışardan gelen 
"uyaran besilerini" içe alarak beslenir.  Bakım veren anne ile bebek arasında bir karşılıklılık oluşur. Bu 
karşılıklı birlikteliğin bir yanında bebeğin alıcılığı, bir yanında da annenin vericiliği, bakıcılığı, 
koruyuculuğu yatar.  Böylelikle, bu iki organizma biyopsikososyal bir bütünlük, bir ortakyaşam içindedir.  
Çocuğun doğal gereksinimlerinin (açlık, susuzluk, uyku, temizlenme vb.) her ortaya çıkışında, annenin 
çocuğun yanında belirmesi, onun gereksinimlerini gidermesi yavaş yavaş çocuğun bilişsel dünyasında 
sürekliliği olan bir anne tasarımının, bir nesne ilişkisinin oluşumuna yol açar.  İlk günlerden başlayarak 
bebek anneye, anne bebeğe bağlanır. Nitelikli bağlanma duygusu oluşturan bir ortamda çocuğun benliğinde 
kendine ve çevresine karşı bir “temel güven duygusu” yerleşir.  Daha sonraki yıllarda gerçekleşecek bütün 
gelişim aşamalarının temel taşları bu temel güven duygusu üzerine kurulacaktır.  Bebekliğin ilk aylarında, 
sürekli bakım veren kişinin eksikliği (örneğin çocuk yuvalarına bırakılmış olma) çocuğun devinimsel, 
bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişiminde önemli aksamaya, yetmezliğe, hatta geriliğe yol açabilir. 
Bağlanma duygusu yerleştikten sonra annenin yitimi çocukta ağır ruhsal çökkünlük belirtilerine (bebeklik 
depresyonu) ve bu da uzun sürerse kişilik gelişiminde önemli yaralanmalara neden olabilir.  Kişiliğe yerleşen 
bu yaralanmanın özü temel güvene karşı temel güvensizlik duygusudur. 

 Bu dönemde henüz çocukta bir benlik özerkliğinden söz edilemezse de uyaranların, nesnelerin 
çekiciliğine göre istemli göz devinimleri,  haz veren nesneye yönelme davranışları sonradan gelişecek olan 
özerklik çabalarının evrimsel tohumlarını barındırır.  Bu dönemde belki beslenme ve uyku kurallarının 
dışında, toplumsal yasakların, cezaların, iyi kötü, doğru yanlış kavramlarının çocuğun yaşamında önemli bir 
yeri yoktur. 

Birinci yılın sonundan üçüncü yılın başına ya da ortalarına uzanan dönemde, çocuk yürümeyi, 
konuşmayı başarır; beyninin çok hızlı büyümesine koşut olarak bilişsel-duygusal yetileri gelişir;  kendi 
benliğini çevresinden ayrı algılar; kendi istekleri ile çevrenin beklentileri arasındaki karşıtlıkları tanır.   Bu 
dönemde çocuğun kas dizgesinin, özellikle ilgiyi çeken dışkılama ve işeme büzgeç kaslarının fizyolojik 
gelişmesi tamamlanır.  Dışkılama ve işeme büzgeç kaslarının gelişmesi ile çocuğun dünyasına yeni bir eylem 
yetisi katılır. Çocuğun kakasını, çişini tutabilmesi, annenin istediği zaman ve yerde yapabilmesi çevreden 
büyük ilgi görür, ödüllendirilir; annenin beklentisine uygun olmayan biçimde yapılması utandırma, 
azarlanma gibi cezalarla karşılaşır.  Böylelikle çocuk artık toplumun iyi, kötü, doğru, yanlış, ayıp gibi 
yargılarını öğrenmeye başlar.  Bu dönemde çocuk, yetişkinlerce ters, inatçı, pasaklı, dağınık olarak tanınır.  
İkinci yaşından başlayarak çocuk, kendi isteklerini, kendi seçimlerini algılamaya, kimi seçimlerini 
dayatmaya, bunlarla çocuksu özerklik denemelerine girişebilecek güçleri kazanmaya yönelir.  Örneğin, 2-3 
yaşlarında dışkısını, çişini tutabilmek, istediği zaman bırakabilmek gücünü kazanır; kendisini zorlayanlara 
karşı bu gücü silah olarak kullanabilir. Bu dönemin en önemli sorunu, çocuğun özerk olma eğilimlerinin ve 
çabalarının sık sık utandırma, ayıplanma gibi tutumlarla karşılaşması, çocuğun birbirine karşıt dürtüler ve 
eğilimler üzerinde özdenetim gücünün gelişememesi, özerklik duygusunun yerine utanç, kuşku, ikirciklilik 
duygularının geçmesidir. 

İki buçuk, üç yaşlarına giren çocuğun düşünce dünyasında, giderek artan biçimde, yeni  ilgi alanları 
oluşur. Bunlardan en önemlisi eşeylik ayrılıkları ile ilgilidir.  Çocuğun dikkati eşeylik organlarına, bunların 
anlamlarına yönelir. Bu çağın ruhsal gelişim özellikleri şöyle özetlenebilir: 

3-6 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUĞUN RUHSAL  GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 

• Dil ve bilişsel yetilerin (algılama, bellek, anlama, düşünme gibi) birbirine bağlı ve koşut olarak hızla 
gelişmesi,  

• Ben-merkezci olmaktan çıkarak topluma yönelişlerin gelişmesi,  

• Duygusal tepkilerin ayrışması (üzüntü, neşe, öfke, korku duygularının, tehlike algısının ve 
kavramının durum ve nesnelere göre belirlenmesi), 

• Eşeysel kimlik duygusunun ayrışması ve cinsel kimliğin oluşmaya başlaması  (kız çocuğun kız, erkek 
çocuğun erkek olduğu duygusunun benliğe yerleşmesi),   
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• Çocuğun en önemli etkinliği olan oyun oynama ile yaşamdaki olayları yineleme, imgelem ve düşlem 
dünyasının genişlemesi, 

• Sorma-bilme dürtüsünün (tecessüs) yeşermesi, uygun ortamda (uyaranlar ve özgürlük) büyümesi.  

• Büyüsel, canlıcı (animist), somut düşüncenin henüz varlığını sürdürmesi. 

Üçüncü yaştan altı yaşına dek olan oyun çağında çocuk, devinim dizgesi üzerinde egemenlik kurmuş 
olup, artan devingenliği ile çevresinin çapını genişletmektedir.  Konuşabilmesi, insanlar arası ilişkilerin daha 
anlamlı biçimde genişlemesinde büyük yer almaktadır.  Piaget'nin dediği gibi çocuk, "bene-dönük"  bir 
durumdan "topluma-dönük" bir duruma doğru hızla ilerlemektedir. Çevreden ve başka insanlardan ayrı bir 
kişi olduğunu kavramış olan çocuk, artık "nasıl bir kişi" olacağını araştırmaktadır. Kazandığı özgüven ve 
özerklik duyguları oranında yavaş yavaş çevresini keşfetmekte, kendi benliği ve çevre üzerinde bir denetim 
gücü kazanmaktadır. Bu amaçla kendi bedenine, cinsel ayrılıklara ve genellikle çevrede olagelen her şeye 
karşı derin, bitmek bilmez bir soruşturma ve öğrenme eğilimi belirir.  Bunun için bu döneme sorma-bilme 
tutkusu (curiosity- tecessüs) dönemi de denir.  Bu dönemin çocuğu artık "küçük bir adam" olmuştur. Cinsel 
ayrılıkların öğrenilmesi, cinsel benlik duygusunun başlaması ve cinsiyete uygun rollerin belirlenmesi de bu 
yaşlarda iyice kesinleşmiştir. Bu yaşlarda çocuğun öğrenme tutkusu toplumun cinselliğe karşı tutumlarına da 
yönelir. Çocuk, cinsel yasakları ve değerleri hızla öğrenir.  3–4 yaşlarında çocuk, özgürce girişim ve 
atılganlık eylemlerini açıkça göstermeye başlar. Sürekli olarak bilinmeyen konulara büyük merak, sürekli bir 
şeyler yapma, büyüme isteği çocukta girişim duygusunun temellerinin atılmakta olduğunu gösterir. 

 Bu evrede çocuk, ana-baba ile özdeşim yaparak benliği gelişir, üstbenlik (vicdan) oluşmaya başlar. 
İçinde bulunduğu toplumun rollerine, işlevlerine, kurallarına göre davranmaya; o toplum için geçerli araç-
gereci kullanmaya yönelir. Çocukta giderek törel sorumluluk duygusu oluşur.  İşte çocuğun ruhsal-toplumsal 
gelişiminin bu evresinde, cinsel konulara dalması, bitmek bilmez bir sorma ve bilme tutkusunun ortaya 
çıkması, anne ya da baba yerine geçmeye özenmesi,  bu doğrultuda emeller beslemesi, anne ya da babayla 
özdeşim yapmaya başlaması girişim duygusunun öncüleridir.  Özerklik duygusu,  sorma-bilme dürtüsü ve 
girişim duygusu birbirinden ayrılamayan üç temel öğedir. Uygun özgürlük ve öğrenim ortamında bunların 
sürekli etkileşimi ile çocuğun bilişsel, duygusal dünyası, iletişim yetisi hızla güçlenir. Canlı, devingen, 
atılgan, öğrenmeye meraklı, soran, araştıran, özgürce düşlem kurabilen bir çocuk gelişir. Benliğin sınırlarının 
çizilmesi, özerk benlik duygusunun yerleşmesi. Bir başka deyişle, ayrılaşma ve bireyleşme yıllar boyu sürer. 
Ergenlik, delikanlılık çağında yoğunlaşır, özerklik için verilen savaşım güçlenir.   Bu noktada özerk benlik, 
girişim duygusu ve özgür düşünebilmede ana-babanın, özellikle anaların önemini daha uzun açıklamaya 
gerek görmüyorum. Kısaca, şunu vurgulamak isterim ki analarını özerk ve özgür kişilikler olarak 
yetiştirmeyen ve kabul etmeyen toplumlarda çocuk gelişiminin özerk ve özgür kişilik bakımından nasıl 
olacağını kestirmek güç değildir.    

Bu çocukluk dönemlerinde özerklik duygusunun, sorma-bilme, girişim ve becerme yetilerinin gelişimini 
köstekleyen, körelten ya da söndüren etkenler utandırma, ayıplanma, suçluluk duyguları, değişik türden 
cezalar ve korkutmalardır.  Bu çağda aşırı korkutmalar, suçlandırma, cezalar ve atılganlığın kısıtlanması 
çocukta özerklik ve girişim duygularını kısırlaştırabilir, aşırı çekingenliğe neden olabilir. 

Özerk benlik duygusunu ve özgür düşünebilme yetisini kısıtlayan ortamların en önemli özellikleri aşırı 
utandıran, ayıplayan, suçlayan,  korkutmaya dayanan baskıcı ailelerden oluşan toplumlardır.   

Toplumumuzda Çocuğu  Baskılama, Korkutma Türleri: 

• Cinselliğe ve doğaya ilişkin sorulara karşı ayıplayıcı, suçlayıcı, korkutucu tutumlar, 

• Sıklıkla “sen çocuksun, sonra öğrenirsin” türünden kısa kestirmeler,  

• Çocuğun atılgan devingenliğine karşı çeşitli cezalar, korkutmalar,  çocuğun şaka olarak algılamadığı 
iğdiş etme tehditleri (Tutun şunun çükünü keselim gibi).  Sünnet olayının kendisi.   

• Dinsel, yarı dinsel korkutmalar (Allah çarpar, cin çarpar,  öcü, şeytan ve birçok ürkütücü soyut kavram.  
Özellikle alışılmış yaşam yerinin dışına çıkmaya ya da yeni bir şeyi, yeri keşfetmeye karşı olan korkutmalarla 
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çocuğun çevresinin çapını genişletmesinin önlenmesi), 

• Yetke nesnelerine karşı korku aşılayıcı tutumlar. Baba korkusu, üst korkusu, devlet korkusu, Allah 
korkusu, 

• Çocukta benliğin özerkliğine dayanan içsel  yargılama dizgesi olan  bir vicdan yapısı (süperego) yerine,  
dışardan gelecek cezaya, korkuya dayanan dışa bağımlı bir vicdan yapısının oluşması, 

Tanımladığım bu kısıtlayıcı baskılarla birlikte,  

• evreni ve insanı soruşturmayan, 

• insanın araştırıcı yönünü sınırlayan,  

• sorgulamadan kul olma duygusunu aşılayan,  yalnızca duygusal  inanmaya değer veren ve anlamanın 
önemini yadsıyan, 

• boş inançlarla saptırılmış olan dinsel eğitimin ve uygulamaların yaygınlığı ve egemenliği   

özerk, özgür düşünmenin toplumsal bir değer olarak yerleşmesini, köklü bir kişilik özelliği olmasını 
önlemektedir.  

Bütün bunlara ek olarak son 30-40 yılda, özellikle kentlerde daha kavramları tanıma ve oluşturma 
dönemi olan 5-6 yaşlarından başlayarak, çocuklar düşünmeye, özgür tartışmaya yer vermeyen testlerle 
eğitilip testlerle değerlendirilmektedirler. Böyle bir eğitim ortamında yukarıda tanımladığım özgürce sorma, 
tartışma, öğrenme ve düşünme merakının nasıl geliştirilemediğini anlamak zor olmasa gerek.  

Bu tür aşırı denetimci, özerk ve özgür davranmayı kısıtlayıcı, düzeltmeci ve ürkütücü yaklaşımlarla 
çocuk kendi kendisini aşırı denetlemeyi, aşırı sınırlamayı öğrenir, basmakalıp davranışlar geliştirerek özerk 
benlikten uzaklaşır;  katı, uysal, bağımlı,  kendi yetenek ve güçlerini ortaya koymaya değil, kendinden 
büyüklerin istediğini yapmaya yönelik kişiler olurlar. Bu ülkede çocuk biraz daha büyüyünce artık soru 
sormadan, özerk ve özgür düşünmeden öğrenen,  anlamadan inanan bir kişi olmaktadır.  Böylece, benlik 
özerkliği yitirilmiş, kul benlik gelişmiştir; birey, ana babanın, yetkenin kullandığı bir uzantıdır.  

Özerkliğin göreceliği 

İnsanoğlu yetişkin yaşamda kendisine bakım veren çevresinden (ana-baba ve benzerleri) ne denli 
bağımsızlaşırsa bağımsızlaşsın, özerkliği sınırlıdır;  başkalarına da gereksinim duyar;  çocuklukta bağlandığı 
kişiler, bağlandığı bir çevre, değişik derecelerde, hep vardır.  Bir başka deyişle, dış dünyadan özerklik 
görecelidir. Bunun gibi, insanoğlu çocukluğun ilk yıllarında dürtülerine, gereksinimlerine ileri derecede 
bağımlıdır. Bebeklik çağında çocuğun davranışları büyük oranda dürtüseldir, yani içsel gereksinimlerine 
bağlıdır.  Örneğin acıkmışsa, bütün organizma bu açlık dürtüsünün etkisi altında tepki gösterir.  Zamanla 
çocuk, beklemeyi, dürtülerini, gereksinimlerini, isteklerini ertelemeyi öğrenir. Bireyin dürtülerini, 
gereksinimlerini çevredeki duruma göre bekletebilme, erteleyebilme yetisi benlik gelişiminde en önemli 
aşamalardan biridir. Dürtülerini, gereksinimlerini uygun yer, uygun zamanda doyurabilmek için 
bekletemeyen, erteleyemeyen yetişkin insan bağımlı bir çocuk gibi kalmıştır. Benlik geliştikçe iç 
dürtülerden, gereksinimlerden göreceli özerklik kazanır. Yani çocukluktaki gibi hep dürtülerinin, isteklerinin 
egemenliği altında değildir.   Görülüyor ki insanoğlu ne tümden çevresinin, ne de tümden kendi içsel 
yapısının (dürtüler, gereksinimler) kölesidir;  bunlardan özerk bir yapı kazanarak hem kendini hem çevresini 
yönetebilir, hem kendini hem çevresini az ya da çok değiştirebilir.  Kendini ve çevreyi değiştirerek özerk 
biçimde uyum yapabilme yetisi insana özgüdür.  Ama insanın dış dünyaya ve kendi iç yapısına bağımlılığı, 
bir oranda, her zaman kalır.     

Özerklik arayan kişinin kendine yetmesi,  kendine bakabilmesi,  kişiler arası ilişkilerini dengede 
tutabilmesi, özetle, kendini yönetebilmesi gerekecektir. İnsanda özerklik duyguları 2-3 yaşlarında belirse 
bile, göreceli bir benlik özerkliğinin kazanılması uzun yıllar alır.  Kişinin kendi varlığını korumak, güçlerini, 
gizilgüçlerini geliştirmek,  bunları toplum içinde kullanmak sorumluluğu olmadan özerklikten söz edilemez.  
Bu sorumluluğun davranışa yansıyan en önemli belirtisi çalışmak, ekonomik bağımsızlığı sağlayabilmektir. 
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Özgür düşünebilmek,  özgür davranabilmek,  başkalarının özerkliğini, özgürlüğünü tanımak da benlik 
özerkliğinin başta gelen öğelerindendir.  Burada, başka insanlara olandan çok, kişinin kendi kendisine karşı 
olan sorumluluk duygusunu vurgulamak isterim.  Kuşkusuz,  başkalarının bulunmadığı bir dünyada özerklik 
düşünülemez. Bu bakımdan, bireyin kendi benliğine olan sorumluluğu içinde, başkalarına,  topluma karşı 
sorumlulukları da yatmaktadır.   

Özerklik ve Özgüven Duygusu 

Benliğimize karşı sorumlulukları üstlenebilmemiz için önce kendi varlığımıza, benliğimize değer 
vermemiz, saygı duymamız,  ona güvenebilmemiz gerekir. Özgüven duygusunun temel taşlarının çocuklukta 
atıldığını söylemiştim.  Çocuğa sevgi, saygı, koruma vererek onun özdeğer duygusu ile gelişmesini sağlayan,  
büyüdükçe, onun özerk, bağımsız olma eğilimini tanıyan ve destekleyen güvenilir bir ortam içinde 
(genellikle sağlıklı aile) çocuk, hem çevresine güven duymayı hem kendine değer vermeyi, güvenmeyi 
öğrenir.  Değer verilmeyen güvensiz benliğin kendine sınır çizme, "ben varım, ben ayrıyım" türünden bir 
duyguyu bilinçli ya da bilinçdışı olarak besleme,  bağımsız ve özgür davranabilme gücü düşüktür.  Güvensiz 
benlik, tersine “ben ayrı değilim, ben sizin bir parçanızım, henüz gelişmemişim, ben çocuğum, beni 
bırakırsanız çaresiz kalırım, bana bakmanız gerekir” türünden duygular, davranışlar içindedir. Bu duygular 
bilinçli ya da bilinçdışı nitelikte olabilir. Böylece, güvensiz kişi sürekli olarak kendini koruyacak, kendine 
bakacak, kendini yönlendirecek güçlü sandığı varlıklar arar. Daha doğrusu, bağımlı olduğu nesnelerin 
güçlülüğüne inanır.  Yetişkinlik çağında bile, ana, baba, ağa, amir, patron, devlet, Tanrı onun güvenceleri 
olur.  Çünkü kendi varlığı, kendi benliği güvenilecek, değer verilecek nitelikte değildir. Aslında yapısı güçlü, 
yetenekli olsa bile, kişi kendisini böyle değerlendirememektedir.    

Yukarıda tanımladığım gibi, özerk benlik duygusu ve özgür düşünebilme olumsuz çevre koşullarının 
etkileri ile daraltılabileceği gibi,  doğuştan gelen özürler, eksiklikler de bunların gelişimini engelleyebilir. 

Bağımlılık Ortamı ve Özerklik Duygusu 

Toplumsal özerkliğin azalmasını ya da yitirilmesini, tümden bireysel  özerklik  duygusunun kısıtlanışına 
bağlamak ve içinden çıkılmaz bir birey-toplum tartışmasına girmek  istemem.  Ama,  bu noktada  şöyle  bir  
genelleme yapmak yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum: 

Özerk benlik ve özgüven duygusu yeterince gelişmemiş kişiliklerin bol olduğu bir toplumda, bağımlı-
kılıcı, baskıcı yöneticilerin ortaya çıkması, bu yöneticilerin de daha üstün gördükleri güçlere ve sorumlulara 
bağlanmaları doğal olacaktır.  Böylece kişi,  kendine ilişkin sorumlulukları bir üstüne, o da bir daha üstüne 
aktara aktara, sonunda sorumlulukları devlet, daha üstün devlet, doğaüstü güçler ve kavramlara yükleyerek 
ortada sorumlu kimse kalmayacaktır.  İşte böyle bir ortamda, sorumluluğu ve suçu sınırsızca başkalarına 
yükleme eğilimi bir yaşam biçimi olarak benimsenecektir.  Özerklikten yoksun kişiler ve kurumlar güçlerini, 
özdeğer duygularını kendi benliklerinden, kendi etkinliklerinden sağlamak yerine,  bağımlı oldukları kişileri 
ya da kurumları gereğinden çok yücelterek, onlara köle olarak, başkalarını da aşağılayarak kazanmaya 
çalışırlar.  İşte ancak böyle bir ortamda, kendinden olmayanı kendine düşman bilen, özerklik ve özgürlük 
tanımayan, tutarlı düşünce ve eylemden yoksun, aldatıcı önderler türeyebilir.  İşte, ancak bu tür önderlerin 
buyruğu altında, kimi toplum kesimlerinde aşırı saldırgan, yıkıcı ve tutucu davranışlar kul benliğin belirtisi 
olarak ortaya çıkabilir. İşte, ancak böyle bir ortamda, dinsel inançlar da bir sömürü aracı olarak kullanılabilir;  
sorumlulukları Tanrı’ya aktarma geçerli bir yol olabilir. Bireylerin benlik sınırlarının silikleştiği bir ortamda, 
toplumun da benlik sınırları belirsizleşebilir.  İşte ancak böyle bir durumda, en önemli benlik öğesi olan dil, 
başka dillerle karışabilir, başka dillere bağımlı olabilir; ekonomi, politika, savunma vb. sorumsuzca ve 
sınırsızca başka toplumlarınkiyle karışabilir, onlara bağımlı duruma sokulabilir.  

İnsanoğlunun, binlerce yıl boyunca özerklik, özgürlük için savaşımı olmuştur.  İnsanoğlu, en ilk 
çağlardan beri, her şeyden çok, kendi varlığını koruyabilmek için doğa ile savaşmış; doğa üzerinde 
egemenlik kurmaya çalışmış, çağlar boyunca, kendi gücü ile doğadan göreli bir özerklik kazanmak için 
uğraşmıştır. Bu uğraş içinde kendine bir yandan zihninde doğaüstü güçler yaratarak kendi özerkliğini, 
özgürlüğünü sınırlamış, bir yandan da teknolojik ve bilimsel gelişmelerle özerkliğinin, özgürlüğünün 
sınırlarını genişletmiştir. Açıklamaya çalıştığım gibi konu oldukça karmaşık ve çok yönlüdür.  Ben konuyu 
daha çok gelişimsel açıdan ele almaya çalıştım.   
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Son olarak, çok özetleyerek konuyu somutlaştırmak ve iki örnek vermek istiyorum:  

 Özerk benliğin gelişmediği kişilerde hepsi aşırı olmak üzere sıklıkla şu özellikleri görürüz:  Yetkeye 
bağımlılık, esnekliğin olmayışı, kuralcılık, titizlik, bağnazlık, ikirciklilik.  

Benlik özerkliğinin bulunduğu, özgür düşünceli kişilerin de gerçek araştırıcı bilim insanları ve sanatçılar 
arasında daha sık görüldüğünü söyleyebilirim.   

Birinci örneğim çocuklukta özerkliğin yitimi ile ilgili. Aşırı kuralcı ve günah aşılayan babaannenin egemen 
olduğu bir ailede yetişmiş bir erkek çocuk ilkokul yıllarında sık sık göğe bakarak hazırol duruşu ile Allah’a 
selam gönderiyor.  Yetişkin yaşlarında da aşırı kuralcı, çekingen ve her türlü eylem girişiminde aşırı derecede 
ikircikli davranış gösteriyor. 

İkinci örneğim de çocukluk çağındaki özerklik ve özgürlük duygusu ile ilgili. Büyük romancımız Yaşar 
Kemal çocukluğunun bir bölümü üzerine şunları anlatıyor:  

“...büyük destancıları, bizler de büyüklerle birlikte, sabahlara kadar dinliyorduk.  Kimse bize bunlar çocuk, 
büyük destanları anlayamaz demiyordu.  Ve ben çocukluğumun kırallığında hiçbir engel tanımadan dolaşıyor, 
canımın istediğini istediğim gibi yapıyordum...Hiç kimse istediğim hiçbir şeye hiçbir zaman engel 
olamıyordu....Bir gün bakmışsın Savrun kıyılarında mor yarpuzların arasında, bir gün bakmışsın yörük 
çadırlarındayım. Elimde yörüklerce bana armağan edilmiş bir şahin, bir doğan, bir atmaca....Bir gün 
bakmışsın bir saz şairinin dizinin dibinde, bir gün bakmışsın bir definecinin ardındayım....Çok geniş bir 
kırallık bu.....” sf. 48-49. 
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OKUYAN ŞEHİR SAKARYA 

Nuri OKUTAN 

 Sakarya Valisi 

 

Giriş 

Eğitim, günümüzde yeni anlamlar kazanmış; önemini daha da artırmıştır. Modern eğitim kuramları, 
eğitimi ideal insan ve toplum oluşturmanın, bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi edinmenin baş etkeni olarak kabul 
etmişlerdir.  

Modernleşme öncesi toplumlarda eğitim, öğretmen saygınlığına dayalı bir yöntem olarak kabul 
görürken artık; bütün paydaşları ve bağlaşıkları ile bir bütün halinde ele alınmakta ve öyle 
değerlendirilmektedir. Eğitim aşamalarındaki her süreç ve nesnenin eğitim zincirinin oluşturulmasında 
katkısı olmak zorundadır. Eğitim zincirini oluşturan bu halkaların bir diğerine göre zayıf, kırılgan ve etkiye 
açık olmamaları yaşamsal önem taşımaktadır.  

Hümanist eğitim uygulamaları göstermiştir ki toplumların uluslaşması için eğitim vazgeçilmez bir 
unsurdur. Eğitim uygulamalarında çağdaş dünyanın dışında ve gerisinde kalan toplumlar, maddi güçleri ne 
olursa olsun, uluslararası alanda bir varlık gösterememektedirler. Özellikle bölgemizdeki kimi çarpıcı 
hadiseler bu konudaki en büyük örneği teşkil etmektedir. Modern eğitimin verilerini, kendi uluslarının 
değerlerini atlamaksızın, kullanan devlet ya da devletler, nicelik ve ekonomik güç olarak kendisinden üstün 
ve fakat eğitimde geri ülkelere kesin ve açık bir üstünlük sağlamaktadırlar. Demek istiyorum ki eğitim artık 
milletlerin kaderini tayin eden stratejik bir değerdir.    

Eğitime ilişkin bütün yaklaşımlarımızı, konumlandırma, değerlendirme ve planlama çalışmalarımızı bu 
gerçeğe göre yapmak, hazırlıklarımızı, birikimlerimizi ve kazanımlarımızı bu gerçeğe göre gözden geçirmek 
zorundayız. Büyük Atatürk’ün, “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde 
yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” sözüyle altını çizdiği gerçek budur.  

Özellikle son yıllarda, âdeta kendiliğinden gelişen ve eğitimi, sınav kazanmaya ya da bir meslek 
edinmeye yarayan bir araç gibi görme alışkanlığımız, bu gerçeği görmemizi engellemekte; eğitimin içerdiği 
büyük anlamın göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Halbuki, eğitimden amaç, Atatürk’ün kelimeleriyle 
söylüyorum, “hür, bağımsız, şanlı ve yüksek” bir topluluk ve topluluğu ayakta tutabilecek bireylerin 
yetişmesini sağlamak olmalıdır. Amaç böyle ortaya konulunca da eğitim politikalarının bu eksene 
oturtulması zorunluluğu görülebilecektir. Sakarya Valiliği olarak, eğitimi öncelememizin ve öncelikli 
çalışma alanı olarak belirlememizin temel dayanağı bu gerçektir. Biz, eğitimde kaydedilecek gelişmelerin, 
yukarıda izah etmeye çalıştığım amacı elde etmede gösterdiği başarı oranında değer kazanacağına, köklü ve 
temelli iyileştirme çalışmalarının, toplum kesimlerinin ve eğitim paydaşlarının beklentilerini de 
karşılayacağına inanıyoruz. Modern eğitimin bütün gereklerini yerine getirdiğinizde,  hem eğitime stratejik 
öneminin gerektirdiği konumu sağlayacak; güçlü bir toplum ve o topluma yön veren fertler yetiştireceksiniz 
hem de başta toplumsal statü kazanımı olmak üzere var olan beklentileri gerçekleştireceksiniz. Hem Siirt 
hem Sakarya deneyimlerim göstermiştir ki bu amaçla yaptığınız çalışmalar mutlaka olumlu sonuç vermekte; 
grafik eğrisi olumluya yönelmektedir. Doğru eksen etrafında planladığınız çalışmalar, kendi kendini 
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iyileştiren bir süreç oluşturmakta; eğitimin bütün paydaşları bu süreç içinde, doğru ve gerçek bir eğitim bakış 
açısı ve eğitime yaklaşım bilinci kazanmaktadırlar. 

Sakarya’da Eğitim Çalışmaları 

A)“Eğitim İçin Haydi Sakarya” Kampanyası 

Siirt’ten Sakarya’ya atandığımda, ülkemizin nispeten gelişmiş bir bölgesinde bulunan, coğrafi varlığı 
son derece zengin, kişi başına düşen milli geliri daha iyi olan bir ilin eğitim rakamlarının, düzeyinin, Siirt’ten 
daha aşağılarda olduğunu görmem, eğitim politika ve uygulamalarını temelli bir yaklaşıma oturtmak 
konusundaki düşüncelerimin pekişmesine yol açtı.  

Bir alanda çalışma yaparken elbette doğru amacı tespit etmenin yanında uygun yöntemi bulmanın da, 
elde edeceğiniz sonuçla yakından ilgisi vardır. Doğru bir amaç, yanlış bir yöntemin kurbanı olabilir.  

Eğitimle ilgili yeni politikalar geliştirirken ve çalışma alanları, iyileştirme noktaları tespit ederken de en 
uygun yöntemi bulmak zorunluluktur; çünkü eğitim paydaşları nicel olarak fazladır ve bu paydaşlar nispeten 
sisteme müdahildir. Yapacağınız çalışmalarda bu paydaşlardan herhangi birini dışlamanız, alacağınız 
neticeyi olumsuz etkileyebilir. 

Sakarya’daki eğitim çalışmalarımızı ilk olarak klasik bir yöntemle; bir eğitim kampanyası ile başlattık. 
Kamuoyunun kampanyalara karşı var olan bağışıklığına karşın bu yöntemi tercih etmemizin birinci sebebi, 
dikkatlerin bu alandaki eksiklikler üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak, başta öğretmenler ve eğitim 
yöneticileri olmak üzere tüm eğitim bileşenlerinin aktif olarak yer alabilecekleri bir düşünme, çalışma, 
harekete geçme süreci oluşturmak ve yapabileceğimiz kadar çok toplum kesimini bu sürece dahil etmekti. 
Nitekim, bu amacımıza ulaştık. Bugün Sakarya’da eğitimin tüm bileşenleri, tüm sivil toplum kuruluşları 
“eğitim için ne yapabiliriz” arayışı içindedirler. Dışarıdan yapılabilecek bir gözlemde, Sakarya’da eğitim 
çevrelerinin bir hareketlenme ve arayış içinde olduğu hemen anlaşılabilmektedir. Sadece eğitim kurumları 
değil; sivil toplum kuruluşları, yazılı ve görsel medya kuruluşları, yerel yönetimler de, “Biz ne yapabiliriz, ne 
yapmalıyız?” arayışı içindedirler.   

Bir sendika temsilciliğinin üyeleri için matematik, yabancı dil kursları açtığını, kitap toplama ve okuma 
kampanyaları başlattığını, yerel medya kuruluşlarının birinci gündem maddesinin okullar ve eğitim haline 
geldiğini, öğrenci temsilcilerinin “1 YTL 1 Okul” adını taşıyan bir kampanya başlattıklarını, hemen her 
yerde ve herkes tarafından eğitimin, merkezi sınavlarda alınan sonuçların konuşulmaya, tartışılmaya 
başlandığını ve merkezde başlayan hareketliliğin umulandan kısa sürede ilçelere taştığını söylersem, işe 
kampanya yöntemi ile başlamakla amaçladığımız sonuçlara ulaştığımız görülecektir.  

B) Okul Öncesi / Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Çalışmaları 

Kampanyanın başlatılması ile birlikte amaçladığımız “farkında olma, ayrımına varma” sonucunu 
yarattıktan sonra, yapılması gereken hiç şüphesiz öncelikle eğitimi mümkün olduğu kadar erken çocukluk 
dönemine çekmek, okul öncesi eğitimde gereken standardı yakalamaktır. 

Eğitim erken çocukluk döneminde başlatmak, eğitim biliminin olmazsa olmaz kabul ettiği 
gerekliliklerdendir. Ayrıca eğitimde arzulanan seviyeyi yakalamak, iyi eğitilmiş, ideal insan profilini 
oluşturmak   için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.  

Okul öncesi eğitim çalışmalarında öncelikle yeni okul öncesi sınıflar açtık. Bu çalışma sonunda 133 
olan okul öncesi sınıf sayısını 632’ye çıkardık. Açılan sınıflara öğretmen temini için usta öğreticilik 
formülünü devreye soktuk. Sınavla seçtiğimiz usta öğreticileri, üniversitelerle ile işbirliği  yaparak hizmet içi 
eğitimden ve kurstan geçirdik.Usta öğreticilerin eğitimlerini öğretim yılı boyunca devam ettirdik. Bu yolla 
123 olan okul öncesi eğitimci sayımızı 822’ye çıkardık. 

Açılan bu sınıflara çocuklarımızın kayıt ettirilmeleri için de eğitim yöneticilerini, öğretmenleri, köy ve 
mahalle muhtarlarını, din görevlilerini sürekli teşvik ettik. Veliler için eğitim seminerleri düzenledik. 
Okullarda ana sınıfı açılabilmesi için imkanları sonuna kadar zorladık. Böyle bir çalışmada öne 
sürülebilecek, “yer yokluğu”, “öğretmen yokluğu”, “malzeme, araç gereç yokluğu” gibi mazeretleri peşinen 
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kabul etmedik; öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin, her türlü olumsuzluğa rağmen sonuç 
alındığını görünce inançları arttı. Bu bütün imkanların seferber edilmesine yol açtı. Böylece, kampanya 
öncesi yüzde 8 olan okul öncesi eğitim oranını yüzde 55’e çıkardık. 

Burada şunu hemen belirtmek gerekir ki bu, sadece rakamsal ve oransal bir başarı değildir. En uzak 
köylerde bile ana sınıfları bütün ihtiyaçları karşılanarak  açılmıştır ve eğitime devam etmektedirler. Okul 
öncesi eğitimle ilgili sürekli eğittiğimiz genç usta öğreticiler, varlık sebepleri saydıkları öğrencilerinin okula 
devamını sağlamak için olağanüstü bir gayretin içindedirler. Zaman içinde iç göç gibi maksimal sorunlardan 
kaynaklanan yapısal bozukluklar giderildikçe, yakalan seviye hem nitelik, hem de nicelik olarak daha üst 
seviyelere çıkarılacaktır.  

 Bugün için, yaptığımız çalışmalarla eğitimin zannedilenden çok daha erken çağlarda başlaması 
gerektiği konusunda kolektif bir bilinç sağlanmıştır. Artık tüm eğitim çalışmaları ve planlamaları yapılırken 
öncelikle okul öncesi dönemden başlama zorunluluğu hissedilmekte; köy ve kasaba okullarında bile açılan 
ana sınıflarına öğrenci temini için özel çalışmalar yapılmaktadır. Şüphesiz yolun henüz başındayız. Ancak 
kısa sürede aldığımız mesafe tüm olumsuzluklara karşın bize ümit vermektedir.  

Sakarya’da Okuma Etkinlikleri 

a) Okuma Saatleri 

Okumak, zannedilenin aksine, eğitimi destekleyici bir etkinlik, eğitim çalışmalarının bir yan unsuru 
değil; eğitimin asli bir parçası ve olmazsa olmaz gerekliliğidir. Öğrencilerin yaş, öğrenme ve dil seviyeleri, 
ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak hazırlanmış okuma programları, amaçlanan eğitim ortamlarının 
gerçekleşmesine büyük katkı yapacaktır. 

Bu gün anlaşılmıştır ki okuma etkinlikleri, kazanılmış bir okuma alışkanlığı bireylerin sadece hayal 
güçlerini ve iç dünyalarını zenginleştirmekle kalmamakta; onların bilimsel ve akademik çalışma yapabilecek 
zihin yeteneklerine ulaşmasına da katkı sağlamaktadır. Yani, okumanın sadece sanatsal yetilere değil, 
bilimsel yönelimlere de katkısı vardır. Bu yüzden sadece belirli yönelimlere sahip öğrencilerde değil; her 
alanda eğitim alacak öğrencilerde okuma bilincinin gelişmesi için uğraş verilmelidir. 

Okumanın eğitimin bir parçası haline getirilmesi konusunda eğitim bileşenlerinde bir isteğin olduğun 
söylemek mümkündür. Teori olarak hemen tüm eğitim paydaşları okumanın, şu veya bu sebeple önemli 
olduğuna inanmıştır. Sınava hazırlık dershaneleri bile okumayı teşvik etmektedirler. 

Sakarya Valiliği olarak ilde topyekûn bir hareketlenmeyi temin için eğitim kampanyası başlattıktan 
sonra, muhteva çalışmaları diyeceğimiz bir dizi etkinlik başlattık. Elbette önceliği okuma etkinliklerine 
verdik. Öncelikle “okumak gereklidir.” Mesajını direkt vermek için, her gün yirmi dakikalık okuma saati 
uygulamasını başlattık. Her gün yirmi dakika olmak üzere, okulda o anda bulunan herkesin, misafirlerin bile 
kitap okumalarını istedik. Bu, ilk bakışta bazı sakıncaları beraberinde getirebilecek bir uygulamadır 
kuşkusuz. Hatta okuma alışkanlığının kazandırılmasında en etkili yol olduğunu da söylemek mümkün değil. 
Ancak belirtmek isterim ki bu uygulama bir imkân çalışmasıdır. Öncelikle kitap okuma gereksinimi duyan 
öğrencilerimize ve kitap okutması gerektiğini bilen öğretmenlerimize, bu imkanı sağlamak ve okullarımızda 
bir okumaya, kitaba dayalı bir atmosferin oluşması için başlangıç noktası temin etme çalışmasıdır. 

Hiç şüphesiz, kitap okumayı teşvik edip okuma saatleri düzenleyip geriye çekilmekle iş bitmiyor. Biz 
okuma saatlerini başlatınca, bu konuda okullara sağlamamız gereken imkânların zannettiğimizden çok daha 
fazla olduğun gördük. Her şeyden önce, özellikle Fen ve Anadolu Liseleri başta olmak üzere öğrencilerin 
büyük çoğunluğu bu uygulamayı çok sevdi. Başlangıçta yoğun sınav hazırlıklarından bir kaçış gibi görseler 
de zamanla okumanın hazzını duyunca programa onlara sahip çıkmaya ve meydana gelen aksaklıkları 
şikayet konusu etmeye başladılar. Hatta ders programını yetiştirmek için, okuma saatini uygulamak 
istemeyen öğretmenlerine itiraz ettiler. Diyebilirim ki öğretmenleri ve eğitim yöneticilerini öğrencilerin bu 
isteği daha da heveslendirdi. Okuma saati uygulamasını geçtiğimiz öğretim yılında bu yüzden yarım saate 
çıkardık.Üstelik bu çalışma bize okullarımızda, kitap ve okuma üzerine yapmamız gerekenlerin de 
koordinatlarını sağladı. 
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Her şeyden önce gördük ki okul kütüphanelerimiz, öğrencilerin okuma istek ve ihtiyaçlarının 
karşılamada olağanüstü yoksuldur. Hiçbir okulumuzda, “kütüphane” sıfatını hak edecek bir eğitim ortamı 
yoktur. Var olanlar kitaplık çapındadır ve orada bulunan kitaplar da ne yazık ki öğrencilerde heves 
uyandıracak niteliklerden yoksundur. Görüldü ki bugüne kadar okuma kitabı olarak merhum Hasan Ali 
Yücel tarafından bastırılan klasiklerle yetinilmiştir. 

İlköğretim okullarında ise durum daha vahimdi. Okullarda bulundurulan kitaplar piyasada bulunan, 
ucuz fiyata temin edilen ve adına çocuk kitabı denilen kimi hikâye ve masal kitaplarından ibaretti. 
Öğrencilerin sınıf, yaş ve öncelik gereksinimleri göz ardı edilerek kitap temini yapılmış; bu konudaki 
inisiyatif hevesli birkaç öğretmenin eline bırakılmıştı. Üstelik çocuk edebiyatı kavramına uygun kitap 
bulmak ya da görmek hemen hemen hiç mümkün değildi. 

Okuma saati uygulaması sırasında yüz yüze kaldığımız gerçeklerden bir tanesi de öğretmenlerimizin, 
öğrencilere kitap önerme konusunda ciddi sıkıntılarla karşılaşmalarını tespit etmek oldu. Aslında kitap 
önermek ciddi ve hazırlık gerektiren bir işti ve ne yazık ki öğretmenlerimiz bu konuda bir eğitim 
almamışlardı. Kitap temin ederken öğrencinin pek çok niteliğini göz önünde bulundurmak, belki bir süre 
gözlem yapmak hatta bir süre rehberlik çalışması yürütmek gerekiyordu. Hepimiz biliyoruz ki okullarımız bu 
çalışmayı yapacak örgütlenme yapısına sahip değildir ve böyle bir hazırlığımız da bulunmamaktadır. 

Sevinerek gözlemledim ve öğrendim ki okuma saati uygulamasından sonra öğretmenlerimiz, bu 
konudaki eksikliklerini telafi için çaba harcamaya başlamışlardır. Hatta kimi öğretmenlerimiz derse girerken 
yanlarında kitap listesi bulundurma zorunluluğu hissetmektedir. Bütün bu bilgiler bizi iki alanda yoğun 
çalışma yapmamız gerektiğini gösterdi: 

1- Öğretmenlerimizi, okullarımızı ve öğrencilerimizi, kitapla; ama doğru kitapla buluşturmalıyız. 
Öğretmenlerimizin gündemine “çocuk edebiyatı” kavramını yerleştirmeliyiz.  

 2- Okul kütüphaneleri oluşturmaya başlamalı; kitap teminine hemen başlamalıyız. 

3- Öğretmenlerimiz için de okuma etkinliklerini teşvik edici etkinlikler düzenlemeli, çerçeveyi giderek 
halka yaymalıyız. 

Tespit ettiğimiz bu üç hedefi gerçekleştirmek için üç ayrı çalışma başlattık: 

1- Öğretmenlerimizi, okullarımızı “doğru kitap”, “doğru yazar”, “doğru yayınevi” ile buluşturmak; 
edebiyatın büyülü dünyası aracılığıyla çocuklarımızda ve gençlerimizde okuma alışkanlığının yerleşmesini 
temin etmek, kalıcı bir okuma ve kitap kültürü oluşturmak amacıyla Sakarya Çocuk Edebiyatı Günleri’ni 
başlattık. 

2- Okul kütüphaneleri oluşturmak üzere çalışma başlattık.  

3- Öğretmenlerimizden başlayarak tüm eğitim çevrelerini içine alacak okuma etkinlikleri düzenlemek. 

b) Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri 

Çocuk edebiyatı kavramını yerleştirmek, okuma alışkanlığını sanat verimleri aracılığıyla edindirmek, 
öğrenci ve öğretmenlerimizi çocuk edebiyatının yazarları tanıştırmak ve böylece çocuk edebiyatı ürünü 
veren yazar ve hatta yayınevleri ile okullarımız arasında sürekli bir işbirliğine dayalı iletişimi sağlamak 
amacıyla, Sakarya Çocuk Edebiyatı Günleri adı altında bir etkinlik kurduk ve başlattık.  

Ülkemizde ilk defa kent ölçeğinde düzenlenen bu etkinlik Valiliğimizin öncülüğünde ve Büyükşehir 
Belediyesi, Sakarya Üniversitesi ve Çocuk Vakfı’nın destek ve katkılarıyla gerçekleştirildi.  

Edebiyatımızın çınarı Fazıl Hüsnü Dağlarca, etkinliklerimizin onur konuğu olmayı kabul ederek bizi 
onurlandırdı. Türkçenin bu dev işçisine buradan saygılarımı gönderiyor, uzun ömürler diliyorum. 

Eğitim paydaşlarının hemen hepsinde var olan okuma ve kitap saygısını, bilinçli bir yönelmeye ve 
okuma alışkanlığına inkılap etmeyi amaçlayan 1.Sakarya Çocuk Edebiyatı Günleri, çocuk edebiyatının 
seçkin on beş yazarının katılımı ile 25 ilköğretim okulunda, yazar-çocuk buluşmaları çeklinde gerçekleşti. 
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Konuk yazarlarımızın önceden satın aldığımız 20 bin kitabı, söyleşiden önce dağıtarak öğrencilerin söyleşiye 
hazırlıklı gelmelerini sağlamayı amaç edindik. Okul etkinliklerimiz de 21 bin öğrencimiz yazarlarla bir araya 
gelme imkânı buldu. 

Etkinliğin düzenleneceği okulların nitelikleri üzerinde incelikle çalıştık. Alışıldığı üzere, sadece etkinlik 
yapılmış görüntüsü vermek için düzenlenen edebiyat etkinliklerinden ayrı ve farklı olarak, okullarda 
yazarların konuk edilmesiyle gerçekleşen etkinliklerin verimli ve işlevsel olması ve başlangıçta 
koyduğumuz, “kalıcı işbirliği köprüsü” hedefine ulaşmak ve bu yolla okullarımızda, okul bileşenlerinde 
tespit ettiğimiz eksiklikleri giderecek süreci başlatmak için, okul seçimlerinde gerçekçi davrandık. 

Merkezi okullar yerine gerçek fotoğrafı bütün netliğiyle ortaya koyacak ve ilerde düzenlenecek 
etkinlikler için bize veri sağlayacak, tespitlerde bulunmamızı, sebepleri bulmamızı sağlayacak nitelikle bir 
çalışma olması için, “kenar mahalle” okullarını ve köy-kasaba okullarını ağırlıklı olarak seçtik. 1. Sakarya 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı etkinliklerinin düzenlendiği yirmi beş okulda merkez sayılacak okulların oranı 
yüzde 20 düzeyindedir. 

Bana göre Sakarya Çocuk Edebiyatı Günleri’nin elde ettiği ve edeceği başarılı sonuçların temelinde bu 
sahici yaklaşım yatmaktadır. Bir edebiyat etkinliğini okullardaki eğitimin bir parçası haline getirmek, her 
şeyden önce gerçekçiliği, içtenliği ve işlevselliği esas alan bir tutumu, meseleye, temelli ve kökten 
yaklaşmayı ilke edinmeyi ve eğitimde atılan adımların sonuçlarının zaman içinde alınacağının bilincinde 
olunmasını gerektirmektedir. 

Çocuk Edebiyatı Günleri kapsamında bir diğer önemli etkinlik dizisi de, İl Halk Kütüphanesi’nde 
gerçekleştirdiğimiz ve okumayı zaten alışkanlık haline getirmiş öğrencilerimizi konuk yazarlarımızla bir 
araya getirmeyi amaçlayan özel toplantılardır. Bu toplantıların, bir karşılıklı sohbet ve söyleşi biçiminin 
ötesine geçerek, bir atölye niteliği kazanmasını, ürün verebilecek düzeydeki öğrencilerimizin katılımıyla 
verimli bir platforma haline gelmesini ve faaliyetlerin etkinlik günlerinin dışında da  devam etmesini 
arzulamakta ve hedeflemekteyiz.  

Sakarya Çocuk Edebiyatı günleri kapsamında öğretmen ve velilerimiz için iki ayrı toplantı düzenleyerek 
dikkatleri çocuk edebiyatının üzerine çekmeyi düşündük. Ayrıca Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Türkçe 
ve Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri için de yazarların ve akademisyenlerin katılımıyla toplantılar 
düzenledik. Bu toplantılardan hemen elde edilen sonucun, çocuk edebiyatı kavramının ailelerin ve üniversite 
öğrencilerinin gündemine sokulması, çocuk edebiyatının sağlam ve geçici heveslere dayanmayan bir okuma 
alışkanlığının yerleştirilmesi için gerekli olduğunun öğrenilmesi olmuştur. 

Sakarya Çocuk Edebiyatı Günleri’nin ikincisini,  Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri adı 
altında düzenledik. Birincisinde aldığımız sonuçların sevindirici olması, bizi, ikincisini şartlarımızı ve 
imkânlarımızı iyice zorlayarak kapsamı ve program ve etkinlik içeriğini daha artırmaya yöneltti. 

2. etkinliklerimiz  edebiyatımızın çok değerli 34 yazarının katılımıyla 81 okulda gerçekleşti. 
Etkinliklerimizin yapıldığı okulların özelliklerinde, başlangıçta ortaya koyduğumuz niteliklerden yine ödün 
vermedik ve yine köy-kasaba ve merkeze uzak çocuklarımızın okuduğu okulları etkinlik merkezi olarak 
seçtik. 

2. yıl etkinliklerimizde, okuma eşiklerini geçmiş, okuma ve yazma konusunda hevesli ve yetenekli 
öğrencilerimizin katıldığı  kütüphane toplantılarının sayısını artırarak 10’a çıkardık.  

Üniversiteyi merkez alan toplantı serilerimiz ise içerik ve ele alınması gereken konuların tespitindeki 
düzeyli tutumuyla zannediyorum, Çocuk Edebiyatı ve çevresindeki sorunlar için çok önemli çalışmalar 
olmuştur. 

Bu başlık altında, akademisyen, yayıncı, yazar ve çizerlerin katılımıyla beş oturum halinde,  Türkiye’de 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı’nın Öncelikli Sorunları, Çocuk ve Gençlik Kitabı yazarlığı, Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Eleştirisi, Çocuk ve Gençlik Kitabı Çizerliği, Çocuk ve Gençlik Kitabı Editörlüğü ve Yayıncılığı, 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Öğretimi, Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Çeviri oturum başlıklarıyla 
düzenlenen toplantıların, Çocuk ve gençlik Edebiyatı teması üzerine  bugüne kadar düzenlenen toplantılar 
arasında özel bir yer edindiğini düşünüyorum. 
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Üniversite’nin Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri için düzenlenen toplantılara, 2. 
etkinliğimizde de devam ettik. 

1.Sakarya Çocuk ve Gençlik Yayınları Fuarı 

2. Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri’nin içinde, edebiyat ekseninde hazırlanan Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı kitapları ve yayınevlerini öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve eğitim yöneticilerimiz ile 
buluşturmak, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri’nin önemli etkinliklerinden olan kitap dağıtımını daha 
ideal şartlar üzerinden gerçekleştirmek, kurumsallaşacak bir kitap fuarının imkânlarına kentin kapılarını 
açmak amacıyla ve sadece çocuk ve gençlik edebiyatı üzerine yayın yapan yayınevlerinin katılımına açık 
fuar düzenledik.  

Bu fuara, Alfa Yayınları, Altın Kitaplar Yayınevi, Babil Çocuk Yayınları, Beyan Yayınları, Beyaz 
Balina Yayınları, Bilge Kültür Sanat Yayınları, Bu Yayınları, Bulut Yayınları, Büyülü Fener yayınları, Çınar 
Yayınları, Çocuk Vakfı Yayınları, Damla Yayınları, Epsilon Yayınları, Ebesobe Dergisi, Erdem Yayınları, 
Esin Yayınevi, Gendaş Kitap, Günışığı Kitapları, İnkılap Yayınları, Kipat Yayınları, Kök Yayıncılık, Marsık 
Yayınları, Mavibulut Yayınları, Mavikuş Yayınları, Morpa Yayıncılık, Nehir Yayınları, Say Yayınları, 
Sincap Yayınları, Tudem Yayınları, Uçanbalık Yayınları, Uçanbalon Yayınları, Zambak Yayınevi katıldı. 
Alanlarında seçkin yer sahibi olan bu yayınevlerinin katılımı bizi fuarın geleceği için ümitlendirmiştir.  

Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Fuarı boyunca, fuar etkinliği olarak düzenlenen 27 etkinlik 3 bine 
yakın öğrencimiz tarafından takip edilmiştir. Fuarı ziyaret eden öğrenci sayısı yaklaşık 20 bin olarak 
gerçekleşmiştir.  

Bir kamu kuruşlu olarak profesyonel hiçbir destek almadan, tamamen kamu kuruluşlarının insan 
kaynaklarının kullanarak gerçekleştiğimiz kitap fuarı boyunca rastladığımız eksikliklerin ve sebeplerinin, bu 
konuda çalışma yapmayı düşünenler için önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum.  

Her şeyden önce, Fuar için ideal nitelikte yerin bulunamaması, kitap fuarı kültürüne bugüne kadar 
yabancı kalınması, bu etkinliği gerçekleştirmemizde en büyük sorun olarak karşımıza çıkmıştır.  Kültürel 
etkinliklere toplumun mesafeli durmasına, son derece geniş bir kitleyi teşkil eden öğretmen ve velilerin 
yeterince bilgilendirilememesi  ve sürecin içine dahil edilememesi de eklenince   fuar katılımcı yayınevlerin 
ticari beklentilerini gerçekleştirmekte yetersiz kalmıştır.  

Bizim bu tecrübemiz, fuar için öğretmen, yönetici ve velilerin çok önceden fuar gereklilikleri hakkında 
bilgilendirilmeleri ve gerekirse bir nevi gönüllü katılım usulü ile de olsa sürecin içine çekilmeleri gerektiğini 
göstermiştir. Hatta fuarın başarısı için çabası gereken herkesin, fuar düzeneği hakkında bilgilendirilecekleri 
bir seminer de düzenlenebilir. Elbette her kültürel etkinlik kendi tabanını zaman içinde oluşturabilir. Ancak 
eğitimde içinde bulunduğumuz şartlar, bu konuda yapılabileceklerin hemen yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Kitap fuarlarının, özenli ve gereksinimler göz önüne alınarak hazırlanmış içerikleriyle, kent ölçeğinde 
ve okul zemininde başlatılan okuma etkinliklerinin önemli bir parçası haline geleceğini, kitabın okurunu 
bulması, okurun kendisinde okuma aşkı uyandıracak kitabı bulması bakımından da önemli bir etkinlik biçimi 
olduğunu düşünüyorum.  

Sakarya olarak Çocuk ve Gençlik Edebiyatı günleri düzenlemede mücadele etmek zorunda kaldığımız 
sorunlar, aslında hepimizin aşina olduğu sorunlardır. Biz, en büyük sıkıntıyı öğretmenlerimizi ve velilerimizi 
doğru, gönülden ve içten bir şekilde görev alacakları biçimde süreç içine tam olarak dahil edemedik. 
“Konuya yatkın” öğretmenlerimizin, eğitim yöneticilerimizin ve duyarlı velilerimizin bulunduğu okullarda 
etkinliklerden sonuçlar, diğerlerine göre çok daha parlak tahakkuk etti.  Bu da okullarımızda “rutin” dışında 
düzenlenecek etkinlikler için öğretmenlerimizin hem planlama, hem de gerçekleştirme aşamalarında 
bulunmalarının, olmazsa olmaz bir koşul olduğunu göstermiştir. 

Okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi ve velilerimizi okuma etkinliklerinin, sadece okul başarısı ile 
sınırlı olmayıp; insani niteliklerde gelişim kaydetme, anlama, becerme, iletişim kurabilme, sorgulama, analiz 
etme, sentez kurabilme gibi zihinsel melekeleri de geliştirdiği konusunda mutlaka bilinçlendirmeliyiz. 
Okuma kültürüne sahip olunması gerektiğini bilmek yetmez; bunu gereği de yerine getirilmelidir. Topluma 
bu bilinci aktarmada birinci ödevin öğretmenler üzerinde olduğunu zannediyorum eklememe gerek yoktur. 
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Kitap ve okuma konusundaki etkinliklere katılmayı doğal bir refleks haline getirmek için öğretmenlerimizi, 
“resmi görev şuuru” dışında da hazırlamalı, yönlendirmeli ve ikna etmeliyiz. 

c) Okuyan Şehir Sakarya Etkinleri  

Okuyan Şehir Sakarya sunuşuyla başlattığımız ve bütün bir yıla yaydığımız, etkinliklerin amacı, Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatı etkinliklerini, okullarda başlattığımız okuma ve kitap eksenli hareketliliği tüm kente 
yaymak, önceliği öğretmenlerimizde olmak üzere, eğitimin bütün ortaklarını, bu etkinliklerle oluşacak 
zihinsel bir platformda ve okuma, kitap merkezli bir düşünce ortamında buluşturmaktır. 

Bu etkinlikler Türkçe, sınıf öğretmeni, okul öncesi branşlarından 3 bin öğretmenimizin katıldığı Türkçe 
Öğretimi ve Okuma Alışkanlığı Seminerleri ile başladı. Yine çok değerli akademisyen ve yazarlarımızın 
konuşmacı olarak katıldığı ve bilgi ve deneyim paylaşma toplantısı halinde gerçekleştirilen bu toplantılar, 
eğitim amaçlı toplantılar için gösterilmesi gereken asgari düzey tutturulduğu zaman ilgi gördüğünü bize 
gösterdi.  

Öğretmenlerimizi ismen ve özel düzenlenmiş bir davetiye ile davet ettik. Ulaşım ve yemekle ve diğer 
giderleri karşıladık. Ayrıca daha önemli olarak katılımcı her öğretmenimize, konuyla ilgili en az bir kitap 
verdik. Bu uygulamalar beraberinde hem katılımı üst düzeyde tuttu hem de verimliliği artırdı.   

Bu toplantı dizisinden sonra da ülkemizin önde gelen akademiysen ve yazarlarını öğretmenlerimizle 
buluşturmaya devam ettik. Bu amaçla on ayrı toplantı düzenledik. Toplantılara konuşmacı olarak katılan 
aydınlarımızın kitaplarını önceden temin ederek öğretmelerimize dağıttık. Bu uygulama, serbest nitelikteki 
bu toplantıların, bir bilgilenme sürecine dönüşmesini sağladı. 

Öğretmenlerimizi, eğitim yöneticilerimizi ve velilerimizi merkeze alan okuma etkinliklerinin, ideal 
düzeyde verimli olabilmesi önündeki en büyük engel, bu toplantılara katılımın hâlâ gönüllülük esasına 
kavuşturulamamış olmasıdır.   

Uygun niteliklere sahip salonların olmayışı, eğitim programlarının ders dışı etkinliklere izin vermeyecek 
ölçüde yoğun oluşu, özellikle son iki sınıfta yoğunlaşan sınav hazırlıkları gibi olumsuz faktörlere rağmen, 
doğru yaklaşım biçimi bulunduğunda, kültürel bir etkinlik için gerekli hassasiyetin ve özenin dozu 
tutturulduğunda,  etkinlik görüntüsünden daha çok işlevselliğe dikkat edildiğinde, kitap konulu ve okuma 
alışkanlığını edindirici ve körükleyici, tetikleyici etkinliklerin; toplumun ve eğitim ortaklarının hangi kesimi 
için düzenlenmiş olursa olsun, mutlaka gerekli ilgiyi göreceğine, amaçlanan en az iyileşmenin sağlanacağına 
dair inancım tamdır. 

Kemikleşmiş, alışmaya ve geri adım atma alışkanlığına yol açmış olumsuzlukların üzerine giderek, 
okuma etkinlikleri düzenletmen başka çıkar yol da yoktur zaten. Üstelik başlangıçta sorun ve engel olarak 
görülenlerin, ısrarlı ve kararlı tutumla göründüğünden daha az ve daha az yoğun olduğu görülecek, bu da 
süreç içinde gerekli ümidi ve gücü verecektir. 

Düzenlenmesi gerekli bütün etkinlikler mutlaka düzenlenmeli, sonuca dair beklentiler gerçekçi normlara 
çekilmelidir. Unutulmamalıdır ki hemen sonuç almaya alışkın çalışma biçimleri ilk zorlukta son ermeye 
mahkûmdur. Bugüne kadar olagelen de budur. 

Nitelikli, yüksek standartlara sahip bir toplumun oluşması için çaba göstermesi gereken bütün kesimler, 
“Sonucunu görmem, bunun zevkini çıkarmam lazım.” diyen benmerkezci, aceleci alışkanlıktan vazgeçmeli, 
bilgenin yüzyıllar önce önerdiği gibi, yüzyıllar sonrasını bile dikkate alarak uzun vadeli çalışmalar 
yapmalıdır.  

Okuma ve kitap eksenli çalışmalar, toplumun çağlar ötesi geleceğini ilgilendirmekle birlikte, 
meyvelerini hemen veren, toplumun kalkınması, gelişmesi ve insanlaşması yolunda doğrudan katkıyı yapan 
bir gerekliliktir.  
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d) Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi 

Okuma saatleri ile birlikte açığa çıkan kitap ve kütüphane ihtiyacını gidermek için, başlattığımız 
çalışmalar sonunda, okullardaki kitap varlığını iki katına kadar artırdık. Kitap temini için, kaymakamlıkların, 
okul yönetimlerinin, okul-aile birliklerinin ve hatta öğrencilerin bile katkısını, kendi yarattığımız kaynaklara 
ekleyerek, tüm Sakarya’da 386 bin olan kitap sayısını 700 binin üzerine çıkardık. Katkısını sağladığımız 
kesimlerin desteğinin sürekliliğinin sağlanmasıyla bu sayıyı çok daya yukarılara çıkarmayı başaracağımıza 
inanıyorum. Koyduğumuz hedef, her yıl 1 milyon kitap temin edilmesini sağlamaktır. 

Okuma, araştırma gibi eğitim etkinliklerinin gereği gibi yapılabilmesi için okul kütüphanelerinin varlığı 
yokluğu düşünülemez bir koşul iken, bu zorunluluğun zaman içinde ihmal edilmesi, okulların hızla ve en az 
ihtiyaca cevap everecek ölçüde gerekli niteliklerden yoksun olarak yapılması bu sonucu doğurmuştur. 
Üstelik eğitim çalışanlarında da kütüphane ihtiyacı, kütüphaneli bir okul bilinci âdeta ortadan kalkmış, 
kütüphane ihtiyaç hissedilmeyen bir değer haline gelmiştir.  

Bunun ortadan kaldırılması için biz öncelikle kütüphaneye ihtiyaç duyulacak okul etkinlikleri 
düzenlenmesini esas aldık. Başlangıçta da söylediğim gibi, önce 20 dakika, sonra 30 dakika olarak 
düzenlediğimiz okuma saatleri, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin, bu ihtiyacı yeniden ve belirgin 
olarak duymasını sağlamıştır. Şimdi Sakarya’daki tüm okullar, bünyelerine, öğrencilerinin ihtiyaçlarını 
giderecek bir kütüphane katmanının çalışması içindedirler. Bu ihtiyacı hissettirmek aldığımız sonuçların en 
parlağıdır. 

Sonuç 

Toplumumuzu geliştirecek, büyük Atatürk’ün ifadesiyle “yüksek” bir topluluk halinde yaşatacak ve 
ulusumuzu yeryüzü ulusları arasında hür ve bağımsız yaşatacak bir eğitim için çalışmayı, çaba sarf etmeyi, 
düşünce ve proje üretmeyi, her türlü resmi görev gerekliliğinin, paye ve ikbal beklentisini süzerinde;  vatana 
ve millete karşı yerine getirilmesi bir görev ve sorumluluk olarak  görmekteyim.  

İyi eğitilmiş bireyler olmadan yarınımızın güvencede olduğunu düşünemeyiz. Bu uğurda kaybedecek 
vaktimiz de ne yazı ki yoktur. Dünyadaki yarış ve rekabet acımasız boyutlara dayanmıştır. Bu rekabette ve 
yarışta ayakta kalmanın biricik yolu iyi eğitilmiş insan gücüne sahip olmaktır. 

İyi eğitilmiş insan gücünü eğitmenin en önemli ve vazgeçilmez yöntemlerinden biri okuma 
alışkanlığıdır. Sakarya Valiliği olarak 2 yıl içinde yoğun bir mesai ile yürüttüğümüz tüm etkinliklerin birinci 
amacı, bu ideale hizmet etmektir. 

Bu çalışmalarımızın sonunda edindiğim, çalışmalarımda güç aldığım bir gözlemimi,  tespitimi 
paylaşmak istiyorum: Artık Sakarya’daki öğrenciler, kendilerine, “Ne olmak istiyorsun?” sorusu 
yöneltildiğinde, ilk cevaplar arasında, “Yazar.” cevabını veriyorlar.  

Bu bir sonuç olarak görülür ve öyle değerlendirilirse eğer; ben huzurunuzda bu sonucu bize destek 
veren, güç veren, bizimle çalışan yazarlarımıza ithaf ediyorum.   
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2. ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ 
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ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ NASIL OLMALIDIR? 

 

Prof. Dr. Sedat SEVER 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

 
Çocukluk ve gençlik dönemi, bir büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreci olarak çeşitli gereksinmeleri 

olan bir çağdır. Çocukların, 1–2 yaşından başlayıp 18 yaşına varıncaya değin istenilen bilişsel ve duyuşsal 
özellikler kazanabilmeleri için, gelişimlerine koşut olarak sağlıklı uyaranlarla buluşturulması gerekir. 
Edebiyat, insanın evrimsel gelişiminin istemlerini önce ağırlıklı olarak resmin, gittikçe de sözcüklerin diliyle 
yanıtlayan bir sanattır. Bu bağlamda, çocuk edebiyatını; dil gelişimlerine ve anlama düzeylerine uygun, 
gereksinmelerini de önceleyen bir yaklaşımla, çocuklara yaşam ve insan gerçekliğini sanatsal nitelikli dilsel 
ve görsel iletilerle sunan, onların duygu ve düşünce dünyalarında etkilenimler uyandıran yapıtların genel 
adıdır biçiminde tanımlayabiliriz. Bu edebiyatın genel amacı, çocuklara duyma ve düşünme sorumluluğu 
vererek onların duyarlığını işletmek, beğeni düzeylerini yükseltmek, düşünce yetilerini geliştirmektir. 
Çocukların okuma kültürü edinebilmeleri için bir yaşantı alanı oluşturulması ise, çocuk edebiyatının bilinen 
en temel işlevidir. 

Çocuk edebiyatı yapıtlarından, çocukların erken dönemden başlayarak etkilice yararlanabilmeleri, 
çocuğun eğitiminden sorumlu kişilerin, çocuk-kitap etkileşimi konusunda bilimsel bir yaklaşımla 
eğitilmelerini gerektirir. 

Ülkemizde, çocuk edebiyatı dersi, ortaöğretim düzeyinde Anadolu Öğretmen Lisesi ile Kız Meslek 
Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü programlarında, yükseköğretimde ise eğitim fakültelerinin bazı 
programlarında yer almaktadır.∗ Yüksek Öğretim Kurulu’nun Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen 
Eğitimi Projesi kapsamında hazırladığı, 1998–1999 öğretim yılında uygulamaya konulan Eğitim Fakültesi 
Lisans Programlarında, çocuk edebiyatı dersinin okutulduğu yarıyıl, teorik ve uygulama saatleri ile toplam 
kredisi Çizelge 1’de gösterilmiştir∗∗: 

Çizelge 1. 1998–1999 Öğretim Yılında Uygulamaya Konulan Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarındaki 
Çocuk Edebiyatı Dersinin Durumu 

 
Programın Adı 

 
Dersin Adı 

 
Okutulduğu Yarıyıl 

Haftalık Teorik, Uygulama Ders 
Saati ve Dersin Kredisi 

    T    U     K  
Okul Öncesi Öğretmenliği 

 
Çocuk Edebiyatı I 

 
V  

2 
 

2 
 

3 
 
Okul Öncesi Öğretmenliği 

 
Çocuk Edebiyatı II 

 
VI 

 
2 

 
2 

 
3 

 
Sınıf Öğretmenliği 

 
Çocuk Edebiyatı 

 
IV 

 
3 

 
0 

 
3 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Yan 
Alan: Türkçe Öğretmenliği) 

 
Çocuk Edebiyatı 

 
V 

 
3 

 
0 

 
3 

Türkçe Öğretmenliği (Yan Alan: 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği) 

 
Çocuk Edebiyatı 

 
VI 

 
3 
 

 
0 

 
3 

İşitme Engelliler Öğretmenliği 
(Yan Alan: Türkçe Öğretmenliği) 

 
Çocuk Edebiyatı 

 
VI 

 
3 

 
0 

 
3 

                                                 
∗ Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde yürütülen, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 
Programı’nda (II. Yarıyıl), Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programı’nda (IV Yarıyıl); Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk 
Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi  Bölümünde yürütülen, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programı’nda (II. Yarıyıl) “Çocuk Edebiyatı” 
dersi, “T:3,  U:0, K: 3”  biçiminde  yer almaktadır.  
∗∗ Geniş bilgi için bkz. TC Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: 1998. 
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Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen, öğretmen yetiştirme lisans programlarını geliştirme 
çalışmaları,  21 Temmuz 2006 tarihli YÖK Genel Kurulunda kabul edilerek yeni lisans programları, 2006–
2007 eğitim-öğretim yılında 1.sınıflardan başlanarak uygulamaya konulmuştur. Yeni lisans programlarında, 
çocuk edebiyatı dersinin okutulacağı yarıyıl ile teorik ve uygulama saatleri Çizelge 2’de gösterilen biçimde 
belirlenmiştir: 

Çizelge 2. 2006–2007 Öğretim Yılında Uygulamaya Konulan Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarındaki 
Çocuk Edebiyatı Dersinin Durumu 

 
 
Programın Adı 

 
Dersin Adı 

 
Okutulduğu Yarıyıl 

Haftalık Teorik, Uygulama 
Ders Saati ve Dersin Kredisi 

   T      U    K  
Okul Öncesi Öğretmenliği 

 
Çocuk Edebiyatı  

 
IV  

3 
 

0 
 

3 
 
Sınıf Öğretmenliği 

 
Çocuk Edebiyatı  

 
IV 

 
2 

 
0 

 
2 

 
Türkçe Öğretmenliği 

 
Çocuk Edebiyatı 

 
V 

 
2 

 
0 

 
2 

 

Çizelge 1 ve Çizelge 2’ye bakıldığında, 1998–1999’da başlayıp 2006–2007 eğitim-öğretim yılına kadar 
uygulamada kalan öğretmen yetiştirme lisans programlarının bazılarında yer alan “çocuk edebiyatı” dersinin,  
2006–2007 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan güncelleştirilmiş programlarda, önceki konumunu 
koruyamadığı anlaşılmaktadır. 

1998-1999 öğretim yılında uygulamaya konulan, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nda iki 
dönem kuramsal ve uygulama boyutuyla dengelenmiş olarak yürütülen çocuk edebiyatı dersi, 
güncelleştirilmiş programda bir dönemin içine çekilmiştir. Öte yandan, dersin dönem içindeki saati 
azaltılmış, iki saatlik uygulama kaldırılarak çocuk edebiyatı dersi, üç saatlik kuramsal bir ders niteliğine 
dönüştürülmüştür. Güncelleştirilmiş Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarında, 
haftalık ders saati, üçten ikiye düşürülmüş; Sosyal Bilgiler ve İşitme Engelliler Öğretmenliği Lisans 
Programlarında ise, çocuk edebiyatı dersi kaldırılmıştır. 

 Öğretmen adaylarının hem alan eğitimi hem de meslek bilgisi edinmeleri bakımından yaşamsal öneme 
sahip bir dersin, güncellenen lisans programlarında niteliğine uygun biçimde yer almaması bilimsel bir 
yaklaşımla incelenmesi gereken önemli bir eğitim sorunudur. Ülkemizde, çocuk ve gençlerimizin büyük 
bölümünün gittikçe yazılı kültürden uzaklaştığı, görsel kültürün bağımlısı olduğu; öte yandan şiddetin bir 
iletişim yöntemi olarak ilk ve ortaöğretim öğrencileri arasında yaygınlaştığı, son yıllarda araştırma 
sonuçlarına yansıyan önemli bulgulardır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda, çocuk ve gençlerin kültürel ve toplumsal etkileşimlerine yönelik 
olarak ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

“ – 6–17 yaş arasındaki çocukların birinci etkinliği televizyon izlemek. Çocuklar yılda yaklaşık 900 
saati okulda, 1500 saati televizyon karşısında geçiriyor. İlköğretim çağını tamamlamış bir çocuk, yaklaşık 
100 bin şiddet sahnesi, 8 bin ölüm ya da öldürme sahnesi izliyor. Çocukların kitle iletişim araçlarından 
izledikleri şiddet görüntüleri arttıkça daha fazla saldırgan davranış sergiledikleri görülüyor. Çocuklar, 
başkalarının çektiği acı ve eziyete karşı duyarsızlaşıyor. Televizyonda, cinselliğin şiddetle birlikte yer 
alması, çocukların cinselliği yanlış yorumlamalarına neden oluyor” (Milliyet, 21.04.2006, s.17). 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 25 Nisan - 03 Mayıs 2006 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, 
“Televizyon Yayınlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri” konulu araştırma, ülkemizde, görsel kültürün 07–14 
yaş grubundaki çocuklar üzerindeki etkilerini somutlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre,  hafta içinde, 
ilköğretim öğrencilerinin %27,4’ü 2 saat, %19,5’i 1 saat, %19,3’ü 3 saat televizyon izliyor. Hafta sonlarında, 
öğrencilerin televizyon izleme süreleri 2,5–3 kat artış gösteriyor.  Öğrencilerin % 69,8’i bilgisayarı oyun-
eğlence amaçlı, % 61,1’i derslerine yardımcı olarak, % 31,3’ü bilgisunarda (internette) söyleşi (chat) ve 
elmek (e-mail) amaçlı kullanıyor. Öğrenciler, daha çok, iletişimde genelgeçer yöntemin sihir ve şiddet 
olduğu filmlere ilgi gösteriyor (RTÜK, 2006). 
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Ülkemizde, son on yıllık olayların yıllara göre dağılımı, şiddetin toplumsal yaşamda etkisini gittikçe 
artırdığını göstermektedir. 1995 yılından 2005’e gelindiğinde,  öldürme ile sonuçlanan olay sayısı 1725’ten 
3391’e; yaralanma ile sonuçlanan olay sayısı da 36979’dan 82791’e çıkmıştır (EGM, 2006). 

Şiddet içerikli, güdümlü yayınların gittikçe etkisini artırdığı bir kültürel ortamda, çocuk ve gençlerin 
sağlıklı bir duygu ve düşünce eğitiminden geçirilmesi daha da önem kazanmaktadır. Sanatçılar tarafından, 
çocuk gerçekliğine göre kurgulanan yazınsal metinler hem çizginin ve dilin güzelduyusal beğeni uyandıran 
olanaklarıyla hem de yarattıkları özdeşim örnekleriyle çocukluk evresinin en etkili duyarlılık kazandırma ve 
düşünce geliştirme araçlarıdır.   

 Bu bağlam içinde, Yüksek Öğretim Kurulunca uygulamaya konulan, güncelleştirilmiş öğretmen 
yetiştirme lisans programlarındaki “Çocuk Edebiyatı” dersinin konumu bir sorun olarak algılanmalı; bu 
soruna neden olan değişkenler bilimsel bir anlayışla incelenmelidir.  Bu sorunun temel iki nedeni şu şekilde 
belirlenebilir: 

1. Ülkemizde, çocuk edebiyatı yapıtlarının çocuğun gelişim sürecindeki öneminin yeterince 
kavranılamaması, edebiyat yapıtlarının çocuğun eğitim sürecini tümleyen araçlar olarak görülmemesi. 

2. Uygulayıcıların çocuk edebiyatı öğretimini amaca uygun etkinliklerle yapılandırmada yaşadıkları-
yaşattıkları sorunlar. 

Bu çalışmada, belirlenen birinci sorunun da çözümüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle, başarılı, bir 
çocuk edebiyatı öğretiminin nasıl yapılması gerektiğine yönelik akademik bir çerçevenin oluşturulması 
amaçlanmıştır.   

A. Çocuk Edebiyatı Öğretiminin Temel Amacı Ne Olmalıdır? 

Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştiren programlarında, öğretmen adaylarına çocuk edebiyatının temel 
ölçütlerini ve çocuğun yaşamındaki yerini kavratmak, çocuk edebiyatı öğretiminin asıl amacı olmalıdır. 
Adaylara, okulöncesi (2–6 yaş) dönemdeki çocukların, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişimlerine 
uygun kitaplardan yararlanarak okuma kültürü edinmelerine yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak, bu temel 
amaç üzerinde yapılandırılmalıdır. Bu anlayışla, “Çocuk Edebiyatı” dersi, kuramsal açıklamaların 
uygulamalı çalışmalarla örneklendirildiği, çocuk edebiyatı yapıtlarının incelenmesiyle somutlandığı öğretim 
uygulamalarıyla sürdürülmelidir. 

Yükseköğretim Kurulunca 1998–1999 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan, “Okul Öncesi 
Öğretmenliği Lisans Programı”, “Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı”, “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Lisans Programı”, “Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı” ve “İşitme Engelliler Öğretmenliği Lisans 
Programı (Yan Alan: Türkçe Öğretmenliği)’nda, çocuk edebiyatı ders tanımları ve kredileri∗ 
incelendiğinde, dersin daha çok kuramsal boyutuna vurgu yapıldığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, ders 
tanımları ile dersin kuramsal, uygulama ve kredisini belirleyen tanımlamalar arasında önemli bir çelişki göze 
çarpmaktadır.  

                                                 
∗ Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’ndaki (Çocuk Edebiyatı I “2-2-3”; Çocuk Edebiyatı II “2-2-3” ) ders tanımı:  
Çocuğun hayatına kitabın yeri; okul öncesi dönemde dil ve edebiyat zevki; Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının gelişmesi; 
çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler; masal; fabl; destan/efsane; roman; hikaye; biyografi; şiir; tekerleme; bilmece; 
parmak oyunları; anı, dramatizasyon.  
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’ndaki (Çocuk Edebiyatı “3-0-3”) ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’ndaki 
(Çocuk Edebiyatı “3-0-3”) ders tanımı: Çocuk edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanımı; çocukların seviyelerine uygun 
kitap ve diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi; çocuk edebiyatına ilişkin örnekler ve incelenmesi; folklor, masal, mit ve 
efsaneler, gerçek hikayeler, şiir ve biyografi incelemesi.  
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’ndaki (Çocuk Edebiyatı “3-0-3”) ders tanımı: Çocuğun tanımı, çocuğun beden, zihin ve dil 
gelişimi, çocuğun ilgi ve ihtiyaçları, çocuk yayınları ve bu yayınlarda bulunması gereken temel unsurlar, yaş gruplarına göre çocuk 
yayınları, çocuklarda edebi ilginin ve ihtiyacın gelişmesi, Türk Çocuk Edebiyatı, gelişmiş ülkelerde çocuk edebiyatı. 
İşitme Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı’ndaki (Çocuk Edebiyatı “3-0-3”) ders tanımı: Çocuk edebiyatıyla ilgili 
kaynakların taranması ve tanıtımı; çocukların seviyelerine uygun kitap ve diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi; çocuk 
edebiyatına ilişkin örnekler ve incelenmesi; folklor, masal, mit ve efsaneler, gerçek hikayeler, şiir ve biyografi incelemesi (Bkz. TC 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: 1998.). 
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Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nda Çocuk Edebiyatı I ve II adlarıyla iki yarıyıl okutulan 
derslerin kredi saatleri 2-2-3 olarak belirlenmiş olmasına karşın, çerçeve programda, dersin 2 saatlik 
uygulama boyutu göz ardı edilerek yalnızca bilgi içerikli konu başlıkları verilmiştir. Sınıf Öğretmenliği, 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği Lisans Programlarındaki çocuk edebiyatı 
dersinin kredi tanımı  3-0-3 biçiminde yapılmış olmasına karşın,  3 saatlik kuramsal  dersin tanımında, 
uygulama gerektiren belirlemeler de yer almıştır.  

1998–1999 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan “Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans 
Programları”nın bir kısmında yer alan “Çocuk Edebiyatı” dersi için hazırlanan “çerçeve program”, öğretme-
öğrenme sürecinde değişik uygulamalara konu edilmiştir. Dersin işlenişinde,  amacına uygun etkinlikler 
yerine, daha çok  “çocuk edebiyatı tarihi” ve “çocuk edebiyatı türleri”nin öğretilmesine yönelik kuramsal 
yaklaşımın egemen olduğu bilinmektedir. 

B. Çocuk Edebiyatı Öğretimi Nasıl Yapılandırılmalıdır? 

Çalışmanın bu kısmında, çocuk edebiyatı öğretiminde dizgesel bir yaklaşımla izlenmesi gereken yol, 
akademik bir çerçeve içinde sunulmaya çalışılmıştır: 

1. Çocuk Edebiyatı Öğretiminin Temel Kavramlarının Tanımlanması ve Öğretimde 
Başvurulacak Bilimsel Yayınların Saptanması 

Çocuk edebiyatı öğretiminde ilk evre, öğretimin yürütülmesinde en sık yinelenecek kavramların 
saptanıp tanımlanması olmalıdır. “Edebiyat”, “çocuk” ve “çocuk edebiyatı” vb. kavramlar bilimsel 
çalışmaların tanıklığında tanımlanmalıdır. Çocuk edebiyatı çalışma alanının temel kavramlarının 
tanımlanmasında uygulayıcılar tarafından yaratılacak ortaklık, alanın bilimsel bir inceleme alanı olarak 
gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle bunların içinde, farklı 
tanımlara konu yapılan “çocuk edebiyatı” kavramı; çocuk gerçekliğini önemseyen, ona duyarlık ve okuma 
kültürü kazandıran yazınsal nitelikli metinlerle ilişkilendirilerek açıklanmalıdır.  

Bu evrede, öğrencilere, çocuk edebiyatı olgusunu bütün yönleriyle inceleme olanağı sağlayacak olan 
“Kaynaklar Dizelgesi (Listesi)” sunulmalıdır. Bilimsel çalışmalarda kaynakların tanıklığına başvurmak temel 
bir ilkedir. Çocuk edebiyatı öğretiminin başlangıcında, öğrencilere yararlanmaları için, konuyu çeşitli 
boyutlarıyla bilimsel düzlemde inceleyen yapıt ve makalelerin yer aldığı bir dizelge verilmelidir. Öte yandan, 
öğretimin sürdürüleceği yarıyılda incelenmesi tasarlanan değişik yaşlardaki (02–18)∗ ∗ çocuklara seslenen, 
geniş bir sanatçı (yazar-çizer) örneklemini kapsayan çeşitli türdeki nitelikli kitaplar, ayrıntılı kimlik 
bilgileriyle (yazarı, çizeri, “varsa” çevirmeni, editörü, yayınevi vb.) birlikte belirlenmelidir. 

2.  Çocuk Edebiyatı Tarihine Genel Bakış 

Türk ve dünya çocuk edebiyatının doğuşu, gelişmesi, çocuk edebiyatı kültürünün oluşması gibi konular, 
çocuk edebiyatının doğuşundan günümüze, genel özellikleriyle, başlıca sanatçı ve yapıtlarına da göndermeler 
yapılarak incelenmelidir. Özellikle, çocuk gerçekliğinin kavranılmasıyla çocuk edebiyatının gelişimi 
arasındaki koşutluk,  ülkemizdeki ve batıdaki çocuk edebiyatı örneklerinden de yararlanılarak açıklama 
konusu yapılmalıdır (Geniş bilgi için bkz. Demiray, 1973; TDK, 1985; Ateş, 1998; Şirin, 1998; Neydim, 
1998; Oğuzkan, 2000; İpşiroğlu (Derleyen) 2001; Neydim, 2003(a); Neydim, 2003(b); Dilidüzgün, 2004; 
Norton, 1999; Nodelman ve Reimer, 2003; Russell, 2005). 

3. Erken Çocukluk ve Çocukluk Döneminin Gelişim Özelliklerinin Belirlenmesi  

Çocuk edebiyatı öğretimi, “Çocukların okuma kültürü edinebilmeleri için hangi akademik önlemlerin 
alınması gerekir?” sorusunu yanıtlayan kuramsal ve uygulamalı çalışmalara dayandırılmalıdır. Bu bağlamda, 
öncelikle erken çocukluk (0–8) ve çocukluk (09 +) döneminde, çocuk ve kitap etkileşiminin 
kurulabilmesinde anne, baba ve eğitimcilere düşen temel sorumluluklar bilimsel bir anlayışla açıklanmalı; 

                                                 
 
∗ ∗ Bu çalışmada, “çocukluk dönemi”, doğum ile başlayan ve 18 yaşına değin devam eden bir büyüme ve gelişme dönemi olarak ele 
alınmıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de de belirtildiği gibi, “…on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır”   (Geniş bilgi için 
bkz. SHÇEK, 1996.). 
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erken çocukluk ve çocukluk döneminin dilsel, bilişsel, kişilik ve toplumsal gelişim özelliklerini betimleyen 
bilimsel bir çerçeve oluşturulmalıdır. Bu çerçeve, çocukluğun her evresinin temel gereksinmelerini ve 
yönelimlerini de açıklamalıdır (Geniş bilgi için bkz. ÇYDD, 1994; Gander ve Gardiner, 2001; Yavuzer, 
2000; Yavuzer, 2001; Nas, 2002; Sever, 2003). 

Çocuğun okuma kültürü edinmesi ardışık bir süreçtir. Bu süreçte, çocuğun yazılı kültürle etkili ve 
amaçlanan bir iletişime yönlendirilmesi, yetişkinlerin çocuk gerçekliğini tanımasına bağlıdır. Çocuğun 
kitapla, edebiyat yapıtlarıyla kurduğu etkileşimin niteliği; çevresindeki yetişkinlerin, çocuğun yaşlara göre 
değişen ve çeşitlenen ilgi ve gereksinmelerine göstereceği duyarlılık ile koşutluk göstermektedir.   

4. Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Bulunması Gereken Özelliklerin Örneklerle İncelenmesi 

Çocuk edebiyatı öğretiminde, çocuğun gelişim özelliklerinin öğretmen adaylarına yeterince 
kavratılmasının ardından,  çocuklara seslenen kitapların taşıması gereken özellikler sınıflandırılarak dizgesel 
bir anlayışla inceleme konusu yapılmalıdır. Bu çalışmada varılması gereken temel amaç şudur: Bir 
öğretmen adayı, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre,  çocuğun gerçekliğine uygun olup 
olmadığını; uygunsa hangi gelişimine/gelişimlerine katkı sağlayacağını, akademik gerekçeleriyle 
açıklayabilmelidir. 

Çocuk kitaplarının (çocuklara seslenen yapıtların), görsel ve dilsel nitelikleriyle, çocukların duygu ve 
düşünce dünyalarında istenilen etkileri uyandırabilmesi için bazı temel özellikleri taşıması gerekir. Çocuk 
edebiyatı öğretiminde,  bu özellikler şöyle sıralanabilir:  

4.1. Çocuk Kitaplarının Taşıması Gereken Tasarım Özellikleri∗: Çocuk edebiyatı metinleri, birçok 
özelliği içerdiğinde, yapıt niteliğine ulaşabilir. Çocukların görsel algılarının ve kitaba duydukları sevginin 
gelişiminde önemli etkileri olan tasarım (biçimsel düzenleniş ya da dış yapı) özellikleri ise, şu başlıklar 
altında inceleme konusu yapılabilir: 

4.1.1. Boyut(lar): Çocukların sürekli değişen ilgilerini kitaplara yöneltebilmek için, çocukluğun ilk 
yıllarında, değişik boyutlardaki kitaplardan yararlanılmalıdır. Çocuklara sunulacak kitapların boyutlarındaki 
çeşitlilik, çocukların hem büyük ve küçük kavramlarını görerek somutlamaları hem de kitaba ilişkin ilgilerini 
sürekli kılabilmeleri için gereklidir. Özellikle okulöncesi dönemde, kitapların değişen boyutları hacim ve 
ağırlık yönünden sorunlar oluşturmamalı; çocuklar, el yapısına uygun kitapları diledikleri yere bir oyuncak 
gibi kolayca taşıyabilmelidir. İlköğretimin ilk yıllarıyla birlikte, seçilecek kitapların boyutlarındaki çeşitlilik, 
yerini, düzenleme ve kitaplık oluşturma anlayışına da katkı sağlayacak bir dengeye bırakmalıdır. 

4.1.2. Kağıt: Çocuk kitaplarında kullanılan kağıdın niteliği, kitabın görsel niteliğini belirleyen bir 
öğedir. Çocukların kitap olarak adlandırılan araca saygı duyabilmeleri için, ilk yıllardan başlayarak 
yırtılmayan, kolay yıpranmayan, kirlenmeyen ve göz sağlığı açısından da uygun olan kağıtların kullanıldığı 
kitaplarla karşılaştırılması gerekir. Kitaplarda kullanılan kağıt, resimlerin niteliğini ve renkleri özgün 
biçimleriyle yansıtabilmeli, yazılanların kolayca okunabilmesine olanak sağlamalıdır. 

4.1.3. Kapak – Cilt: Kapak, çocuğun kitaba yönelmesini sağlayan ilk uyarandır. Kapağın tasarım 
özellikleri, kapak resminin görsel etkisi çocuğun kitabı izleme-okuma isteğini artırır. Kitabın uzun süre 
dağılmadan kullanılabilmesi de ciltlemeye gösterilen özenin niteliğine bağlıdır. 

4.1.4. Sayfa Düzeni: Kitabın sayfalarında yer alan tüm öğeler (resim, fotoğraf, yazı, rakam vb.) 
arasındaki uyum ile sayfa kenarlarındaki izleme-okuma rahatlığı sağlayan boşlukların yarattığı bütünlük, 
sayfa düzeninin estetik niteliğini belirler. Sayfaların görsel tasarımındaki özen, çocukların kitaba sevgi ve 
saygı oluşturmalarında önemli bir etkendir.  

4.1.5. Harfler: Çocuk kitaplarında kullanılan harfler, sayfa düzeninin niteliğini etkileyen bir değişken 
olarak yaşlara göre uygun boyutlarda olmalı ve kolay okunabilir özellikler taşımalıdır. Okulöncesi 
dönemdeki çocuklar için hazırlanan kitaplarda 24, 22, 20 punto büyüklüğündeki harfler kullanılmalı; 

                                                 
∗ Bu çalışmada, çocuk kitaplarının taşıması gereken tasarım (biçimsel düzenleniş ya da dış yapı) özelliklerine yönelik özetlemeli bir 
yaklaşımla belirlemeler yapılmıştır. Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Gökşen, 1985; Şirin 1998; Sever (Yay. Haz.) 2000; Oğuzkan, 
2000; Dilidüzgün, Sever vd.,2005. 

 45



ilköğretim döneminde ise,  yaş büyüdükçe harflerin boyutları da küçülmelidir. Kitaplara seçilen harflerin 
boyut, renk ve kalınlıkları izleme-okuma isteği ve kolaylığı yaratmalıdır. 

4.1.6. Resimler:  2-3 yaş grubundaki çocuklara seslenen kitaplardaki resimler, genellikle çizgi ve rengin 
diliyle nesne ve varlıkları tanıtma, onların görsel imgelerini çocukların belleğinde kavramsallaştırma 
sorumluluğu üstlenir. 4-5 yaşında bilmece, sayışmaca, oyun tekerlemeleri gibi dilsel gereçlerin yanında, 
masal, şiir,  kısa öykü ve anlatılarla da etkileşimi yoğunlaşan çocuklar için resim, önemli bir görsel 
uyarandır. Sanatçı duyarlığı ile hazırlanmış resimler, çocukların duyu algılarının eğitilmesine, 
geliştirilmesine katkı sağlar. Çocuklar, yazıyla aktarılanlara renk ve çizginin estetik diliyle görsel yorum 
katan resimlerin kılavuzluğunda, duyma ve düşünme serüvenlerine çıkarlar. Böylece, çocuklar, sözcüklerin 
ve çizginin oluşturduğu çok uyaranlı anlam evreninde, iletileri anlama sorumluluğuna dönük denemelere 
başlarlar. Bu denemeler, duyarlı yetişkinlerin çabalarıyla, nitelikli yapıtlarla sürdürülürse 6-7 yaşından 
başlayarak çocuklar için kitaba yönelmenin, yazılı kültür ürünleriyle iletişim kurmanın yolları da açılmış 
olur. 

Okulöncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan kitaplarda hem tasarım hem de içerik açısından en 
önemli öğe resimdir.∗ Çünkü, bu dönemde çocuklar kitaplardaki resimlere bakarak menin kurgusunu 
belleklerinde tamamlar. Başka bir söyleyişle anlamın oluşmasında, resim / resimlerin dili, yazılı dile göre 
daha başat bir sorumluluk üstlenir. Bu nedenle, kitap, çocuğun daha çok görerek ve duyarak öğrendiği bir 
dönemde, görme ve duyma algılarını devindirme ve eğitme sorumluluğunu yerine getirebiliyorsa başarılı 
sayılmalıdır. Kitap bu evrede çocuğu, kendi evinde, sanatçı duyarlığıyla buluşturan en etkili araçtır. Çocuğa 
duyma, düşünme, gülme, düşleme, heyecanlanma gibi duyuşsal ve bilişsel içerikli çeşitli durumları yaşatır. 
En özlü belirlemeyle, çocuğun kavramsal boyutlu gelişimine,  yaşadığı çevreye ve insanlara yönelik bir 
duyarlık oluşturmasına katkı sağlar. 

Okulöncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan kitaplarda, resimler anlatımda temel sorumluluk 
üstlenir. 3-6 yaş grubundaki çocuklara seslenen kitaplarda görsel öğeler (anlatım),  sözlü dilin olanaklarıyla 
da desteklenmeye başlanır. Okulöncesinde, resimlerin kitaplardaki üçte ikilik oranı, ilköğretimin ilk 
yıllarından başlayarak yerini gittikçe resim-metin oranındaki dengeye; görsel öğeler de anlatımdaki 
sorumluluğunu, 9-10 yaş grubundaki çocuklara sunulan kitaplardan başlayarak gittikçe yazılı metne 
bırakmalıdır. 

 Resimlerin okulöncesinden başlayarak ilköğretim çağındaki çocukların sanat eğitimi ve okuma kültürü 
edinme sürecine istenilen katkıyı sağlayabilmesi için hem teknik bakımdan hem de metni tamamlayan, 
metne görsel olarak yeni yorumlar katan özellikler taşıması gerekir. Bu özelliklerin tümü, çocuğun anlam 
oluşturma yeteneği ile çocuk gerçekliği olarak da adlandırılabilecek olan gereksinmelerine uygun olmalıdır. 
Bu bağlamda düşünüldüğünde, çocuk edebiyatı öğretimi, çocuğa uygun sanatsal nitelik taşıyan görsel 
metinler (resimler) ile sanatsal nitelik taşımayan, metne    anlam / anlamlar katmayan görsel metinleri 
ayırabilecek kuramsal ve uygulamalı çalışmalara  dayandırılmalıdır (Geniş bilgi için bkz. Hunt, 1995; 
Fichner-Rathus, 1995; Katz, Lankford ve Plank, 1995; Norton, 1999; Lukens, 1999; İpşiroğlu, 2000; Sever, 
2000; Sever, 2003; Dilidüzgün, Sever vd., 2005). 

Çocuk kitaplarındaki resimlerin nesne ve varlıkları ya da bir yaşam durumunu gerçeği gibi aynen 
yansıtmasından (fotoğraf gerçekçiliğinden) çok, çizerin öznel yorumunu da katarak çocuğa uygun yeni bir 
gerçeklik yaratması beklenir. Çocuğa göre kurgulanmış edebiyat metinleriyle birlikte, çok uyaranlı bir 
iletişim ortamının yaratılabilmesi için, kitaplardaki resimlerin bazı özellikler taşıması gerekir. Çocuk 
edebiyatı öğretiminde, resimlerin niteliğini sınayabilmek için şu sorular geliştirilebilir: 

Çizgilerin biçemi, bilinen ya da kanıksanan bir özellikte mi,  yoksa özgün mü? Çizgilerin yarattığı 
etki çocukların ilgisini çekebilecek özellikler taşıyor mu? 

Resimler, sözlü metnin anlamını tamamlıyor mu? Sözcüklerle anlatılamayanları ya da 
anlatılmayanları çizginin anlatım gücüyle tamamlayıp çocuklara sezdirebiliyor mu? 

                                                 
∗ Çocuk kitaplarında resim, tasarımın ve içeriğin niteliğini belirleyen bir öğedir. Bu nedenle, içerik özelliği olarak da 
değerlendirmeye alınabilir. Bu çalışmada, resimler, anlatımdaki sorumluluğunu ilköğretim yıllarıyla birlikte gittikçe yazıya bırakması 
nedeniyle bir tasarım özelliği olarak incelemeye alınmıştır.  
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Resimler, sözcüklerle anlatılanları çocuğun belleğinde canlandırmasına katkı sağlıyor mu? 

Resimler, metne, görsel dilin anlatım olanaklarıyla yeni zenginlikler katıyor mu?  Başka bir 
söyleyişle, resimler, metne görsel bir yorum katıyor mu? Anlatılanlara, çizer yeni anlamlar, yorumlar 
katabilmiş mi? 

Resimler, bir uyaran olarak çocuğa duyma, düşünme, düş kurma sorumluluğu veriyor mu? 
Çocukların, duyma ve düşünme yetilerini devindirebilecek özellikler taşıyor mu? 

Resimler, çocuğu düşündürebilecek / eğlendirebilecek / güldürebilecek özellikler taşıyor mu? 

Okulöncesi ve ilköğretimin ilk yıllarındaki çocuklar için hazırlanan kitaplardaki resimler, yazılı 
metnin desteği olmaksızın, çocukların izleyerek kendilerince öyküler oluşturmalarına olanak sağlıyor 
mu? Başka bir söyleyişle,  görsel metinler (resimler), çocukların kavramsal birikimlerini kullanarak 
öyküler oluşturabilmeleri için uyarıcı özellikler taşıyor mu? 

Kitaptaki resimler bir bütün olarak, çocukta resim diliyle iletişimi isteklendirecek estetik 
özellikler taşıyor mu, çocukta resim yapma isteği uyandırıyor mu? 

Yukarıda, kitaplardaki resimlerin birer görsel metin olarak niteliğini saptamaya yönelik soru 
örneklerinden de yararlanılarak çocuk edebiyatı öğretiminde; sanatçı duyarlığı ile hazırlanmış nitelikli bir 
yapıtta resmin / resimlerin anlatımdaki işlevi, çocukların sanat eğitimine olası katkıları tartışma konusu 
yapılmalıdır. 

4.2. Çocuk Kitaplarının Taşıması Gereken İçerik Özellikleri: Dil ve anlatım, karakter(ler), konu, 
izlek, ileti ve çevre çocuk edebiyatı metnini yapılandıran temel öğelerdir. Çocuk edebiyatı öğretiminde, bu 
öğeler, çocuk kitaplarının taşıması gereken  içerik özellikleri olarak ele alınmalıdır (Geniş bilgi için bkz. 
Aksan, 1993; Saxby, 1997; Norton, 1999; Lukens, 1999;  Sever, 2000; Oğuzkan, 2000; Aksan, 2002; Sever, 
2003; Nodelman ve Reimer, 2003; Sever, 2004; Russell, 2005; Dilidüzgün, Sever vd., 2005; Dilidüzgün, 
2006). 

Çocuk edebiyatı yapıtı, tasarım ve içerik (iç yapı) özelliklerinin birbirini bütünlemedeki başarısıyla 
nitelik kazanır. Çocukların görsel algılarının geliştirilmesinde kitapların tasarım özelliklerinin; yaşama, 
insana ve dile ilişkin duyarlık edinmelerinde de içerik özelliklerinin önemli bir işlevi vardır.  Çocuk 
edebiyatı öğretimi, kitabın tasarımını etkileyen öğelerin, içerikle ilgili öğelerle oluşturduğu çocuğa özgü 
bütünlüğün,  uygulamalı çalışmalarla incelendiği öğrenme-öğretme etkinliklerine dayandırılmalıdır. Her 
yaştaki çocuk için seçilen değişik türdeki kitapların tasarım ve içerik özelliklerinin akademik bir yaklaşımla 
ayrı ayrı incelenmesi ve bu özelliklerin oluşturduğu bütünün çocuğa göreliğinin belirlenmesi, öğretimde 
ulaşılması gereken bir amaç olarak benimsenmelidir. 

Kitapların içerik özelliklerin incelenmesinde, öğrencilere,  bir metni edebiyat metni kılan temel 
özelliklerin neler olduğunun kavratılması, çocuk edebiyatı öğretiminin en duyarlı boyutunu oluşturmalıdır. 
Edebiyat metninin duygusal çağrışımlar uyandırması, okuru yeni arayışlara yöneltmesi, metnin iletisinin 
okurun belleğinde tamamlanması gerektiği örneklerle açıklanmalıdır. Edebiyatın kurmaca bir gerçeklik 
olduğu,  kurmacanın sınırlarının da çocukların dil ve anlam evrenlerine göre, çocuk gerçekliğini tanıyan 
sanatçılar tarafından belirlenebileceği, öğrencilere, metinlerin tanıklığında kavratılmalıdır. 

Çocuk edebiyatı öğretiminde, bu amacın gerçekleştirilebilmesi için içerik (iç yapı) özellikleri şu 
başlıklar altında inceleme konusu yapılabilir: 

4.2.1. Konu: Çocuk edebiyatında, yazar tarafından seçilen konu ile çocukların gelişim özellikleri ve 
gereksinmeleri arasında bir koşutluk bulunmalıdır. Konu, sanatçının duygu ve düşüncelerini, tasarılarını 
çocuklarla paylaşmak için bir araçtır. Yetişkin edebiyatında insan düşüncesinde olan her şey edebiyatın 
konusu yapılabilir. Çocuk edebiyatında, her yeni öğrenmeyle birlikte yaşamı ve insanı tanıma olanağı bulan 
çocuklar için, kitaplarda işlenen anlamayacakları, yeterince anlamlandıramayacakları konular, yetişkinler 
için ne denli önemli olursa olsun, çocuğa göre değildir. 
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Bir metinde üzerinde söz söylenen, başka bir söyleyişle ele alınan konu, o metnin yazınsal değerini 
belirleyen bir öğe değildir. Asıl önemli olan, konunun, sanatçının duyarlığıyla öznel dünyasında yarattığı, 
kurguladığı biçimdir; sanatçının konuyu ele alış yorumlayış özgünlüğüyle yarattığı içeriktir. Bu içeriğin, 
çocuğun ilgilerini devindirip onun düş kurma, düşünme, heyecanlanma ve eğlenme gereksinmesine yanıt 
vermesi gerekir. 

Çocuk edebiyatı öğretiminde, incelenen kitapların konuları; çocuğun ilgilerine, sevgi ve özgürlük 
gereksinmesine uygunluğu açısından, dil ve içerik bütünlüğü içinde sınanmalıdır. Konunun, çocukla 
paylaşılabilmesi için, sanatçının çocuğa göre olan çeşitli olaylardan yararlanması gerekir. Edebiyat yapıtında 
her olay, kaçınılmaz olarak çatışma ya da çatışmalarla kurgulanır. Bu çatışmaların niteliği, çocuk okurun 
kitaba olan ilgisini belirleyen temel bir etkendir.  

Çocuk edebiyatı öğretiminde, inceleme konusu yapılan kitapta, kurgulanan olaydaki çatışma / 
çatışmaların türü ve niteliği ile bunların çocuk gerçekliğine uygunluğu saptanmalıdır. Kurgulanan olaylarda 
gerilim oluşturan, okurun merak duygusunu canlı tutan çatışmalar anlatım düzeni içinde belirlenmelidir. Bu 
belirlemeleri, çocuklara seslenen bir edebiyat yapıtında konunun yapılandırılmasını zayıflatan, “abartılmış 
merak”, “rastlantısallık” ve “duygusallık” gibi öğelerin, incelenen metindeki varlığının sınanması 
izlemelidir. 

Kitaptaki konuyu yapılandıran ve zayıflatan öğelerin sınanabilmesi için aşağıda örneklendirilen 
sorulardan da yararlanılabilir: 

Kitapta hangi konu ele alınmıştır / işlenmiştir? Yazarın konuyu ele alış, yorumlayış biçimi 
nasıldır? 

Konuyu yapılandıran bir öğe olarak olay, hangi çatışmayla / çatışmalarla (kişi-kişi çatışması, 
kişinin kendisiyle olan çatışması, kişi-doğa çatışması, kişi-toplum çatışması) kurgulanmıştır? 

Kitaptaki çatışma / çatışmalar çocukların anlama ve anlamlandırma düzeylerine uygun mu? 

Çatışma / çatışmalar çocukların sevgi ve özgürlük gereksinmelerine uygun mu?  

Çatışma / çatışmalarda merak öğesi zayıf mı, abartılmış mı? Çatışma / çatışmalar çocuklarda 
okuma ilgisi ve isteği uyandırabilecek özellikler taşıyor mu? vb. 

Çatışma / çatışmalar bir rastlantı ya da şansa bağlanarak mı sonuçlandırılmış? 

Çatışmada / çatışmalarda üzücü ve acıklı olaylar aşırı bir duygusallık yaratıyor mu? 

Kitaptaki olay ya da olaylar dizisi çocukların, gülmesine / heyecanlanmasına / düş kurmasına / 
düşünmesine olanak sağlıyor mu? 

Çocuk edebiyatı öğretiminde, bir metindeki konunun niteliğini etkileyen birçok değişken incelenmeli, 
bu incelemeler sonucunda, kitapların konu bakımından çocuğa uygunluğu (çocuğa göreliği) belirlenmelidir. 

4.2.2. İzlek (Tema): Sanatçının ele aldığı konuyla okurda uyandırmak istediği etkidir izlek. Yazar, bir 
olayı, durumu, sorunu ele alıp onun üzerinde söz söyleyebilir. Üzerinde ya da hakkında söz söylenen şey 
metnin konusudur. İzlek ise, konunun işlenişiyle, geliştirilişiyle ortaya çıkan soyut anlamdır / anlamlardır. 
Çocuk edebiyatı yapıtlarında, konu ve izlek arasında güçlü bir ilişkinin olması, metnin çocuk üzerindeki 
yazınsal etkisini artırır. Sözgelimi, “çocuk ile anne ilişkisi”  birçok çocuk edebiyatı yapıtına konu edilmiştir. 
Bu konu işlenirken, yazar, anne sevgisi, çocuk sevgisi, anneye duyulan özlem, anneden ayrılışın yarattığı acı 
vb. izleklerle okurda değişik etkiler uyandırmak isteyebilir. Çocuk edebiyatı öğretiminde, metindeki 
izleklerin kendi aralarındaki anlamsal etkileşimi ve bunların çocuğa göreliği; ayrıca konunun izlekle 
bütünleşmesi gibi değişkenler inceleme konusu yapılmalıdır. 

Çocuk edebiyatı yapıtlarında yazınsal bir kurguyla geliştirilen izlek, insana özgü duygu durumlarını 
çocuklarda yaşatabilmeli; çocuklar kaynağını sevgiden alan konularda duyarak, gülerek, düşünerek, 
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hüzünlenerek dostluğun, barışın, çalışkanlığın, paylaşmanın yüceliğini sezebilmeli, güven duygularını 
geliştirebilmelidir.  

 4.2.3. Karakter(ler): Çocuklara seslenen roman, öykü, oyun ve anlatılarda başından olay / olaylar 
geçen kişi / kişiler (kahraman / kahramanlar), yazar tarafından duygu, düşünce ve tutkularıyla geliştirilir. 
Karakter(ler), yapıtta, yazar tarafından geliştirilmiş / biçimlendirilmiş olan kahramanın / kahramanların 
bütün kişilik özelliklerini somutlayan bir addır. Bir yapıtta, olayı yönlendiren en önemli kişi, “kahraman”, 
“başkişi” ya da “temel kişi”; anlatılanlarla dolaylı ilgisi olan kişiler ise, “yan kişi(ler)” olarak adlandırılır. 
Çocuk okurlar, edebiyat yapıtlarındaki kahramanların kişilik özelliklerinden etkilenirler. Çocuklar 
okudukları kitaptaki kahramanın (başkişi, temel kişi) düşünce, davranış ve eylemelerine öykünürler, 
kitaplardaki kahramanlarla özdeşim kurarlar. Başka bir söyleyişle, yazarın yarattığı kahramanın iyi 
geliştirilmiş inandırıcı özellikleri, okuma eyleminde çocukların da olmaya çalıştıkları özelliklere dönüşür. 
Çocukların, yaşam ve insan gerçekliğine dönük yaşantılar edinebilmelerinde, kitaplardaki kahramanların 
(başkişilerin) karakter özellikleri başat bir sorumluluk üstlenir. Kitaplardaki karakterler, çocukların yaş ve 
deneyim zenginliğine koşut olarak, insan gerçekliğini sezdiren özellikler taşımalıdır. Çocuk edebiyatı 
yapıtlarında, iyi geliştirilmiş devingen karakterlerin, çocukların kitaba ve okumaya ilgisini artıran önemli bir 
öğe olduğu bilinmektedir. Çocuk okurun karaktere ilgisini sağlayan etkenlerden biri de karakterin 
değişimidir. Bu bağlam içinde düşünüldüğünde, çocuk edebiyatı öğretiminde, karakterlerin niteliğini 
anlamaya yönelik incelemeler hem metnin çocuğa göreliğinin belirlenmesine hem de öğretmen adaylarının 
yaşamı ve insanı sanatçı bakış açısıyla anlamalarına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Roman, öykü, oyun ve anlatılarda yaratılan karakterlerin çocuk gerçekliği açısından önemini ortaya 
koyan bir başka özellik de karakterlerin geçirdiği değişimin inandırıcılığıdır. Çocuk edebiyatı metinlerinde, 
kahramanların öykülenen olaylar dizisinde yaşadıkları ve olayların kişiliklerinde yarattığı etkilerin, yazınsal 
bir kurgu içinde çocuklara sezdirilmesi beklenir. Yazar, insanın, yaşadığı olaylar ve çevresindeki 
etkileşimlerle karakter özelliklerini biçimlendirdiğini, değişimler yaşadığını çocuklara duyumsatmalıdır. 
Yazarın yarattığı kurgunun yazınsal başarısı, kahramanın yaşadığı olaylar ile kişiliğinde oluşan değişimin 
tutarlılığı ve inandırıcılığı arasındaki ilişkide aranmalıdır. Öykü boyunca nice olaylarla karşılaşmasına 
karşın,  hiç değişim geçirmeyen ya da olayla yeterince ilişkilendirilmeden hızlı değişimler geçiren 
kahramanlar, çocuk okurun gözünde inandırıcılığını yitirir. 

Çocuk kitaplarında yazarların geliştirdiği, yarattığı karakterlere yönelik belirlemelerin yapılabilmesi için 
aşağıdaki sorulara yanıt aranması gerekir: 

Metindeki kahraman (başkişi) kimdir? Yan kişiler kimlerdir? 

Karakter nasıl geliştirilmiştir (davranış ve eylemleriyle, konuşmalarıyla, fiziksel özellikleriyle, 
diğer karakterlerin yorumlarıyla, yazarın yorumuyla)? 

Karakter, açık (geliştirilmiş) ya da kapalı (geliştirilmemiş) özelliklerden hangisini taşıyor?  

Kahraman, kişilik özelliği olarak devingen mi, durağan mı? Diğer bir söyleyişle, kahraman, 
öykünün başından sonuna değin bir değişim yaşıyor mu, yaşamıyor mu? 

Karakter, devingen bir özellik gösteriyorsa, yaşadığı değişim ya da değişimler inandırıcı mı? 
Yazar, kahramanın kişiliği ve yaşadığı olaylar ile değişim olgusu arasında kabul edilebilir, inandırıcı 
bir ilişki kurabilmiş mi? 

Karakter bir bütün olarak çocuğun özdeşim kurabileceği özellikler taşıyor mu? 

Yukarıda örnek olarak geliştirilen soruların tanıklığında, metinde geliştirilen karakterin özellikleri 
çerçevelenir. Karakter çerçevesinin, yazınsal metne ve çocuğun okumayı istekle sürdürmesine olabilecek 
katkılarının saptanması, çocuk edebiyatı öğretiminin önemli bir aşamasını oluşturmalıdır. 

4.2.4. Dil ve Anlatım: Edebiyat metni her şeyden önce bir dil ürünüdür, dilin en yetkin kullanım 
örneklerini yansıtır. Nitelikli çocuk kitapları erken dönemden başlayarak çocuklara gelişimlerine uygun 
zengin bir dil çevresi sunan; onların söz varlığını, dil bilincini ve duyarlığını geliştiren araçlardır. Çocukların 
okuma kültürü edinmiş bireyler olarak yaşama katılmalarında, çocukluk yıllarında karşılaştıkları kitapların 
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dilsel niteliği belirleyici bir etkendir. Bu nedenle, ilk yıllardan başlayarak çocukları dil ve anlam evrenlerine 
uygun, Türkçenin anlatım olanaklarını ve güzelliğini yansıtan metinlerle karşılaştırabilmek anne, baba ve 
eğitimcilerin temel sorumluluğudur. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, yazınsal nitelikli çocuk kitaplarıyla 
gerçekleştirilen Türkçe öğretiminin, öğrencilere okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerini 
kazandırmada, geleneksel anlayışla yürütülen öğretime göre daha etkili olduğu saptanmıştır (Aslan, 2006). 

Yazınsal metinler, kullanmalık metinlerde olduğu gibi öğretme amacı gütmez, sezdirir. Yazınsal metin, 
yazarın yaşama ve insana ilişkin duygu, düşünce ve tasarılarını düş ve düşünce gücüyle besleyip dilin 
anlatım olanaklarıyla yeniden yarattığı bir gerçekliktir. Temel özelliği kurmaca oluşudur. Gerçekliğe 
yaslanır; ancak gerçekliğin aynısı değildir. Yazarın, dilin yaratıcı gücünü kullanma becerisiyle nitelik 
kazanır. Yazınsal metnin dilsel örüntü içinde sunulan iletilerini anlama sorumluluğu okurundur. Başka bir 
söyleyişle, yazınsal metin aracılığıyla sanatçının aktardığı iletiler her okurun belleğinde yeniden yaratılır. Bu, 
yazarın başlangıçtaki yaratma çabasının, okuma eyleminde okur tarafından yinelenmesi demektir. Metnin 
iletisi, okurun belleğinde, düşsel ve düşünsel çabalarına koşut olarak anlam kazanır.  En özlü belirlemeyle, 
yazınsal metinleri okuma süreci, okur açısından da düşsel ve düşünsel içerikli bir yaratım sürecidir; okura 
duyarlık kazandırır,  düşünsel boyut katar. Bu etkileşimde, yazarın dili kullanma; sözcükleri anlamsal 
sıradanlığın dışına taşıyarak okurun düş ve düşünce gücünü devindirme becerisi, yazınsal metnin de 
niteliğini belirler. 

Çocuk edebiyatında da çocukların deneyim ve alımlama yeterlikleri, onlara sunulacak yazınsal 
kurgunun evrenini ya da yazınsal iletişimde dilin kullanılma biçimini belirler. Çocuk edebiyatı metinlerinde 
kullanılan dil, yaşına ve gelişim özelliklerine koşut olarak çocuğu, metnin oluşturulmasına ortak edebildiği 
oranda başarılıdır. Kitaplar, ilk yıllarda çevresindeki nesneleri, canlıları görsel kimlikleriyle tanıtarak 
çocuğun kavramsal gelişimini destekler. Kitaplar, gittikçe, çocuğun düş kurma, düşünme ve eğlenmesine 
olanak sağlayan kurgularıyla anadilinin anlatım gücünü, inceliğini sezdirir. Çocuk kitapları,  çocukların 
anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesi, dil bilinci ve duyarlığının oluşması için doğal bir öğrenme ortamı 
yaratır. Bu ortamda çocuğun kitapla etkili iletişimini sağlayan temel uyaran kullanılan dilin niteliğidir. 
Çocuk edebiyatı öğretiminde, incelenen kitapların dilsel niteliğini sınayabilmek için aşağıdaki sorulardan 
yararlanılabilir. Her soruya verilecek “evet” yanıtı, kitabı “dil ve anlatım”  açısından nitelikli kılan bir 
değişken olarak düşünülmelidir: 

Kitapta, Türkçenin anlatım gücü ve olanakları çocuğun doğasına uygun kurgularla sezdirilmiş 
mi? 

 Anlatım kısa, duru ve içten cümlelerle yapılandırılmış mı? 

Türkçenin yazım ve noktalama kurallarına özenle uyulmuş mu? 

  Türkçe sözcükler, genel olarak anlatımında egemen mi? Eskimiş, dilin çevriminden çıkmış 
sözcüklerin kullanılmamasına dönük bir duyarlık yaşama geçirilmiş mi? 

 Kitap, Türkçenin söz varlığını, dilsel düzeyine uygun olarak çocuğun kavramsal gelişimini 
destekleyecek biçimde yansıtıyor mu? 

 İncelenen bir şiir kitabıysa, dizelerdeki dilsel düzenleniş çocukların düş ve imgeleme gücünü 
uyarıyor mu? Dizeler kısa, yalın ve bellekte kolaylıkla saklanabilecek özellikte mi? Seslerin ve 
sözcüklerin yarattığı işitsel etki, çocukta şiir dinleme /okuma isteği uyandıracak özellikler taşıyor mu? 
vb. sorularla, metnin dil ve anlatım özellikleri incelenebilir.  

Çocuk edebiyatı öğretiminde, dil ve anlatım özellikleri üzerine yapılan değerlendirmelerden sonra, 
metnin türüne özgü belirlemelerin yapılması gerekir. Öğretimin bu aşamasında,  yazarın çocukla kurmak 
istediği iletişimsel amacı ile metnin türü arasındaki ilişkiler, metnin dilsel özellikleri örneklendirilerek 
açıklanmalıdır.   

4.2.5. İleti:  Sanatçının, yapıtı oluşturmasına neden olan,  çocukla paylaşmak istediği duygu ve 
düşüncedir. Çocuklarda oluşturmak istediği temel duyarlık, onlara iletmek istediği asıl düşüncedir. 
Sanatçının ele aldığı konuyu işlerken, çocuklara ulaştırmak için tasarladığı, sözcüklerle metnin dokusuna 
işlediği, duygu ve düşünce örüntüsü olarak da adlandırabiliriz iletiyi. Sanatçılar,  çocuğun gelişim 
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özelliklerine uygun bir kurguyla,  yaşama ve insana özgü bir çıkarımı görsel ya da dilsel bir düzenleme 
içinde bir anlama dönüştürürler. Yazarın ya da çizerin düş ve düşünce gücüyle biçimlendirdiği bu anlam / 
anlamlar, başka bir söyleyişle, çocukla paylaşmak istediği duygu ve düşünceler metnin iletisini / iletilerini 
oluşturur.  

Öğretici metinlerde amaç okura bilgi vermek, öğretmektir. Bu metinlerde amaç, yazının içinde bir 
önerme biçiminde yer alır. Özdemir (2005:71)’e göre, öğretici metinlerdeki amaç cümlesi, “yazıda 
vurgulanıp geliştirilen düşünceyi yoğun ve özlü bir biçimde içerir. Bu yönden ileti, amaç ya da anadüşünce 
cümlesi okunan metnin kavranmasında okura kılavuzluk görevi de yapar. Çünkü metnin düşünce yapısı bu 
cümlenin açılması, genişletilmesi, başka düşüncelerle zenginleştirilmesi yoluyla oluşturulmuştur.” 

Yazınsal metinlerde ise öğretmekten çok, yaşama ve insana yönelik duyarlık oluşturmak öncelikli 
amaçtır. Yazınsal metinler, çocukların duygu ve düşünce dünyasında güzelduyusal etkiler uyandırarak onlara 
yaşantılar edindirme sorumluluğu taşır. Bu sorumluluğunu, öğretmekten çok,  anlamın oluşturulmasına 
okurunu da ortak kılarak gerçekleştirir. Yazınsal metinlerde anlatılanlar, gündelik dilin anlam sınırlarının 
dışına taşan bağdaştırmalarla yeni kurmaca bir anlam kazanır. Sanatçılar, paylaşmak istediği duygu ve 
düşünceleri bu kurmaca anlam evreninin içinde, yazınsal ipuçlarıyla sunarlar. Okurun, ipuçlarından 
yararlanarak kendi duygu ve düşünce gücünün birikimiyle iletiye ya da iletilere ulaşması beklenir. Başka bir 
söyleyişle, öğretici metinlerde okurlar için genellikle benzer anlamlar yüklü iletileri kavrama sorumluluğu, 
yazınsal metinlerle kurulan iletişimde yerini, çokanlamlı dilsel düzenleme içindeki iletilerden de 
yararlanarak anlam ya da anlamlar oluşturmaya bırakır. Sanatçının metnin dokusuna sindirdiği duygu ve 
düşüncelerin kılavuzluğunda oluşturulan anlam(lar)ın niteliği, yazar-okur etkileşiminin verimini de 
belirleyen bir etkendir. 

Çocuk edebiyatı öğretiminde, öğretmen adaylarına, öğretici ve yazınsal metinlerin okunması ve 
incelenmesinde farklı iletişim süreçlerinin yaşama geçirilmesi gerektiği kavratılmalı; bu iki metin türünün 
amacı, dilsel düzenleniş bakımından karşılaştırılarak açıklanmalıdır.  Öğretimde incelenen kitapların 
iletilerinin belirlenmesine dönük etkinliklerde, aşağıda oluşturulmuş sorulardan da yararlanılabilir: 

İncelenen metin hangi özellikler taşıyor; öğretici mi, yazınsal mı?∗

Öğretici nitelikli bir metin ise, metnin temel iletisi nedir, yan iletileri nelerdir? Yazar, metinde 
temel iletiyi hangi yollarla (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, bilimsel 
verilerden yararlanma vb.) geliştirmiştir? 

Yazınsal nitelikli bir metin ise, çocukla paylaşılmak istenen iletiler yazınsal bir kurgu içinde 
sunulmuş mu? Çocuğun duymasına, düşünmesine, düş kurmasına olanak sağlıyor mu? 

Yazınsal iletiler, kitabın seslendiği yaş grubunun anlam evrenine (çocuğun yaşamı ve insanı 
anlama yetisine ve duyarlığına) uygun mu? 

 Yazınsal ileti ya da iletiler çocuklarda insana ve yaşama ilişkin duyarlık oluşturabilecek nitelikte 
mi? 

Yazınsal iletiler, kurgulanan olayın içine sindirilmiş mi? Okura sezdiriliyor mu? Yoksa birer 
yargı ya da önerme biçiminde mi aktarılıyor? 

İletiler, yazarın kendi düşüncesini ya da ideolojisini, çocuğa kabul ettirme amacı taşıyor mu? vb.  

4.2.6. Çevre: Her insan bir toplumsal çevrede yaşamını sürdürür, o çevrede ilişkilerini biçimlendirir. 
İnsanı tüm boyutlarıyla anlamaya çalışan edebiyat yapıtlarının değerlendirilmesinde,  insanı var eden 
toplumsal çevrenin de bir değişken olarak inceleme konusu yapılması gerekir. Özellikle, çocuk edebiyatında, 
kahramanın / kahramanların çevresiyle / dış etmenlerle yaşadıkları etkileşim ve bu etkileşimin onların 
yaşamındaki önemi,  çocuk okurlar için de önemli birer yaşantı kaynağıdır. 

                                                 
∗  Çocuk edebiyatı öğretiminde, çocuklara bir bilgi ya da bilim alanıyla ilgili bilgiler veren ve genellikle görsel öğelerle desteklenen 
nitelikli öğretici metinler (dergiler, kitaplar) de inceleme konusu yapılabilir; ancak, öğretim daha çok, amacı çocuklarda duyarlık 
oluşturmak olan yazınsal metinlerin (masal, öykü, şiir, roman vb.) incelenmesine ayrılmalıdır. 
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Çocuk edebiyatı öğretiminde, kahramanın içinde yaşadığı toplumsal ortamın, onun kişiliğine ve 
yaşamına yönelik etkilerinin belirlenmesi, öğretmen adaylarının edebiyat-yaşam ilişkisini kavramalarına da 
önemli katkılar sağlayacaktır. 

Çocuk edebiyatı öğretiminde, incelenen yapıtta, kahramanın içinde yaşadığı toplumsal ve kültürel 
çevrenin niteliğini sınayabilmek için aşağıdaki sorulardan da yararlanılabilir: 

Kahraman nasıl bir toplumsal çevrede yaşıyor? Yapıtta, olayın geçtiği, toplumsal ve kültürel 
çevrenin özellikleri nedir?  

Olay nerede ve ne zaman geçiyor? 

Kahraman, yaşadığı çevrenin hangi kültürel özelliklerinden etkileniyor? Varsa, hangilerini 
değiştirmek istiyor? 

Kahraman yaşadığı toplumsal çevresiyle çatışma yaşıyor mu? Varsa, yaşadığı çatışmaların temel 
nedeni/nedenleri nedir? Bu çatışmalar, yazınsal bir kurgu içinde sunuluyor mu? 

Kahraman, çevresiyle yaşadığı çatışmaları çözümlemede hangi yöntem ya da yöntemleri 
kullanıyor? Bu yöntem ya da yöntemlerle çatışmaları çözmede başarılı olabiliyor mu? vb.  

Çocuk edebiyatı öğretiminde, tasarım ve içerik özelliklerini oluşturan değişkenlerin ayrı ayrı 
incelenmesinden sonra, kitabın bir bütün olarak çocuğa göre olup olmadığı belirlenmelidir. Bu belirlemenin 
ardından, kitabın yazınsal ya da öğretici özellikleriyle seslendiği yaş grubunun,  yeni yaşantılar edinmesine, 
duyarlık kazanmasına ve okul türü öğrenmesine olası katkıları kestirilmelidir.  

4.3. Yapıtların Temel Eğitim İlkeleri Açısından Sınanması: Tasarım ve içerik özellikleriyle bir bütün 
olarak çocuk edebiyatının ilkelerine uygunluk gösteren yapıtlar, bazı temel eğitim ilkelerinin kılavuzluğunda, 
çocuğun gelişim özelliklerine ve evrensel değerlere uygunluğu açısından sınanmalıdır. Bu eğitim ilkeleri, 
özetlenerek şöyle sıralanabilir∗: 

Kitapta mantık yanlışlığına düşülmüş mü? Kitap, çocuğun sağlıklı bir değerler sistemi 
oluşturmasına engel oluyor mu?  

Kitapta kadına ve erkeğe yüklenen anlam arasında bir ayrım var mı? Kitap, toplumdaki cinsel 
kimliklere yönelik geleneksel yargıları destekliyor mu? 

Kitap çocukların kendi cinsel kimlikleri içinde kişiliklerini geliştirmelerine engel olabilecek 
kurgusal özellikler, iletiler taşıyor mu? 

Kitapta kurgulanan olay dizisinde, denetimci ve baskıcı anlayışları onaylayan bir yaklaşım söz 
konusu mu? 

Kitapta yazgıcılığı, boş inançları onaylayan, onları önemli kılmaya çalışan bir yaklaşım var mı? 
Kitap siyasal ya da dinsel telkinlerde bulunuyor mu? 

Kitapta çocuğun girişimciliğini, deneme ve araştırma isteğini körelten anlayışlar olumlanıyor mu? 
Kitapta çocuğun düşünmesini, düş kurmasını, eğlenmesini, yaratıcılığını baskılayan bir yaklaşım 

seziliyor mu? vb. 

 İncelenen yapıt için, yukarıda örneklenen sorulara verilecek her yanıtın “hayır”  olması, kitabın eğitim 
ilkelerine uygunluğu açısından bizlere önemli dönütler sunacaktır.   

5. Çocuk Edebiyatı Öğretiminde Uygulama 

Çocuk edebiyatı öğretiminde varılması gereken amaç, kitabın tasarım, içerik ve eğitim ilkeleri 
bağlamında bir bütün olarak çocuğa (seslendiği yaş grubuna) uygunluğunun saptanması olmalıdır. Öğretim 
bir yandan, yukarıda bilimsel çerçevesi örneklenen, çocuklar için hazırlanan kitapların çocuk gerçekliğine 
uygun olup olmadığını belirlemeye;  öte yandan, yazınsal türlerin ve dilsel gereçlerin (mani, sayışmaca, 

                                                 
∗ Geniş bilgi için bkz. Dilidüzgün, Sever,   vd., 2005:25-26. 
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tekerleme vb.) niteliğini ve onların çocuğun gelişim sürecindeki yerini saptamaya yönelik uygulamalı 
çalışmalara dayandırılmalıdır. 

Çocuk edebiyatı öğretiminde, lisans öğrencilerinin öğrenme ve öğretme sürecine etkin katılımını 
sağlamak, onlara yaparak yaşayarak öğrenme olanakları yaratabilmek için, bireysel ve küme 
çalışmaları yaptırılmalıdır. Öğretimde her lisans öğrencisine, en az iki kitabı tasarım, içerik ve eğitim 
ilkelerine uygunluğu açısından inceleme sorumluluğu verilmeli, aşağıda örneklenen konular için de 
küme çalışması yaptırılmalıdır. Kümedeki sayıları, sınıftaki öğrenci sayısının kümelere göre dağılımı 
belirlemeli, öğrenciler olanaklar ölçüsünde istedikleri konularda çalışmaya yönlendirilmelidir: 

- Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim (0-18) dönemindeki çocuğun gelişim (bilişsel, dilsel, toplumsal, 
kişilik) özellikleri nelerdir? 

- Okulöncesi / ilköğretim / ortaöğretim dönemindeki çocuklara seslenen nitelikli (sanatçı duyarlığı ile 
yazılmış) öykülerin çocuğun gelişimine olan katkıları nelerdir? Okulöncesi / ilköğretim öğrenme-öğretme 
süreçlerinde öykülerden nasıl yararlanılabilir? (Öykünün çocuğun gelişim sürecindeki önemi, derlenen 
nitelikli örneklerden de yararlanılarak uygulamalarla somutlanmalı. Eğitim ortamı, okulöncesi / ilköğretim 
öğrenme ve öğretme ortamı olarak düşünülmeli; böyle bir ortamın yaratılabilmesi için çeşitli görsel, işitsel 
araçlardan yararlanılmalı, öykülerdeki olaylar oyunlaştırılmalı, sınıfın da katılımıyla öykünün çocuğun 
gelişim sürecine olası etkileri belirlenmelidir.) 

- Çocuk şiirlerinde bulunması gereken özellikler nelerdir? Okulöncesi / ilköğretim dönemindeki 
çocuklara seslenen nitelikli (sanatçı duyarlığı ile yazılmış) şiirlerin, çocuğun gelişimine olan katkıları 
nelerdir? Okulöncesi / ilköğretim öğrenme-öğretme süreçlerinde şiirlerden nasıl yararlanılabilir? Şiir okuma 
çalışmalarında uyulması gereken temel kurallar nelerdir? (Şiirin, çocuğun gelişim sürecindeki önemi, 
derlenen nitelikli örneklerden de yararlanılarak uygulamalarla somutlanmalı. Eğitim ortamı, okulöncesi / 
ilköğretim öğrenme ve öğretme ortamı olarak düşünülmeli; böyle bir ortamın yaratılabilmesi için çeşitli 
görsel, işitsel araçlardan yararlanılmalı, düzeye uygun şiirler söyleyiş ilkelerine uygun olarak seslendirilmeli, 
sınıfın da katılımıyla şiirin çocuğun gelişim sürecine olası etkileri belirlenmelidir.) 

- Okulöncesi / ilköğretim dönemindeki çocuklara seslenen, geleneksel ya da sanatçılar tarafından 
yazılmış masalların çocuğun gelişimine olan katkıları nelerdir? Okulöncesi / ilköğretim öğrenme-öğretme 
süreçlerinde masallardan nasıl yararlanılabilir? Masal okuma ya da anlatma etkinliğinde uyulması gereken 
temel kurallar nelerdir? Okulöncesi / ilköğretim dönemindeki çocuklara okunacak / okutulacak ya da 
anlatılacak masallarda bulunması gereken özellikler nelerdir?   (Masalın çocuğun gelişim süreci için önemi, 
derlenen nitelikli örneklerden de yararlanılarak uygulamalarla somutlanmalı. Eğitim ortamı, okulöncesi / 
ilköğretim öğrenme ve öğretme ortamı olarak düşünülmeli; böyle bir ortamın yaratılabilmesi için çeşitli 
görsel, işitsel araçlardan yararlanılmalı, masallar oyunlaştırılmalı, sınıfın da katılımıyla masalın çocuğun 
gelişim sürecine olası etkileri belirlenmelidir.) 

- Mani, sayışmaca ve tekerlemelerin çocuğun gelişimine olan katkıları nelerdir? Mani, sayışmaca ve 
tekerlemelerden okulöncesi / ilköğretim öğrenme-öğretme süreçlerinde nasıl yararlanılabilir? (Mani, 
sayışmaca ve tekerlemelerin çocuğun gelişim süreci için önemi, derlenen nitelikli örneklerden de 
yararlanılarak uygulamalarla somutlanmalı. Eğitim ortamı, okulöncesi / ilköğretim öğrenme ve öğretme 
ortamı olarak düşünülmeli; böyle bir ortamın yaratılabilmesi için çeşitli görsel, işitsel araçlardan 
yararlanılmalı, gerekirse oyunlaştırma etkinlilerine yer verilmeli, sınıfın da katılımıyla mani, sayışmaca ve 
tekerlemelerin çocuğun gelişim sürecine olası etkileri belirlenmelidir.) 

- Bilmecelerin çocuğun gelişimine olan katkıları nelerdir? Hangi bilmece türleri okulöncesinde / 
ilköğretimde kullanılabilir? Okulöncesi / ilköğretim öğrenme-öğretme süreçlerinde, bu bilmecelerden,  
çocuklara hangi davranışları kazandırmak için nasıl yararlanılabilir? Bilmece sorma etkinliğinde uyulması 
gereken temel kurallar nelerdir? Bilmecelerin çocuğun gelişim süreci için önemi, derlenen nitelikli 
örneklerden de yararlanılarak uygulamalarla somutlanmalı. Eğitim ortamı, okulöncesi / ilköğretim öğrenme 
ve öğretme ortamı olarak düşünülmeli; böyle bir ortamın yaratılabilmesi için çeşitli görsel, işitsel araçlardan 
yararlanılmalı, gerekirse oyunlaştırma etkinlilerine yer verilmeli, sınıfın da katılımıyla bilmecelerin çocuğun 
gelişim sürecine olası etkileri belirlenmelidir.) 
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- Fabl’in çocuğun gelişimine olan katkıları nelerdir? Okulöncesi / ilköğretim öğrenme-öğretme 
süreçlerinde fabllerden nasıl yararlanılabilir? Fabl okuma ya da anlatma etkinliğinde uyulması gereken temel 
kurallar nelerdir? Okulöncesi / ilköğretim dönemdeki çocuklara anlatılacak ya da okunacak fabllerde 
bulunması gereken özellikler nelerdir? (Fabl’in çocuğun gelişim süreci için önemi, derlenen nitelikli 
örneklerden de yararlanılarak uygulamalarla somutlanmalı. Eğitim ortamı, okulöncesi / ilköğretim öğrenme 
ve öğretme ortamı olarak düşünülmeli; böyle bir ortamın yaratılabilmesi için çeşitli görsel, işitsel araçlardan 
yararlanılmalı, fabller oyunlaştırılmalı, sınıfın da katılımıyla fabl’in çocuğun gelişim sürecine olası etkileri 
belirlenmelidir.) 

- Destanların, söylencelerin (efsanelerin) çocuğun gelişimine olan katkıları nelerdir? İlköğretim 
öğrenme-öğretme süreçlerinde destan ve söylencelerden nasıl yararlanılabilir?  İlköğretim dönemdeki 
çocuklara anlatılacak ya da okutulacak destan ve söylencelerde bulunması gereken özellikler nelerdir? 
(Destan ve söylencenin çocuğun gelişim süreci için önemi, derlenen nitelikli örneklerden de yararlanılarak 
uygulamalarla somutlanmalı. Eğitim ortamı, ilköğretim öğrenme ve öğretme ortamı olarak düşünülmeli; 
böyle bir ortamın yaratılabilmesi için çeşitli görsel, işitsel araçlardan yararlanılmalı, gerekirse destan ve 
söylenceler oyunlaştırılmalı, sınıfın da katılımıyla destan ve söylencenin çocuğun gelişim sürecine olası 
etkileri belirlenmelidir.) 

- İlköğretim / ortaöğretim dönemindeki çocuklara seslenen nitelikli (sanatçı duyarlığı ile yazılmış) 
romanların çocuğun gelişimine olan katkıları nelerdir?  İlköğretim öğrenme-öğretme süreçlerinde romandan 
nasıl yararlanılabilir? (Romanın çocuğun gelişim sürecindeki önemi,  nitelikli örneklerden de yararlanılarak 
uygulamalarla somutlanmalı. Eğitim ortamı, ilköğretim öğrenme ve öğretme ortamı olarak düşünülmeli; 
böyle bir ortamın yaratılabilmesi için çeşitli görsel, işitsel araçlardan yararlanılmalı, romandaki olayın bir 
bölümü oyunlaştırılmalı, sınıfın da katılımıyla romanın çocuğun gelişim sürecine olası etkileri 
belirlenmelidir.) 

- Çocuk şarkılarının çocuğun gelişimine olan katkıları nelerdir?  Okulöncesi / ilköğretim öğrenme-
öğretme süreçlerinde çocuk şarkılarından nasıl yararlanılabilir? (Çocuk şarkılarının çocuğun gelişim 
sürecindeki önemi, nitelikli örneklerden de yararlanılarak uygulamalarla somutlanmalı.  Eğitim ortamı,  
okulöncesi / ilköğretim öğrenme ve öğretme ortamı olarak düşünülmeli; düzeye uygun şarkılar bireysel ya da 
koro biçiminde seslendirilmeli, sınıfın da katılımıyla çocuk şarkılarının çocuğun gelişim sürecine olası 
etkileri belirlenmelidir.) 

- İnsanların, bitkilerin, hayvanların; çeşitli buluşların ve doğa olaylarının tanıtıldığı öğretici kitapların 
okulöncesi / ilköğretim dönemindeki çocukların eğitimine olan katkıları nelerdir?  Bilgilendirici kitapların 
çocuğun eğitim / gelişim sürecindeki önemi,  nitelikli örneklerden de yararlanılarak uygulamalarla 
somutlanmalı. Eğitim ortamı, okulöncesi / ilköğretim öğrenme ve öğretme ortamı olarak düşünülmeli; böyle 
bir ortamın yaratılabilmesi için çeşitli görsel, işitsel araçlardan yararlanılmalı, sınıfın da katılımıyla 
bilgilendirici kitapların,  çocuğun okul türü öğrenme sürecine olası katkıları belirlenmelidir.) 

Çocuk edebiyatı öğretiminde, yukarıdakilerden başka, “çocuk oyunu”, “çizgi roman”, “anı”, “gezi 
yazısı”, “çocuk dergileri” gibi konular da incelemeye alınabilir. İncelenen her konu, çalışma kümesi 
tarafından öğretim ilke ve yöntemlerine uygun bir anlayışla sınıf ortamında sunulmalı ve bilimsel bir 
yaklaşımla raporlaştırılmalıdır. Çocuk edebiyatı dersinde, öğrencilerin dönem sonu başarılarının 
değerlendirilmesinde, sunu ve raporun niteliği ağırlıklı bir yer tutmalıdır. 

Sonuç:  “Çocuk Edebiyatı” dersinin, öğretmen yetiştiren bütün bölüm programlarında zorunlu ders 
olarak yer alması hem çocuk edebiyatının bilimsel bir çalışma alanı olarak gelişmesine hem de öğretmen 
adaylarının öğrenci-kitap etkileşimi bağlamında bilgi ve beceri edinmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 
bağlamda, çocuk edebiyatı öğretimi programının, lisans programlarının özelliklerine göre çağdaş bir 
anlayışla yapılandırılması gerekmektedir. 

Çocuk edebiyatı öğretimi, çocuk edebiyatı tarihini ve yazınsal türlerin özelliklerini öğretme amacından 
sıyrılıp   “Çocukları, okuma kültürü edinmiş duyarlı bireyler olarak yetiştirebilmek için okulöncesi, ilk ve 
ortaöğretim öğrenme-öğretme süreçlerinde neler yapılmalıdır?” sorusuna,  bilimsel yanıtlar oluşturma 
sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu anlayışla, öğretmen adaylarına çocuk gerçekliği, bir metni edebiyat yapıtı 
kılan ve yapıtın çocuğa göreliğini belirleyen ilkeler uygulamalı çalışmalarla kavratılmalıdır. Çocuk edebiyatı 
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öğretiminden geçmiş bir öğretmen adayı, çocuk edebiyatı yapıtı ile çocukça yapılmış sözde edebiyat metnini 
birbirinden ayırabilmeli; çocuğa seslenen bir yapıtın, hangi yaş grubu için uygun olduğunu,  çocuğun 
gelişimine sağlayacağı katkıları kestirebilmelidir. 

Çocuk edebiyatı öğretimi, öğretmen adayları için bir sanat eğitimi süreci olarak düşünülmelidir. 
Öğretimde, sanatçılar tarafından kurgulanmış metinleri inceleme çalışmaları, öğretmen adaylarına hem 
görsel dilin ve sözcüklerin anlatım ve sezdirme gücünü tanıma hem de bu gücün çocuk gerçekliğine 
uygunluğunu sınama olanağı yaratmalıdır.  

Çocuk edebiyatı öğretimi, kuramsal yargıların uygulamalarla sınandığı, somutlandığı çağdaş bir 
öğrenme-öğretme anlayışıyla yürütülmelidir. Bu yaklaşımın,   öğretmen adaylarına alan bilgisi edinmeleri, 
meslek bilgilerini uygulamaları ve genel kültürlerini geliştirmeleri için ortam hazırlayacağı bilinmelidir. 
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GİRİŞ 

Toplumlar kültürlerini gelecek kuşaklara eğitim yoluyla aktarır. Bu sürecin gerçekleşmesini sağlayan 
araç ise dildir. Dil olmadan ne eğitim alınabilir ne kültür kazanılabilir ne de kültür yenilenebilir. Öyleyse bir 
toplumun eğitim ve kültür yaşamındaki verimi ve başarısı diline gösterdiği özenle ve oradaki yeteneğiyle 
orantılıdır (Göğüş; 1993, s:4). 

Toplumsal yaşamı bu denli etkileyen dil, temel olarak dört beceriye dayanır ve dil öğretiminde bu dört 
beceri alanının bir bütünlük içinde geliştirilmesi gerekir. Bu beceri alanları dinleme, okuma, konuşma ve 
yazmadır. Bir başka deyişle anadili eğitimi bireyin dinlediklerini ve okuduklarını anlamasını, düşündüklerini 
ve tasarladıklarını başkalarına yazılı ve sözlü olarak anlatabilmesini sağlamayı temel amaç edinen bir 
eğitimdir. 

Çocuk anadilini dinleme ve konuşma alanlarıyla sınırlı olmak üzere ilk önce ailede kazanır, okula 
başladıktan sonra okumayı ve yazmayı öğrenir ve hem günlük yaşamında hem de okuldaki öğrenme ve 
öğretme sürecinde bu becerileri kullanır. Anlama ve anlatma ile ilgili bu dört beceri eğitsel başarının da 
belirleyicisi olur. Bu nedenle anadili dersinin akademik bilgiden daha çok, beceri ve alışkanlıkların 
kazanıldığı bir ders olarak görülmesi gerekir. Çünkü dinleme, okuma, konuşma ve yazmanın kurallarını 
bilmekten çok, bu becerileri iletişim sürecinde doğru, etkili ve güvenle kullanabilmek önemlidir. 

İnsanın yaşamını ve başarısını en çok etkileyen anadili becerilerinden birisi okumadır. Okuma eğitim 
programının omurgasını oluşturur. Hangi ders olursa olsun öğretim sürecinde okumaya gereksinim duyulur. 
Böylece okuma sadece anadili derslerinde kazandırılan bir beceri alanı olarak kalmaz öğrenmenin, güzellik 
duygusu kazanmanın ve duyularımızı eğitmenin de en önemli anahtarlarından birisi haline gelir.  

Duyuları eğitilmemiş olan insan, çevresinde olup bitene karşı duyarsız kalır. Bakar göremez, işitir 
duyamaz. Günlük yaşamımızda bunun sayısız örnekleriyle karşılaşıyoruz (İpşiroğlu, N. 1996: 15). Örnek 
vermek gerekirse okuyarak algı duyusunu geliştirmeyen  pek çok insan, başka insanlarla empati kuramıyor, 
onların içinde bulundukları durumu anlamıyor; ancak kendileri benzer bir durumla karşılaştıklarında o 
durumun ne anlama geldiğini kavrayabiliyor.  

Okumanın duyuların eğitimini sağlaması yanında insanın bilgiye ulaşmasını sağlama gibi bir işlevi de 
bulunmaktadır. 

İnsanlığın bilgi evreni her geçen gün genişlemekte ve insanın bu bilgi evreninden yararlanması bir 
zorunluluk haline gelmektedir. Bundan dolayı kişilerin yazılı kültürle daha sıkı bir etkileşim kurmaya 
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gereksinimleri vardır (Sever ve diğerleri 2006, s.26). Birey, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı büyük 
ölçüde okumayı bir araç olarak kullanarak algılar. Eğitim sürecinde çoğunlukla onu kullanarak araştırır ve 
öğrenir. Bu aracın günlük yaşamda yeterince kullanılamaması ya da kullanılmaması bireyin dünya ile olan 
bağlarının zayıflamasına ve kopmasına; eğitim sürecinde ise, başarısız olmasına neden olur.  

Okumanın bireyin yaşamını bu denli etkilemesinden dolayı daha çocukluk döneminde okuma sevgisi ve 
alışkanlığının kazandırılması gerekir. Çocuklar için çok az şey okuma sevgisini kazanmak kadar önemlidir. 
Çocuklara okuma sevgisi kazandırmak; onlara sadece etkinliklerin en çok haz verenini ve en faydalı olanını 
kazandırmak anlamına gelmez; aynı zamanda onlara öğrenmenin gerçek anahtarını vermek anlamına gelir 
(Ryan 2000, s:13). 

Ancak, aileler ve eğitim kurumları olarak çocukların yaşamlarını bu denli etkileyecek olan aracı onlara 
veremediğimizi görüyoruz.  Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan bir habere göre, bir Japon yılda 25, İsveçli 
10, Fransız 7 kitap okuyor. Türkiye'de ise 6 kişiye bir kitap düşüyor. Bu sonuçlar bize Türkiye'de kitap 
okuma alışkanlığının henüz istenilen seviyede olmadığını gösteriyor (Hürriyet , 2006). 

Okuma alışkanlığının temelleri büyük ölçüde ailede atılır. Kitap okumayan bir anne-babanın 
çocuğundan okumaya karşı ilgili olması beklenemez. “Benim çocuğum okumayı sevmiyor” diyen bir 
annenin ya da babanın öncelikle kendilerinin okumaya zaman ayırıp ayırmadıklarına bakmaları gerekir.  
Kitap okuma sıklıkları nedir? Okudukları üzerine kendi aralarında konuşup tartışmaya ne kadar zaman 
ayırabiliyorlar (İpşiroğlu, Z. 1996: 131)? Bu  soruları çoğaltabiliriz. Ancak okuma kültürü yeterince 
gelişmemiş ailelerin çocuklarının okuma alışkanlığını okulda edinmesi de olanaklıdır. Zaman baskısı, eğitim 
programından kaynaklanan nedenlerle öğretmenin bu görevi tam anlamıyla yerine getiremedikleri 
söylenebilir (İpşiroğlu, Z. 1996: 134).  Eğer eğitim programı, özellikle de anadili programı okuma zevk ve 
alışkanlığını kazandıracak bir şekilde yapılandırılırsa, öğretmenin öğrencilerine okuma zevki ve alışkanlığını 
kazandırmasındaki en büyük engellerden birisi ortadan kaldırılmış olur.      

Kitap okuma konusundaki sonuçlar çocuklara ilköğretim döneminde sadece okumayı öğretme ile 
yetinmenin  yeterli olmadığını, aynı zamanda onlara okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırmayı sağlayacak 
bir programa gereksinim duyulduğunu göstermektedir.  Çocukların ilgilerini ve  güdülenmişliklerini sürekli 
uyanık tutacak, okuduklarında ise doyum sağlamalarına yol açacak düzenlemelerin yer aldığı bir Türkçe 
programına gereksinim duyulmaktadır. Çünkü okumanın süreklilik gösteren bir uğraşı olmasını sağlayacak 
en önemli etken bu eylemin hoşlanarak yapılmasıdır.  

Çocuklar yaptıklarından hoşlanmazlar ise yaptıkları işe devam etmek istemezler. Yetişkinler için de 
geçerli olan bu kural her durum ve etkinlik için geçerlidir. Okuma konusunda 1983’ten bu yana yapılan 
araştırmalar okumaya karşı olumlu tutum ile okuma başarısı arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu 
göstermektedir. Okumadan hoşlanmayan çocukların, bir olasılıkla saatlerce bir kitap başında oturmak yerine 
futbol oynamayı ya da televizyon seyretmeyi yeğleyecekleri söylenebilir. Ancak okuma, futbol oynamak 
veya televizyon izlemekten daha çok yaşamı etkiler (Ryan 2000, s:13).  

Çocuğun okuma konusundaki olumsuz tutumunu olumluya çevirmek ona bilgi kazandırmaktan daha zor 
ve karmaşık bir süreç gerektirir. Okumanın önemli olduğunu anlatmak kısa sürede belki onda bilişsel bir 
öğrenme oluşmasını sağlayabilir. Ama bu bilgi okumaya karşı olumlu bir tutum gelişeceği anlamına gelmez. 
Okumanın önemli bir etkinlik olduğunu bilir; fakat okumaz. Ne zaman ki çocuk ilgilerini karşılayan 
metinlerle karşılaşır, okuma güdüsü harekete geçer ve okumaya yaşamında yer vermeye başlar, o zaman 
okuma alışkanlığı gelişmeye başlamıştır. Ancak bu gelişmenin sürmesi için özellikle Türkçe programının bu 
gelişmeyi destekleyecek ve besleyecek nitelikte olması gerekir. 

Problem 

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve çöküş nedenlerinden birisi olarak matbaanın 
yaklaşık üç yüz yıl gecikmeyle alınması ve dolayısıyla toplumda bilginin yaygınlaştırılamaması olarak 
belirtilir. Bu dönemde el yazması olarak yayımlanan eserlerin sayıca az olması nedeniyle geniş kitlelere 
ulaşamaması okuma alışkanlığı kazandırmayı engellerken, günümüzde bu engelin ortadan kalkmasına 
rağmen okuma sevgisi ve alışkanlığının yeterince yaygınlaştığı söylenemez.   
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Türkiye’de kütüphaneden yararlanma oranları, kitap, dergi, gazete vb. yayınların baskı sayıları 
incelendiğinde okuma alışkanlığına sahip olma konusunda iyi bir durumda olmadığımız görülmektedir. Bu 
sonuç yazılı kültürden yeterince yararlanmadığımız anlamına da gelir. 

Eğitim programının bireyin ve  toplumun özellikleri ile gereksinimlerini, konu alanının özelliklerini 
dikkate alan bir yaklaşımla hazırlanması ve geliştirilmesi gerektiği yaygın kabul görmektedir. 

Maslow ve Rogers’ın geliştirdiği hümanistik yaklaşımın eğitime yansımasıyla dikkatler, öğrencilerin 
gereksinimleri, ilgileri ve değerleri üzerinde toplanmıştır. Eğitim programında insan ilişkileri ve öğrencilerin 
gereksinimleri önem kazanmıştır. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak program değerlendirme sürecinde, 
programların öğrencilerin ilgileri, tutumları, değerleri, güdüleri vb. üzerinde etkilerine de bakılmaya 
başlanmıştır (Erden, 1998: 11). 

Konu alanı olarak anadili dersini öncelikle dil sevgisi, dil duyarlılığı, dil sanatı dersi olarak görmek ve 
Türkçe kitaplarında öğrencilerde estetik zevk uyandıracak metinlere yer vermek gerekir (Kavcar, 1999: 146). 
Çünkü, bireyin dil sevgisi ve duyarlılığı kazanmasında, öğrenimi sırasında kendisine sunulan metinler ve 
okuması için salık verilen kitapların bu nitelikleri taşıması önemlidir. 

Bu nedenle İlköğretim Türkçe Programının hem çocukların okumaya yönelik ilgi ve tutumlarını dikkate 
alan hem de onların ilgi ve tutumlarını geliştirmeyi öncelikli amaç edinen bir anlayışla hazırlanması ve 
geliştirilmesi gerekir. 

2004-2005 öğretim yılında deneme uygulaması için seçilen okullarda, 2005-2006 Öğretim yılında ise 
Türkiye’deki bütün İlköğretim okullarında uygulamaya konan Türkçe Programı’nın hedefler, içerik, eğitim 
durumları ve sınama durumları boyutlarıyla çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırabilir mi 
sorusunun yanıtlanması gerekir. 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı Diyarbakır İl merkezindeki beş ilköğretim okulunda görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin uygulama sonuçları ile ilgili görüşlerinden de yararlanılarak, İlköğretim Türkçe Programının 
çocuklarda okuma zevki ve alışkanlığının gelişmesi hedefinin gerçekleşmesi bakımından etkili olup 
olmadığını belirlemek ve bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için Türkçe Programının geliştirilmesine yönelik 
öneriler ortaya koymaktır. 

Önem 

Eğitim programının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi süreci olarak tanımlanabilecek program geliştirme (Erden, 1998: 4), 
programı daha etkili hale getirme çabası olarak da yorumlanabilir.  

Program geliştirme masa başında derslere yeni konular ekleme ya da ders saatlerini düzenleme etkinliği 
olmayıp uygulama sonuçlarına göre eğitim programının bütün boyutları ile ele alınıp değerlendirilmesini 
gerektiren bir süreçtir.  

Bu araştırma ve inceleme okumadan zevk alabilme ve okumayı yaşamının bir parçası haline getirebilme 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından İlköğretim Türkçe Programının yeterince etkili olup olmadığını 
belirleme, söz konusu programı bu iki hedefi gerçekleştirmedeki etkililiği bakımından değerlendirme ve 
çocuklarda okuma zevki ve alışkanlığı geliştirmede daha etkili olabilecek bir Türkçe Programı için öneriler 
ortaya koyma boyutları açısından önemlidir.  

YÖNTEM 

2005-2006 öğretim yılından itibaren Türkiye’deki ilköğretim okulları 1. - 5. sınıflarında uygulamaya 
konulan İlköğretim Türkçe Programı Eğitsel Eleştiri Modeli kullanılarak incelenmiştir. 

Eğitsel eleştiri modeli diğer modellerden farklı olarak niteliksel incelemeye ağırlık vermektedir. Bu 
modelde yeni bir program uygulandıktan sonra, programın niteliksel sonuçları hakkında bilgi toplanması söz 
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konusudur. Nasıl bir opera, film, resim bu konuların uzmanı olan kişiler tarafından eleştiriliyorsa, eğitim 
programı da bu konuda geniş bilgisi olan eleştirme yeteneğine sahip kişiler tarafından benzer şekilde 
değerlendirilebilir (Ornstain ve Hunkins, akt: Erden, 1998: 14).  

İlköğretim Türkçe Programı’nın değerlendirilmesinde kullanılacak sınıf öğretmenlerinin programla ilgili 
görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Diyarbakır il 
merkezindeki 5 ilköğretim okulunda görev yapan 25 sınıf öğretmeniyle yapılan görüşme sırasında kısa notlar 
alınmış; ayrıca onlardan 2004 İlköğretim Türkçe Programı’nın uygulanması sonucunda karşılaştıkları olumlu 
ve olumsuz yönleri yazmaları istenmiştir. Görüşmeden bir hafta sonra okullara gidilerek öğretmenlerin söz 
konusu programla ilgili hazırladıkları raporlar toplanmıştır. Okuma alışkanlığı ile ilgili İlköğretim Türkçe 
Programının değerlendirilmesinde görüşme sırasında alınan kısa notlar ile öğretmenlerin yazılı olarak 
hazırladıkları raporlardan da  yararlanılmıştır. 

BULGULAR ve YORUM 

İlköğretim Türkçe Programı’nda on üç genel amaca yer verilmiştir. Bu amaçların sonuncusu 
öğrencilerin “okuma ve yazma sevgisi ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır” (MEB, 2005: 17). 

Ancak program incelendiğinde, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlayabilecek 
etkinliklere yeterli ölçüde yer verilmezken daha çok okumanın teknik yönüne vurgu yapıldığı görülmektedir.  

“Programda öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla önce okuma kuralları üzerinde 
durulmaktadır. Bu çerçevede okumaya hazırlık, okuma amacını belirleme, amaca uygun yöntem seçme, 
dikkatini yoğunlaştırma ile ilgili kazanımlar verilmektedir. Ardından öğrencilerin okuduklarını anlama ve 
anlamlandırma becerilerine ağırlık verilmektedir. Bu amaçla önbilgilerini kullanma,görsellerden 
yararlanma, zihinde canlandırma,karşılaştırma yapma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, sınıflama, 
değerlendirme, özetleme gibi çeşitli zihinsel becerileri geliştirmeye dönük kazanımlar sıralanmaktadır” 
(M.E.B. 2005: 21).  

Okuma ile ilgili kuralların öğrenilmesi, bir başka deyişle, bu konuda bilişsel bir özellik kazanılması 
okuma alışkanlık ve zevkinin kazanılacağı anlamına gelmez. Bilindiği gibi okuma sevgisi ve alışkanlığı 
duyuşsal bir özelliktir. Diğer duyuşsal özelliklerin içselleştirilmesi sürecindeki güçlükler okuma sevgisi ve 
alışkanlığının kazandırılmasında da söz konusudur. Duyuşsal özelliklerin kazandırılması bilişsel ve 
devinişsel özelliklerin kazandırılmasına göre daha zordur ve modeller sunma, sezgisel yaşantılar sağlama, 
bireye seçme özgürlüğü tanıma vb. etkinliklerin yer aldığı dayançlı bir süreci gerektirir. Okuma alışkanlığı 
okumanın öneminin farkında olma, çevresinde okuyan insanların davranışlarını izleyerek okumanın önemli 
bir uğraş olduğunu sezme, kitap okumaya istekli olma ve giderek artan ölçüde olmak üzere zamanının bir 
bölümünü okumaya ayırma, okumayı diğer günlük uğraşılara yeğleme, okumayı kendi değer sistemi içine 
katma yani içselleştirme ve yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmek gibi özveri gerektiren aşamalı bir 
süreçle kazanılır.   

Hangi düzeyde olursa olsun Türkiye’de uygulanan eğitim programlarının genellikle bilişsel özellikleri 
kazandırmaya ağırlık verdiği söylenebilir. Bu anlayışın nedeni, bilişsel özellikleri kazandırmanın göreli 
olarak daha kolay olması ve belli bir özellikle ilgili bilgi sahibi olmanın o konuda tutum ve alışkanlığa sahip 
olmayla eş tutulmasıdır. Örnek verecek olursak, bazı eğitimciler de dahil olmak üzere bir çok insan okuma 
ve okumanın yararları öğretilirse, aynı zamanda okuma alışkanlığının gelişeceğini kabul etmektedir. Oysa 
okuma konusunda kazanılacak bu gibi bilişsel bir özellik  bireyde okuma alışkanlığı için belki farkındalık 
düzeyinde bir davranış yaratabilir; ama okuma alışkanlığı oluşturmak için yeterli olmaz.  

“2004 programında anadili öğretiminin genelgeçer özelliği/özellikleri yadsınarak Türkçe öğretimi 
zihinsel becerileri edindirme boyutu baskın derslerle aynı tutulmuştur” (Sever, 2005: 178). Programda 
sıklıkla “bilgiyi araştırma, keşfetme, problem çözme, zihinde canlandırma, yeniden yapılandırma” gibi 
terimlerden söz edilmektedir. Öğretim açısından bu ifadeler olumlu olmakla birlikte yeni değildir ve Türkçe 
dersi açısından çok fazla anlamlı da görünmemektedir. Çünkü, dil bir anlamda bilginin ötesinde kullanmaya 
dayalı işlemleri gerektirir (Cemiloğlu, 2005: 196). Programda bilişsel yönün ön plana çıkarılması, okuma 
zevki ve alışkanlığı ile etkinliklere ise yeterince yer verilmemiş olması, çocuklara bu özelliğin 
kazandırılması bakımından programın bir eksikliği olarak değerlendirilebilir. 
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Bu araştırmayı gerçekleştirmek amacıyla yapılan görüşmelerde sınıf öğretmenlerinin büyük bir bölümü 
programda okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmaya yönelik etkinliklere yeterince yer verilmediğini 
belirtmektedirler. Programda öğrencilerin; anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin 
etme, analiz sentez yapma, değerlendirme, bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama, zihninde yapılandırma, 
kendini ifade etme, iletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma, tartışma, problem çözme vb. çeşitli 
zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmalarının ön plana çıkarıldığı belirtilmektedir. Öğretmenler bu bilişsel 
becerileri ortaya çıkarmaya yönelik etkinlikleri düzenlerken, bu becerilerin zaman gerektirmesi nedeniyle, 
kitap okuma alışkanlığını geliştirmeye katkıda bulunacak kütüphane ziyaretleri, imza günleri, ödüllü kitap 
okuma yarışmaları vb. çocuklarda okuma zevki ve alışkanlığının gelişmesine katkıda bulunacak etkinliklere 
yer veremediklerini belirtmektedirler. Bir grup öğretmen bu durumu Türkçe programı ile ilgili hazırladıkları 
raporda; “Serbest okuma etkinliklerine fazla zaman kalmıyor” cümlesiyle belirtirken; başka bir gruptaki 
öğretmenler “Metinler birinci sınıfa göre uzun, içeriği öğrencinin ilgisini çekmeyen ve öğrencinin iç 
dünyasına hitap etmeyen metinlerdi. Seçilen metinlerde kelimeler ve dilbilgisi kurallarına özen 
gösterilmemişti. Bazı etkinlikler öğrencinin seviyesinin üstündeydi. Serbest okuma saatleri ile ilgili etkinlik 
verilmedi” cümleleriyle belirtmişlerdir. Başka bir grup öğretmen ise, “Metinlerin içeriği çoğu zaman 
kazanımlarla örtüşmedi. Akıcı, sürükleyici, anlaşılır ve öyküleyici olmaktan uzaktı. Ayrıca serbest okuma 
saatleri düşünülmemişti” demektedirler. Bu açıklamalardan seçilen metinlerin çocuklarda okuma 
alışkanlığını geliştirmek için temel gereklilik olan düzeye uygun olma, ilgi çekme, merak uyandırma  gibi 
özellikleri taşımadığı anlaşılmaktadır. 

Sever (2005: 177-198),  2004 Programında Türkçe öğretiminin daha çok bilişsel davranışlar 
kazandırmayı amaçladığını belirttikten sonra, seçilen metinlerin düzeye uygun olmaması, dilbilgisi 
kurallarına uyulmaması, anlatımda özensizlikler vb. gibi sınıf öğretmenlerinin de belirttikleri eksikliklere 
vurgu yapmaktadır. Metinlerin düzeye uygun olmaması ile ilgili bu saptama, araştırmamızın aynı konudaki 
bulguları ile  büyük bir benzerlik göstermektedir. 

Programla ilgili değerlendirme yapan bir öğretmen ise, İlköğretim Türkçe Programında yer alan 
açıklamalar, özel işaretler, kazanım numaraları, diyagramlar, sayı ve sembollerle belirtilmesinin programı 
mekanik hale getirdiği ve karmaşıklaştırdığını belirtmiştir. Okuma öğretiminin tıpkı matematiksel işlem 
basamaklarının yer aldığı bir süreç gibi görülmesi, çocuğun sıkılmasına, okumaya karşı olumsuz tutum 
geliştirmesine ve sınıftaki okuma etkinliklerine yeterince katılmamasına yol açar. 

Kendileriyle görüşme yapılan sınıf öğretmenlerinden bazıları çocukların okuma zevki ve alışkanlığı 
kazanmalarını sağlamada etkili olabilecek oyunlar, yarışmalar, ziyaretler, okudukları kitaplarda anlatılanların 
öğrenciler arasında paylaşılmasını sağlayacak anlatım etkinliklerine Yeni İlköğretim Türkçe Programında 
yeterince yer verilmediğini belirtmişlerdir. Oysa, okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak amacını taşıyan 
etkinliklerde çocukların oyun güçlerinden yararlanılması, böylece okumanın eğlenceli bir etkinlik haline 
getirilmesi gerekir. 

Bu konuda  öğretmenlerin yaratıcılığına da bağlı olarak farklı uygulamalara gidilebilir. ABD’de bir 
ilkokul öğretmeninin öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanmalarını olumsuz yönde etkileyen televizyondan 
uzaklaşmalarını ve okumayı eğlenceli bir uğraş olarak algılamalarını sağlamak amacıyla yaptıkları ilginçtir: 

“Kaliforniya’daki bir ilkokulda öğretmenlik yapan Jerry Greif, bundan tam 18 yıl önce,televizyonu 
kapatma fikrinin temellerini atacak bir eylemde bulundu. Onu, bu harekete iten en önemli sebep, 
televizyonun, öğrencilerinin hayatında kitap okumayla yer değiştirmiş olmasıydı. Televizyon seyretme oranı 
arttıkça, çocukların kitap okuma ve ondan zevk alma oranlarında ciddi düşüşler gözlemleyen Jerry Greif, 
“Çok Okuma, Az Televizyon” projesini geliştirdi. Bu proje dahilinde eski bir televizyon okula getirildi ve her 
bir kitabı bitiren öğrenci, televizyona bir etiket yapıştırdı. Amaç, altı haftada bütün televizyonu etiketlerle 
kapatmaktı. Proje başarıyla gerçekleşti ve Greif’in öğrencileri televizyonu etiketlerle kapladılar. Bu proje 
sırasında Jerry Greif’in bazı öğrencileri, iki hafta boyunca okudukları kitap sayısının, bütün hayatları 
boyunca okudukları kitap sayısından fazla olduğunu belirttiler. Daha sonra bu faaliyet ülke çapında 
yayılmaya başladı” (geocities.com). 

2004 Programının sıralamaya çalıştığımız nedenlerle öğrencilerin okuma zevki ve alışkanlığı 
kazanmalarını sağlamada yetersizlikleri olduğu görülmektedir. Türkçe dersinin sadece bilgi kazanılan bir 
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ders olmadığı, daha çok beceri ve duyarlılık kazanılan bir ders olduğu anlayışıyla programın hazırlanması 
gerekirken bunun göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

2004 yılında uygulamaya konulan Türkçe Programının hedefleri arasında yer alan okuma sevgisi ve 
alışkanlığı kazandırma hedefinin gerçekleşmesi açısından programın yeterince etkili olmadığı, iki yıllık 
uygulama sonuçları ile ilgili öğretmenlerin ve alan uzmanlarının değerlendirmelerinden anlaşılmaktadır. 

Eğitim programının hedefleri ile eğitim durumları ve sınama durumları arasında bir bağ  olması gerekir. 
Öğretme-öğrenme sürecinin belirlenen hedefleri gerçekleştirebilecek yaşantıları içermesi gerekir. 2004 
Türkçe Programı incelendiğinde öğrenene bilişsel davranışlar kazandırmanın öncelendiği görülmektedir. 
Hedefler arasında okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırma gibi bir hedef olmasına karşın, öğretim 
etkinliklerinin bu duyuşsal hedefin gerçekleştirilmesine pek de uygun olmadığı görülmektedir. Ayrıca  
programda okuma sevgisi ve alışkanlığı hedefine ulaşılıp ulaşılamadığını anlamamıza yarayacak sınama 
durumlarının belirsiz olduğu görülmektedir. 

Bir eğitim programı düzenlenirken öncelikle eğitimden geçecek bireyin özelliklerini ve gereksinimlerini 
dikkate almak gerekir. Bu düzenlemede dikkat edilecek en önemli konulardan birisi içeriğin eğitilenin 
düzeyine uygun olmasıdır. 2004 Türkçe Programında öğretim içeriğinin ve etkinliklerin tam anlamıyla 
öğrencilerin düzeylerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 

Türkçe Programında etkinliklerin neredeyse formülleştirilmesinin programı karmaşık hale getirdiği 
görülmektedir. Böyle bir düzenleme programı uygulayacak öğretmenlerin zorlanmasına ya da programı hiç 
okumamasına yol açabilir. 

2004 Programında okuma öğretiminde kullanılan yöntemlerde okumanın teknik yönünün gereğinden 
fazla ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Böyle bir uygulama okumanın zevkli bir etkinlik olmasını olumsuz 
yönde etkiler. Ayrıca çocuğun okumaya karşı olan tutumu, onun sadece okumadaki başarısıyla ilgili değil 
aynı zamanda onun okuyucu olarak niteliği ile ilgilidir. Çocuğa okumayı öğretmek ona okuma sevgisini 
kazandırmak anlamına gelmez; bu tür yaklaşımla yapılan öğretim okuma alışkanlığı kazandırmak için 
yeterince etkili olmaz. 

Okuma zevki ve alışkanlığı kazandırma hedefini gerçekleştirmek amacıyla Türkçe Programı ile ilgili 
öneriler de şu şekilde sıralanabilir: 

Bu araştırmada örneklemi Diyarbakır il merkezindeki beş ilköğretim okulundaki 25 öğretmen 
oluşturduğundan, Türkiye’deki uygulamayı yansıtacak şekilde geniş bir örneklemden elde edilecek veriler 
doğrultusunda program geliştirilmelidir. 

Türkçe Programı geliştirilirken Türkçenin bir bilgi dersi olmaktan çok beceri ve alışkanlık dersi 
olduğuna dikkat edilmelidir. 

Okuma zevki alışkanlığı kazandırma hedefi eğitim ve sınama durumları ile ilişkili hale getirilmelidir. 
Başka bir deyişle, bu hedefin geçekleşmesinin hangi yaşantılarla olabileceği ve nasıl gözlemleneceği 
belirlenmelidir. 

Eğitilecek olan bireyin gereksinimleri ve özellikleri eğitim programının tasarımında en belirleyici 
etkenlerden birisidir. Türkçe Programında çocuğa okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak isteniyorsa 
öncelikle programın çocuğun ilgi ve gereksinimlerini dikkate alan bir anlayışla düzenlenmesi ve öğretim 
etkinliklerinin onun düzeyine uygun olması gerekir.  

Okuma zevki ve alışkanlığı gibi duyuşsal davranışların kazandırılmasında sezgisel yaşantıların ve 
eğitilene sunulan modellerin önemi büyüktür. Bu nedenle programda çocuklar için okuma etkinlikleri 
düzenlenirken, bunların eğlendirici olmasına dikkat edilmelidir.  
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TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK YAZINININ YERİ 
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GİRİŞ 

Aksoy (1975:11)’a göre, dil, insanların düşünürlüğünden doğmuş; doğduktan sonra da düşüncelerin 
yaratıcısı olmuştur: Bilgilerimizi, öğrenimimizi, başkalarının  düşüncelerini  dil   yoluyla  elde  ederiz. 
Düşünceler de  dilin  yardımıyla oluşmakta; olgunlaşmaktadır. Düşünceler  yine  dil  biçiminde  ortaya  
konulmakta,  başkalarına ulaştırılmaktadır. Sürekli olarak  düşünce dili, dil de düşünceyi geliştirip  
durmaktadır. Düşünce ya da duyguyu zihinde  doğduğu gibi yansıtabilen  dil, görevini eksiksiz  yapmaktadır. 
Kullanılan dil, anlatılmak istenen  düşünceyi eksiksiz karşılayamıyorsa, ortada olgunlaşmamış  bir    anlatım 
var demektir. Bu, ya dilin  düşünceyi anlatmaya yetecek  oranda gelişmemiş  olmasından  ya da düşünceyi 
anlatmaya   yeterli  olan   dilin iyi   kullanılmamış  olmasından  ileri  gelmektedir.  

Dil, doğru ve güzel   kullanılabildiği  ölçüde  bireyi  zenginleştirip  donanımlı  kılar (Dilidüzgün  
2001:244). Anadilini  etkili  kullanabilme  hem  birey  hem  de toplum  açısından gereklidir. Toplum, bir 
anlamda  bir  “iletişim ağı” olarak  görülebilir. Toplumsal  bir  çevrede yaşayan birey,  gereksinmelerini   
gidermek,  duygu ve düşüncelerini   başkalarıyla  paylaşmak, bilgi   kazanmak  ve   dengeli biçimde 
yaşayabilmek için toplumun öteki bireyleri ile iletişim kurmak zorundadır (Tekin, 1980:18). Kendi  
düşüncelerini  anlatmak  ve   başkalarıyla iletişim  kurmak  isteyen  her insan   anadilinden yararlanmayı  
bilmelidir (Marshall 1994:35).  

ANADİLİ  ÖĞRETİMİ 

Anadili,  başlangıçta anneden  ve  yakın  aile  çevresinden, daha  sonra  da  ilişkili  bulunulan  
çevrelerden  öğrenilen, insanın   bilinçaltına   inen  ve  bireyin  toplumla   en  küçük  bağlarını  oluşturan  
dildir (Aksan, 1994:66).   

Kavcar (1996:1-5)’a  göre, dil eğitiminin  temel amacı  kişilerin  düşünce ve iletişim  becerilerinin 
geliştirilmesidir. Dille  iletişimin  bir  yönünü  anlatma,  öteki  yönünü  anlama oluşturur. Bu  nedenlerle, 
bütün ülkelerin  eğitim sistemlerinde  anadili  eğitimine büyük önem  verilir. Bireyin  anadilinde  kazandığı  
davranışlar, onun,  gerek   okuldaki, gerekse  okul dışındaki   başarısını ve bunun  yanında  çevresine 
uyumunu belirleyen etkenlerdir. 

Anadili öğretiminin amacı, bireylere  etkili,  eksiksiz bir bildirişimi sağlamak, iletişimi  gerçekleştirecek  
dilsel  becerileri kazandırmaktır (İmer, 1990:876). Söz konusu beceriler, bireylerin düşünme güçlerini  
geliştirmekte, toplumsallaşmalarını  ve dış  gerçeklikleri  kavrayışlarını  hızlandırmaktadır. Dil, belli  bir  yaş  
aralığında  kazanılan  bilgi ve beceri alanı değildir. Anadili öğretimi programları, daha çok amaçları  
belirlemektedir. Anadili  öğretimi, bilgi  içerikli  derslerde  olduğu  gibi, belli  dönemlerde  öğretilecek  
konularla  sınırlı  değildir (Sever, 2004:6). 
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ÇOCUK YAZINI   

Çocuk  edebiyatı(yazını), erken  çocukluk   döneminden   başlayıp  ergenlik  dönemini  de  kapsayan  bir  
yaşam  evresinde,  çocukların  dil  gelişimi    ve   anlama   düzeylerine   uygun   olarak  duygu  ve  düşünce  
dünyalarını   sanatsal  niteliği  olan    dilsel  ve  görsel  iletilerle  zenginleştiren,  beğeni  düzeylerini  
yükselten   ürünlerdir (Sever, 2003:9). 

Çocukta   dil  gelişimi  ile  kişilik  gelişimi  iç  içedir, birlikte  olgunlaşır. İleride  yetişkin  kişiliğin   
özellikleri   çocuklukta    bilinçaltına    nasıl    yerleşiyorsa,  anadilin  tadı   da  bilinçaltına  bu  yaşlarda   
yerleşir. Çocukluk   dönemi  kişilik  gelişimi  açısından   olduğu  kadar,   dil  gelişimi  açısından  da  
önemlidir. Bu  nedenle  anadili  öğretimi  ikili  rol  oynar. Hem  kişiliği  geliştirir  hem  de  dil  becerisini 
(Marshall, 1994:31).Bütün  bunlar  için  de çocuklara  sunulacak  metinlerin, okutulacak  kitapların  seçimi  
çok  önemlidir. Çocuk, edebiyat ürünleri, romanlar, öyküler okuyarak   dilini  geliştirir. Edebiyat    ürünleri  
“başarılı    konuşma,  yazma,  dinleme,anlama  için  önemli  bir  etkendir” (Demiray’dan  aktaran: Ateş, 
1998:3). 

İlköğretimden  başlayarak  öğrenciyi, elden geldiğince bol  sayıda  gerçek edebiyat  metinleri  ile  karşı  
karşıya  getirmeye  önem  vermeli; okuma  kitapları  ile dergilerde sayısız  örneği  bulunan  yapay  
manzumelerle,  öğrencinin   dil, anlam,  ritm, gerçeklik  duygusu   köreltilip   tekdüze  hâle   getirilmemelidir 
(Göktürk, 1986:12). Masal, öykü  ve   çocuklar  için  yazılan   diğer  ürünlerin   sanatsal  nitelikleri,  eğitsel   
değerleri  ve  dil  özellikleri   bilinmeden,   bunlardan    eğitimde,  özellikle  de   dil  öğretiminde  
yararlanılması   sakıncalıdır. Kavcar (1994:5)’ın  belirttiği  gibi,  sanatın  insan   ruhuna  işleyen   derin   etki  
gücü  ve edebiyatın  bu  büyülü etkisinden  dil  öğretiminde  de  yararlanılmalıdır. Edebiyata  yalnızca  dil  
becerisi  yönünden  bakıldığında bile  çocuğun  kaderini    değiştirecek  güçte  bir   etkinliktir (Ateş, 1998:2-
3). Öğrenciler  kullandıkları, işlerine yarayan  dile  ilişkin  beceriler   kazanırlar: Ne  kadar  çok  dili  
geliştirecek  ortam  olursa, çocukların  da  dil  becerisi   o  kadar  çok  gelişir. 

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSI  ÖĞRETİM   PROGRAMI(2004) 

Türkçe öğretiminin amacı, Türk Mîlli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak : 

Öğrencilerin; 
1. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dil becerilerini  geliştirmek, 

2.Türkçeyi sevdirmek doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, 

3. Zihinsel gelişimlerine uygun olarak anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, 
tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek, 

4. Metinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek, 

5. Eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, işbirliği yapma, problem çözme ve 
girişimcilik becerilerini geliştirmek, 

6. Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek, 

7. Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek, 

8. Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini 
geliştirmek, 

9. Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama becerilerini geliştirmek,   

10. Kişisel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden gelişmelerini sağlamak, 

11. Millî, manevî, ahlâki, tarihî, kültürel, sosyal ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; millî 
duygu ve düşüncelerini güçlendirmek, 

12. Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak, 

13. Okuma sevgisini ve alışkanlığını kazandırmaktır. 
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TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM ALANLARI 

Dinleme 

Dinleme, konuşan kişinin vermek  istediği  mesajı, pürüzsüz  olarak anlayabilme  ve söz konusu uyarana  
tepkide  bulunabilme etkinliğidir (Demirel, 2002: 68). Çocuğun yaşamında yer alan ilk anadili   ve anlama 
etkinliğidir. Birey, okul  öncesine ait  bütün  bilgi, duygu  ve düşünce evrenini  anadili  yoluyla  oluşturur. 
Dinleme, iletişimin ve öğrenmenin en temel  yoludur. İletişim sürecinde  öğrenmenin  gerçekleşebilmesi söze  
dönüştürülen  bilgi, haber, tutum, duygu  ve düşüncelerin  algılanıp  anlamlandırılması, kavranması  ve 
yorumlanması  birtakım  bilgi, beceri  ve alışkanlıklar  gerektirir (Sever, 2004:10-11). 

İlköğretimde  şiir, masal  ve  öykü  dinlemeye  yer  verilebilir, öğrencilerin  düzeylerine uygun  okuma 
parçaları  yüksek  sesle  okunarak  ya  da  anlatılarak  öğrencilere etkili  dinleme etkinliği  sunulabilir. 
Öğrencileri  dinlemeye alıştırmak  için   içinde  bazı  dilbilgisi  yanlışları bulunan  cümleler  üzerinde  
alıştırma yaptırılabilir; radyo  ve televizyon  programlarından yararlanılabilir (Kavcar  1995:48-49). Kişi 
olarak  bilgi edinmek, zevk almak, eleştirmek ve değerlendirmek için  belirli  düzeyde  bir  dinleme   
alışkanlığını edinmiş  olmamız  gerekir. 

Okuma 

Okuma, bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri,  noktalama   işaretleri  ve öteki  ögeleriyle  görme, algılama  
ve  kavrama  sürecidir (Kavcar, 1995: 40-41). Demirel (2002: 75)’e  göre, okuma, bilişsel davranışlarla 
devinişsel becerilerin ortak çalışmasıyla, yazılı  sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir. Dökmen 
(1994:15), okumanın  bir  algısal  etkinlik, bir düşünme  süreci  olduğunu ifade  etmektedir. Göğüş 
(1978:60), okuma  eylemini görme, seslendirme   yönlerinden  fizyolojik, kavrama yönünden  ruhsal  bir 
süreç  olarak  tanımlamakta, duyu organları ve zihin arasında etkili bir bağlantı bulunmadan, okuma 
etkinliğinin  gerçekleşmeyeceğini  belirtmektedir. Okuma fizyolojik, psikolojik  ve  toplumsal  yönleri   olan 
karmaşık bir  süreçtir.  

Öğrencilere okunan bir  metinden  ne anladıklarını  sormak, okunan ya da anlatılan   bir  öykünün  
oyunlaştırılmasını istemek, radyo  ve televizyondan izledikleri bir  konuşmayı  kısaca anlatmalarını istemek, 
okunan ya da anlatılan bir  konu ile ilgili bir tartışma açmak,  dinledikleri  kısa bir  şiirin  tümünü ya da bazı  
bölümlerini tekrar  ettirmek  okuma becerisini  geliştirir. (Kavcar  1995:51-52)’a  göre, öğrencilerin  okuma 
becerisini  daha  ileriye götürmek  için  onlardan, özet  çıkarma, özetlerini  sınıfa aktarmaları  istenebilir. 

Konuşma 

Konuşma, kişinin her türlü duygu, düşünce, dilek ve iletisini seslerden oluşan dil  aracılığı ile 
bildirmesidir. Konuşma, eğitim öğretimin de temelidir. Okulöncesi  dönemde   bilgilerimizi konuşma 
aracılığı ile   aktarır, konuşmaları dinleyerek   yeni  konuları    öğreniriz. 

Adlandırma, iletişim  kurma, genelleştirme  yapma  ve çevreyi  denetlemeye   ilişkin  önemli  yetilerin  
gelişiminde  dilin   işlevi  olduğunu ; çocukların   konuşmayı  öğrenmekle  birlikte  bu  işlevleri yerine  
getirebildikleri düşünülmektedir (Aktaran: Demirel  2002:89). Konuşma, zamanla  çocukların Türkçede   
kazanacakları   dinleme, okuma, sözcük  dağarcığını zenginleştirme, yazma gibi  becerilerine de bağlı  olarak  
gelişir (Kavcar,  1995:56-59).  Konuşma, ancak  konuşmakla kazanılır. Bunun için  öğrencilerin  okudukları  
metinler  ile ilgili  konular  hakkında soru-yanıt   şeklinde  konuşmaları  sağlanmalıdır. Öğrencilerin  
oyunlaştırma, okuma parçalarındaki varlıkları  canlandırma yapmaları  konuşma  becerisini güçlendirir. 
Metinlerdeki  insan, hayvan, bitki   vb. varlıkların   ses, hareket  ve duygu  bakımından somutlaştırılmaları  
onların anlatım  güçlerini   geliştirir.  

Yazma 

Yazmak, düşündüklerimizi, işittiklerimizi, tasarladıklarımızı yazı ile anlatmaktır. Göğüş (1978:237-
239)’e göre, amaç,genel öğretim  görmekte  olan  öğrencilere,  çeşitli  konular  üzerinde  bilgi, düşünce  ve 
duygularını   anlatma  becerisi   kazandırmaktır. Yazma becerileri de   diğer  dil  becerileri  gibi  etkinliklerle  
kazanılır. Bu  nedenle, öğrencilerin  konular üzerinde   kendi  bilgi, yaşantı, deney, izlenim ve duygularını  
kendi  söz  dağarcıkları  ile  özgürce  bildirmelerine  olanak  tanınmalıdır.  
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Görsel   Okuma  ve  Görsel  Sunu 

Yazılı  metinler    dışında  kalan  şekil, sembol, resim, grafik, tablo, beden  dili, doğa  ve  sosyal   olaylar   
gibi  görselleri  okumak, anlamak  ve  yorumlamaktır. Öğrencilerin   duygu, düşünce  ve  bilgilerini    
görseller   aracılığıyla   başkalarına  aktarmasıdır. Görsel okuma  ve  görsel  sunu   ilköğretim 1.-5.. 
sınıflarında   bağımsız  bir  alan  olarak  ele alınmıştır. İlköğretim   6. – 8. sınıflarında   bu  alan  diğer   
öğrenme  alanları  içine  yayılmıştır. 

ZORUNLU VE SEÇMELİ TEMALAR 

İlköğretim Türkçe Dersi   Öğretim  Programı (2004), işlenecek  metinlerin  “Atatürk”, “Değerlerimiz”, 
“Sağlık ve Çevre”, “Birey ve Toplum” vb.  gibi  içeriklerle  ilgili  olmasını  öngörmektedir. Bu görüşün  
temelindeki  anlayış, “çocukların dünyasının bir bütün olarak görülmesi”dir. Aynı içerikle ilgili metinler bir 
tema oluşturmaktadır. Her temada üç farklı türden (öyküleyici metin, bilgilendirici metin ve şiir) dört metin 
işlenmelidir. İlköğretim Okulları (1.-5.) Türkçe Dersi Öğretiminde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde ele 
alınacak tema sayısı sekizdir. Bu sekiz temanın dördü zorunlu, dördü ise seçmelidir. 

ZORUNLU  TEMALAR  VE İÇERİK  ÖNERİLERİ 

1. ATATÜRK: Atatürk’ün kişilik özellikleri, ailesi, çocuk sevgisi, millet ve vatan sevgisi, Atatürk ve 
eğitim, Atatürk ve güzel sanatlar, Atatürk haftası vb. 

2. DEĞERLERİMİZ: Türk kültürü, Türkçemiz, Cumhuriyet, insan hakları ve demokrasi, önemli 
değerlerimiz (Mevlâna,  Fatih Sultan Mehmet, Yunus Emre, Mimar Sinan, Nasrettin Hoca,  Hacı Bektaş-ı 
Velî) bayramlar ve törenler, türkü, halk oyunları, vatan, kahramanlık, bayrak vb. 

3. SAĞLIK VE ÇEVRE: Temizlik, ağız ve diş sağlığı, vücudumuz, sağlık alanında çalışanlar (doktor, 
hemşire, eczacı…), sağlık hizmetleri, beslenme, yaşadığımız yer (köy, kasaba, şehir) çevre bilinci, toprak, 
ağaç, su, hava olayları, bitkiler, hayvanlar vb. 

4. BİREY VE TOPLUM: Duygular (mutluluk, sevgi, üzüntü…) beğeniler, büyümek, aile, ev, okul, 
misafir, engelliler, yaşlılar, barış, dayanışma, hoşgörü, kurallar vb. 

SEÇMELİ TEMALAR  VE  İÇERİK ÖNERİLERİ 

1. GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE: Tarihi ve turistik yerler, coğrafya, iklim, ürettiklerimiz, şehirler, 
akarsular vb. 

2. YENİLİKLER VE GELİŞMELER: Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler (telefon, bilgisayar 
vb.), sosyal değişimler,  keşifler, buluşlar, vb. 

3. OYUN VE SPOR: İzcilik, takım sporları, bireysel sporlar, yüzme, oyunlar, başarılı sporcular,  
oyuncaklar vb. 

4. DÜNYAMIZ VE UZAY: Gökyüzü, yıldız, ay, gezegen, güneş, bulut, volkanlar, okyanus, iklim, kıta, 
astronot vb. 

5. ÜRETİM –TÜKETİM VE VERİMLİLİK: Meslekler, reklâm, alışveriş, iş yaşamı, giysiler, 
yiyecekler, tasarruf vb. 

6. HAYAL GÜCÜ VE GİZEMLER: Düşler, rüyalar, gizemli olaylar, başka dünyalara yolculuk, 
gökkuşağı vb. 

7. EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER: Sinema, tiyatro, düğün, kutlama, sirk, lunapark, kamp, 
gezi, sınıf ve okul seçimleri, deneyler, tatil vb. 

8. KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER: TBMM, Belediyeler, Valilik, Kaymakamlık, güvenlik 
kurumları, dernekler, üniversiteler, yardım kurumları vb. 
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9. DOĞAL AFETLER: Deprem, sel, çığ, kasırga, arama ve kurtarma, doğal afetlere karşı alınacak 
önlemler vb. 

10. GÜZEL SANATLAR: Resim, ebru, tezhip, hat,  ressamlar, bale, seramik, heykel, müzik, Aşık 
Veysel, Barış Manço, ozanlar vb. 

Milli Eğitim Bakanlığı  tarafından  yazdırılan İlköğretim Türkçe  Ders   Kitabı 1’de  yer  alan   
“DEĞERLERİMİZ”  temasında  yer  alan   aşağıda  adı  ve  yazarları  belirtilen   metinler  sözü  edilen  
çocuk  yazını  ilkeleri   ışığında  gözden  geçirilmiştir. 

Metinler 

1. Metin: KARADAĞ,  Asiye (2005). Keloğlan  ve  Çocuk  Bayramı, İlköğretim  Türkçe  1    Öğretmen  
Kılavuzu  Kitabı.  Ankara:M.E.B. Yayınları. 

“- Ulusal egemenliğin ne olduğunu açıklar mısınız?”, “- İnsanların kendi ülkelerini kendilerinin    
yönetmesidir.”,   “- Evet, çocuklar büyüyünce ülkeyi yönetecekler. Onun için bayramı Atatürk çocuklara 
armağan etmiş.”, “- Hayır, kral da padişah da yok!”, “-İnsanlar  kendi ülkelerini kendileri yönetiyor.”  
Tümceleriyle “Keloğlan  ve  Çocuk  Bayramı”  adlı   metinde   bilgi  iletme  amacı   güdülmektedir. 
“Keloğlan  ve  Çocuk  Bayramı”  adlı   metinde   “ulusal  egemenlik”,  “Atatürk”, “ ülke   yönetimi”, “çocuk  
bayramı”, “kral/padişah”  ile  ilgili  öğrencilere  bir   öykü  anlatılarak  vurgu   yapılmaktadır. Türk  
toplumunda   benimsenen   değerler  okura  sezdirilmektedir. 

Somut   işlemler    döneminde, düşünme   süreçleri   çocuk  tarafından   gözlenebilen   gerçek   olaylara    
yöneliktir. Çocuklar   bu   dönemde   dili  etkili  kullanmakla  birlikte  vatan,  millet, ülke   vb.  soyut    
kavramları   anlama   yeterliğine   henüz   ulaşmamışlardır.  Soyut   kavram  ve  deyimlerin  somut   yollarla   
açıklanması  gerekir (Senemoğlu, 1997:54; Aydın, 2001:40). 

“- Merhaba çocuklar! Oooo!  Bugün ne kadar güzelsiniz? Ne güzel giyinmişsiniz. Gözleriniz pırıl pırıl, 
ışıl ışıl.  "Bayram var." dediler, doğru mu?”, “-Peki, beni tanıyor musunuz? Ben Keloğlan'ım.”, “- Ben bu 
bayramı çok sevdim. Masallardaki  arkadaşlarımla(Pamuk  Prenses, Kırmızı  Başlıklı  Kız, Pinokyo)  biz  de 
bu bayrama katılabilir  miyiz?  tümceleriyle  de  “Keloğlan  ve  Çocuk  Bayramı”  adlı   metinde   tören,  
selamlaşma     örneklerine  yer  verilmektedir. 

Çocuk öykülerinde, öykünülen  kahraman  ve  onun  çocukların   dil,  bilişsel, kişilik  ve  sosyal  
gelişimine  olanak  sağlamaktadır. Masallardaki Keloğlan, yalancı, kurnaz, dolandırıcı, başkasına  ait bir  
şeye  el uzatan  bir  kişiliktir. Çocukların gelişim   özelliklerine    uygun   olmayan   masallarla   desteklenen  
etkinliklerin  çocuğun  ruhsal  gelişimine,   dengeli  ve  sağlıklı  bir  kişilik  yapısı  oluşturmasını  
engelleyeceği   kesindir. 

2. Metin: DAMLA,  Nurdan(2005). Kırmızının Sevinci,  İlköğretim  Türkçe  1    Öğretmen  Kılavuzu  
Kitabı.  Ankara: M.E.B. Yayınları.  

 “Benim adım Kırmızı... Çocuklar beni çok sever. Kırmızı balon, kırmızı top, kırmızı pabuç... Kırmızı 
şeker, kırmızı  bisiklet  onların en  sevdiği  şeydir.”, “Meselâ çocuklar kırmızı elmayı çok severler. Çileği 
de kırmızı olduğu için beğenirler. Kırmızı kiraz, kırmızı gül, kırmızı lâle, çok sevilir. Karpuzun içi de 
kıpkırmızıdır. Sulu ve tatlıdır. ” sözleriyle nesnelerin   “dış  görünüşleri”, özellikleri    betimlenmektedir. 

“Onlar balonlarımla oynarken gökte bir kırmızı uçurtma, bir de süzülen kırmızı Türk bayrağı vardı. 
Bayrak, balon, uçurtma hep benim rengimdeydi. Çok sevindim. En tatlı, en güzel renklerimi çocukların 
önüne serdim. Bayraklarla, balonlarla dünyayı süslediler. En çok bayrağın kırmızı olması sevindirmişti.” 
sözleriyle  toplumun   değerler   dizgesi  sezinletilmektedir. 

Özgürlük, bağımsızlık izlek   ya  da  kavramı  çevresinde  öbeklenen   sözcükler  bütünüyle  sözlüksel  
bir  alan   oluşturulmaktadır. Gökteki “kırmızı uçurtma”,  “süzülen kırmızı Türk bayrağı”  ile  “özgürlük”   ve  
“yüce” kavramlarına gönderme yapılmaktadır.  Birer birer çocukların ellerine balon verilmesi, sevindirilmesi 
ile de özgür insanların mutlu olabilecekleri  sezinletilmektedir. 
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3. Metin: ORAL, Ünver (2005). İki Arkadaş, İlköğretim Türkçe 1 Öğretmen Kılavuzu Kitabı.  Ankara: 
M.E.B. Yayınları. 

“Bizler iki arkadaşız, /Her zaman şakalaşırız. ”,  “İşimiz hep güldürmektir,/ Hem de öğütler vermektir. 
”,  “Benim adım Hacivat, /Karagözsüz etmem rahat! ”, “Bilirsiniz Karagöz'ü, / Neşe verir her bir sözü!” 
Geleneksel  seyirlik  oyunumuz  ve  onun   kahramanlarıyla   ilgili   bilgi   iletmek  amaçlanmaktadır. 
“Şakalaşmak”, “güldürmek”, “neşe  vermek”   sözcükleriyle   “eğlenmek”  kavramını  sunmak  ya  da  
geliştirmek,  gerçekliğin  aynı  alanını  betimlemek  için  kullanılmaktadır. 

4. OĞUZ, Mustafa(2005). Bayram Sevinci, İlköğretim  Türkçe  1    Öğretmen  Kılavuzu  Kitabı.  
Ankara:M.E.B. Yayınları.  

“Biz herkese gittik, /Herkes bize geldi.” dizeleriyle dinsel   bayramlarda, komşular  ve  büyükler  ziyaret   
edilişi  anlatılmaktadır. 

“Ayakkabı dedemden, /Gömlek anneannemden, /Pantolon babamdan, /Kaban annemden /Bir güzel 
giyindim.” Bayramlarda,  yakınlar  arasında   hediyeleşmeler   olur. Daha  çok  da  küçükler   sevindirilir. 
Onlara   çeşitli  giysiler   alınır. Bayramlarda    kişiler    güzel  giyinir, iyi   davranışlar   gösterirler. 

Metinde  “dede”, “anneanne”, “baba”  ve  “anne”   sözcükleri  ile     “aile”  kavramına   gönderme  
yapılmaktadır. “Ayakkabı”, “gömlek”, pantolon” ,   “kaban”  ile  de  giysiler  ve  “güzel  giyinme”  
vurgulanmaktadır. 

“Bayram bir geldi, /Bayram bir gitti.”(…) “Sevgili bayram, /Çok çok sevdik seni. /Sık sık gel emi?”  
Kurgusal  yapıtlarda   hayvanları, cansız  soyut   kavramları  insanlar  gibi  düşündürüp   davrandırma   
“kişileştirme”  olarak  tanımlanabilir(Göğüş, 1998:83).  Yukarıdaki  örnek   dizelerde  “bayram”  kavramı  
kişileştirilmektedir. “Gitmek”  ve  “gelmek”   insansı   özelliklerdir. “  Sevgili   bayram,/ Çok  çok  sevdik  
seni./Sık sık   gel  emi?”  dizeleri  ile  de   onu insanlaştırma    daha  açık  olarak  ortaya  konulmaktadır. 

“Biz herkese gittik, / Herkes bize geldi.” 

Dinsel   bayramlarda, komşular  ve  büyükler  ziyaret   edilmesi, küskünlerin  barışması, insanlar  
arasındaki  ilişkilerin  güçlenmesi   ile  toplumun   değerler   dizgesi  sezinletilmektedir. Bilgi   iletme  amacı   
güdülmektedir. 

SONUÇ  

“Değerlerimiz”   teması  için  seçilen  metinlerin  nerdeyse  tümü  “öğretici” niteliktedir. Metinlerde 
anlatılanlar gerçek yaşamdaki nesneler, varlıklar, durumlar, olaylar, olgularla ilgilidir. Okura, çeşitli  duyma,  
düşünme  ve  hareket  etme  olanakları  sunmamaktadır. Bir  yetişkinin kendince  oluşturduğu  doğrular, 
dilsel  bir  düzenleniş  kaygısı güdülmeden, öğüt  vermek amacıyla  aktarılmaktadır. Yazar/şair, metnindeki   
“boş  alanlar”ın  çocuk  okurca  doldurulmasına  olanak  tanımamaktadır (Kavcar, 1994; Sever, 2005; Sever, 
2003; Dilidüzgün, 2000:256). Kullanılan  dil, duygusal ve çağrışımsal bir nitelik taşımamaktadır. Anlamsal 
çokdeğerlilik söz konusu değildir metinlerde. Sözcükler  temel  anlamlarıyla kullanılmaktadır.  
Çocukluk   dönemi,  dil  gelişimi  açısından  önemlidir. İlköğretimin temel amaçlarından biri, öğrencilerin 
anlama ve anlatma  becerileri  geliştirmektir. Dil  becerisi  bilgi   verme, kural  öğretme  ile   geliştirilemez.  
Dil  becerisi alıştırmalar, etkinlikler  içinde  edinilir. Önemli olan  dili bir iletişim aracı  olarak  etkili bir  
şekilde kullanmak ve iletişim  kurarken dilin  belirli  işlevlerini  yerine getirmede uygun  dil  yapılarının  
kullanılmasını bilmektir. 

Çocuk  evde  anadilini  yeterince   öğrenememektedir. Okula  geldiğinde  de  kendisine  cansız,  yapay,  
kuru  tümceler  belletilerek   okuma   yazma   öğretilmekte, çocuğun  dil  gelişimi  desteklenmemektedir. 
Ders  kitapları  da  ona  dil  bilinci  ve  dil  tadı  verecek  nitelikte  değildir. Çocuk  yazınsal  metinlerde   
dilin  özelliklerini,  kullanımdaki  incelikleri   sezinlemeye  başlamaktadır. Çocuk  edebiyatı  ürünleri,  dilsel  
becerilerin  edinilmesi    sürecinde   çocuklara   “zenginleştirilmiş   bir  dil  çevresi”  sunmakta, çocuk  
okurun   dil  dağarcığını  zenginleştirmektedir. Yazınsal metinlerde,  çocuğa  kuram,  kalıp, kavram  aktarma,  
eyleme  yoktur. Düşsel  yaşam,  serüven   ve  merak  öğesi  vardır. Yazınsal metinlerle  buluşan  çocuk  okur, 
Türkçeyi  neşeli, coşkulu  bir  şekilde  kullanmakta,  anlamakta,  öğrenmekte  ve  edinmektedir 
(Dayıoğlu,1998:7-10 ; Sever, 2003:29). 

 72 



İlköğretimin  bütün  sınıflarında  seçilecek  okuma  parçalarının    belirlenmiş  tema  çevresinde  organik  
bir  bütün  oluşturmasını  öngörülmektedir. Öğretici bir tavırla belirlenen metinler öğrenci ilgi ve bilgi 
düzeylerine uygun düşmemektedir (Polat, 1991:20). Temalar için seçilen metinlerin hem kendi türsel 
duyarlığını hem de öğrenci duyarlığını zedelemektedir (Özdemir, 1993:258). 

İlköğretim Türkçe Öğretim Programı’nda dile  getirilen  anlayışa  göre,  dinleme, okuma ve görsel 
okuma ile alınan bilgiler  öğrenen  kişinin   zihninde sıralama, sınıflama, ilişkilendirme, sorgulama, analiz ve 
sentez yapma gibi çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilmektedir. Bireyin ön bilgileriyle yeni bilgiler 
bütünleştirilerek zihinde yapılandırılmaktadır. Oysa,  Türkçe dersi, bir  bilgi  ve  kural  belletme dersi  değil, 
bir  yaşantı  kazandırma   daha  doğrusu  bir  iletişim  dersidir. İlköğretim Türkçe Öğretim Programında   
dersin   bilişsel   boyutuna  vurgu   yapılması   Türkçe  öğretiminde   önemli  sorunlara   neden   olmaktadır.  
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1. METİN 

KELOĞLAN  VE  ÇOCUK  BAYRAMI 

Keloğlan: 

- Merhaba çocuklar! Oooo!  Bugün ne kadar güzelsiniz? Ne güzel giyinmişsiniz. Gözleriniz pırıl pırıl, 
ışıl ışıl.  "Bayram var." dediler, doğru  mu? 

Bengisu:  

-Evet, bugün bayram! 

Keloğlan:       

-Ne bayramı? 

Yiğit:  

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı... 

Keloğlan:    

-Peki, beni tanıyor musunuz? Ben Keloğlan'ım. 

Keloğlan: 

-Ben çocukken, bizim çocuk bayramımız yoktu. Bir şey daha sorabilir miyim? Ulusal egemenliğin ne    
olduğunu açıklar mısınız?  

Bengisu: 

-İnsanların kendi ülkelerini kendilerinin    yönetmesidir. 

Keloğlan: 

- Niçin çocuk bayramı? Ülkeyi çocuklar mı yönetiyor? 

Yiğit: 

- Evet, çocuklar büyüyünce ülkeyi yönetecekler. Onun için bayramı Atatürk çocuklara armağan etmiş. 

Keloğlan: 

- Şu sarı  saçlı, gözlüklü  çocuk... Şu  örgülü  saçlı,  pembe elbiseli  kız... Bunlar  büyüyünce  ülkeyi    
mi  yönetecekler? Bu  ülkenin  kralı, padişahı   yok mu? 

Bengisu 

- Hayır, kral da padişah da yok! İnsanlar  kendi ülkelerini kendileri yönetiyor. 

Keloğlan: 

- Ben bu bayramı çok sevdim. Masallardaki  arkadaşlarımla  biz  de bu bayrama katılabilir  miyiz? 

Yiğit: 

- Çok mutlu oluruz. Bu bayram hepimizin... 

Asiye KARADAĞ  

Dramatizasyon (Düzenlenmiştir.)  

2. METİN 

KIRMIZININ   SEVİNCİ 

Benim adım Kırmızı... Çocuklar beni çok sever. Kırmızı balon, kırmızı top, kırmızı pabuç... Kırmızı 
şeker, kırmızı  bisiklet  onların en  sevdiği  şeydir. 
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Mesela çocuklar kırmızı elmayı çok severler. Çileği de kırmızı olduğu için beğenirler. Kırmızı kiraz, 
kırmızı gül, kırmızı lâle, çok sevilir. Karpuzun içi de kıpkırmızıdır. Sulu ve tatlıdır. 

Geçenlerde çocuklar oyun oynarken yanlarına bir baloncu geldi. Hepsi de: 

- Balon, balon! diye etrafına toplandılar. Çocukların hepsi aynı renk balon istediler. 

- Kırmızı balon isterim, dediler. 

Baloncu amca şaşırdı. Çünkü  etrafında altı çocuk vardı. Elinde  ise üç balon... Üçüne verse diğer üçü 
üzülecekti. Onları üzmek istemiyordu. Ceplerini karıştırdı. Ceketinin cebinden üç kırmızı balon daha çıkardı. 
Onları teker teker  şişirdi. Birer birer çocukların ellerine verdi. Ne kadar da sevindiler... 

Onlar balonlarımla oynarken gökte bir kırmızı uçurtma, bir de süzülen kırmızı Türk bayrağı vardı. 
Bayrak, balon, uçurtma hep benim rengimdeydi. Çok sevindim. En tatlı, en güzel renklerimi çocukların 
önüne  serdim. Bayraklarla, balonlarla   dünyayı  süslediler. En  çok  bayrağın  kırmızı   olması   sevindirmişti. 

Nurdan DAMLA  

www.iogm.gov.tr 

3.  METİN 

İKİ ARKADAŞ 

Bizler iki arkadaşız,  

Her zaman şakalaşırız. 

Bilirsiniz Karagöz'ü,  

Neşe verir her bir sözü! 

İşimiz hep güldürmektir,  

Hem de öğütler vermektir. 

Siz, kıymetli çocukları,  

Severiz dünyalar kadar! 

Benim adım Hacivat,  

Karagözsüz etmem rahat!  

Seyrederken öğrenin,  

Hem de gülüp eğlenin!  

         Ünver ORAL / Çocuklara Karagöz Şiirleri 

4.METİN 

BAYRAM SEVİNCİ   

  Ayakkabı dedemden,  

Gömlek anneannemden,  

Pantolon babamdan,  

Kaban annemden  

Bir güzel giyindim. 

Biz herkese gittik,  

Herkes bize geldi.  

Bayram bir geldi,  

Bayram bir gitti.  

Sevgili bayram,  

Çok çok sevdik seni.  

Sık sık gel emi?  

  Mustafa OĞUZ  

Sevgi Şiirleri (Kısaltılmıştır.) 
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DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN ÇOCUĞA GÖRELİĞİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Canan KARABABA 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  

Gün geçtikçe daha çok görsel kültüre bağımlılık gösteren çocuklarımızın, nitelikli ve çağdaş bireyler 
olarak yetiştirilmesinde önemli işlevi olan kitap, müzik, resim, tiyatro gibi sanatsal uyaranların yanı sıra ders 
kitaplarının da çocuğun dünyasında önemli rolü vardır. 

Amacımız, sanatsal uyaranları da içeren, anadili duyarlılığını, Türkçenin güzelliğini çocuğa verebilecek, 
yansıtabilecek ders kitaplarıyla çocukların buluşmasını sağlamaktır. 

Okur yazar oranı ve okuma düzeyi yüksek, okumayı seven bireylerin bulunduğu ülkelerin, ders 
kitaplarını incelediğimizde; bu ders kitaplarında sanatsal uyaranlara bol bol yer verildiğini; ülke ve dünya 
yazınının, öğrenenlerle tanıtıldığını görüyoruz. Okumayı seven toplumların, ders ortamında kullandıkları 
kitapların özenle hazırlanmış olması okumayı çekici hale getirmektedir. Evinde hiç kitap okumayan, günlük 
yaşamlarında kitap, dergi, roman, şiirle karşılaştırılamayan çocukların bu ürünlerle karşılaşıp, tanışacağı yer, 
ders kitapları olmalıdır. Bunun yanı sıra ders kitaplarının; çocukların dinleme, okuma, konuşma, yazma ve 
eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilecek  nitelikte olması  da beklenir.  

Yaratıcı, bilimsel, eleştirel düşünme becerilerine sahip, Türkçeye duyarlı, duygu ve düşüncelerini tam 
ve doğru biçimde iletebilen nitelikli, okuryazar bireyler yetiştirebilmek için nitelikli ders kitapları çok önemli 
bir görev üstlenmektedir. Ders kitapları çocukların hem bilgi hem de duyarlılık edinme gereksinmelerini 
karşıladığı sürece; onlara (yani çocuklara) göre olacaktır. 

Bu çalışmada yeni programa göre hazırlanmış ders kitaplarındaki metinler ve bu metinlerin nitelikleri 
incelenmiştir. Ders kitaplarındaki yazınsal metinlerin yanı sıra, kitaplardaki yönergeler, alıştırmalar ve 
etkinlikler birer metin olarak incelenmiş ve öğrenenlerin dört temel dil becerisi geliştirilmeye katkısı 
açısından değerlendirilmiştir.   

Bilindiği gibi anadili eğitimini geliştirmek amacıyla, yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı 
hazırlanmıştır. Yeni programa göre hazırlanmış ders kitaplarında amaç öğrenciyi etkin kılmaktadır. 
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunda, Türkçe Öğretim Programlarında yapılandırıcı 
yaklaşım merkeze alınmakla birlikte, çoklu zeka ve öğrenci merkezli öğrenme gibi çeşitli eğitim 
yaklaşımlarından da yararlanıldığı belirtilmiştir (Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu , M.E.B.  
Ankara  2005:14). 

Bu doğrultuda yapılması beklenen; öğrenciye daha çok düşünme olanağının yaratılması, okuma, yazma, 
dinleme becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin düşüncelerini rahatça ifade edebileceği ortamların 
oluşturulması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi gibi bir çok hedef davranışın öğrenene kazandırılmasıdır.  

Bu çalışmada ilköğretim ders kitaplarından seçilen ve evreni yansıtan örneklerden hareketle ders 
kitaplarında yer alan çeşitli etkinlikler, bu etkinliklerin, yukarıda tanımlanan amaçlara uygunluğu, çocuğa 
göreliği tartışılmıştır. 
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Talim Terbiye Kurulunca onanmış, ders kitaplarından 2005-2006 ders yılında okutulmuş ve 2006-2007 
öğretim döneminde okutulacak ders kitapları 5. ve 6. sınıflardan örnekler verilerek yeni programa göre 
hazırlanmış bu ders kitaplarının çocuğa görelik ve çocuğun gereksinimlerini karşılaması açısından 
incelenmesine çalışılmıştır. İnceleme ders kitaplarının biçim ve içerik özelliklerinin tanımlanması yoluyla 
yapılmıştır. 

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Program ve 
Kılavuzunda Yeni Türkçe Öğretim Programının özellikleri şu şekilde tanımlanmıştır: 

Türkçe Öğretim Programında, 

1. Bilgi ezberlemeye değil, bilgi üretmeye dayalı çağdaş eğitim yaklaşım ve modelleri temel 
alınmıştır. Bunlar; yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zeka yaklaşımı, öğrenci merkezli öğrenme, bireysel 
farklılıklara duyarlı eğitim olarak sıralanabilir. 

2. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem 
çözme, araştırma, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, karar verme, metinler arası okuma, kişisel ve 
sosyal değerlere önem verme gibi temel becerilere yer verilmiştir. 

3. Eğitim alanındaki son bilimsel gelişmeler ve yaklaşımlar çerçevesinde, öğrencinin zihinsel 
becerilerini geliştirmesine ve dil etkili kullanmasına önem verilmiştir. Bu amaçla, metinler arası düşünme, 
anlama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel 
beceriler ön plana çıkarılmıştır. 

4. Öğrenme alanları günümüz dil eğitim anlayışının ve dil becerilerinin gereği olarak; dinleme, 
konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu başlıkları altında ele alınmıştır. Programda görsel 
okuma ve görsel sunu ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmıştır. 

5. Dilbilgisi ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış; diğer öğrenme alanları içinde verilmiştir. 

6. Kazanımların belirlenmesinde; öğrencilerin yaş, düzey, dil ve zihin gelişimleri göz önünde 
bulundurulmuştur. 

7. Yapılandırıcı yaklaşıma göre Türkçe öğretiminde, öğretme-örenme sürecinin aşamaları açıklanmış, 
programdaki bütün kazanımların bu sürece dağılımı örnek olarak gösterilmiştir. 

8. Tematik yaklaşımın bir gereği olarak öğrenme öğretme sürecinde ele alınacak zorunlu ve seçmeli 
temalar ayrıntılı olarak verilmiştir. 

9. Öğrenme, öğretme sürecinde yapılacak çalışmaları göstermek amacıyla, her sınıf düzeyine uygun 
metin işleme ve etkinlik örnekleri verilmiştir. Bu süreçte dinleme, okuma, konuşma, yazma ve görsel okuma 
ve görsel sunu etkinlikleri ayrı ele alınmıştır. 

10. Anlama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla; sıralama, sınıflandırma, eleştirme, tahmin etme, ilişki 
kurma, özetleme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi etkinlikler verilmiştir; ayrıca metin içi, metin 
dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam kurmaya özen gösterilmiştir (Türkçe Dersi Öğretim Programı ve 
Kılavuzu, MEB Ank. 2005:14,15). 

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında;  öğrencinin gereksinimlerine değer veren, 
öğrenciyi merkez alan, öğrenenlerin dil becerilerini geliştirebilecek, her bir öğrenciyi ders süresinde etkin 
kılacak çalışmalara yer verilmesi beklenmektedir.  

Bu doğrultuda anadili eğitiminin amaçlarına ulaşabilmesi için ders kitaplarındaki metinlerin nitelikli ve 
çocuğun dünyasına uygun olması gerekir. Bu nedenle ders kitaplarındaki metinler; metinlere uygun ve onları 
tamamlayan resimlerle,  etkinliklerle donatılmış olmalıdır. 

Aşağıda, ilköğretim 5. sınıf ders kitabındaki metinler ve etkinliklerin çözümlenmesine yer verilmiştir. 
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Yeni yaklaşımlara göre hazırlanmış ilköğretim 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler aşağıdaki 
sırayla yer almıştır: 

1. Hazırlık 

2. Anlama  

3. Metin aracılığıyla öğrenme  

4.  Kendini ifade etme  

5. Ölçme ve Değerlendirme  

Öğretme sürecinin bu sıralamaya göre yapılması önerilmiş, öğretmen kılavuz kitabında da bu başlıklar 
altında yer alacak etkinliklere yer verilmiştir.  

Yeni Türkçe Ders Programına göre hazırlanmış ders kitapları dış özellikler açısından, eski kitaplardan 
daha renkli, daha canlı, resimli ve çocuk dünyasına daha uygun bir görünüme sahiptir. Yeni programa göre 
hazırlanmış Türkçe ders kitapları, metin ve metne uygun resim, grafik, harita vb.’den oluşmuştur. Çalışma 
kitabında ise öğrencilerin yapacağı etkinliklere ilişkin metinler yer almıştır. Öğretmen kılavuz kitabı ile 
öğrenci çalışma ve ders kitapları birbirine paralel hazırlanmıştır. Kitaplarda dördü zorunlu, dördü de seçmeli 
olmak üzere sekiz tema yer almıştır. Her tema, bilgilendirici metin, öyküleyici metin, şiir ve serbest seçilen 
metin olmak üzere toplam dört metinden oluşmuştur. Bu metinlerin çocuğun dünyasına uygun ve ilgi çekici 
olmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca öğretmen kılavuz kitabına her tema için birer de dinleme metni 
konmuştur. 

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 5. sınıf Türkçe Ders Kitabında sekiz tema bulunmaktadır: 
1. Tema: Birey ve Toplum 
2. Tema: Atatürk  
3. Tema: Sağlık ve Çevre 
4. Tema: Yenilikler ve Gelişmeler 
5. Tema: Güzel Sanatlar                           
6. Tema: Değerlerimiz  
7. Tema: Doğal Afetler 
8. Tema: Oyun ve Spor 

5. sınıf ders kitabındaki 2. tema Atatürk’tür.  

Aşağıda Atatürk temasının işlenişi çözümlenerek incelenecektir. Atatürk temasını işlemek için önerilen 
süre dört hafta 24 saattir. Metinlerin işleniş süresi 16 saat olarak belirlenmiştir. Bu temadaki metinler: 

1. Atatürk’le Doğuş 
2. Merhaba Asker 
3. Atatürk’ün Çalışmaları 
4. Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı’dır. 

Bu metinlere ders kitabında yer verilmiştir. Öğrenci çalışma kitabında ise etkinliklerle ilgili metinler 
bulunmaktadır. Çalışma kitabındaki ilk bölüm “Bunları Düşünelim” başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında 
boşlukların doldurulması için beş tümcelik yer ayrılmıştır. Daha sonra boşluk doldurma, sözcüklerin 
anlamlarını tahmin etme, sözcük anlamlarını sözcükten bulma, Atatürk’le ilgili  okunan şiirin ana duygusunu 
yazma, Atatürk’le ilgili bir metinde virgül kullanımını inceleyip; yine bu işareti Atatürk’le ilgili oluşturulmuş 
bir metinde, gerekli yerlerde kullanma gibi alıştırmalara yer verilmiştir. Araştırma çeşitlerine ilişkin, 
örnekleri çoğaltmak olasıdır. Bu yönüyle yeni ders kitaplarının alıştırma çeşitliliği bakımından zengin bir 
görünüme sahip olduğu söylenebilir.  
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Metin aracılığı ile öğrenme bölümünde ise Atatürk’ün bizlere armağanlarından bazılarını belirleyerek 
çiçeğin yapraklarına yazmaları istenmiştir.   

Kendini ifade etme bölümünde ise öğrencilerden eski yönetim şekli ile yeni yönetim şeklini 
karşılaştırmaları istenmiştir. 

Özetle, bu temanın işlenişinde yer alan 41 metinden 24’ü Atatürk’le ilgilidir. 
                    Toplam etkinlik sayısı            = 41 
                    Atatürk’le ilgili metin sayısı  = 24 

Bu 24 metnin dışındaki metinlerde de yine Atatürk’ün kadınlar için sağladığı siyasal ve sosyal haklar, 
Kurtuluş Savaşı, devletin temel amaç ve görevleri gibi konulara yer verilmiştir. 

Bu çözümlemelerden çıkan sonuç: 5. sınıf ders kitabı ve çalışma kitaplarındaki alıştırma çeşitliliği ve 
çokluğuna rağmen, etkinliklerin çoğu “yazınız”, “anlatınız” sözcükleriyle bitmektedir. Çalışma kitabı daha 
çok yazma ağırlıklı etkinlikler ve yönergelerden oluşmaktadır. En az yer verilen etkinlik dinleme becerisini 
geliştirmeye yönelik etkinliklerdir. Toplam 41 etkinlikten 3 tanesi dinleme ile ilgilidir.  

Bu dinleme etkinlikleri bazen diğer becerilerin kazandırılmasıyla birleştirilmiştir. Örneğin seçici 
dinleme etkinliği yapılırken öğrencilerden şiiri dinlemeleri ve verilen boşlukları bitişik el yazısı ile 
doldurmaları istenmiştir. Çocukta tam olarak gelişmemiş bitişik el yazısı ile dinleme becerisinin aynı anda 
yapılması etkinliğin dinleme ve anlama, amacının dışına çıkmaktadır. Türkçe kitaplarının temaya göre 
biçimlendirilmesiyle, konuları işlerken bol tekrara yer verilmiştir. Böylelikle kavram alanı daralmış ve 
öğrenen için metinlerdeki yinelemeler can sıkıcı bir boyuta ulaşmıştır. 

Programın hedeflerinde geliştirilmesi gereken beceriler dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel 
okuma ve görsel sunu olarak tanımlanırken kitaptaki etkinlikler daha çok yazma becerisini geliştirecek 
şekilde yapılandırılmıştır. Kitaptaki resimler özenle seçilmiş olmasına rağmen, bu resimlerin çoğu görsel 
sunu ve okumayı güçlendirecek nitelikte değildir. 

Dilbilgisi ile ilgili alıştırma ve etkinliklerin incelenmesi sonucunda;  Türkçe derslerinde dil becerilerinin 
gelişmesine önem verme; dilbilgisi tanımlarına yer vermeme; dilbilgisi konularının dışlanması şeklinde 
yorumlanmış; kitaplarda dilbilgisi konularının metne ve işlenişe sindirilmesi ilkesi, dilbilgisi konularının 
bazı yerlere serpiştirilmesi, bazı konu ve yönergeler arasına sıkıştırılması şeklinde yorumlanıp etkinliklerin 
yanlış bir şekilde yapılandırılmasına yol açmıştır (2. çalışma, 6. etkinlikte noktalama işaretlerinin sunuluşu 
gibi). 

6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 

OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİLBİLGİSİ  
 
 Etkinlik sayısı Etkinlik sayısı Etkinlik sayısı Etkinlik sayısı Etkinlik sayısı 

1. Tema: Okuma Kültürü 14 6 5 7 17 

2. Tema: Atatürk 22 4 7 9 19 

3. Tema: Duygular ve Hayaller 6 7 1 14 18 

4. Tema: Sevgi 12 5 9 10 20 
5. Tema: Zaman ve Mekan 9 4 4 16 13 

6. Tema: Doğa ve Evren 13 6 3 8 12 

TOPLAM 76 32 29 64 99 

Atatürk Teması,  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında 16 sayfa, öğrenci çalışma kitabında ise 28 sayfada 
işlenmiştir. 

Noktalama işaretleri ile ilgili çalışmalarda, öğrencilerden noktanın kullanıldığı yerleri yazmaları 
istenmiştir. Ancak öğrenci bunu daha önceden öğrendiği ve benzeri alıştırmalarla 5. sınıfta yine Atatürk 
teması içinde karşılaştığı için bu çalışma öğrencinin bilgi ve becerisini geliştirecek nitelikte değildir. 
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Çalışma kitabında yer alan etkinliklerin çoğu öğrenciyi yazmaya yönlendirecek nitelik sergilerken kimi 
zaman öğrencinin yeterliğini zorlayacak etkinliklere de rastlanmaktadır. Örneğin, öğrencilerden 
“Okuduğunuz Atatürk ve O’nun Büyük Eseri  adlı metinden hareketle Atatürk ve Kurtuluş Savaşını anlatan 
bir şiir yazmaları istenmiştir. 6. sınıf öğrencisi, bu konuda şiir yazmaya ilişkin hazırlık yapmadan şiir 
yazımına geçilmesi zorlayıcı ve sınırlayıcı bir etkinliktir. Bunun yerine “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
denildiğinde neler hissediyorsunuz, bunları anlatınız” gibi yönergelerle sadece şiir yazmayı eğilimli 
öğrenciler değil, bütün öğrenciler yazmaya yönlendirilebilirdi. 

Çalışma kitabında, “Atatürk’ten Son Mektup” adlı dinleme metni ile ilgili 10 etkinlik bulunmaktadır. 

1. etkinlik metni dinlerken cevaplanması gereken sorulardan oluşmuştur. Buradaki sorun, öğrencinin 
metni dinleme aşamasında cevapları yazarken metinden uzaklaşabileceği kaygısıdır (sayfa 44). 

3. etkinlik “Atatürk hâlâ yaşıyor olsaydı bilim ve teknikle ilgili neler söylerdiniz” sorusuna dayalıdır. 
Bu etkinlik iyi düzenlenmiştir ve öğrencilerinin duyuş ve düşünüş dünyasına seslenebilecek niteliktedir.    

4., 5., 6. etkinlikler noktalama işaretlerini kavramaya yöneliktir. Örnekler de yine Atatürk’le ilgilidir. 

Öğretmen kitabında öğrenciyi metne hazırlarken neler yapılması gerektiği verilirken, öğrenci ders kitabı 
ve çalışma kitabında öğrenciyi metne hazırlayıcı veya metinle ilişkilendirilen konulara (noktalama, dilbilgisi 
vb.) hazırlayıcı bilgilere yer verilmemiştir. Bu durum, öğrenci merkezli eğitim içerisinde “öğrencinin hedefle 
ilgili bilgilendirilmesi” anlayışına ters bir durumdur. Aynı durum her konunun sonunda yer alan kendini 
değerlendirme formu için de söz konusudur. Kendini değerlendirme formları; öğrenciye, öğrenme sürecini 
izleme ve değerlendirme konusunda sorumluluk verecek, öğrenciyi özerk olmaya yönlendirecek önemli ve 
olumlu bir çalışmadır. 

Türkçe ders kitaplarında da her tema sonunda bulunan değerlendirme formuyla, öğrenci kendi 
gelişimini değerlendirmektedir. Ancak çalışma ve ders kitabında, konuşma etkinliklerine yeterince yer 
verilmezken, değerlendirme kısmında yer verilmesi de konu içindeki metinlerle sonuç metin arasında 
tutarsızlık oluşturmakla birlikte öğrenciden daha önce hiç karşılaşmadığı durumları değerlendirmesi 
istenmiştir. 

Sonuç 

1. Yeni programa göre hazırlanmış Türkçe ders kitaplarında genel olarak dil öğretim ilkelerine sadık 
kalınmıştır. 

2. Yeni İlköğretim Türkçe Dersi Programı ve Kılavuzunda, dil öğretim yöntem ve hedefleri ayrıntılı 
olarak belirlenmiş ve sıralanmıştır. Ancak burada önemli bir nokta programda, Türkçe ders kitaplarının 
çağdaş dil öğretimi; yöntemleri, teknikleri ve yaklaşımlarına göre yazılacağı belirtilirken; kitap yazarlarının 
ve bu kitapları kullanacak öğretmenlerin ne derece bu yeniliklere hazır oldukları veya tanıdıkları, göz önünde 
bulundurulmamıştır. 

3. Türkçe ders kitaplarında dört dil becerisinin birlikte geliştirilmesi gerekirken etkinliklerde en çok 
yazma becerisine yer verilmesi dikkat çekicidir. Yazma becerisini, geliştirmeye yönelik etkinlikler çok 
çeşitliyken dinleme ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve yönergeler çok sınırlıdır. 

4. Dil derslerinde yaratıcı olmak, metin oluşturmak şeklinde yorumlanabilse de öğrenciyi metin 
oluşturma süreciyle ilgili; bilgilendirmeden, yazınız (şiir veya kompozisyon) yönergesini vermek, öğrencide 
yaratıcı yazma becerisini geliştirmeye yeterli olmayacaktır. 

Öneriler 

1. Ders kitaplarındaki metinlerin dili; öğrenenlere Türkçeyi sevdirecek, Türkçenin varsıllığını 
benimsetecek nitelikte olmalıdır. 

2. Metinlerin örgüsü ve iletisi öğrencilerin ilgisini çekebilecek nitelikte olmalı, etkinliklerle; çocuk ve 
metin arasında yazınsal iletişim kurulmalıdır. 
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3. Kitap okumanın, dil becerilerini geliştirdiği, kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle öğrenciler, 
nitelikli yazın ürünlerini okumaya ders kitapları aracılığıyla da yönlendirilmelidir. 

4. Türkçenin dil özelliklerini bilmekle, dilbilgisi kurallarını ezberlemek arasındaki farkın bilinciyle ders 
kitabı metinleri oluşturulmaktadır. 

5. “Dilbilgisi öğretimi nasıl yapılmalı?” konusu tekrar gözden geçirilmelidir. 

6. Dil eğitimi bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Dil eğitimi, diğer derslerden bağımsız 
düşünülmemelidir. Öğrenenlerin diğer derslerde de karşılaştıkları metinler Türkçe derslerindeki kadar dile 
duyarlı, yabancı sözcüklerden arınmış ve kusursuz olmalıdır. 

7. Diğer derslerle bağlantı kurma, tema veya konuların belirlenmesinde de göz önünde tutulmalıdır. 
Örneğin, Atatürk konusunun işlenmesi gibi büyük duyarlılık gösterilmesi gereken bir konu, hangi derste, ne 
zaman, nasıl, ne sıklıkla işleniyor (iyi) izlenmeli ve yine bütüncül bir yaklaşımla plan yapılmalıdır. Aynı 
zaman diliminde hem sosyal bilgiler dersinde hem de Türkçe dersinde Atatürk konusunu ele almak ve 
Türkçe dersinde de tarih bilgisi içeren metinlerle öğrenciyi karşılaştırmak, öğrencinin o konuya ilgisini ve 
bilgilenme isteğini azaltacaktır. Atatürk temasının 5. sınıfta da 6. sınıfta da ekim-kasım aylarında ve birbirine 
benzer metinler, örnekler ve konu aktarımıyla verilmesi; öğretim sürecini ve öğretmeni sınırlayıcı 
niteliktedir.  

8. Unutulmamalıdır ki bir ders kitabının çocuğa göreliği; çocuğun gereksinimlerini sağladığı kadardır. 

Kaynaklar 

İlköğretim 5. sınıf Türkçe Ders Kitabı 

İlköğretim 5. sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı MEB Yayınları, Ankara 2006 

İlköğretim 6. sınıf Türkçe Ders Kitabı 

İlköğretim 6. sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı MEB Yayınları, Ankara 2006 
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN TÜRSEL/ 
YAZINSAL NİTELİĞİ 

Öğr. Gör. Zekeriya KAYA 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  

 
Türkçe öğretimi çocuğa öncelikle okuma, dinleme; konuşma ve yazmadan oluşan temel dil becerilerini  

kazandırmayı; kazandırdığı bu becerileri geliştirmeyi amaç edinir. Öğretimin başarısı; öğretmen, uygulanan 
yaklaşım, yöntem vb.nin yanı sıra  Türkçe dersi kitaplarındaki metinlerin niteliğine bağlıdır. 

Yedi büyük coğrafi bölgeye ayrılan ülkemizde  hem bölgeler arasında hem de bölgelerin kendi içinde 
farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, Ankara’nın merkeziyle ilçeleri arasında -hatta merkezin semtleri 
arasında insanların yaşam düzeyleri, kültürleri bakımından küçümsenmeyecek ayrılıklar vardır. Bunun 
sonucu olarak, değişik bölgelerde yaşayan çocukların bilgi, ilgi ve gereksinimlerinde de farklılık ortaya 
çıkmaktadır.  

Oysa biz bölgesel ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmuyor - örneğin, yurt genelinde 
dördüncü sınıfa giden bütün öğrencileri aynı düzeyde görüyor - ders kitaplarını da bu bağlamda hazırlıyoruz. 
Ülkemiz koşullarıyla ilgili değişkenleri göz önünde bulundurarak her yönüyle yetkin bir ders kitabı 
hazırlamak güçtür. Üstelik ülkemizde ders kitapları eğitim öğretimin temel ve çoğu kez tek kaynağıdır.  Bu 
durumda, sorumluluğu artan Milli Eğitim Bakanlığı’nın  ders kitaplarını bu gerçeği göz önünde bulundurarak 
hazırlaması beklenir.  

Ders kitaplarındaki metinler öncelikle öğrencileri sarmalı, onlara okuma zevk ve alışkanlığı 
kazandırmalıdır. İlk öğrenim, çocuğun bazı yazınsal türleri tanıma aşamasıdır. Ders kitabında güzel örnekler 
okuyan çocuk, onlardan alacağı tatla - sevilen  yiyeceğin sık istenmesi gibi - başkalarını da okumak 
isteyecektir. Bu nedenle, Türkçe öğretiminde ders kitapları, çocuğu başka yapıtlara yönlendiren bir araç 
olarak görülmeli, kitaplarda çocuğa duygu eğitimi, dil eğitimi, sanat eğitimi verebilecek yetkinlikte örneklere 
yer verilmelidir. Bunun için de metinler hem türlerin temel özelliklerini sezdirebilmeli hem de içerik olarak 
çocuğun yaşamıyla ilişkilendirebileceği türden, onun düzeyine, duygu ve düşünce evrenine uygun olmalı. 
Metinler çocuksu değil, çocuğa göre olmalı. Okunan metin çocukta merak duygusu uyandırmalı, çocuğu  ele 
alınan konuyla  ilgili düşündürmeli, onun  konuya ilişkin duyarlıklarını geliştirmelidir. Seçkin örneklere 
dayandırılan öğretim; okuyan, eleştirel düşünen, Türkçe duyarlığı, bilinci ve sevgisi kazanmış yurttaşlar 
yetiştirmede daha başarılı olur. 

Okuduğu roman ve öykülerdeki farklı yaşam durumlarının tanığı olan çocuk yaşam deneyimini 
zenginleştirir; yapıt aracılığıyla yazarın ya da ozanın düş evrenine, duygu evrenine girer, onun duyarlığını 
paylaşır. Yazınsal yapıtlar aracılığıyla  bir eylemin, bir sözün başkalarının duygularını, yaşamlarını nasıl 
etkilediğini görür. Metindeki kahramanlarla özdeşim kurar; kendini onların yerine koyarak duygularına ortak 
olur. Başkalarının acısına, sevincine katılmayı öğrenir. Şiir okuyarak duyma, sezme becerisini geliştirir, 
duyarlık kazanır.  Başka bir söyleyişle insanlaşır.  Özetlemek gerekirse metinler, Türkçe öğretiminin başat 
amacı olan  “okur” yetiştirmeye elverişli olmalıdır.   
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Anne baba olarak, öğretmen olarak, hatta toplum olarak; özellikle de devlet olarak çocuğa ilişkin temel 
kaygımızın onun eğitimi olduğunu söyleyebiliriz.  “Ağaç yaş iken eğilir.” “Demir tavında dövülür.” demiş 
atalarımız.  “Çamur yumuşak ve ıslak; çabuk, çabuk olalım./ Durmadan dönen çark biçim versin ona.”diyor 
Latin ozanı  Persius (Montaigne, 1987:38). (1) 

Özlü sözlerde de belirtildiği gibi çocukları eğitmede zaman kavramı önemlidir. Ne yapılacaksa 
zamanında yapılmalı, ne verilecekse zamanında verilmelidir. Kuruyan ağaca, tavında olmayan demire, 
kurumuş çamura biçim verilememesi gibi, çağında kazandırılması gereken davranış ya da kazanımları 
çocuğa sonradan kazandırmak  güçtür. Bu nedenle, iyi yurttaş olsun diye çocuğa küçük yaşta yurt sevgisi, 
Atatürk sevgisi, bayrak sevgisi, insanlık sevgisi, doğa sevgisi vb. aşılamak, çocukta Türkçe bilinci 
oluşturabilmek için çaba harcanır. Bu kaygı nedeniyle ders kitaplarımız eğitici, bilgilendirici metinlerle dolu.  

Peki, amaçlanan insanı yetiştirebiliyor muyuz? Daha açık söylemek gerekirse; yurdumuzu, ulusumuzu, 
doğayı, insanlığı  seviyor muyuz? Sevmek, “seviyoruz” demekle olmaz. Uygulamaya, davranışa, sonuca 
bakmak gerekir. Örneğin, Atatürk’ü tanıyor, onu seviyor muyuz? Dediklerinden hangisini yapabildik? 
Bıraktıklarından hangisini geliştirebildik? Kuruluşunun üzerinden seksen yıldan fazla bir süre geçmiş olan 
Cumhuriyet  şimdi böyle mi olmalıydı? Ekonomide, iç ve dış işlerimizde özgür müyüz? Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a çıktığını bilseniz ne olacak onun düşüncelerine yabancı kaldıktan sonra? Cumhuriyetin 29 
Ekim 1923’te ilan edildiğini bilmeseniz neyiniz eksilir çağdaş bir düşünce yapınız yoksa? Türkçe sevgisi, dil 
bilinci,  aşılayabildik mi insanımıza? Aşılayabilseydik sokaklarımız, caddelerimiz böyle kirlenir miydi? En 
üst düzeyde eğitim görmüş insanlarımız bile kaçar mıydı kendi dilinden, kültüründen? Bu denli yabancılaşır 
mıydık kendimize? Bu denli çok  “yerli Corc” olur muydu bu ülkede? 

Bu çalışmada, MEB’in hazırladığı ilköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin 
durumu ele alınmıştır. Bu konuda ilk söylenmesi gereken, ders kitaplarının, daha çok, öğrencileri 
bilgilendirmeyi amaçlayan temalara dayalı olarak hazırlandığıdır. Kitaba alınan metinler de genellikle bu 
anlayışa göre seçilmiştir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda temalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

Birey ve Toplum (ortak) 
Atatürk (ortak) 
Sağlık ve Çevre (ortak) 
Üretim -Tüketim ve Verimlilik (4. sınıf) 
Yenilikler ve Gelişmeler (ortak) 
Güzel Sanatlar (ortak) 
Değerlerimiz  (ortak) 
Güzel Ülkem Türkiye (4. sınıf) 
Doğal Afetler (5. sınıf) 
Oyun ve Spor  (5. sınıf) 
İçeriklerinin sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinde kavratılmasının daha uygun olduğunu 

düşündüğümüz temalara (adlarına)  bakılarak da ders kitaplarının öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik  
metinlerle oluşturulduğunu söyleyebiliriz.   

Belirtilmesi gereken bir başka durum da kitaplara alınan metinlerin çoğunun sonunda  
“Düzenlenmiştir.”  açıklamasının yer aldığıdır. Metinler ya kısaltılmış ya da değişik açılardan yeniden 
düzenlenmiştir. İster kısaltılmış, ister üzerinde başka bir değişiklik yapılmış olsun, her iki durumda da 
metnin özgünlüğü bozulmuştur. Bu gerçek, ülkemizde bugünkü anlayışa göre hazırlanan ders kitaplarına 
uygun metinlerin  azlığına da işaret etmektedir. 

MEB Yayını olan İlköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarından alınan aşağıdaki metinlere şöyle bir 
göz atalım: 

4. sınıf  Türkçe kitabı: 

KAZLARIN UÇUŞU        Abdullah Araz 

Kazları havada uçarken gördünüz mü hiç? (“havada” sözcüğü gereksiz) Kazlar, özellikle göç ederken  
farklı bir uçuş tekniği kullanırlar. Öyle çevremizde gördüğümüz kuşlar gibi dağınık uçmazlar. Göç eden 
yaban kazları V şekli oluşturarak uçarlar. (…) Böylece varmak istedikleri yere yarıdan fazla enerji tasarrufu 
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sağlayarak ulaşıyorlarmış.  (ÖKK 49. sayfa) … Yorulan kaz arkaya geçiyor, onun yerini hemen arkasındaki 
alıyor.  (ÖKK 50. sayfa) 

• Metinde geniş, şimdiki, şimdiki zamanının söylentisi (rivayeti) olmak üzere üç değişik zaman 
kullanılmıştır.   

• Kazların uçuşunun “V”ye benzetilmesi iyi bir söyleyiş değil. Ters “V” ya da ok ucuna 
benzetilebilirdi.  

BİR HABER                  Nesrin Baraz  

“…Mustafa Kemal  Samsun’a  giderken önce Havza’ya uğrar. Oradan İstanbul’daki arkadaşlarına sağ 
salim geldiğini, bundan sonra neler yapılacağını bildiren bir telgraf çekmek ister. Telgrafhaneye gelir…” 
(ÖKK 65. sayfa) 

• Paragraftaki bilgi yanlışını basit bir gözden kaçma olarak değerlendirme olanağı yoktur. Metni 
yazanın, kitabı hazırlayanların, denetleyenlerin; Havza’nın haritadaki yerini, Atatürk’ün  Samsun’a nasıl 
gittiğini, dolayısıyla Kurtuluş Savaşı’nı bilmedikleri anlaşılıyor. İşin düşündürücü olan bir başka yönü de bu 
metni öğrencilerine okutan on binlerce öğretmenin bu aymazlık karşısındaki sessizliğidir.  

BEN MUSTAFA KEMAL                Aydoğan Yavaşlı  

“…Tek güvencemiz Türk ulusu idi.”   

 “… Mutluyum ki büyük Türk Ulusu, bütün bu yenilikleri destekledi ve yanımda yer aldı.”  (ÖKK 
69.sayfa) 

• Yazımda tutarsızlık. 

TBMM oy birliğiyle aldığı kararla bana “mareşallik” rütbesini ve “gazi” ünvanını verdi. (ÖKK 
70.sayfa) 

• Sözcüğün yazımında yanlışlık. 

Sevgili yavrularım, laiklik yaptığımız ve yapacağımız yeniliklerin temel taşıydı.”  

“Arkadaşlar, dünyada esas olan barıştır. Yurtta ve dünyada barış. Barış için gelecek her çağrıya 
koşunuz.” (ÖKK 70. sayfa) 

• Okura seslenişte tutarsızlık.  

RENKLER OLMASAYDI               (ÖKK’ye son sayfası alınmadığı için yazanı belli değil.) 

“… Renk tanecikleri hangi rengi yansıtıyorsa biz cisimleri o renkte görürüz. Meselâ  yaprak, üzerine 
gelen ışıktan sadece yeşili yansıttığı için yeşil görürüz. Toprak, sadece kahverengiyi yansıttığı için 
kahverengi görünür. (ÖKK 91. sayfa) 

• Türkçe ders kitabında “mesela” yerine “örneğin”in kullanılması daha uygun değil mi?  

• Toprak kahverengi mi görünür?  “Toprak rengi”, “boz” sözcükleri hemen her sözlükte yer 
almaktadır. 

YERLİ BESİNLERİMİZ                                          Beytullah Hatoğlu 

Ayvamız altın gibi, 
Kirazlar beşibirlik. 
Bak karpuzlar ne iri 
Ege’nin bal inciri, 
Yerli besin yemeli. 
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Güneyden narenciye, 
Dağılır tüm ülkeye. 
Kayısı Malatyalı, 
Karadeniz’den fındık, 
Gel de afiyetle ye. 
 
Tadı var diş diş narın, 
Yeri ayrı kaşarın. 
Kelle peyniri göz göz, 
Muza söylenir mi söz? 
Süt erik ilkbaharın. 
 
Baklagiller kış dostu, 
Yanında pirinç pilav, 
Birazcık da komposto. 
İşte yerli bir sofra, 
Gel de ye doya doya. 
 
Pastırma Kayserili, 
Mercimek Güneydoğu, 
Patates Nevşehirli, 
Zeytin mideler dostu, 
Bol bol üzüm yemeli. 

• Metnin yazınsal değer taşıdığı söylenebilir mi? 

Yukarıdaki metin öğrencide şiir okuma isteği uyandırır mı?  “… Türkçemizin güzelliklerinin 
yansıtılmadığı, zorlama bir biçemle yaratılan ürünlerin, çocukların kavramsal gelişimine ve dilsel 
beğenilerine katkı sağlamayacağı açıktır. Öte yandan, güdümlü yayın olarak da adlandırabileceğimiz, bir 
ideolojinin ya da bir inancın sözcülüğünü yapan kitapların, çocuğun duygu ve düşünce sağlığını olumsuz 
yönde etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Çocuğun dilsel beğenilerini anadilinin anlatım olanaklarıyla eğitme anlayışından uzak çocuksu yayınlar 
ile çocuğu bir yetişkinin kendince oluşturduğu doğrulara bağımlı kılmak isteyen güdümlü yayınlar; 
çocuklarda kitap ve edebiyat adına yanlış kanıların oluşmasına, zamanla çocuğun okuma isteğinin 
körelmesine, sonuçta, çocukla kitap arasında engellerin oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle, özellikle, 
çocuğun dil ve anlam evrenine uygun olmayan, yapay ve çocuksu bir biçemin kullanıldığı kitaplar, anadili 
sevgisinin ve bilincinin gelişimini engelleyici bir etken olarak görülmelidir.” diyor  Sedat Sever (Sever, 
2003:10). (2) 

 

TÜRKÇEMİZ             Rıfat Ilgaz  
Annenden öğrendiğinle yetinme 
Çocuğum, Türkçeni geliştir. 
Dilimiz öylesine güzel ki  
Durgun göllerimizce duru, 
Akar sularımızca coşkulu... 
Ne var ki çocuğum, 
Güzellik de bakım ister! 
 
Önce türkülerimizi öğren, 
Seni büyüten ninnilerimizi belle, 
Gidenlere yakılan ağıtları... 
Her sözün en güzeli Türkçemizde, 
Diline takılanları ayıkla, 
Yabancı sözcükleri at!     (Dize çıkarılmış.) 
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 Bak, devrim, ne güzel!     (Dize çıkarılmış.) 
Barış, ne güzel! 
Danışma,  (“dayanışma” olacak) özgürlük... 
Hele bağımsızlık! 
En güzeli, sevgi! 
Sev Türkçeni, çocuğum, 

Dilini sevenleri sev!            (Kısaltılmıştır.) (ÖKK 160. sayfa)         

     

• Yirmi   dizeli şiir yalnızca iki dizesi çıkarılarak kısaltılmış.  On sekiz dizenin sığdığı yere iki dize 
daha yerleştirilememiş. Buna kısaltma denebilir mi?  Çıkarılan, kitaba alınmayan iki dizeye (“Yabancı 
sözcükleri at!  Bak, devrim, ne güzel!”) baktığınızda buradaki anlayışı sezmek pek güç değil. Yabancı 
sözcüklerin atılması, “devrim” sözcüğünü güzel bulma,   kitabı hazırlayanlarca pek uygun  görülmediği için 
bu iki dize  kitaba alınmamış.  “Dayanışma” sözcüğünün (Baskı hatası sonucu olmasını diliyoruz.)  
“danışma” olarak yazılması da nasıl bir toplum yetiştirmek istendiğini göstermek bakımından anlamlı  ve 
ilginçtir. Çoğumuz Rıfat Ilgaz kitaplara girdi diye sevinmiştik.  

BENİM ANADOLU’M        Selçuk Alparslan 

Niğde ili ünlü Bor’un merkezi 
Hep söylenir elmasıyla merkebi 
Koyunlu’nun halıları şöhretli 
Yükseklerin aşılmazı Anadolu’m. (12 heceli) 
 
Aydın’ın efeleri yiğittir (10 heceli) 
Balıkesir esmeniyle nefistir 
Eskişehir lületaşı şehridir 
Tarihlere sığamazsın Anadolu’m. (12 heceli)  (ÖKK178. sayfa)  
• Yedi dörtlükten  oluşan koşmanın dörtlüklerinin dördüncü dizeleri 12 heceli, içinde bir tane de 10 

heceli dize var. Bu yönüyle şiirin biçimsel açıdan yetkin bir ürün olmaması; ayrıca dörtlükleri oluşturan 
dizeler (özellikle dörtlüğün ilk üç dizsiyle dördüncü dize) arasındaki  ilgi zayıflığı nedeniyle yazınsal nitelik 
taşımadığı görülmektedir. 

• “Esmen” özel ad (kolonya markası) olduğu için büyük harfle başlayarak yazılmalıydı. 

5. sınıf:       
OKULUM                                                         Muzaffer Baranok 
Ne kadar seviyorum  
Okulumu bir bilsen… 
Okul kadar güzel yer 
Düşünemiyorum ben. 
 
Benim gibi her çocuk, 
Okulunu sevmeli. 
Derslerini çalışıp 
Kitaplarını övmeli.( 8’li hece) 
 
Okulum, ah okulum! 
Bilgi, sağlık yuvası… 
Kaynıyor damarımda  
Okulumun havası. 
 
Cahil kalmak dünyada, 
Yarım olmak demektir. 
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Yarım adam bu yurda 
Zararlı bir emektir. (ÖKK 54. sayfa) 
• Şiir 7’li hece ölçüsüyle yazılmış; ancak ikinci dörtlüğün son dizesi 8 heceli. 

• “Okul kadar güzel bir yerin düşünülememesi”, “kitapları övmek”  “damarda okulun havasının 
kaynaması” abartılı, “yarım adamın zararlı bir emek sayılması” zorlama söyleyişlerdir. 

KALBİMİZİN SESİ                   Zafer Engin  
“…Kalp, vücudumuzdaki bir ömür boyu bize hizmet eden en fedakâr organlarımızdandır.” 
“…Dünyanın çevresinin yaklaşık 40.000 kilometredir.” 
“…Kan küçük bir zaman diliminde ortalama 268.000 kilometre yol almaktadır.” (ÖKK 51.-52.sayfa ) 

• Anlatım bozukluğu. 

• Sayılara boğulmuş bir metin, fen bilgisi dersi için daha uygun. 

SAĞLIK                                                                                    Şaban Karakuş 

… 
Sağlığın üç şartı vardır. 
Temiz ol, ye, yaptır aşı. 
Bunu yapan insanların 
Ömrünce ağrımaz başı. 
 
Üzüntü sağlığı bozar, 
İnsan neşe yaratmalı. 
Doktoru ihmal etmede,  (“etmeden” olmalı.) 
Mutlaka aşı olmalı.                   

 …                               (ÖKK 103-104.sayfa) 

• İlk dörtlükteki, “Sağlığın üç şartı vardır.” yargısı bilimsel değil.  

• “Temiz” sözcüğü “ol-, ye-, aşı yaptır” sözcüklerinin üçünü de nitelediğinden ikinci dizede anlatım 
bozukluğu var.   

• İkinci dörtlükte anlam bütünlüğü yok.  

MUCİT ÇOCUK                                                                                 Melih Arat  

“İlker, yıldızlara ve uzaya meraklıydı. Babasından bir teleskop almasını istedi. Ne var ki istediği 
teleskobun fiyatı 400 YTL kadardı. Babası da kısıtlı bütçelerinde teleskoba ayıracak paralarının olmadığını 
söyledi. …Bununla birlikte oğlunu tam olarak reddetmeyen babası, ona bir teleskop yapmasını teklif etti. …” 
(ÖKK 108.sayfa) 

(İlker, internetten ve öteki kaynaklardan yararlanarak bir teleskop yapar.) 

• Yüzlerce yıldır kullanılan bir aygıtın yeniden yapılması icat sayılamayacağı için metnin adıyla 
içeriği örtüşmüyor. 

DÜNYA’DAN UZAKTA                                                             Aslı Kaplan  

“Aynı zamanda vücutlarındaki denge sistemi de bozuluyor. Uzayda denge organını uyaracak yer çekimi 
kuvveti mevcut değil. Bu yüzden astronotların beyinleri aşağıyı ve yukarıyı ayırt edemiyor. Yeryüzünde böyle 
bir problemimiz yok.”   (ÖKK 117.sayfa) 
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• Dersin adı göz önünde bulundurulduğunda metinde altı çizili sözcüklerin Türkçelerinin kullanılması 
beklenir. 

AMACINIZ SEVGİ, ARACINIZ BİLGİ OLSUN                               Mustafa Köksal        

 “… Oğuz’un hayattaki amacı sevgi, aracı ise bilgiydi.” (ÖKK 122. sayfa)  

• Sevgi amaç olabilir mi? 

“…Banyonun ortasındaki küçük havuzun etrafındaki sular, müzik sesi gibi şırıldayarak havuzu 
doldurmaya başladı. Bilgisayarın, Oğuz’un hücre yapısına uygun bir oranda ayarlandığı temizleyici ve cildi 
besleyen sıvılar suya karışmaya başladı.” (ÖKK 123. sayfa)  

• Müzik zaten ses olduğuna göre müzik sesi gibi şırıldamak doğru bir kullanım değildir.  

• Tümcede  “ayarlandığı” sözcüğünün çatısından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. 

MİMAR SİNAN                                         Komisyon 

“… (1) Sanat anlayışında meydana gelen değişikliklere rağmen onun eserleri, değerini korumaktadır. 
Kötü doğa koşulları, yağmurlar, rüzgârlar, seller, depremler bu eserlerin güzelliğini, sağlamlığını, inceliğini 
bozamamıştır. Sinan’ın büyüklüğü, yapılarının ölmezliği buradan gelmektedir. (2)Türkler, güzel sanatların 
mimari, süslemecilik, oymacılık ve yazı (hat) dallarında eşsiz eserler ortaya koymuştur. Bütün dünyanın 
beğenisini kazanan bu eserler, müzelerimizin en değerli hazineleridir. (ÖKK 134. sayfa) 

• Paragrafta iki düşünce işlendiği için bütünlük yok. 

DOKUMACI USTA                             Niyazi Birinci 

“…Bazen kuş, giriş kapısını uzun bir tünel şeklinde yapar. Yuva tersine dönmüş bir vazoyu andırır. Bu 
tünel, yılan gibi düşmanların içeri girmemesi için bir  tedbir olarak kuşa öğretilmiş olmalıdır. Kim 
tarafından? Kuşa dokumacılığı ve cambazlığı kim öğretti? Bu iş için lâzım olan gagayı kim verdiyse onun 
tarafından. Yoksa kuşun kendi başına bütün bunları düşünecek bir aklı yoktur. Eğitim de görmemiştir. Hiçbir 
okuldan diploma da almamıştır.” (ÖKK 145.sayfa) 

• Metnin yalnızca dokumacı kuşunu tanıtmak amacıyla yazıldığına inanmak güç.  

YARIN BAYRAM                                                                        Ünver  Oral 

Hacivat -  Karagöz’üm iyi ki geldin! Dükkânda yalnızlıktan içim bir hoş oldu. 

Karagöz - İçin bir hoş mu oldu? 

Hacivat – Değil efendim! Yani içime bir sıkıntı geldi. “Şöyle konuşmak için bir arkadaş olsa” diyordum 
ki sen geldin. (ÖKK 164. sayfa) 

• Oyunun geleneksel yapısına göre Karagöz’ün, Hacivat’ın sözlerini yanlış anlaması gerekiyor. Bu 
durumda, Karagöz’ün konuşmasındaki “hoş” sözcüğünün “boş” olması gerekir. Yapılan yanlışlık konuşmayı 
anlamsız kılıyor. 

BİR BAŞARININ ÖRNEK ÖYKÜSÜ                                                 Bora Çınarcı 

“Size bir soru. Başarılı olmayı ne kadar istiyorsunuz? Düşünün… Ne kadar? Başarıyla aranızdaki tek 
engel, kendinizsiniz. Çünkü insanı ancak kendisi yıkabilir, kendi sözleri ve düşünceleri. Diğerlerinin 
söylediklerine inanmak yine sizin kendinize yarattığınız bir engeldir.. “ (Metinde iki nokta)     (ÖKK 
190.sayfa) 

• Amerikalı bir basketbol oyuncusunun gösterdiği başarının anlatıldığı öykünün adında  anlatım 
bozukluğu var. Örnek  olan öykü mü, başarı mı? Başlık  “Örnek Bir Başarının Öyküsü” olmalıydı. 
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• Gözden kaçma olduğunu düşündüğümüz yan yana iki nokta kullanımı ders kitaplarına girecek kadar 
yaygınlık kazanmadı. 

HANGİSİNE BAŞLASAM                İsmail Hakkı Sunat 

Hangisine başlasam? 
Diye sordum ablama. 
“Yüzmek, koşmak, futbol mu, 
Yoksa yüksek atlama?” 
 
Ablam dedi:” Sporlar 
Yaşa göre değişir. 
Çünkü bütün çocuklar, 
Büyüdükçe gelişir. 
 
Sizin için jimnastik 
En faydalı spordur. 
Büyüklerin yaptığı 
Hem yarıcı hem zordur. 
 
Şimdi senin sporun 
Her gün biraz yol aşmak  
Açık, temiz havada, 
Gezmek, koşmak, dolaşmak.”  (ÖKK 193. sayfa) 

• Çocuğun sorusuna karşılık ablası ona yalnızca jimnastik yapmayı, gezip dolaşmayı, koşmayı 
önermektedir. Ablanın verdiği yanıttan yüzmenin çocuklara göre bir spor olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
yönüyle şiirin iletisi sağlıklı değildir. 

Sonuç: İlköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler çoğunlukla öğrenciyi bilgilendirme 
amacı gütmekte; ancak bu amaçla yazılan metinlerde önemli bilgi yanlışları bulunmaktadır. Yazınsal 
metinlerin de birkaçı dışında; buluş, düzenleme ve anlatım özellikleri bakımından nitelikli olmadığı 
görülmektedir. Çok sayıda yazım ve  noktalama yanlışı bulunan, dil duyarlığı düşük olan metinler öğrencinin 
okuma zevki ve alışkanlığı kazanmasına yeterli katkıyı sağlayacak düzeyde değil. Bu metinlerle dilimizin 
kurallarını kavratmak, Türkçenin gücünü sezdirmek ve öğrenciye dil bilinci kazandırmak güç.  Bu metinlerle 
Türkçe öğretiminin başat amacı gerçekleştirilemez. Başka bir söyleyişle bu metinlerle “okur” yetiştirilemez. 

1) Sever, Sedat (2003) Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık. 

2) Montaigne, Michel de (1987) Denemeler. İstanbul: Cem Yayınevi. 

Kaynaklar 

MEB (2005) İlköğretim Türkçe 4 Kılavuz Kitabı. (Yazarlar: H.Çanakcı, S.Yardımcı, E.B.Yetimoğlu, 
K.Taşdemir, S.Özaykut)  İstanbul: MEB Devlet Kitapları, Birinci Baskı,  Uniprint.  

MEB (2005) İlköğretim Türkçe 5 Kılavuz Kitabı. (Yazarlar: N.Gören, Z.Yener, A.İldeniz, H.S.Aksal, 
N.Sarıöz) İstanbul: MEB Devlet Kitapları, Birinci Baskıya Ek,  Uniprint.  
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İLKÖĞRETİM 1. KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN 
METİNLERDEKİ DEĞERLERİN İNCELENMESİ 

 

Uzm. Özgen SEZER 
Ümraniye 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Öğretmeni 

  

Farklı alanlarda kendine özgü, tanım ve anlamları olan değerler aslında yaşadığımız hayatla doğrudan 
doğruya ilintilidir. Hayatın akışı içinde oluşan, değişen ve gelişen bir olgu olarak eğitimin ve eğitim 
kurumlarının temel düşüncesini oluşturmaktadır.  

Bilindiği üzere eğitimin temel işlevi toplumun devamını sağlamaktır. Siyasal işlev olarak kendini devam 
ettirmek için ideolojisine uygun bireyler yetiştirmek, ekonomik olarak hangi alanda ne kadar açığı olduğunu 
saptamak ve ona göre bireyleri yetiştirmek, toplumsal olarak da gelenek, göreneklerinin devamını 
sağlamaktır. Bütün bu işlevleri yerine getirmek için de değerlere ihtiyacı vardır. Yani bir başka deyişle, 
toplumu oluşturan ve devamını sağlayan değerler eğitim yoluyla kazandırılır. Eğitim bu işlevini örgün, 
yaygın ve algın eğitim kurumları ile yapar. Özellikle değerlerin nesilden nesile aktarılması görevini bir 
sosyal yapı olan okullar üstlenmiştir. Okulların temel amacı hem akademik açıdan başarılı hem de temel 
değerleri benimsemiş bireylerin yetiştirilmesidir. Nitekim toplumun okuldan beklentisi de gelecek kuşaklara 
toplumsal iş bölümü çerçevesinde ''iş'' edindirilmesi ve sorumluluk, saygı, adalet, özgürlük gibi temel insani 
değerleri kazandırmasıdır. 

Son yıllarda ülkemizde en çok şikayet edilen konuların başında yeni yetişen neslin duyarsızlığı 
gelmektedir. Madde bağımlılığı, hırsızlık, zorbalık, şiddet, suç işleme, hukuka saygısızlık, başkalarının 
haklarına saygı göstermeme, büyükleri ile olan ilişkilerinde saygısızlık başta büyük şehirler olmak üzere 
ülkemizin genelinde rahatsızlık yaratmaktadır. 2000'li yılların çocukları artık bütün bilgilere parmaklarının 
aracılığı ile ulaşabilmekte, her şeyi daha rahat elde edebilmektedir. Ancak çocukların ihtiyaçları şüphesiz 
bunlarla sınırlı değildir, değerler ve inançlar kişiye yaşama bağlar. Hayatta edilgen olmak değil, hayatın 
kurucusu ve düzenleyicisi olmak istemek insanın en temel isteklerinden biridir. Bu nedenledir ki ülkemizde 
ve tüm dünyada değerler eğitimi önem kazanmıştır. Değerleri aktarmanın okullar yoluyla gerçekleştiği 
bilinmektedir. İlköğretimin mecburi olduğu ülkemizde hemen her bireyin ilköğretim okullarına gittiği 
biliniyorsa değerleri aktarmanın en etkili yolu da ilköğretim okullardır. 

Ancak bu aktarım için belirli bir plan ve müfredat gereklidir. Bizim okullarımızda İlköğretim okulu 
programına göre eğitim yapılmaktadır. Bu programda Milli Eğitimin genel hedefleri açıkça belirtilmiştir. 
Milli Eğitim sisteminin yetiştirmek istediği insan modeli, bir başka ifadeyle bireylerinde bulunmasını istediği 
değerler bu hedeflerde ortaya koyulmaktadır.  

 Bu temel amaçlar da dersler aracılığı ile uygulanmaktadır. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi bu 
amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Türkçe dersinin programında da bu amaçlara rastlanmaktadır. Bu 
genel hedefler Türkçe dersinin özel amaçlarına;  
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• Öğrencilere Türk dilini sevdirme, kuralları sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, 
özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek, 

• Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak; 
sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla; Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk 
yurdunu ve ulusunu, doğayı ve hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak, 

• Onlara, bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin 
payına düşeni gerçekleştirmek, 

şeklinde ifade edilmiştir. 

Bu amaçların her biri kendine göre değerleri içine almaktadır. 

Değerler ve değerlerin aktarılmasına bu yönüyle baktığımızda ilköğretim kurumlarının önemi, diğer 
eğitim kurumlarına göre daha çoktur. İlköğretim kurumları da bütün organlarıyla bu amaca hizmet 
etmektedir. Bu aktarımda en önemli öğelerden biri de ders kitaplarıdır Kitabın, eğitim içindeki yeri ve önemi 
de oldukça büyüktür. Kitapların, insanlığın tarihi gelişimine bakıldığında devletin kendi ideolojisini ve 
toplumun kendi kültürünü yeni nesillere aktarmada tarihi bir rol aldığını görürüz. Kitabın tarihi 
düşünüldüğünde, yeryüzündeki tek Tanrılı dinlerin de kitaplara dayandığını unutmamak gerekir. Buradan da 
ideolojik bütünlüğün sağlanması açısından kitapların önemi görülmektedir. Kitap, eğitime girince 
sistemleşir.  

Ders kitabı ise bir dersin öğretimi ile ilişkili olarak hazırlanan ve seçilen bir kitaptır. Benzer bir anlamda 
belli ölçülere göre incelendikten sonra belli bir okul, sınıf, ders için öğretmen ve öğrencilere temel kaynak 
olarak önerilen kitaptır. 

Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ders kitapları her zaman önemli bir eğitim aracı 
olarak görülmüştür. Ders kitabı işlevinden ve öneminden dolayı birçok toplumda “değerli” olarak da 
görülmüştür. Örneğin, Japonlardan bazıları ders kitaplarını bir toprak parçası kadar değerli görmüşlerdir. 
Önceleri Japon öğretmenler okulda derste iken deprem olduğunda kurtulması gereken öncelikler arasında 
kitapları belirtmişlerdir. Gelişen teknolojiye rağmen ABD’de ders kitaplarının büyük önemi vardır. Yapılan 
bir araştırmaya göre öğrenciler sınıfta zamanlarının yaklaşık %80'ini ders kitapları ve ders kitaplarıyla ilgili 
etkinliklerle harcamaktadır. Türkiye de ilk ve orta öğretimde kullanılan eğitim malzemeleri ve ders 
kitaplarının milyonlarca çocuk ve genç üzerinde etkisi olmasına karşın çok az sayıda incelemeye konu 
oldukları görülmüştür. 

İlköğretim birinci sınıfta okuma yazma etkinliği ile başlayıp okuma, anlama yorumlama, yazınsal 
etkinlikler, tür, dil ve benzeri özellikler açısından farklılık ve çeşitlilik kazanan anadili dersi, kuşkusuz örgün 
eğitimin temel ve en önemli derslerindendir Türkçe dersleri Milli Eğitim tarafından öngörülen programda 1., 
2. ve 3. sınıflarda haftada 12 ders saati, 4. ve 5. sınıflarda ise haftada 6 ders saati okutulmaktadır. Bir başka 
ifadeyle, ilköğretim okullarında okutulan ders saati açısından en çok işlenen ders Türkçe dersidir. Türkçe 
dersleri ise geçmişten günümüze ağırlıklı olarak ders kitaplarıyla işlenmektedir. ABD’de ortaya konan 
yukarıdaki araştırma Türkiye için de çok farklı olmadığını düşündürmektedir. Hatta Türkçe dersinin amaçları 
(okuma, yazma, dinleme, konuşma) bu metinler üzerinden öğrenciye sunuluyor da diyebiliriz. Durum böyle 
olunca Türkçe ders kitaplarındaki metinler ayrı bir önem taşıyor. İlköğretim çağındaki çocukların Türkçe 
dersi kitaplarında ise çocuk edebiyatı ile ilgili ürünlerin olması beklenmektedir. Çocuğun yazılı edebiyatla 
ilk tanışması bu kitaplarla sağlanıyor denilebilir. Çocuk edebiyatının ve çocuk kitaplarının amaçlarından biri 
de çocuğa iyi olan davranışı kazandırmaktır. 

Araştırmada bu kitapta yer alan metinlerde hangi değerlerin, ne kadarının işlendiği sorularına cevap 
aranmaktadır.  

Frekans ve yüzde değerleri incelendiğinde en çok rastlanan değerlerin  %11 ile Türk Milletini Yücelten 
Türk Büyüklerine Saygı Duyma değeri ve %10 ile Türk Milletini Yücelten Türk Büyüklerine Değer Verme 
olduğu görülmüştür. Bu değeri %8 ile Sağlık ve Temizlik Alışkanlığına Önem Verme ve %7 ile Okuma 
Alışkanlığına Hayatında Yer Verme değerinin izlediği görülmektedir. 
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Diğer taraftan Tarihi Eserleri Koruması Gerektiğine İnanma, Tarihi Eserleri Sevme Ailede Demokratik 
İş Bölümüne İnanma ve Ailenin Zor Şartlarına Katlanması Gerektiğine İnanma değerleri %0 ile ders 
kitaplarında yer almamıştır. Bilimsel Düşünceyi Üstün Tutma, Bilginlerin Eserlerine Değer Verme, Kanunlar 
Karşısında Eşit Olduğuna İnanma, Evde ve Okulda Sorumlulukları Olduğunu Bilme ve Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh ilkesine inanma değerleri %1 ile en az rastlanan değerler olduğu görülmüştür. 

İncelenen ders kitaplarındaki metinlerin devletin siyasi devamına hizmet eden değerlere yoğunluk 
verildiği görülmüştür. 

Örneğin, tutumlu olmayı savurganlığa tercih etme değeri kitaplarda en az rastlanan değerlerdendir. Oysa 
çocuklarımız her geçen gün tüketim toplumunun hatırı sayılır üyeleri haline gelmektedir. 

Televizyonlarda sık sık duyulan tarihi eser kaçakçılığı olayları ve ülkemizdeki tarihi eserlerin daha çok 
yabancılar tarafından incelenmesi Tarihi Eserleri Koruma ve Tarihi Eserleri Sevme değerinin yüzdeliklerine 
bakılınca anlaşılıyor. 

Toplum Menfaatlerine Üstün Tutma, İnsanlığa Hizmet Etmiş Bilginlerin Eserlerine Değer Verme 
değerlerine ders kitaplarında pek az rastlanmıştır. 

Bazı metinlerde sekiz ayrı değere vurgu yapılırken bazı metinlerde hiçbir değere vurgu yapılmadığı 
görülmüştür. 

Ders kitapları daha çok dil, imla ve görsel anlamda incelenmektedir. İçerikte ise daha çok olması 
gerekenlere değil, olması gereken unsurların varlığına dikkat edilmektedir. Ders kitabı hazırlayanların çocuk 
edebiyatı ürünlerini iyi tanımadığı görülmektedir. Oysa çok olmamakla beraber 90'lı yılların başından bu 
yana metinlerde anlamlı ilerlemeler olmuştur. Çocuklara bilimi sevdirmek, bilimsel düşünceyi üstün tutmak 
için yazılmış çocuk edebiyatı ürünleri seçilip kitaplara alınabilirdi. 

Diğer taraftan sınıf ve okul kütüphanelerinin durumu ders kitaplarından daha kötüdür. Kitapların 
içerikleri incelenmeden rafları doldurmak için alındığı da gözlenmektedir. 

Çocukların ulaşabileceği çocuk edebiyatı ürünlerinin özenle seçilmemesi düşündürücüdür. 

Araştırmada elde edilecek sonuçların çocuk edebiyatı yazarlarına, Eğitim Fakültelerinde okutulan 
Çocuk Edebiyatı derslerine, Milli Eğitim Bakanlığına ve öğretmenlere bakış açısı kazandıracağı 
düşünülmektedir. 
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EK   

DEĞERLER İNCELEME FORMU  

D1: YURT DEVGİSİ 

D2: YURDA HİZMET ETMENİN GEREKLİLİĞİNE İNANMA 

D3: BAYRAĞA SAYGI 

D4: TÜRK MİLLETİNİ YÜCELTEN TÜRK BÜYÜKLERİNE SAYGI DUYMA 
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D5: TÜRK MİLLETİNİ YÜCELTEN TÜRK BÜYÜKLERİNE DEĞER VERME 

D6: TARHİ ESERLERİ KORUMANIN GEREKLİLİĞİNE İNANMA 

D7: TARİHİ ESERLERİ SEVME 

D8: TÜRK MİLETİNİN AHLAKİ DEĞERLERİNİ BENİMSEME 

D9: TÜRK MİLLETİNİN İNSANİ DEĞERLERİNİ SEVME 

D 10:TOPLUM MENFAATLERİNİ ÜSTÜN TUTMA 

D11: AİLENİN ÖNEMİNİ BENİMSEME 

D12: AİLE BÜYÜKLERİNE SEVGİ 

D13: AİLE BÜYÜKLERİNE SAYGI 

D14: AİLE BİREYLERİ ARASINDA HOŞGÖRÜ OLMASI GEREKTİĞİNE İNANMA,Ü 

D15. AİLEDE DEMOKARATİK İŞ BÖLÜMÜNE İNANMA 

D16: AİLENİN ZOR ŞARTLARINA KATLANMASI GEREKTİĞİNE İNANMA 

D17: KENDİ İSTEKLERİNİ AİLENİN ŞARTLARINA UYDURMASI GEREKTİĞİNE İNANMA 

D18: GELENEKLERE SAYGI 

D19: ÖĞRENME MERAKINA ÖNEM VERME 

D20: BİLGİNLERİ TAKDİR ETME 

D21: SANATÇILARI TAKDİR ETME 

D22: BİLGİNLERİN ESERLERİNE DEĞER VERME 

D23: BİLMİN ÖNEMİNE İNANMA  

D24: BİLİMSEL DÜŞÜNCYİ ÜSTÜN TUTMA 

D25: TEKNİĞİN ÖNEMİNE İNANMA 

D26: İNSANLIĞA HİZMET ETMİŞ BİLGİNLERE DEĞER VERME 

D27: ARAŞTIRICI OLMAYI TERCİH ETME 

D28: RESİM YAPMAYI TERCİH ETME 

D29: MÜZİK DİNLEMEYİ TERCİH ETME 

D30: DOĞANIN GÜZELLİKLERİNE HAYATINDA YER VERME 

D31: SAĞLIK VE TEMİZLKİK ALIŞKANLIĞINA ÖNEM VERME 

D32: ÇEVRESİNDEKİ CANLI VARLIKLARA DEĞER VERME 

D33: ÇEVRESİNDEKİ CANSIZ VARLIKLARA DEĞER VERME 

D34: OKUMA ALIŞKANLIĞINA HAYATINDA ÖNCELİK VERME 

D35: GRUP ÇOĞUNLUĞUNUN KARARINA DEĞER VERME 

D36: TOPLUM HAYATI ADINA İŞ VE MESLEK SAHİBİ OLMASI GEREKTİĞİNE İNANMA 

D37: KANUNLAR KARŞISINDA EŞİT OLDUĞUNA İNANMA 

D38: TUTUMLU OLMAYI SAVURGANLIĞA TERCİH ETME 

D39: EVDE VE OKULDA SORUMLULUKLARI OLDUĞUNU BİLME 

D40: YURTTA SULH, CİHANDA SULH İLKESİNE İNANMA 
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 “İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 100 TEMEL ESER” 
TÜRKÇE – EDEBİYAT ÖĞRETİMİ, ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI  

 

Mustafa Ruhi ŞİRİN 
Şair, Çocuk Kitabı Yazarı, İletişim Uzmanı, Çocuk Vakfı Başkanı 

Okuma alışkanlığının günümüzdeki boyutlarını medya toplumu öncesi ve sonrası süreçleri bakımından 
değerlendirmeden anlamlandırmak mümkün değildir. Bugün artık bilgi yalnızca okuldan öğrenilmiyor; 
çünkü bilişim devrimi, geleneksel bilgi edinme yollarını da sistemine dahil etmiştir. Merkez medya 
televizyon, okuldan daha etkili konuma yükselmiştir. Okumaya karşı televizyon ve bilgisayar ikame 
edilmiştir. Türkiye, bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması karşısında örgün ve yaygın öğretim odaklı 
eğitimde öngörüsüz bir toplum görüntüsü içindedir. Medya okur-yazarlığı bağlamında da bütün özneleri 
kuşatıcı medya kültürü bilinci oluşturulamadığı gibi, medya eleştirisi de içerikten yoksundur. Popüler 
kültürsüzleştirme üssüne dönüşen televizyon, okumayı ikincilleştirmiştir. Türkiye’de medya, özelde ise 
televizyon, okuryazar düzeyinde bir toplumu etkilemeyi daha kolay başarmıştır. Ders kitabına bağımlı örgün 
öğretim sisteminin ve okulun ezberci, aktarmacı, dogmatik geleneği karşısında televizyonun okuldan etkili 
duruma gelmiş olması ise kaçınılmaz bir toplum-medya gerçeğidir. Bu nedenle, medya toplumu öncesinde 
olduğu gibi, sonrasında da okuma alışkanlığı kültürü göstergeleri zayıf bir toplum durumundayız. Ne okuyan 
bir toplum ütopyamız ne de okuyan bir Türkiye idealimiz var. Niçin okumuyoruz? sorusuna karşılık 
toplumsal, kültürel, eğitim, ekonomi, zaman ve döneme ilişkin nedenler yanında, medyaları suçlu gösterme 
alışkanlığı da çok yaygın durumda. Bütün ilgili nedenler sıralansa da okumama alışkanlığı Türkiye’nin 
gerçeğidir; okur yetiştirmeyi esas alan, kültüre dayalı ülke ölçekli örgün ve yaygın öğretim programı 
olmadan okuma alışkanlığının zihniyete dayalı kök sorunları da çözülemez. 

Millî Eğitim Bakanlığı, okumayan Türkiye gerçeğini dikkate alarak, önce 2004’te ortaöğretim1  ve 
ardından 2005’te ilköğretim2 öğrencileri için “100 Temel Eser” başlığı altında iki kitap  listesi açıkladı. İlk 
ve ortaöğretim okullarında okutulacak “zorunlu”3 “100 Temel Eser” listelerindeki kitapların ortak amacı 
“okuma alışkanlığı kazandırmak” ve “ortak duygu ve bilincin oluşması”nı sağlamak biçiminde belirlendi.  

Listelerin Yöntem ve Model Yaklaşımı Var Mı? 

İlköğretimin 5., 6., 7. ve 8. sınıfları için okunacak kitap listesi genelgesinde, “Türkçe dersi müfredatı ile 
ilişkilendirilip okutulması” ve “öğrencilerin sınıf seviyeleri ve öğretim programlarına… zümre 
öğretmenlerinin dikkat etmesi”4 bilgileri ve günde 30 dakikalık “Okuma Saati” uygulaması dışında hiçbir 
ölçüte yer verilmemiştir. Aynı genelgede, “Daha alt sınıflar için böyle bir liste oluşturmak oldukça zordur” 
görüşü ise, “Bu sınıflara yönelik sayısız yayın vardır” mazeretine dayandırılmıştır. 

                                                 
1 Millî Eğitim Bakanlığı’nın 19.8.2004 tarih, 2004/60 sayılı Ortaöğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel Eser Genelgesi. 
2 Millî Eğitim Bakanlığı’nın 4.8.2005 tarih, 2005/70 sayılı İlköğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel Eser Genelgesi. 
3 100 Temel Eser Listeleri Üzerine, Necat Birinci ile söyleşi: Çağrı Gürel, MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Kasım 2005, 
sayı 69, s. 40. 
4 Adı geçen Genelge (2005/70). 
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“İlköğretim okullarında okutulacak “100 Temel Eser”in hangi niteliklere göre seçildikleri 
açıklanmadığı gibi, bu kitapların nasıl okunacağını belirleyen ne yöntem ne de model vardır. Burada, Malte 
Dahrendorf’un yaklaşımı ile model konusuna açıklık getirebiliriz: Kitap seçiminde ve okuma ilgisinin 
geliştirilmesinde, metnin okurdan belli beklentilerinin olması, önerilen kitapların, çocukların yaşantılarında 
daha önce karşılaştıkları ya da karşılaşmaları olası olan konularla ilişki kurabilmeleri ve yeni deneyimler 
kazanma ve öğrenme ilkesi5 çerçevesinde, etkin olmayı merkeze alan bir yaklaşım da söz konusu değil. 
Okuma, anlama, düşünme becerilerinin kazandırılması amacıyla yapılacak kitap seçiminde çocukların yaş, 
sınıf, büyüme-gelişme ve sosyo-kültürel düzeylerine dikkat etmek gereklidir. “İlköğretim Türkçe Dersi 
Öğretim Programı ve Kılavuzu”6  Türkçe öğretiminde okuma becerilerinin kazandırılmasında genel bilgileri 
içermektedir. İlk ve ortaöğretimde okutulacak “100 Temel Eser” listesinin hangi yöntem ve modelle 
okunacağını belirleyen okuma programı ilişkisi kurulmamıştır. Ortaöğretim listesi de edebiyat öğretimi ve 
okuma alışkanlığı ile ilişkilendirilmemiştir. Yeni Türkçe öğretiminin amacı yalnızca dinleme, konuşma, 
okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili dil becerilerinin geliştirilmesi değil, aynı zamanda 
düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz-sentez yapma ve 
değerlendirme gibi zihinsel becerileri de geliştirme olarak7 belirlenmiştir. Ezberci, aktarmacı ve dogmatik 
yaklaşıma karşı “yapılandırıcı, çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme ve bireysel farklılıklara duyarlı eğitim” 
yaklaşımına dayalı; yapılandırıcı, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve tematik yaklaşıma göre hazırlanan yeni 
Türkçe öğretim modeli dikkate alınmadığı gibi,“100 Temel Eser”, soyut bir okuma alışkanlığı vurgusu ile 
amacını ve okuma öğretimini de sınırlandırmış, bu kitaplarla çocuğu dogmatik bir ilişkiye mahkûm etmiştir.      

Okuma Programı İçin Kaynak Öneri Listesi 

Millî Eğitim Bakanlığı, okuma programı’na kaynaklık edecek ve Türkçe ders kitaplarına alınacak 
metinler için çocuk edebiyatı öneri listesi hazırlanması8 görevini o tarihte Başkanlığını yaptığım MEB Çocuk 
Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu’na vermişti. Bakan imzasıyla 130 kişi ve kuruma gönderilen mektupta 
“100 Temel Eser” ifadesi yer almadığı gibi, eser sayısı da belirtilmemiştir. Kurulumuza gönderilen görüşler 
de dikkate alınarak; 4700 eser arasından Türkçe ve edebiyat öğretimi ve eleştirel okumaya katkı vereceği 
düşünülen; çocuk gerçekliğine ve çocuğa göre’lik ilkesine uygun 123 kitap seçildi. MEB Çocuk Yayınları 
Danışma ve Yayın Kurulu’nun bu yaklaşımı ilgili tutanakta şu şekilde yer aldı: “Öğrencinin anlama ve 
anlatım becerilerini geliştirmek, okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla, Türk ve dünya 
edebiyatından dil, edebiyat, sanat ve estetik değeri yüksek seçkin örnekler arasından 7 ana başlık altında 
(okulöncesi- ilk kitaplar, masal, şiir, hikâye, roman, diğer edebî türler ve dünya edebiyatından) 123 kitaplık, 
“İlköğretime Yönelik Okuma Programı İçin Kitap Öneri Listesi hazırladı.”9  

Kurulun dil, içerik, edebiyat, sanat ve estetik temel ölçütüne, öncelikle çocuk gerçekliğine, çocuk özne 
için yazılmış ve çocuğa göre’lik ilkesine uygun kitaplar arasından hazırladığı 123 kitaplık öneri listesi, 
öncelikle yaşayan yazarlara yer verdiği ve okuma programı’nın hazırlanmasını esas aldığı için kabul 
görmedi.10 Kurulumuzun 8 üyesinin istifa etmesinin birinci nedeni, Kurulumuzun hiçbir kararının Bakanlık 
birimlerince gereğinin yerine getirilmemesi; ikinci neden ise okuma programı için hazırlanan çocuk 
edebiyatı öneri listesinde yaşayan yazarların kitaplarına yer verilmesini Bakanın kabul etmemesi ve okuma 
programı için hiçbir çalışma yapılmadan kitap listesi açıklamakla yetinilmesidir. Bakanlık bünyesinde 
kurulduğu ileri sürülen yeni komisyonun “İlköğretim Öğrencileri İçin 100 Temel Eser” listesini belirleyerek 
açıklanmasına rağmen, Kurulumuzun “100 Temel Eser” ilişkisi, Bakanlık yetkilileri ve Kurul Üyeleri 
dışında doğru anlaşılamamıştır.    

“100 Temel Eser” konusu gündeme geldiği günden bu yana, listeler açıklanmadan önce ve sonra, farklı 
boyutlarda görüş bildirildi, içerikleri tartışıldı, değerlendirildi ve eleştirildi.11  Listeden iki eser çıkarılarak 

                                                 
5 İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları, Selahattin Dilidüzgün, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul 2004, s. 52-53. 
6 “İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu”, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, MEB Basımevi, 2004. 
7 Türkçe Öğretim Programı’nın Özellikleri, Güneş, Firdevs, Çoluk Çocuk Dergisi, Nisan 2004, sayı 59. 
8 Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in “Okuma Programı” için “Çocuk Edebiyatı Öneri Listesi” çalışmalarına ilişkin 8 Nisan 2004 
tarihli ve 130 kişi ve kurum temsilcisine gönderdiği mektup. 
9 MEB Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu’nun 28.12.2004 tarihli tutanağı. 
10 Öğretmenim Kral Hâlâ Çıplak, Çocuk Hep Çocuk, Şirin, Mustafa Ruhi, Radikal, 24.8.2006. 
11 Mart 2004 tarihinden Ağustos 2006 tarihleri arasında 300’ün üzerinde, haber, yazı ve eleştiri yer aldı medyada. Cumhuriyet 
Kitap’ın Nilay Yılmaz yönetimindeki “Sihirli Değnek” sayfası başta olmak üzere, listeleri “Çocuk Edebiyatının Ölüm Fermanı” ilan 
edenler yanında (Necdet Neydim, Cumhuriyet Kitap 20 Mayıs 2004, sayı 744); çevirmen adı verilmeden listelerin açıklanması 
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iki şairden seçmeler eklendi ve her iki liste, ilk ve ortaöğretim okullarında “zorunlu” okuma kitapları olarak 
okutulmaya başlandı. Bildirinin bu bölümünde, “100 Temel Eser” listelerinin içerikleri ve uygulamasının 
Türkçe ve edebiyat öğretimi, okuma alışkanlığı, çocuk ve gençlik edebiyatımıza etkilerini üç başlık altında 
değerlendirmeye çalışacağız.  

I) Türkçe  ve Edebiyat Öğretimi Açısından Değerlendirme 

Örgün eğitimde, okullarda edebiyat eğitimi için kullanılan okuma kitapları’nın içerikleri, yöntemi ve 
metin seçimi12 Batı’da da eleştirilmiştir. İlk ve ortaöğretim okulu öğrencileri için zorunlu okuma kitapları 
Türkçe ve edebiyat öğretimi merkezli okuma programı’ndan yoksundur. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı 
ders kitabına bağımlı öğretim geleneği ile okur yetişmediği ortak bir görüştür. Okuma kitapları’nın zorunlu 
okunması talimatı, öğrenciyi iki listedeki kitaplarla sınırlandırmıştır. İlköğretim okulları için belirlenen 
okuma kitapları, içerikleri bakımından temel eser-klasik özelliğine de sahip değildir. Listede yer alan 23 
dönem kitabı (Ömer’in Çocukluğu, Vatan Yahut Silistre, Gulyabani, Altın Işık, Yalnız Efe, Hep O Şarkı, Peri 
Kızı İle Çoban Hikâyesi, Uluç Reis, Damla Damla, Bağrıyanık Ömer, Domaniç Dağlarının Yolcusu, Akın, 
Bitmeyen Gece, Barbaros Hayrettin Geliyor, Eşref Saati, Tiryaki Sözler, Falaka,  Bir Gemi Yelken Açtı, 
Ülkemin Efsaneleri, Miskinler Tekkesi,      

II) Okuma Alışkanlığı Kazandırabilir Mi? 

Andre Maurois’un okumak bir iş midir? sorusunu, Valery Larbaud, “cezalandırmayan kötü huy” 
biçiminde yorumlar.“100 Temel Eser”deki kitapların “zorunlu” okuma durumuna getirilmiş olması, çocuklar 
için ağır bir iştir ve cezalandırıcı bir yüktür. Türkiye’de ilk ve ortaöğretim kurumlarında yazın metinlerini 
okumayı öğretecek bir eğitim verilmemektedir. Eğitim programlarımızdaki yazın dersleri daha çok yazın 
tarihi biçiminde yapılmaktadır.13 Okuyan bir topluma dönüşmede ve “okuma kültürü edinmiş birey 
yetiştirmede en etkili yöntemin, çocuk-kitap etkileşimini sağlamak”14 olduğu kavranmadan aktarmacı-
dogmatik yaklaşımı dönüştürmek imkânsızdır. Bu etkileşimin gerçekleşmesi, Türkçe ve edebiyat öğretiminin 
ders kitabına bağımlı olmaktan kurtarılması, çocuk gerçekliğine ve çocuğa göre yazılmış nitelikli çocuk 
kitaplarının okuma öğretimine katkı vermesi ile de yakından ilişkilidir. “İlköğretim Öğrencileri İçin 100 
Temel Eser” listesinde yer aldığını belirttiğimiz yetişkin bakışına göre yazılmış 23 kitabın içerikleri nedeni 
ile edebiyat ve okuma öğretiminde kullanılması, çocuğun edebiyatla ve kitapla ilişki kurmasını engelleyici 
özellikte oldukları da göz ardı edilemez. 

III) Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Etkisi 

Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretimi okuma alışkanlığının geliştirilmesine dayalı programlardan 
oluştuğu halde, zihniyet değişimini sağlayıcı ve okuma alışkanlığı kültürümüzün düzeyini yükseltmek amacı 
ile hazırlanmış okur yetiştirme projesi de henüz yoktur. 

“100 Temel Eser”in yol açtığı telif eserlerin tahrifi, pedagojik, kültürel ve ticari diğer sarmallar 
düşünüldüğünde, “zorunlu okuma” listesinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Okumama  alışkanlığı sarmalı 
çözülünceye kadar geçerli olmak üzere, önerimiz şudur: Okuma alışkanlığı için Türkçe ve edebiyat 
öğretiminde çocuk ve gençlik edebiyatı merkezli kaynakça ile okuma programı’nın hazırlanması ve 
uygulanması.  
                                                                                                                                                                  
nedeni ile üç çevirmen adı öneren de oldu. Yüz Temel Eser ya da “Olay Rusya’da Geçiyor” (Metin Celâl, Cumhuriyet Kitap, 20 
Temmuz 2006, sayı 857). 
12 İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları, Dilidüzgün, Selahattin, s. 27 Tanrı Misafiri, Bir Küçük Osmancık Vardı, 
Yankılı Kayalar) konu, içerik ve anlatım bakımından yetişkin bakışına ve yetişkin dil dizgesine göre yazılmış kitaplardır. Bu kitaplar 
arasında dili ve içeriği nedeni ile çocukların duygu ve düşünce sağlığına uygun olmayan (Gulyabani, Tiryaki Sözler, Miskinler 
Tekkesi, Tanrı Misafiri gibi) eserler de vardır. Dünya edebiyatından seçilen 30 çocuk klasiğinin çevirmen adlarının verilmemiş 
olması; “hazırlatılacak” kitap adlarının (Karagöz ile Hacivat, Mevlâna’nın Mesnevisi’nden Seçme Hikâyeler, Tekerlemeler, 
Türkçe’de Deyimler, Türk Atasözlerinden Seçmeler, Türk Bilmecelerinden Seçmeler, Türk Ninnilerinden Seçmeler, Türkülerden 
Seçmeler,Türk Manilerinden Seçmeler) listede yer alması, listenin en önemli çelişkilerinden biridir. 2003’ten bu yana Talim ve 
Terbiye Kurulu kararı ile yardımcı ders kitapları tavsiye uygulamasından vazgeçildiği halde, “zorunlu okuma” kitabı uygulaması da 
listelerin bir başka açmazıdır. Öğrenci, öğretmen ve anne-babanın kitap okuma özgürlüğünü sınırlayan, antiotoriter ve buyurgan bir 
zihniyet ve yaklaşım listelere egemendir. Her iki liste, “öğrenciye dil bilinci ve okuma zevki kazandırmak”tan yoksundur. 
13 Çağdaş Çocuk Yazını –Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım-, Dilidüzgün, Selahattin, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996, s.121-122. 
14 Çocuk ve Edebiyat, Sever, Sedat, Kök Yayıncılık, Ankara, 2003, s. VII  “100 Temel Eser” listelerine Türk çocuk ve gençlik 
edebiyatını dışlayıcı bir anlayış egemendir. 
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Yerli eserlerin birkaçı hariç, yetişkin edebiyatı örneğinden oluşmaktadır. Zorunlu  okuma kitapları 
yaygınlaştıkça çocuk ve gençlik edebiyatı örneklerine eğilim azalmaktadır. Medya toplumu öncesinde 
edebiyatın ve kitabın “tekel statüsü” zayıfladığı dikkate alınırsa, günümüz çocukları medya etkisine daha 
açık bir duruma gelmiştir. Çağımızda yazının egemenliği giderek zayıflıyor ve edebiyat da değişiyor. Haus-
Heino Ewers, medya toplumunda çocuk ve gençlik edebiyatının değişimini üç açıdan değerlendiriyor: Bir, 
edebi değişim, içerik, konu edebi teknik ve form açısından. İki, işlevsel değişim, yani kullanım şekli 
açısından. Üç, sistem değişimi, yani konumlarındaki değişim ve statü değişimi açısından.15 Ewers’e göre, bu 
sürecin sonunda “çocuk ve gençlik edebiyatı medya toplumunda vazgeçilmez bir rol alma arayışı içinde, 
çocuk edebiyatında yepyeni işlev tipi ortaya çıkardı: İlk okuma ve okumayı öğrenme edebiyatı.”16 “100 
Temel Eser” listesinde yer alan yerli kitapların hiçbiri okumayı öğreten ve sevdiren “ilk okuma kitabı” 
özelliğini taşıyan kitap değildir. Dünya edebiyatından seçilen ve çevirmen adı verilmeden açıklanan 
kitapların tamamına yakını ise, asıl metnin anlam ve içerik kurgusu bozularak hazırlanan kitaplardan 
oluştuğu için, bu kitaplar da okuma ilgisi kazandırmaktan uzaktır. Ayrıca, ileri sürüldüğü gibi, yerli eserlerin 
“ortak  duygu ve bilincin oluşması”na katkı verecek özellikte oldukları da temelsiz bir varsayımdır. 
Listedeki kitaplara okumayı öğretecek kitap işlevi yüklenmesi, yeni filizlenmeye başlayan çocuk ve gençlik 
edebiyatımızı dışlayıcı bir yaklaşım olduğu gibi, “İlköğretim Öğrencileri İçin 100 Temel Eser” listesini 
hazırlayanlar, Türk çocuk ve gençlik edebiyatı birikimini de dikkate almamıştır.  

                                                 
15 Medya Toplumunda Çocuk ve Gençlik Edebiyatında İşlev Değişimi –Ortaya Çıkan Yeni Kitap  Türleri ve Yeni Edebi İşlev Tipi- 
Ewers, Hans-Heino, çeviren Ersin Çetinbaş, Binbir Kitap, İstanbul, 1998, Cilt 1, sayı 2. 
16 A.g.e. s.21 
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ÖYKÜ ANLATMA TEKNİĞİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE  

ETKİN BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI: 
Çocuk Kitaplarının Dinleme - Anlama Becerilerini 

Geliştirme Aracı Olarak Kullanılması 

 

Öğr. Gör. Nilay YILMAZ 
İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Türkçe öğretiminin temel işlevinin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerine katkıda 
bulunmak, dil bilinci ve duyarlılığı oluşturmak, dilsel becerileri geliştirmek ve okuma kültürü edinmiş 
bireyler yetiştirmek olduğu bilinir. Türkçe öğretim programının özel amaçlarına ulaşabilmek için bazı temel 
ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeleri Demirel (2004:18) şöyle sıralar: Dört temel dil becerisinin birlikte 
öğretilmesi; Anadili öğretiminin doğal bir ortamda yapılması; Türkçe öğretiminde bütün derslerden 
yaralanılması; Anadili kurallarını öğretirken tümevarım yaklaşımının izlenmesi; Temel dil becerileri ile 
öğretim etkinlikleri arasında sıkı bir ilişkinin kurulması; konuların seçiminde tematik bir yaklaşım izlenmesi 
ve dil becerileri geliştirmede çoklu ortamın sağlanması. Bu temel ilkelere ek olarak öğrencilere 
öğrendiklerini kullanma olanağı sağlayacak ortamların yaratılması, verilen bilgilerin günlük yaşama 
aktarılması, dersin planlanmasında bireysel farklılıkların dikkate alınarak öğretme etkinliklerine çeşitlilik 
getirilmesi gibi daha birçok yan ilke eklenebilir.  

Ancak bu temel ve yan ilkelerden yola çıkılarak hazırlanan uygulamalarda geleneksel öğretim 
anlayışının yaygın olması, Türkçe öğretiminin bir bilgi dersi olarak kabul görmesi, genellikle öğretici 
(didaktik) metinler aracılığıyla metinden kopuk soyut dil alıştırmalarının yapılması, düşünsel gelişim ve 
duyarlılık kazandırma etkinliklerine yeterince yer verilmemesi sıklıkla rastlanılan durumlardır. Her ne kadar 
yeni müfredat programında bilgiden çok beceriye önem verilerek bilgiye işlevsellik kazandırılmaya 
çalışılmış, dersleri çekici hale getirmek için oyunla eğitim, oyun biçiminde öğretim ilkesi gözetilmiş, 
eğitimcilere derste yapabilecekleri etkinlikler ve farklı öğretim yöntemleri önerilmiş olsa da hâlâ Türkçe 
öğretim ortamının değişik uyaranlarla zenginleştirilmesi ve programın aksayan ya da işlemeyen bölümlerine 
yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ayrıca Türkçe öğretim programının sadece ders saatlerinde 
değil, ders dışı zamanlarda da öğrencileri yazınsal metinleri okumaya yönlendirici ve heveslendirici bir 
yaklaşıma sahip olmasının önemi gözden kaçırılmaması gereken diğer bir konudur.    

Ne var ki kağıt üzerinde mükemmel görünen müfredat programlarının uygulama alanlarında beklenen 
başarıyı sağlayamadığı da görülmektedir. PIRLS ve PISA araştırmaları Türk eğitim sisteminin son 
zamanlardaki durumuna ışık tutan çalışmalardan sadece ikisi. PIRLS, Uluslararası Eğitim Başarılarını 
Belirleme Kuruluşu’nun (IEA) “Uluslararası Okuma Becerileri Gelişim Projesi” kapsamında yaptığı bir 
araştırmadır. Bu araştırmaya 35 ülkeden ilköğretim 4.sınıf öğrencileri katılmış. 2001 yılında yapılan 
araştırmanın Türkiye ayağı 62 ilin 154 ilköğretim okulundaki 5390 öğrenciyi ve bu öğrencilerin ailelerini, 
sınıf öğretmenlerini ve okul müdürlerini kapsıyor. Öğrencilerin okuma ve kavrama becerilerinin yanı sıra 
yakın çevrelerinin çocukların okuma süreçlerine desteği de değerlendirilmiş. Türkiye 35 ülke içinde 28. 
sırada yer alıyor. Araştırmanın sonuçları; aile ortamında okuma etkinliklerine yer ayrılmadığını, evdeki kitap 
sayısının uluslararası ortalamaya göre oldukça düşük olduğunu, okuma çalışmalarının sadece ders 
kitaplarında bulunan metinlere dayalı olarak yürütüldüğünü, sınıf mevcutlarının çok kalabalık olduğunu, 
sınıfta çocuk kitaplarına, gazetelere ve dergilere dayalı etkinliklerin fazla yapılmadığını ve ölçme 
değerlendirmenin daha çok testlerden oluştuğunu gösteriyor. Değerlendirmelerde hemen hemen her alanda 
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İsveç ilk sırada yer alıyor. Ardından Hollanda ve İngiltere geliyor. Türkiye’nin PISA araştırmasındaki 
durumu da farklı bir şey söylemiyor. Matematik, fen, sorun çözme ve okuma alanlarında test edilen 15 yaş 
grubunun genel başarısının 41 ülke arasında yine son sıralarda olduğu görülüyor. Bu tür araştırmalar ve 
gözlemler ya da merkezi yerleşim sınavlarının sonuçları eğitim sistemimizin eksikliklerini gözler önüne 
seriyor. 

Eğitim anlayışındaki eksiklikleri fark eden ve bunlara çözüm yolları önerenlerden biri olan Morin 
(2003) geleceğin eğitimi için gerekli yedi bilgiden söz eder. Eğitimde gördüğü en önemli eksikliğin, 
eğitilenlerin “bilmenin” ne olduğu üzerinde düşündürülmeden hazır bilgilerle yüklenmesi olduğunu söyleyen 
Morin ikinci eksiklik olarak da “uzmanlaşma” konusuna değinir. Bütün ve parça ilişkisini kuramayacak 
biçimde eğitilenlerin, bağlantıları düşünmeden bilgi sahibi olanların hazır bilgilerle yüklendikleri için 
yanıldıklarının farkına bile varamadıklarını savunur. Morin, eğitimin, eğitilenlere hem insanın benzerlikleri 
ve farklılıkları (fiziksel, biyolojik, psişik, kültürel, toplumsal ve tarihsel) ile bir bütün olduğunu fark 
etmelerini sağlamasının hem de onlara insan olmanın ne demek olduğunu göstermesinin gerekliliğini 
vurgulamaktadır. Morin’e göre, eğitimde temel alınması gereken bir diğer nokta da “dünyasal kimlik” 
kavramıdır. Bu kavram ile eğitilenlere bütün insanların aynı kaderi paylaştığı gösterilmeli, onlarda insansal 
dayanışma isteği uyandırılmaya çalışılmalıdır. Başka bir nokta ise “belirsizlik” kavramıdır. Eğitilenlere kesin 
bilgilerin yanı sıra belirsizliğin de olduğu vurgulanmalı “beklenmeyeni beklemeye” alıştırılarak bir 
problemle karşılaştıklarında nasıl üstesinden gelebilecekleri onlara öğretilmelidir. “Anlamayı” öğretmek ve 
“etik eğitimi” de diğer temel noktalardır. Eğitilenlere her insanın, hem bir kişi hem bir toplum üyesi hem de 
insan türünün bir üyesi olduğu bilincinin kazandırılması ve bu sayede “insansal gelişmeyi” sağlayacak 
yaklaşımların edindirilmesi önemlidir.  

MEB’in yeni müfredat programında aktif öğrenmeye, işbirliğine dayalı öğrenmeye, bağımsız 
öğrenmeye, öğrenmeyi öğrenmeye, sınıf dışında eğitime ve bireysel farklılıklara duyarlı eğitim gibi çeşitli 
uygulamalara ağırlık verildiği görülmektedir. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, 
araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimci olma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme 
gibi beceriler “öğrenci merkezli” bir eğitim öğretim programında uygulanmaya başlanmıştır. Belirlenen bu 
yeni eğitim vizyonu ve amaçları doğrultusunda öngörülenler Morin’in vurguladığı noktalarla örtüşmektedir. 
“Bilgiyi değil de öğrenmeyi odak noktası yapan çağdaş eğitim anlayışında öğrenci “bilgi yüklenen bir obje” 
değildir; bilgi öğrenci içindir, öğrenci bilgi için değildir. Amaç öğrenciye bilgi yığmak değil, öğrencinin 
bilgiyi anlayabilmesi, kavrayabilmesi, gerektiğinde kendi başına da bağlantılar kurarak bilgi üretebilmesidir” 
(Dilidüzgün, 2003a:17). Çağdaş eğitim deyince ezberciliğe ve bilgi yüklemesine dayanan çağdışı eğitim 
anlayışının kökünden değiştirilerek, bağımsız ve eleştirel düşünmeye yer veren bir eğitim anlayışının 
benimsenmesinin gerektiği uzun yıllardır hemfikir olunan bir konudur. Ancak bunların sadece kağıt üzerinde 
amaçlanan yöntem ve uygulamalar olmaması için bütüncül ve istikrarlı bir eğitim politikası gerekmektedir. 
Şüphesiz, eski otoriter anlayışın değiştirilmesi, kitapların yenilenmesi, öğretmenlerin yeni yaklaşımlara 
uygun olarak yetiştirilmesi ve alışılagelmiş öğretmen rolünün değiştirilmesi zaman gerektiren uzun soluklu 
çalışmalardır. 

Kültürü ve bilgiyi taşıyan anadilinin doğru kullanılması, düşüncelerin paylaşılmasında ve 
yapılandırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. “Anadili eğitimi toplumsallaşmanın ve düşünce 
üretiminin de önemli bir koşuludur” (Dilidüzgün, 2003b:16). Anadili eğitimi çalışmalarının temel amacı, 
ilgili dilin yapısına yönelik bilgi kazandırmak; ancak öncelikle o dil ile rahat iletişim kurmayı sağlamaktır 
(Dilidüzgün, 2003b). Bu nedenle Türkçe ve Edebiyat derslerinin eğitim sürecinde ve müfredat programında 
ayrı bir yeri ve önemi vardır. “Yeniliklere, farklılıklara, değişimlere açık olan gençleri kendi yaşamlarıyla, 
toplumsal sorunlarla ve dünya ile ilgili konularda düşündürecek, çevrelerine karşı yeni duyarlılıklar 
kazandırabilecek en uygun ders edebiyat dersidir” (Acar, 2002:16). Anadilinde yetkin olan, kitap okuyan, 
araştıran, düşünen, düşünce üreten, hem ulusal hem de dünya kültürel değerlerini bilen, önemseyen bir birey 
yetiştirmek elbette kolay değildir. Anadili eğitiminin ve yazın eğitiminin içerdiği bileşenlerin, gerek Türkçe 
öğretimine, gerekse edebiyat eğitimine yüklenen misyonlar doğrultusunda “metin ve yöntem seçiminin” yanı 
sıra “öğretmen yetiştirilmesi” konusunu da içermesi gerekmektedir. Çünkü sadece programın ve ders 
materyallerinin iyi olması yeterli değildir. Bunlar olumlu olsa bile öğretmenin içinde “öğretme heyecanı” 
yoksa ne yazık ki bu olumlu noktalar da bir işe yaramayacaktır. Ancak “iyi yetişmiş, kendisi de edebiyat 
zevki almış bir öğretmen müfredat ne olursa olsun, neleri nasıl anlatacağını bilir ve anlattığını sevdirmeyi 
başarır” (Çolak, 2002: 191). O yüzden, “Nasıl bir Türkçe öğretimi ve yazın eğitimi” sorusunun bileşenlerinin 
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-dersin konusu, ders kitaplarının içeriği, yöntem, öğretmenlerin yetiştirilmesi- hem ayrı ayrı hem de bir 
bütün olarak ele alınması gerekmektedir. 

Bu çalışma, Türkçe öğretim programının özel amaçlarına ulaşabilmesi için gerek temel, gerekse yan 
ilkelerden yola çıkılarak hazırlanan uygulamaların içeriğine bir katkıda bulunabileceği için önemlidir. Bu 
yazı, “öykü anlatma tekniği” aracılığıyla çocuk kitaplarının, bütünsellik anlayışı kapsamında, neden etkin bir 
“dinleme-anlama becerileri geliştirme aracı” olarak kullanılabileceğini açıklayacaktır. Okuma sürecinin ve 
öğrenmenin en önemli unsurlarından biri olan dinlemenin ilköğretimde en fazla ihmal edilen konulardan biri 
olması bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.  

Dinleme Becerisi ve Türkçe Öğretimi 

Dinleme becerisinin çocukların kazandığı ilk beceri olması ve diğer dil becerilerinin temelini 
oluşturması onu anadili öğretiminde önemli kılmaktadır. Yaşamın her alanında iletişime yön veren dinleme 
becerileri okulöncesi dönemde doğal bir biçimde edinilir. O nedenle de eğitimciler sahip oldukları zamanı 
genellikle okuma-yazma etkinlikleri için kullanmayı tercih ederler. Ancak dinlemeyi bilerek okul ortamına 
gelmiş olmak ne öğrencilerin dinlediklerini anlayabildiklerini, sınıflayabildiklerini ve eleştirip 
yorumlayabildiklerini gösterir, ne de bu becerinin anadili öğretiminde üzerinde fazla durulmaması durumunu 
açıklar. Araştırmalara göre insanlar okuma, yazma ve konuşmaya harcadıkları zamanın toplamı kadar 
zamanı dinlemeye harcamaktadırlar (Tompkins, 1998. Aktaran Akyol, 2006:1). Dinlemenin öğrenme 
sürecindeki yerine bakıldığında ise, öğrencinin bir ders süresi içinde dinleyerek ve izleyerek öğrenebileceği 
bir konuyu ders dışında öğrenebilmesi için üç katı fazla zaman ayırması gerektiği görülmektedir (Demirel, 
2004:71). Bütün bu nedenler, öğretim programlarında özellikle de Türkçe derslerinde dinleme çalışmalarına 
önem verilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.  

Yıldız (2003:96), çocukların sesli okumayı sevmesinden dolayı okuma eğitimine “sesli okuma” ile 
başlamayı önerir. Bunun sadece okumaya yeni başlayanlarla değil herkesle yapılması gerektiğini de 
ekleyerek çocukların anlayabileceği öyküleri onlara sesli okumanın edebiyata giriş yollarından biri olduğunu 
da belirtir. Sever, Kaya ve Aslan (2006:22) da öğrencileri okuma kültürü edinmiş bir birey olarak 
yetiştirmenin ve onlara dil bilinci, duyarlılığı kazandırmanın temel koşullarından birinin öğrencilerin 
düzeylerine uygun, sanatçı duyarlılığı ile hazırlanmış, değişik türdeki nitelikli edebiyat metinleri ile 
buluşturmak olduğuna dikkat çeker. Öğrencileri sesli okuma ve edebiyatla buluşturmanın en etkili yolu 
olarak bilinenen “öykü anlatma” (storytelling) tekniğinin, öğrencilerin hem dinleme-anlama becerilerini 
geliştirdiği hem de ders dışı zamanlarda onları yazınsal metinleri okumaya yönlendirici ve heveslendirici bir 
tutum kazandırdığı birçok araştırmada görülmüştür (Morrow, 1992; Neuman 1999; Peck 1989; Rosenhouse, 
Feitelson, Kita ve Goldstein, 1997).   

Öykü Anlatma Tekniğinin Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Olan Etkisi   

Diğer okuma becerilerinde olduğu gibi dinleme becerisi de “dinlemeyi öğrenmek” ve “öğrenmek için 
dinleme” olarak ele alınmalıdır. Dinlemeyi öğrenme “aktif dinleme, stratejik dinleme, diyalog ve sunuya 
dayalı dinleme ve amaçlı dinleme olarak; Amaçlı dinleme de “bilgi edinme amaçlı dinleme, yorumlayıcı 
dinleme ve estetik dinleme” olarak sınıflandırılabilir (Hennings, 2000). Dinleme, her ne kadar dinlemenin 
gerçekleştiği ortama ve amaçlara bağlı olarak farklı yetenekler gerektiriyor olsa da dinleme eğitiminin 
hedeflediği belirli amaçlar bulunmaktadır. Demirel (2004:71) bu amaçları şöyle sıralar:  

1. Söylenilen sözü, konu zaman, yer, ad ve kavramları tam anlamak için dinleyebilme, 

2. Konuşulanı, okunanı anlamak için dinleyebilme, 

3. Arkadaşlık, iş ve diğer insan ilişkilerinde nezaketle dinleyebilme, 

4. Bilgi, düşünce, haber almak için dinleyebilme, 

5. Boş zamanlarında müzik dinlemeye alışma, tiyatro ve sinemadan, radyo ve televizyondan 
yararlanmak için kesintisiz dinleyebilme, 
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6. Dinledikleri arasında sıra ya da neden sonuç ilişkisi kurabilme, 

7. Dinlediği konuşmanın ana düşüncesini kavrayabilme, 

8. Dinlediğini değerlendirirken ön yargılardan, kişisel sevgi ve karşıtlık duygusundan sıyrılabilmek için 
tarafsız olabilme, 

9. Dinlediğinin eksik, yanlış, abartılı, gerçek, yararlı yönlerini seçebilme, 

10. Dinlediklerini çabucak değerlendirebilme, 

11. Dinlediklerine karşı hoşgörü duygusunu geliştirebilme. 

Bu amaçların hemen hemen hepsinin “öykü anlatma” sürecinin öncesinde, anında ve sonrasında yapılan 
etkinliklerin hedefledikleri ile örtüşmekte olduğu söylenebilir. Örtüşen bu noktalara değinmeden önce “öykü 
anlatma” tekniğinin ne olduğunu açıklamak yerinde olacaktır.  

Öykü anlatma, sözlü iletişimin tarihi kadar eskilere dayanır. İnsanoğlu kendini tanımlamak, dünyayı 
anlamlandırmak ve topluluklar kurmak için öyküler anlatmıştır. Yazılı ya da sözlü fark etmez, öyküler 
insanoğlunun hayatında hep varolmuştur. Ancak öykülerin bir eğitim aracı olarak görülmesi 19. yüzyılda 
filizlenmeye başlamış bir fikirdir. Öykü anlatma uygulamalarını Alman göçmenlerin Kuzey Amerika’ya 
geldiklerinde okulöncesi eğitim anlayışları ile birlikte getirdikleri söylenir (Bishop ve Kimbal, 2006). Öykü 
anlatma, 1905 yılında bir Amerikalı öykü anlatıcısının yazdığı kitapla okulöncesi eğitim müfredatının bir 
parçası olmuştur (Greene Akt. Bishop ve Kimball, 2006). Öykü anlatma yoluyla aktarılan bilgilerin 
doğrudan anlatma yoluyla aktarılanlardan daha kalıcı ve daha kolay hatırlanabilir olduğunun keşfedilmesi ile 
öykü anlatma tekniği eğitimde farklı amaçlar için kullanılmaya da başlanmıştır (Bishop ve Kimball, 2006).  

Öykü anlatmanın bir davranış kazandırma aracı olarak da kullanıldığı bilinir. Kitapla tanışan çocuğun 
sadece okuma yazma becerileri değil, iletişim becerileri de gelişir. Kitabın nasıl tutulacağı, sayfaların nasıl 
çevrileceği, resimlerin nasıl okunacağı gibi becerilerin kazanılmasına da katkıda bulunan kitaplarla tanışıklık 
süreci öykü anlatma ile desteklendiğinde başka kazanımlara da kapıları aralar. Özellikle okulöncesi dönemde 
kendilerine kitap okunan çocukların okul döneminde “okuma-yazma” becerilerinde diğer çocuklara oranla 
daha başarılı oldukları artık bilinen bir gerçektir. Bu başarı elbette sadece okuma becerisine değil, dinleme ve 
konuşma becerilerine de yansır (Bishop ve Kimball 2006; Zeece 1997).  

Çocuğun anlatılan öyküyü dinlemesiyle öyküyü kendi başına okumasının farklı kazanımlar getirdiğine 
dikkat çeken Zeece (1997) öncelikle öykü dinlemenin öykü okumaya oranla daha görsel olduğunu söyler. 
Öyküyü dinlerken kurulan göz kontağının paylaşılan bu yaşantıyı daha kişisel, katılımcı ve sıcak yaptığını 
belirterek öykü anlatmanın çocuklarda okuma isteği uyandırmada ve edebiyata yaklaştırmada daha etkili bir 
yöntem olduğunu vurgular. Ayrıca iyi bir öykü anlatıcısının çocukların psiko-motor, bilişsel ve duygusal 
alanlardaki gelişim bilgilerini de kullanarak öykü anlatma sürecini aslında daha da etkili kullanabileceğine 
dikkat çeker. 

Öykü anlatmaya uygun kitapların seçilmesi durumunda çocukların “öykü haritası”nı daha kolay 
algılayabildiklerini söyleyen araştırmalar da öykü anlatmanın bilişsel gelişim sürecine olan katkısına dikkat 
çekerler. Sıklıkla öykü dinleyen çocukların öykü yapısına aşinalık kazandıkları, bir başka deyişle, öykünün 
nasıl başladığını, devam ettiğini ve sonlandığını yani olayların sıralanışını ve olaylar arasındaki neden-sonuç 
ilişkilerini daha çabuk kavrayabildikleri; öykü anlatmak ve yazmak konusunda daha hevesli oldukları ve 
yarattıkları öykülerin de öykü dinlemeyen çocukların yarattıklarına oranla öykü yapısına daha uygun öyküler 
oldukları yapılan deneysel araştırmalarda da açıkça görülmektedir (Palmer, Harsbarger, Koch 2001; 
Rosenhouse, Feitelson, Kita, Goldstein 1997; Isbel, Sobol, Lindauer, Lowrance 2004, Peck 1989). 

Öykü haritasını kavrayan çocukların basit öykülerden karmaşık öykülere daha kolaylıkla geçtikleri, 
farklı türleri ayırt edebildikleri ve eleştirel dinleyici olarak yaşıtlarının anlattıkları öykülerdeki zayıf ve güçlü 
noktaları fark edebildikleri de gözlemlenen kazanımlardır (Peck, 1989). Bu kazanımların sözel becerilere de 
aktarıldığı, yani öykü dinlemekten hoşlanan çocukların bir süre sonra aynı öyküyü ya da kendi öykülerini 
anlatmak için istekli oldukları; öykü anlatıcısını örnek alarak anlattıkları öykülerde vurgu, tonlama ve 
mimikleri kullanma konusunda farkındalık geliştirdikleri görülmektedir. Bu kazanımlardan yola çıkarak 
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çocuğun öykü anlatma tekniğinin yardımı ile kendine güven duygusunu pekiştirdiği, öyküyü dinledikten 
sonra onu yeniden anlatma ya da yazma uygulamalarıyla -Türkçe öğretiminin bütünsellik anlayışına da 
hizmet ederek- dilsel becerilerini geliştirdiği söylenebilir. 

Çocukların yazınsal metinleri okumaya yönlendirici ve heveslendirici bir tutum edinmesine yardımcı 
olmanın, onlara okuma kültürü kazandırmanın uzun soluklu çalışmalar gerektirdiğini biliyoruz. Kendi başına 
kitap okumaktan sıkılan ya da okuma güçlüğü çeken çocuklar söz konusu olduğunda ise bu süre şüphesiz 
daha da uzamaktadır. Öykü anlatmanın, okuma problemleri olan çocukların da dilsel becerileri kazanma ve 
özgüven edinme süreçlerine katkıda bulunması dikkate değer bir durumdur. Beers (Aktaran Ariail ve 
Albright, 2006) öykü anlatmanın “okuma isteksizi” öğrencileri de harekete geçirdiğini söyler. Beers, 
“uyuşuk”, “kopuk” ve “gönülsüz” olarak sınıflandırdığı okuma isteksizi öğrencileri şöyle tanımlar: Uyuşuk 
okuma isteksizleri okumayı sevdikleri halde okumaya fazla zaman ayırmayanlar; Kopuk okuma isteksizleri 
okumayı sevmeyen; ama ileride okuyabileceklerini söyleyenler; Gönülsüz okuma isteksizleri ise okumayı 
sevmeyen ve okumayacağını söyleyenler. Yukarıda sözü edilen birçok araştırma, “sesli okuma” ve “öykü 
anlatma” teknikleriyle, nasıl bir okur ya da dinleyici olursa olsun öykü dinleyicisinin bir süre sonra okuma 
hızının arttığını, okuma güdüsünün uyarıldığını ve okumaya karşı geliştirdiği olumsuz tutumlarını olumlu 
tutumlara dönüştürdüğünü gösteriyor.   

Dinleme eğitiminin hedeflediği amaçlar ve bu amaçların hemen hemen hepsinin öykü anlatma sürecinin 
öncesinde, anında ve sonrasında yapılan etkinliklerin hedefledikleri ile örtüştüğü daha önce belirtilmişti. 
Öykülerden yola çıkılarak anlamı açıklama, bilgiyi yorumlama, organize etme, hatırlama, problem çözme, 
tecrübeleri farklı açılardan değerlendirebilme ve bunları yaşamla ilişkilendirme, dinleme eğitiminde “öykü 
anlatma” tekniğinin kullanılmasının etkili olacağını göstermektedir. Öykü anlatılırken öykünün resim, müzik 
vb. uyaranlarla desteklenmesinin, farklı tonlama ve vurgularla öykünün daha anlaşılır kılınmasının, tahminde 
bulunma gibi katılımcı etkinliklerle okuma ilgisinde süreklilik sağlanmasının dinleme sürecinin doğasındaki 
olumsuzlukları azaltacağı açıktır. Bunlara ek olarak, yapılacak drama etkinlikleri ile ya da öyküye yeni bir 
son yazma, öyküdeki karakterlerden birinin bakış açısıyla öyküyü yeniden anlatma, öyküye şarkı yazma, 
öykünün resimli kitabını oluşturma, öyküdeki kahramanlarla röportaj yapma gibi daha onlarca etkinlik ile 
desteklenebilecek “öykü anlatma” sürecinin, çocukların sadece dinleme becerisine değil diğer dilsel 
gelişimlerine de katkıda bulunacak ortamlar yaratacağı açıkça görülmektedir. Özellikle çocukların 
okulöncesi dönemden itibaren düzenli olarak “öykü anlatma” etkinliklerine katılmaları daha “okur” bile 
olmadan kelimelerin büyüsüne kendilerini kaptırmalarına neden olacak, bu yaklaşım da  okuyan, düşünen ve 
sorgulayan birey olma yönünde ilerleyecek bireyin düşünce biçiminin erken yaşlarda şekillenmesi için 
gerekli ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.   

Kazanımlar öykü anlatmayı oluşturan parçalar açısından değerlendirilecek olursa, öğrencilerin 
kendilerine sunulan anlama-algılama biçimini değil de kendi anlama biçimlerini yapılandırdıkları; 
öğrenmenin sosyal etkileşim ile gerçekleştiği ve otantik öğrenme alıştırmaları ile anlamlı öğrenmenin 
gerçekleştiği görülür. Morin’in (2003) sözünü ettiği “geleceğin eğitimi için gerekli yedi bilgi” ile de 
kolaylıkla örtüşebilecek yapısı olan “öykü anlatma”nın, öyküleri eğlenceli bir yolla çocuklara sunan bir 
anlayışı da beraberinde getirmesi, aslında “nasıl bir Türkçe öğretimi” sorusunda ele alınması gereken bütün 
bileşenlere de açılım sağlayacak bir yaklaşımın habercisi olabilir.   

Sonuç olarak, Sever’in (1997:12) de belirttiği gibi “eğitilmiş ses tonu ile; ses, hece, sözcük ve cümle 
gibi dil birimlerinin tam hakkını veren, cümle ve sözcük vurgularını doğru yapan, konunun duygu ve 
düşünce yönlerini sesiyle ayıran, konuşma içeriğinin anlamını yaptığı vurgu ve duraklarla aydınlatan; 
bedensel devinim, jest ve mimik gibi öğeleri konuşmaya katarak sözün anlamını güçlendiren konuşma 
becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi” anadili eğitiminin sorumluluğundadır. Bahsedilen bu becerilerin 
kazanılması konuşma ve dinleme eğitimleri ile sağlanabilir. Ancak dinleme eğitimi, anadili öğretiminde 
diğer becerilere oranla, üzerinde fazla durulmayan bir öğrenme alanıdır. Temel dil becerilerinin birlikte 
öğretilmesini söyleyen “bütünsellik” anlayışının yaşama geçirilememesi, bir başka deyişle konuşma ve 
dinleme becerilerinin okulöncesi dönemde kazanılarak okula gelindiğinin düşünülmesi, bu becerilerin 
eğitimine daha az zaman ayrılmasına neden olmaktadır. Öykü anlatma tekniği, gerek dil becerilerini 
geliştirmesi, gerekse kelime gelişimini, okuma hızını, okuma isteğini artırması nedeniyle anadili eğitiminde 
kullanılabilecek etkili tekniklerden biridir. Dinleme eğitiminin hedeflemiş olduğu özel amaçlarla da 
örtüşmekte olan “öykü anlatma”, geleceğin eğitimi için gerekli yaklaşımın edinilmesine yardımcı olacak 
düşünsel yapıyı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecek bir tekniktir.  
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4. ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM 
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ÇOCUKLAR İÇİN ÜRETİLEN EDEBİYAT KiTAPLARINA FARKLI BAKIŞ 

AÇILARINDAN ÇÖZÜMLEMECİ BİR YAKLAŞIM: 
MASAL, ÖYKÜ VE ŞİİRLERLE LİDERLİK EĞİTİMİ 

 
 

Aytül AKAL 
Yazar  

 
Glasser’in Seçim Teorisi’ne göre, tüm insanlar genlerine kayıtlı 5 temel gereksinimle doğarlar:  

Survival : hayatta kalma 

Love: sevgi 

Power : güç 

Fun: eğlence 

Freedom: özgürlük  

Toplumda, her bireyin temel ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmesi ve yaşam içindeki seçimlerini bu 
ihtiyaçları karşılayacak yönde alıyor olduğunun farkındalığını geliştirmesi, kişisel gelişimi için öncelikli bir 
gerekliliktir. Bilmeliyiz ki, doğmak bizim seçimimizle olmasa da yaşam, bizim seçimlerimizle şekillenir. Her 
ne yapıyorsak, bunu adım adım biz seçeriz.  Bir başkasının yönlendirmesiyle yol aldıklarından yakınanlar ise 
yanılıyorlar; çünkü aslında ihtiyaçlarını en iyi karşılayan seçeneğin, başkasının yönlendirmesini kabul etmek 
olduğunu seçen yine onlardır, başkası değil... 

Profesör Glasser’e göre, hayatımızdan yalnızca biz sorumluyuz, farkında olsak da olmasak da, çünkü 
sonuçta seçimleri yapan ya da yapmamayı seçen de biziz... (Choice Theory, A New Psychology of Personal 
Freedom,, William Glasser, HarperPerennial ,  HarperCollins, Şubat 1998) 

Kendi ihtiyaçlarının farkında olan bireyler, başkalarının da aynı temel ihtiyaçlarla doğduğunu daha 
kolay kavrayabilirler.  Nasıl ki biz, yaşam sürecimizde bu beş gereksinimimizi birden en çok doyurabilen 
seçeneklerin peşindeysek, başkalarının da aynen bizim gibi ihtiyaçları olduğunu ve onların da bu ihtiyaçların 
doyurulması yönünde seçimler yapmanın peşinde olduğunu daha kolay kavrayabiliriz.  

İşte bu noktada -yani kendimiz kadar, başkalarının da ihtiyaçlarını anlama noktasında- artık empati / 
özdeşim duyarlılığından söz edebiliriz. 

Gardner’in Çoklu Zekâ teorisi, kimi disiplinlerde Duygusal Zekâ olarak da sınıflandırılan duygusal 
gelişim evrelerini ikiye ayırır: (Multiple Intelligences, The Theory in Practice, Howard Gardner, Birinci 
basım: BasicBooks’1999) 

Kişilerarası zekâ (Interpersonal intelligence): Kendinden başkalarının davranış biçimlerini 
şekillendiren etkenlerin neler olduğunu anlamak, onları motive edebilecek kaynakları bulmak ve onlarla nasıl 
başarılı işbirliği kurulabileceğinin ipuçlarını yakalamak için kişinin kullanacağı zekâ çeşidi, Kişilerarası 
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Zekâ olarak tanımlanır. (Başarılı politikacılar, öğretmenler, satış elemanlarında aranan özellikler, bu 
göstergeleri taşıyanlardan çıkmaktadır.) 

Kişiye dönük zekâ (Intrapersonal intelligence), Yedinci zekâ olarak da tanımlanan Kişiye Dönük 
Zekâ, karşılıklı kullanılabilen yeteneğin içe dönük olanıdır. Kendi iç dünyasının derinliklerine inebilen, iç 
yolculuklarını yapabilen ve kendisini tanımlayabilen insanların, bu bilgileri yaşamda model olarak alarak 
başkalarını anlamakta da kullanabilmesi, kişide bu zekânın varlığına işaret eder. 

Çoklu zekânın göstergelerinden olan bu yetenekler, tüm zekâ türleri gibi, yaşam içinde 
geliştirilebilmektedir. 

Kimi kendisinden yola çıkarak karşısındaki insanı anlayabilme yeteneğini geliştirir, kimi önce 
karşısındakini anlayarak kendi gizil güçlerine ve iç dünyasının derinliklerine ulaşabilir.  Her iki durumda da 
duyguları yansıtacak bir ayna gereklidir ki insanın kendisini karşısındakine, karşısındakini de kendisine 
yansıtabilmesine olanak versin. O ayna...empati / özdeşim duygusudur.   

Sever, “Kitaplar sanatsal bir paydaya oturan dilsel ve görsel özellikleriyle çocuğu doğal bir sanat 
eğitimi sürecinin içine çeker; onun dil bilincini ve duyarlılığını geliştirir.  Sunduğu yaşam durumlarıyla da 
çocuğun insan ve yaşam gerçekliğini tanımasına, kendi kişiliğini oluşturmasına yardımcı olur.” der. (Çocuk 
ve Edebiyat, Sedat Sever, Kök Yayıncılık’2003, s.19)  

İnsan ve yaşam gerçekliğini tanımada ve duyarlılık geliştirmede önerilebilecek en kestirme yol, çocuk 
kitaplarıdır.  

Elbette, görsel ya da yazınsal zafiyet içinde olan, çocukta duyarlılık geliştirmek yerine onu inciten, 
yaşama küskünlükle, anlamaz gözlerle bakmasına neden olan niteliksiz kitaplardan söz etmiyorum.  Gerçi 
bugüne kadar çoğu kez olumsuz eleştiriyi hak eden kitaplara dikkati çekmek, onları ortaya çıkarmak ve 
eleştirmek üzerine çalıştım.  Ancak bu kez, bu bildirimde, “Sanatçıya özgü duyarlığı, bilgeliği, çok seçenekli 
düşünebilmeyi, yaşamı ve insanı sevmeyi, insanlık onuruna saygı duymayı sezdirebilecek iletileri, çocuğun 
anlam evrenine uygun bir biçemde sunan” (Çocuk ve Edebiyat, Sedat Sever, Kök Yayıncılık’2003, s.22)  
kitaplardan söz ediyorum.  Yalnızca onlardan... 

İşte bu kitaplar... çocuğa duyarlılık kazandıran, insanı ve yaşamı anlamasına kapı açan bu kitaplar, 
çocuğun hem kişilerarası, hem kişiye dönük zekâsını geliştirir. Özdeşim kurmalarına ve kendisinden 
başkalarının yaşam haklarına saygı gösterebilmesine ve kendi yaşamlarında, başkalarının özgürlük alanlarına 
yer açabilmesine olanak verir. Kişileri, önce kendisinin, sonra ailesinin, meslek arkadaşlarının ve sonunda bir 
toplumun lideri olabilecek düzeyde geliştirebilmesini sağlayan en etkin yoldur bu kitaplar... 

Sever: “Çocuk kitapları, yaşam çizgisinde karşılaşılabilecek sorunlara oluşturulacak yanıtları, verilecek 
tepkileri sanatçı bakış açısıyla örneklendiren bir kaynaktır. Bu kaynak, çocuklara insanların farklı 
özelliklerde olabileceğini sezinletir; değişik kültürlerdeki yaşamı ve insan ilişkilerini tanıtır.  Çocukların 
yaşam çevrelerini genişletir, o çevrelerden sayısız duygu ve düşünce örnekleriyle buluşmasını sağlar. Okuma 
eylemini alışkanlığa dönüştüren çocukların, kendilerini tanıma, başka insanlarla karşılaştırma, onlara 
benzeyen ya da ayrılan yanlarını görme denemeleri, onları kendi kişiliğini tanımaya, çevresindekilerin 
kişiliklerini de anlamaya yönelik bir bilinçlenme sürecine sokar.” (Çocuk ve Edebiyat, Sedat Sever, Kök 
Yayıncılık’2003, s.47) 

Küçük yaşta kitapla tanışan ve bu beraberliği sürdüren çocuklar, gerek kendilerini, gerekse başkalarını 
tanıma, özgürlükleri ve sınırlarını kavrama, sorunlara çözüm yolları üretme yolunda, en hızlı gelişimi 
gösterirler...  Geliştirilen bu özellikler, doğrudan kişiliğe katkı veren ve kişiliği oluşturan öğelerdir. 

Bir toplumda, gerek kendisiyle ilgili farkındalığı, gerekse kendisinden yola çıkarak karşısındakilerin 
temel ihtiyaçlarını kavramış olan bireyler, ancak toplumsal yaşamda, başarılı liderler olarak rol alabilirler. 
Benmerkezci, başkalarının kişilik ve özgürlüklerine saygı göstermeyen insanlar, ister genel müdür, ister 
öğretmen, ister iş adamı, ister şoför, ister doktor olsun, başka insanlara yol gösterebilmesi ve gerek kendine 
gerekse başkalarına gerçek bir lider olması beklenemez. Onların iktidarı, ancak dikta yoluyla otorite 
kurmaktan geçer. 
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Çocukluktan başlayarak kişiliğini çocuk kitaplarının da desteğiyle geliştirmeyi ve empati / özdeşim 
yoluyla başka bireylerin ihtiyaçlarını tanıma fırsatını bulmuş olan kişiler ancak gerçek liderler olabilirler ve 
toplumu ileriye taşıyabilecek kişiler, onlardır. 

Gerçek liderler, hayatta sürekli kontrol edebileceği ve yönetebileceği tek insanın, yalnızca kendisi 
olduğunun bilincindedir. Yaşamla ilgili tüm seçimlerin de beş temel ihtiyacın ne denli giderildiği ile orantılı 
olarak yapılmakta olduğunu bilirler. Başkalarının ihtiyaçlarını, öncelik sıralamasını da sezerek, beklentilerine 
uygun olarak gidermeye yönelen kişiler, başkalarına liderlik edebilir; ancak bu liderlik fırsatının onlara 
başkalarını “sürekli kontrol edebilme” olanağı tanımadığını da bilirler. 

Eğer öğretmenler, anne babalar ve yöneticiler başkalarına liderlik edebilmenin yolunun, ancak ve ancak 
onların bu “seçimi” yapmış olmalarından geçebileceğini ve bu seçimin nedeninin de, kendi iyiliklerine 
uygun bir zemin bulmuş olmalarından kaynaklanabileceğini bilseler, belki şiddete kadar uzanan yaptırımcı 
patronluklarından vazgeçip başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya yönelik özdeşimler içine 
girebilirlerdi. 

Onlar... Keşke çocukluklarında kitap okusalardı! 

İnsanlar, yaşamları boyunca, az ya da çok, kontrolün kendilerinde olduğunu hissetmek isterler.  Bu da 
zaten güç ve özgürlük ihtiyacının doğurduğu bir istektir.  Bu nedenle, çoğu kez kendi iyilikleri için bile olsa, 
başkalarının onlar için verdikleri karara uymak istemez, önerilen yol kendisi için doğru da olsa o yolu 
seçmezler; hatta tamamen ters kararlar alabilirler. 

İster bir işyeri yönetin, ister öğrenciyle dolu bir sınıf, her durumda insanlara beş temel ihtiyaçlarından 
ne kadar fazlasını sağlar ve bunu onlara hissettirirseniz, onlardan o denli daha kaliteli verimlilik alabilirsiniz. 
İster öğrenciniz olsun, ister çocuğunuz, ister işyerinde bir elemanınız; aileniz ya da sevgiliniz... Onlara 
“güçlü” olduklarını hissettirin.  Onlara “özgürlük”lerini verin. İnsan olarak değerli olduklarını, 
“sevildik”lerini hissettirin. Kendilerini iyi ve ihtiyaçları doyurulmuş hissettirin... 

İşte LİDERLİK budur... 

Dilidüzgün, “Modern edebiyat bilimi bugün, edebiyat metinlerinin belli boş alanlar bıraktığından söz 
eder. Bu boş alanlar metnin stratejik yapısıyla ilgilidir. Yazar, okurun da düş gücüne özgür bir alan 
yaratmak üzere her şeyi söylemez. Okur kendi beklentisi, dünya bilgisi, alımlama ufku doğrultusunda bu boş 
alanları doldurarak, metnin iletisini/iletilerini anlamaya çalışarak, yani alımlayarak yazarla bir iletişim 
sürecine girer.” (Çocuk Edebiyatı, Selahattin Dilidüzgün, Anadolu Üniversitesi 2002, s.6) 

Nitelikli çocuk kitaplarının özellikleri içinde, çocukları, liderlik ruhunu geliştirmeye yöneltecek 
ipuçlarını bulmak mümkün. 

Hasan Erkek, bir eleştiri yazısında şöyle diyor: “Şiirin önemli bir özelliği de her şeyi doğrudan dile 
getirmeyişi, boşluklar barındırması, çağrışıma açık olmasıdır. Böylece, okurdan yana, daha demokratik bir 
özellik kazandığı gibi, çocuklara boşlukları hayal güçleriyle tamamlama olanağı da yarattığından onları 
daha etkin kılmaktadır.” (Hasan Erkek, Çocuklara Şiirden Hayat Sofrası Kurmak)  

Nitelikli bir çocuk kitabının, “5 temel ihtiyacı” nasıl karşılayabileceğini göz atarsak: 

*Çocuk kitapları, okur çocukların düş gücüne özgür alanlar bırakarak, kendilerini güçlü ve özgür 
hissetmelerini sağladığı oranda, okurunu bulur... Otoriter anlatımların yer aldığı metinler çocuklarla 
buluştuğunda ise, okuma düzeyi düşer, kitap sevgisinden söz edilemez olur. 

*Çocuk kitapları, düşündürürken eğlendirdiği oranda temel ihtiyaçlardan birini daha doyurarak, 
okunurluluğunu artırabilir.   

*Kitaplar, okul öncesindeki çocuklara okunurken çocuk ve yetişkin arasında bir yakınlık oluşturur, 
sevgiyi pekiştirir.  Çocuk, sevdiği bir kimseyle birlikte zaman geçirmekten mutlu olur, sevildiğini hisseder.  
Öte yanda, ona okunan kitaptaki kahramana özdeşip onun içinde bulunduğu sevgi dünyasına öykünür, bunu 
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kendi dünyasında da yansıtır. Sevgiyi duyumsar, duygularını sözcüklere dökebilmeyi, sevgiyi 
tanımlayabilmeyi öğrenir.  

*Kitaplar, pişirilip yenemediği için, “hayatta kalma” ihtiyacını karşılayamayacağı düşünülse de sindirim 
sistemini değil, ruhsal varlığımızı besleme, kişiliği geliştirme ve sorunlarla baş edebilmeyi destekleme 
özellikleriyle, aslında hayatta kalma ihtiyacını da karşılayabileceğini görüyoruz. 

Sonuçta, çocuk kitapları, çocukların temel ihtiyaçlarını giderdiği oranda daha çok okunacaktır.  Okuyan 
ve okuma alışkanlığını kazanan çocuklar ise, Sedat Sever’in başta da alıntıladığım sözleriyle, gerek kişiler 
arası, gerekse kişiye dönük zekâ düzeyini büyük oranda geliştirecek, empati /özdeşim duygusunu kazanarak, 
yaşamına duyarlılık katacaktır. “Okuma eylemini alışkanlığa dönüştüren çocukların, kendilerini tanıma, 
başka insanlarla karşılaştırma, onlara benzeyen ya da ayrılan yanlarını görme denemeleri, onları kendi 
kişiliğini tanımaya, çevresindekilerin kişiliklerini de anlamaya yönelik bir bilinçlenme sürecine sokar.” 
(Çocuk ve Edebiyat, Sedat Sever, Kök Yayıncılık’2003, s.47) 

Bu kazançlar, kendisini anladığı kadar, başkalarını da anlayabilen ya da başkalarını anladığı kadar 
kendini de anlayabilen; yaşamda bu eğitim doğrultusunda başka insanların temel ihtiyaçlarına saygı duyan, 
onların beklentilerini doyurmaya yönelik davranış ve seçimler içinde bulunabilen bireylere dönüşmesini 
sağlayacaktır. İşte, başkalarının ihtiyaçlarının bilincinde olup nasıl davranacağını çözümlemiş olan bu 
bireyler, toplumun gerçek “Lider”lerini oluşturacaktır. 
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ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUĞUN SANAT EĞİTİMİNE KATKISI 
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İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi 
 

Biliyoruz ki sanat beğenisi, sanatsal duyarlığı gelişmiş toplumlar başka alanlarda da becerikli, yaratıcı 
ve sağlıklı düşünen bireylere sahiptir. Sanat beğenisinin ya da sanatsal duyarlığın kendiliğinden ya da 
sistematik olarak doğal kalıtım yoluyla geçmesi, gelişmesi beklenemez. Bu durumda sanat eğitiminin de 
planlı biçimde yapılması bir zorunluluktur.  

Öncelikle sanatın ne olduğu, neyi ya da neyleri kapsadığı konularına açıklık getirmemiz gerekmektedir. 
Sanatı tanımlayarak ve bu tanımı okullarda çocuklara belleterek (diğer alanlarda da sıkça yaptığımız gibi) 
sanat eğitimi vermiş olur muyuz? Bu sorulara yanıt ararken çocuk kitaplarıyla sanat eğitiminin nasıl 
verileceğine ilişkin verileri de bir araya getirmeye çalışalım: 

Sanatın tanımını yapmaya çalışmak bu aşamada çok da anlamlı sayılmaz. Çünkü onun yalnızca işlevini 
belirtmek ya da tanımı yapmak, onunla ilgili alanı kapsamaya yetmez. Ne kadar çabalasak da sanat kendi 
yaratı alanı çerçevesinde bütün tanımları aşacak, bütün sınırları zorlayacaktır. Ancak sanatın özüne yönelik 
kısa birkaç özelliği belirterek bir çıkış noktası oluşturabiliriz. Sanat, öncelikle bir anlatım biçimi, farklı ve 
kendine özgü biçemleri olan bir açıklama, bir haykırış bir dile gelme biçemidir. Sanat, bütün diğer söyleyiş 
biçimlerinden veya söylemlerden farklı olarak raporlaştırma yerine betimleme ve gösterme biçimlerinden 
yararlanır. Bu bakımdan sanat için, “Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin 
tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” (Türkçe Sözlük, TDK, 1695) gibi 
açıklamalar, tanımlamalar getirilir.  

Sanat kavramı çerçevesinde uzunca durmak yerine sanatın özelliklerine değinmek, onu anlamak adına 
daha yerinde olacaktır. Sanat aynı zamanda anlattığı şeyi doğaya öykünerek, doğa imiş gibi görünmeye 
çalışarak yapar. Başka deyişle, sanatın çıkış noktası doğa olmasına karşın sanat, doğanın bir kopyası, onun 
bir yinelemesi, onun raporlaştırılması ya da doğanın kendisi değildir. O zaman doğaya öykünüşün nedeni 
nedir? Belki şöyle bir açıklama yerinde olacaktır: Sanat, aslında, bizim bildik dünyamızın bildik araçlarını ve 
ilişkilerini kullanarak kendi içinde barındırdığı düşünceyi, özgün olan yorumu paylaşmak ister. Bu eylemi, 
yüzeyde bizim bildik dünyamızın gerçeklerini yeniden kurgulayarak yapar; ama asıl anlattığı ya da kastettiği 
şeyi içinde, derinliklerinde gizler, barındırır. O halde, sanat, biraz da dolaylı anlatım, söylenen ya da 
gösterilen arasındaki öğelerin anlamlı bireşiminde gizli olan bir anlatımdır. Başka deyişle sanat, bildik 
dünyamızın olgularından yola çıkarak, aslında anlatılması olanaksız olanı göstermek, sezdirmek için 
kullanılan bir araçtır. 

Bu kısa saptamadan sonra, neden bir sanat eğitimine gereksinim duyduğumuza değinelim. Sanat 
eğitimi, kendiliğinden gerçekleşecek bir şey olamayacağına göre böyle bir uğraş için bir yöntem geliştirmek 
ve bilinçli adımlar atmak gerekir. Sanat eğitiminin ilk adımlarının okulöncesi çocukluk döneminde atılması 
gerektiğinden, bu konudaki savlarımız için okulöncesi çocuk anlatıları olarak adlandırabileceğimiz bol 
resimli kitaplardan yararlanacağız. Çünkü, çocuk kitapları aracılığıyla verilecek sanat eğitiminin, çocuğa 
estetik yargı üretebilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken yeni biçimleri duyumsatmayı, eğlenmeyi ve 
heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi de öğreteceğini düşünmekteyiz. 
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Sanat eğitiminin yalnızca okullarda verilebileceğini söylemek doğru olmaz. Çocuk kitapları aracılığıyla 
gerçekleştirilecek olan sanat farkındalığı, okuru yaratıcılığa yöneltip onun bilişsel, duyusal ve duygusal 
eğitim gereksinimlerini de karşılamaya yöneliktir. Bu nedenle, çocukların erken yaşlarda sanatsal 
duyarlıklarla donatılmış kitaplarla karşılaşması onların duyarlıklarının ve beğenilerinin gelişmesine katkı 
sağlayacaktır. Bu bağlamda, resimli kitaplar ya da okulöncesi çocuk anlatılarında bulunan resimlere, 
metinlere ve resim-metin ilişkisine yönelik bazı saptamalar yapalım: 

Okulöncesi çocuklar için üretilmiş anlatılar bol resim içerir. Bu kitaplar için anlatı ya da okulöncesi 
anlatı kavramı bilinçli olarak kullanılmaktadır; çünkü söz konusu kitaplar neredeyse bütünüyle resimlerden 
oluşsa da alt alta yazıldığında bütüncül bir anlatı ortaya çıkar (Dilidüzgün, 2002, 60). Bu anlatılar gerçekte 
bildik edebiyat türlerinden birine tam olarak benzemez. Hem öykü gibidir hem masal gibidir, bazısı da şiirsel 
anlatımı da içinde barındıran karışık türdendir. Bu bakımdan bu türün tanımlanmasında, daha kapsayıcı 
nitelikte olması bakımından anlatı kavramı kullanılmaktadır. Bu kitaplardaki resimlerin işlevi, anlatının söz 
varlığını görsel öğelerle yinelemek değil, kastedilen asıl anlamı imgesel anlatım olanaklarıyla vurgulamaktır. 
Bu düşünceyi biraz daha açımlamakta yarar var. Çocuk kitaplarındaki resimler anlatılanı yinelemek için 
yapılmadığı gibi onlar birer bezeme aracı da değildir; yukarıda belirtildiği biçimiyle sanatın anlatma-
kastetme işlevinin bir parçasıdır. Diğer bir deyişle, artık sözcüklerle anlatılamayan, ancak yapıtın merkezinde 
oturan imgesel düşünceyi görsel öğelerle işler. Böylece sözlerle anlatılan düşünceler, görsel öğe ve renklerin 
yardımıyla ete kemiğe bürünür. Somut ile soyut arasındaki köprüler kurulmaya başlanır. Çocuğun 
çoğunlukla dinlediği anlatı ile gösterilen imge dünyası arasında bir hareketlenme, heyecan, seziş süreci 
başlar. İşte sanat eğitimi denilen sürecin de tam bu noktada başladığını söylemek kesinlikle yanlış 
olmayacaktır. Bu bakımdan Sever, çocuk kitaplarındaki resimlerin işlevini şu sözlerle açıklar: “Böylesi 
resimler, sözcüklerle anlatılanı, sanatçının görsel yorumuyla bütünler, metinde anlatılanlara görsel bir renk 
katar. Yazarın söz ile anlatamadıklarının dışavurumu için öncülük görevi yapar. Çocuğu bazen eğlendirir, 
bazen heyecanlandırır, bazen de düşündürür. Çocuğun görme, duyma, duyumsama, düş kurma, düşünme ve 
sezme yetilerini harekete geçirir.”(Sever, 2002, 18).  

Görüleceği gibi; resimleme, sözün anlatamadığını anlatır veya gösterir, sanatsal gösterimi heyecanlı ve 
hareketli kılar, aynı zamanda da çocuğun düşüncelerini devindirmeye başlar. Ancak, Sever (2002) ve başka 
kaynaklarda da belirtildiği gibi (Özel, 2003, 110-119), resimleme çocukların düş gücünü uyardığı için onları 
yeni öyküler yaratmaları konusunda uyarır ve yaratıcılıklarını körükler. Hasan Pekmezci bu konuya şöyle 
yaklaşır: “Yaratıcılığın temel koşullarından biri duyarlıktır. Nitelikli kitap resimlemeleri ilgi uyandırabilen, 
duyarlık kazandırabilen, çocuğu yaratıcı sürece çekebilen, onun sevme, çalışma, üretme, yaratma 
eylemlerine katılmasına zemin hazırlayabilen uyarıcılardır.”(aktaran: Sever, 2002, 19). İsmail Kaya ise: 
“Çocuk, kitabı eline her alışta resmin farklı bir yönünün keşfetmeli, çizerin dünyasından izler taşıyan küçük 
serüvenler yaşamalıdır. Resimlerde çocuğun hayalinde tamamlayacağı yanlar olmalı, plastik değer ve 
kompozisyon olarak da nitelikli olmalıdır.” (aktaran: Sever, 2002, 19). İsmail Kaya da sanatsal bir nesne olan 
resmin çocuğun düş gücünü devindirdikten sonra aslında resmin tamamlanmamışlığından, bitmemişliğinden 
söz eder. Bu da gerçek bir sanat yapıtının temel özelliklerinden birine işaret eder aslında. Nazan Erkmen’e 
göre resimlemeler çocukta resim yapma isteği uyandırmalıdır: “Sanatçı, çocuğun yorum yapabilmesi ve 
resim üstünde düşünerek onu tanımlayabilmesi için ne kadar ipucu verirse çocukta o denli biçimlendirme 
yeteneği harekete geçecektir. Algılama noktasına gelen her çocukta çizme yaratıcılığı başlar. Çocukları, 
sanatçı niteliği ile resim yapmaya bu resimler teşvik etmelidir.” (aktaran: Sever, 2002, 19).  

Uzmanların da belirttiği gibi, çocuk kitaplarındaki resimlerde estetik vazgeçilmez bir öğedir. Bu 
nedenle, yalnızca sayfaları doldurmak için yapılan özensiz, sevksiz, tekdüze anlatımlı kitapları ayıklamak, 
onları bir kenara bırakmak gerek. Özellikle okulöncesi dönemdeki çocukları görsel sanatların diğer 
alanlarıyla da yüz yüze getirmek anne baba ve eğitimcilerin sorumlulukları arasındadır. Bu nedenle çocuklar, 
resmin yanında fotoğraf, karikatür, grafik vb. sanatların olanaklarıyla oluşturulmuş nitelikli kitaplarla da 
buluşturulmalıdır.  

Yukarıda yapılan açıklamalar öncelikle resimli, okulöncesi dönemi kapsayan, okulöncesi anlatılar için 
geçerliydi. Çünkü henüz işlem öncesi dönemde bulunan çocuklar yazılı bölümlerdeki anlatıyla anlatılan ya 
da kastedilen düşünce ve olguları çoğunlukla kavrayamazlar. Çünkü Piaget’e göre 2-6 ya da 7 yaşları 
kapsayan işlem öncesi dönem çocuklarında “…düşünce mantık dışıdır ve anlık, görünür koşullara son derece 
bağımlıdır. Zihinsel tasarımlama şimdi olanaklı olsa da bilgi sistemli biçimde işlenmez. Küçük çocuklar 
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belirli bir zamanda bir durumun yalnızca bir yönünü ele alma yeteneğine sahiptirler”(Gander ve Gardiner, 
2004,178). Bu nedenle karmaşık değerler çocuğa ancak sanatsal bir yapıt ile sezdirme yoluyla 
duyumsatılabilir. İşte, resimler bu noktada bu dönemdeki çocuklara yardımcı olur. Hedef kitle olan çocuğun 
yaşı ilerledikçe, resimler azalmakta yazılı olan bölümler artmaktadır. İlköğretimin birinci aşaması 
tamamlandığında ise çocuklar soyut işlem dönemine girerken resimlerin aracı olma işlevi giderek 
silikleşmeye başlar ve giderek hiç resim kalmaz. Artık okur çocuk anlatılanlardan kastedileni kavrayacak 
bilişsel düzeye erişmiştir. Çünkü yine Piaget’e göre somut işlem dönemi sonunda 12 yaş düzeyine erişip, 
“soyut işleme ulaşan ergenler varsayımlar kurabilir, mantıksal sonuçlar çıkarabilir ve ister somut, ister soyut 
biçimde sunulsun, karmaşık sorunları sistemli biçimde çözebilirler” (Gander ve Gardiner, 178).  

Şimdi bu söylenenleri örneklemek için okulöncesi bir anlatı kitabı olan, Ayla Çınaroğlu’nun “Küçük 
Mor Balık” kitabını inceleyelim ve söylediklerimizi somutlaştıralım: 

 

Kitabın kapağından da görüldüğü gibi, geometrik şekiller ve pastel renkler ile oluşturulmuş görsel 
öğeler kitap hakkında ön bilgiler verir. Arka plandaki denizin farklı renklerde dalgalar olarak çizilmesi hem 
hareket öğesini resmin içine sokuyor, hem de deniz-dalga imgesini daha baştan yaratıveriyor.  

 

Kitabın hemen ilk sayfasında küçük mor balık yalnız olduğu için mutsuzdur. Onun bu mutsuzluğu 
ağzının aşağı doğru çekik çizilmesi ve yalnız olarak resmedilmesiyle imgeleniyor. Yetişkinin okuduğu minik 
öykü ile resim arasında bağlantı kuran çocuk, aslında gün boyu kendinin de ağzını sarkıtarak ağladığında, 
mutsuz olduğunda bu balığa benzediğin fark etmeye başlayacaktır.  

 

Üçüncü resimde bir başka küçük mor balık gelir ve küçük mor balığa birlikte oynamayı önerir. Sorun 
çözülmüş gibidir. Yaratılan beklenti önce budur aslında. Ne var ki bizim küçük mor balığın mutsuzluğu sona 
ermez; çünkü yeni gelen balık her ne kadar kendine benzese de onun benekleri kendisininkiler gibi pembe 
değil, mavidir. Bu nedenle onunla oynamaz. Ağız çizimlerine yine dikkat çekmek istiyorum. Mutsuz olan 
balığın ağzı sarkık bir görünümdeyken diğerinin, yani mutlu olan balığın ağzı yukarı doğru çekik olarak 
biçimlendirilmiştir. Bu küçük hareketlerle mutluluk, mutsuzluk öğeleri imgelenir. Başka deyişle, yukarıda da 
vurgulanmaya çalışılan sözlerle anlatılamayanı, imge dünyasının yardımıyla vurgulama, soyut bir öğeyi 
somutlama işlemi gerçekleşir. Bu arada metinde anılan önce 1, sonra da 2 sayısına dikkat çekmek isterim. Bu 
da bir başka olumlu öğretici öğedir. Yani sayıların öğretimi konusunda bir girişimin varlığı hemen 
sezinlenmektedir. 
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Diğer resimlerde bu süreç artarak ve çeşitlenerek sürer. Yani, önce iki yeşil balık, bir sonraki karede, üç 
sarı balık, bir sonraki görüntüde dört kırmızı balık, sonra beş mavi balık, sonra altı turuncu balık ve daha 
sonra yedi kara balık gelerek onunla oynamak ister. Ancak küçük mor balık hepsini kendinden farklı 
bulduğu için onlarla oynamaz ve mutsuzluğu sürer. Onun bu serzenişlerine kara balıkların yanıtı alaylı olur. 
Dönüp bir kez daha bakması gerekir tüm balıklara. Bir sonraki görüntüde zaten kendileri geometrik birer 
şekil olan balıklar bu kez bir araya gelerek yeni bir geometrik şekil de oluşturarak anlatımı/gösterimi daha 
bir ilginç kılarlar. 

 

Artık ortalıkta bir renk cümbüşü, bir renk uyumu, canlı, eğlenceli bir görüntü vardır. Ne var ki gerçekten 
de hiçbiri birbirine benzemez. Yoksa küçük mor balık haklı mıdır kendini farklı ve yalnız duyumsamakta? 
Hayır, tam tersine o şimdi bir buluş yapacaktır. Sırasıyla bütün balıkları inceler, sonra dönüp kendini tepeden 
tırnağa, özellikle de kuyruğunu iyice süzer ve sonunda ağzından coşkuyla şu sözler dökülür: “Evet, 
hepimizinki aynı, hepimizinki alaca.”  

 

Gerçekten de hepsinin ortak bir yanı vardır. Hepsinin kuyruğu alacadır, benzer biçimde rengarenktir. Bu 
durumda küçük mor balık da eğlenceye katılır, o da artık mutludur. Onun bu duygusu hemen ağzının aldığı 
biçimden okunur, çünkü ağzı artık yukarıya doğru çekik olarak çizilir. Okuma sürecinde çocukla bunları 
konuştuğumuzda çocuğun dikkati bu tür şekillere, renklere, biçimlerle duyguların yansıtılmasına, kısaca, 
imgesel anlatıma çekilecektir. Bu da baştan beri sözünü ettiğimiz sanatsal anlatımın ta kendisidir aslında. 
Görüldüğü gibi, okulöncesi döneme ait bir çocuk kitabı, sanatçı duyarlığı ile oluşturulduğunda soyut değerler 
içerse bile bunları başarıyla okuruna ulaştırabiliyor.  

Bu konuda ileri sürülen tezi kitaptaki bir örnekten daha yola çıkarak güçlendirebiliriz. Önce farklılık 
mutsuzluk nedeni olarak çizilir. Daha sonra ise, farklılıklar içinde benzerlikleri bulma ve görebilme bir değer 
olarak önem kazanır. Bu değer okur olan çocuklara açık söylenmese de dolaylı anlatım yöntemleriyle 
sezdirilir. Böylece bir değerler eğitiminden söz edilebilir. Yani farklı olanı hoşgörüyle karşılama, kendinin 
de başkalarından farklı olduğunu kavrayarak kendini tanıma ve demokrasi eğitimi gibi değerlerin bu kitabın 
içinde bulunduğu yadsınabilir mi? Elbette hayır. O zaman, okulöncesi döneme ait sanatsal duyarlığı içeren 
bir çocuk kitabının, sanat eğitimi vermek gibi bir işlevinin olduğu da kendiliğinden ortaya çıkar. Son 
görüntülerde küçük mor balık artık kalabalık ile kaynaşmış, mutlu çizilir ve son sayfada bir küçük mutlu kara 
balığın eşliğinde şu sözler yazılıdır:  
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“Bilmem inanır mısınız ama, 
Bu öyküyü bana 

Olayları yakından izleyen 
Pulları sedefli; 

Kuyruğu, yüzgeçleri bin bir renkli; 
Sevimli mi sevimli 

Minik bir kara balık anlattı.” 
 

 

Başta vurgulanan sanatın özellikleri ve sanat eğitiminin erekleriyle bütünüyle örtüşen bu örnek, Nazan 
Erkmen’in de vurguladığı resim yapma isteğini körükler niteliktedir. Çünkü zaten basit kare ve üçgenleri her 
çocuk yan yana getirip çeşitli figürler yaratabilir ya da başta değindiğimiz gibi, doğaya öykünüp benzer bir 
nesnenin imgesel bir benzerini şekillendirebilir. Zaten kitabın böyle bir ereği olduğu için Ayla Çınaroğlu, 
kitabın arka kapağında çocukların bu şekilleri nasıl elde edebileceklerini şekillerle göstermeye çalışmıştır.  

 

Böyle bir çalışma çocukları olduğu kadar yetişkinleri de yakından ilgilendirebilir. Sanatçı duyarlıklarını 
taşıyan okulöncesi döneme ait bir yapıt, henüz işlem öncesi dönemde bulunan çocuklara bile, mutluluk, 
mutsuzluk, yalnızlık, birliktelik, farklılık, ortaklık, paylaşımcılık, hoşgörü gibi soyut kavramları anlatabilir 
ve sezdirebilir. Bütün bunların ötesinde sayıların ve renklerin öğretimi gibi daha olağan; ama çocuk için 
mutlak anlamda gerekli olacak olan değerler de birkaç küçük sayfanın sınırları içinde başarıyla 
öğretilmektedir.  
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Giriş 

Günümüzde çocuk edebiyatının ilkokul sınıflarında kullanımı, okuryazarlık konusunun temel taşını 
oluşturmaktadır. Çocuk edebiyatının çocukların okuma yazma öğrenimine olumlu katkıları, birçok 
araştırmacı, eğitimci ve aileler tarafından kabul edilmiştir.  Bunun yanında, çocuk edebiyatının dil gelişimini 
kolaylaştırdığı da bir gerçektir. Cullinan’a (1990) göre “çocuklar duydukları dili öğrenirler; dili geliştirecek 
ne kadar çok ortam olursa, çocuklar da dil öğreniminden o kadar çok yararlanırlar” (s.20). Bu ortamı 
oluşturacak en zengin araçlar çocuk kitaplarıdır. Çocuk edebiyatının okuma yazma öğreniminde etkili 
olmasının yanında, çocuk kitaplarına ilgi ve okuma, yaşam boyu okuryazarlığın bir göstergesidir.   

Çocuk edebiyatının okuma gelişimindeki gücünün kabul edilmesi ile birlikte ilkokul eğitimi programları 
da değişime uğramıştır. Sınıf öğretmenlerinin etkisi ve rolü de değişmiştir. Bu değişikliklerle birlikte yeni 
okuma programları ortaya çıkmıştır. Okuma yazma öğretimi çocuk edebiyatı ile zenginleştirilirken 
araştırmacılar, eğitimciler ve öğretmenler Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk edebiyatına dayalı okuma 
programlarını okullarda uygulamaya başlamışlardır.   

Zarillo (1989) çocuk edebiyatına dayalı öğrenme ve öğretmenin “öğretim teknikleri, alıştırmaları ve 
etkinlikleri, hikaye kitapları (fiction), bilgi verici kitapları (nonfiction), kısa hikayeleri, oyunları ve şiirleri 
kapsaması” olarak tanımlamaktadır (s.22). Çocuk edebiyatı ile öğretimin tanımlanmasından önce çocuk 
edebiyatının tanımı yapılmalı, yararları bilinmeli ve bunlar öğretmenler tarafından anlaşılmalı ve 
benimsenmelidir. 

Çocuk Edebiyatının Tanımı     

Huck, Hepler, Hickman and Kiefer (1997) edebiyatı, hayatı ve düşünceyi çevreleyen düşsel ve imgesel 
betimlemelerin ve canlandırmanın dilin yapısına ve formuna dönüşmesi biçiminde tanımlar. Edebiyat iç 
yapımızı şekillendirerek hayatımızı zenginleştirir, süsler ve aydınlatır. Bu zengin deneyimleri çocuk 
edebiyatı da sunar. Çocuk edebiyatı kitap ve çocuğu, başka bir deyişle, okuyucuyu ve okuyucunun 
getirdiklerini içerir. Peki, çocuk edebiyatı nedir? Sever (2003) çocuk edebiyatını şöyle tanımlar: “Çocuk 
edebiyatı (yazını) erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde 
çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal niteliği 
olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel adıdır” (s.9).  
Editör William Zinsser (1990) der ki “Hiçbir yazın türü belleğimize bu kadar yerleşemez çocuk iken 
hayatımıza giren kitaplardan başka...öyle ki, hayatımızın geri kalanına yankısı kalır” (s. 3). Peki, çocuk 
edebiyatının eşsizliği nedir? Çocuk edebiyatının eşsizliği yazarların hitap ettikleri okuyucularda yaşar. 
Çocuklar hissedebilir, düşünebilir, merak edebilir ve hayal edebilirler. Çocukların bunları yaşayabilmesi için 
kaliteli çocuk edebiyatına ihtiyacı vardır. İşte bu yüzden çocuk yazarlarının en zor görevi bir körpe beyne 
seslenmek, girebilmek ve orada yerleşmektir. Becerikli yazar çocuklar için sanki çocuklar kitabın biçeminin 
veya dilinin farkında olmayacakmış gibi çocukça, çok farklı ya da daha az dikkatli yazamaz. Çocuk 

 117



edebiyatının çocuğun dünyasını zenginleştirdiğine inanan yazarlar sanatsal üstünlüğü ve nitelikli anlatımı 
olan kitaplar üretmelidir. 

Çocuk Edebiyatının Yararları 

Huck, Hepler, Hickman and Kiefer (1997) çocuk kitaplarının yararlarını şu şekilde özetler:  

Çocuk edebiyatı, 

1. çocuklara okurken eğlenme ve zevk alma fırsatı sağlar, 

2. çocukların iç dünyalarını zenginleştirir, 

3. çocukların okudukları ile kendi yaşamları arasında doğal ve güçlü bir bağ kurmasını sağlar, 

4. yaşam deneyimleri ile iç içe olabilecek kapıyı aralar, yeni ve farklı yaşam deneyimleri ile karşılaşma 
şansı verir, 

5. çocuklarda okuma-yazma farkındalığını geliştirir, 

6. kitabın önemini vurgular, 

7. okuma yazma etkinliklerine kaynak oluşturup okuduğunu anlayabilme ve düzgün dil kullanımını 
sağlar. 

Çocuk edebiyatının bu kadar olumlu etkilerinin olması ve öğretmen için çok kapsamlı kaynak 
oluşturması öğretmene de eğitim ve öğretimlerinde farklı görevler yüklemektedir. Öğretmenin, 

1. kaliteli çocuk edebiyatının ne olduğunu bilmesi gerekir, 

2. kitap seçimini yaparken öğrencinin ilgisini ve gelişim düzeylerini göz önüne alması gerekir, 

3. çocuk kitaplarını okuması, bilmesi ve yeni kitapları takip edebilmesi gerekir, 

4. öğretim yaklaşımlarını, yöntemlerini, öğretimsel etkinliklerini ve malzeme seçimini bilmesi gerekir, 

5. kuramsal bakış açılarını anlayabilmesi çok önemlidir, 

6. yaklaşım, yöntem ve etkinlik seçim nedenlerini bilmesi ve bunu amaçlı yapabilmesi gereklidir. Niçin 
bu kitabı seçtim, neden kullanacağım ve bu kitabı nasıl işleyeceğim sorularını yanıtlayabilmelidir, 

7. öğrencileri için net beklentileri ve amaçları olmalıdır, 

8. nitelikli ve iyi hazırlanmış öğretimsel planı olmalıdır. 

Kısaca, öğretmen sınıfta farklı ihtiyaçlara sahip öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için farklı 
yaklaşımlardan en iyi araç ve etkinlikleri seçerek kaliteli okuma yazma eğitimini çocuk kitapları ile 
sağlayabilmelidir.  

Okuma Öğretiminde Yaklaşımlar 

Roe, Smith and Burns (2005) Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan yaklaşımları kısaca şöyle 
özetler: 

1. Edebiyat Tabanlı Yaklaşımlar 

a. Bu yaklaşım hikayelerle çocukların önceki kişisel bilgi ve deneyimleri ile bağlantı kurmayı, 
hikayeleri analiz etmeyi, kitap ve materyal seçimini ve öğrencinin okuma materyalini anlayıp anlamadığını 
izlemeyi vurgular. 

2. Yayınlanmış Okuma Serileri (temel seriler, ses-harf ilişkisi tabanlı öğretim vb.) 
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a. Dilbilgisel öğretimi içeren bir yaklaşımdır. Kurallar ve öğretim konuları kolay-zorluk derecesine 
göre planlanmıştır. Ama yeni programlar dil becerilerini birlikte sunma ve çocuk kitaplarından da 
yararlanmaya yönelmiştir.  

3. Çok Kapsamlı Okuma Öğretimi  

a. Bu yaklaşım doğrudan öğretim ve edebiyat tabanlı yaklaşımın birlikte belli plan ve program 
çerçevesinde verilmesini vurgular. 

4. Dil Deneyimi Yaklaşımı 

a. Farklı dil becerilerini birbiri ile örer ve çocuğun yaşam deneyimlerinde yola çıkarak öğretir. 

Okuma Yazma Öğretimi ve Öğreniminde Çocuk Edebiyatı Kullanma Yolları ve Teknikleri 

Fountas and Pinnell (1996,  2001) Amerika Birleşik Devletlerinde Çok Kapsamlı Okuma Öğretiminde 
kullanılan yöntemleri şu şekilde özetler: 

I. Sesli Okuma 

Öğretmen bütün sınıfa ya da küçük gruba çocuk kitabını sesli okur. Özenle seçilmiş çocuk edebiyatı 
ürünleri sesli okuma da kullanılmalıdır. Bu seçilmiş kitaplar tüm edebiyat türlerini içermelidir. Çok yararlı 
ya da çok sevilen kitaplar sınıfa birden fazla okunmalıdır. 

Yararları: 

1. Zevk için okumaya alışkanlık kazandırır. 

2. Okumanın bir amaç için olduğunu gösterir. 

3. Okumayı iyi bilen (öğretmen) tarafından akıcı ve güzel okuma modeli sağlar. 

4. Hikâye sağduyusunu ve anlamını geliştirir. 

5. Yazılı anlatımın sözdizimi gelişimine katkı sağlar.  

6. Metnin nasıl oluştuğu ve yapılandığını ve geliştiğini gösterir ve bu bilgiyi okuyucuya sunar. 

7. Metin içi anlamı sergiler ve bunu dinleyiciye/okuyucuya sunar. 

8. Bir dinleyici gruba ortak bilgi aktarır ve okuma zevkini paylaştırır. 

9. Daha karmaşık fikirleri çocuklara sunar. 

10. Sözel anlatımı ve gelişimini güçlendirir.  

11. Sesli okuma ve tekrar okuma tekniği, yazma ve benzeri alıştırmalara bilinen bir metin oluşturur. 

II.  “Paylaşımcı Okuma” Tekniği 

Bütün çocukların görebileceği büyük boyutlu kitaplar bu tekniğin aracıdır. Öğretmenin kelime ve 
cümleleri göstermesi ve öğrencilerin metne dikkatini çekmesi, öğrenciye kelimeleri ve metinleri 
okuyabilmesine yardımcı olur. Bu sürecin araçları ise: şarkıların söylenmesi ve büyük boyutlu kitapların ve 
şiirlerin okunması, tekrar hikayeleme ve tekrar okuma, öğrenciler tarafından yazılan hikayelerin 
okunmasıdır. 

Yararları: 

1. Okuma stratejilerini geliştirir. Örneğin: kelime kelime karşılaştırma. 

2.  Tahmin etme ve hikayelemeyi geliştirmeye yardımcı olur. 
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3. Öğrencilere okuma zevkini verir ve güzel zaman geçirme fırsatı sağlar. 

4. Gruptan (sınıftan) sosyal destek sağlar ve sunar. 

5. Katılımı  ve öğrencilerin bir okuyucu gibi davranmasını sağlar. 

6. Kelime çalışması, yazma aktiviteleri ve serbest okumaya bir metin kaynağı oluşturur. 

III. Güdümlü Okuma 

Öğretmen okuma seviyeleri birbirine yakın küçük gruplarla güdümlü okuma aktivitesi uygular. 
Öğretmen yeni kitaplar seçer ve öğrencilere tanıtır. Öğrenciler öğretmen tarafından seçilip tanıtılan kitabı 
okur ve okuma esnasında veya sonrasında okuma stratejilerini sunar ve küçük grup ile alıştırmasını yapar. 

Yararları: 

1. Okuma işleminin yapılmasını sağlar. 

2. Anlamak amacı ile okurken problem çözme fırsatını sağlar. 

3. Geliştirilmiş metinlerde strateji uygulama fırsatını sağlar. 

4. Okuyucuyu ateşler. 

5. Hikâye metinlerini anlamada başarıyı artıran okuma tekniklerindendir. 

6. Metin içindeki kelimelere dikkat çekme fırsatı sağlar.  

7. Kelime analizi ve gelişimine fırsat sağlar. 

IV.  Serbest Okuma 

Öğrencilere değişik okuma materyalleri sunulur. Kendi başlarına okuma  fırsatı bu teknik ile sağlanır.  

Yararları: 

1. Öğrenilen okuma stratejilerini serbestçe uygulama fırsatı sağlar. 

2. Okuma beceri ve davranışlarını uygulama fırsatı sağlar. 

3. Kendi başına okuma fırsatı sağlar. 

4. Kendi başına kelimeleri çözümleme ve okuma fırsatı sağlar. 

5. Tekrar okuma yolu ile akıcılığı sağlar. 

6. Kendine güveni sağlar. 

7. İkili okumalarda desteği sağlar. 

Öğretmen bütün bu yöntem ve teknikleri uygularken öncelikle öğreniciye model olur. Örneğin, 
öğrencinin çocuk kitabından eleştirel düşünmeyi sağlayacak sorular çıkarmasını istiyorsa bunu öncelikle 
öğrenciye kendisi modellemelidir. Öğrencilerin eleştirel düşünmeyi sağlayacak soruların ne olacağını 
anlayabilmesi için bunu öğretmeninden görmüş olması gerekir.  

Bu yöntemler arasında Türkiye’deki ilkokullarda kullanılan yöntem çoğunlukla sınıfa sesli okuma 
yöntemidir. Sesli okuma yönteminde okuma öncesinde, okuma sırasında ve okuma sonrasında öğrencinin 
düşünce dağarcığını açacak etkinliklere yer verilmelidir. Bu yöntemde kullanılabilecek bazı etkinlikler 
aşağıda özetlenmiştir: 
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Sınıfta Sesli Okuma Yöntemi 

1. Okuma öncesi etkinlikler 

a. Kişisel bilgi ve yaşam deneyimlerini paylaşma-önceki bilgileri aktif hale getirme 
b. Tahmin 
  ı. Resim incelemesi (picture walk) 
  ıı. Başlık incelemesi 
  ııı. Kapak resmi incelemesi 
  ıv. İçerik (yazı) incelemesi 

a. Öğrenci soruları 
b. Öğrenciyi belli konuya odaklama 
Ör: karakter tahlili 
Ör: Hikâyenin geçtiği yerin hikayenin temasına etkisini araştırma 
c. Drama-tablo etkinlikleri 

2. Okuma sırasındaki etkinlikler 

       a. Belli yerlerde durup sorularla yönlendirmek ve tartışma açmak 
       b. Yaşam deneyimleri ile bağlantı kurmak 
       c. Kitabın içeriği konusunda dönüt verme 
       d. Farklı anlatımları ve doğru dil kullanımını model alma 
       e. Tahmin  

3. Okuma sonrası yapılan bazı etkinlikler 

       a. Soru yöntemi ile çocukları hikayeyi anlayabilecek bir üst düzeye götürmek 
       b. Karaktere farklı bir macera veya hikaye yaratmak 
       c. Drama 
       d. Hikaye karakteri ya da yazar ile mülakat alıştırması yapmak 
       e. Kendi sözleri ile tekrar anlatma-özetleme 
       f. Grafik ve şemalar kullanma (fikirleri örgütlemek amacı ile) 
       g. Kitap kulübü veya edebiyat çemberi oluşturma 

Literatür taraması ve beş yıl sınıf gözlemlerim sonucunda Amerika’da öğretmenlerin kullandığı 
yöntemler sesli okuma, sesli yazma, paylaşımcı okuma, paylaşımcı yazma, sessiz (bağımsız) okuma, sessiz 
(bağımsız) yazma ve güdümlü okuma ve yazma olarak geçmektedir. Bu okuma ve yazma yaklaşım ve 
yöntemler farklı tekniklerle öğrenciye sunulmakta ve öğrenciyi öğrenmesinden sorumlu kılmaktadır. Soru-
cevap, ifadesel okuma, tahmin etme, tartışma, drama, tekrar yazma, tekrar anlatma gibi öğretimsel teknikler 
bu yöntem ve yaklaşımları başarılı bir şekilde uygulanabilir yapmakta ve kalıcı öğrenmeyi desteklemektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri Ohio eyaleti Ohio State Üniversitesindeki doktora çalışmasında bu yöntem, 
teknik ve etkinliklerin nasıl başarılı bir şekilde kullanıldığını görebilmek amaçlanmıştır (Kaya, 2002). Bunun 
için üç başarılı sınıf öğretmeni seçilmiş ve bu öğretmenler dokuz ay boyunca gözlemlenmiştir. Anket, 
gözlem, video filmi kaydı ve mülakat yöntemleri sonucunda bu öğretmenlerin yöntem, teknik ve etkinlikleri 
detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda izlenen sonuçlar göstermiştir ki başarılı sınıf 
öğretmenleri bu yöntemlerin hepsini sürekli kullanmakta ve yukarıda belirtilen çeşitli etkinliklerle de bu 
yöntemleri desteklemektedirler. Amaçlara göre başarılı bir şekilde sunulan bu yöntem ve teknikler 
çocukların okuma-yazma eğitiminde başarılı olmalarını sağlamaktadır. Öğrencinin farklı öğrenme-öğretme 
modellerinin bir arada verilmesinden daha çok yararlandıkları gözlemlenmiştir. Bu öğretmenlerin 
başarılarındaki en büyük etken ise dersi iyi planlamaları, öğrenciye iyi model olmaları, kaliteli çocuk kitabı 
seçebilmeleri ve öğrenciyi öğreniminde aktif kılabilmeleridir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinde 2003–2005 yıllarında yüksek lisans yapan öğretmenlerin çocuk edebiyatı dersi sonucu kendi 
sınıflarında kullandıkları benzer yöntem ve teknikler de çocuk kitaplarını başarılı bir şekilde sınıfta kullanan 
öğretmen modellerini oluşturmuştur. 
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Bilgin Adalı, Çatalhöyük Öyküleri adıyla dizileştirdiği üç romanında (Dünyamızın İlk Şafağı, Ateşin 
Çocukları, Bolluk ve Savaş) İÖ yaklaşık on bin yıl varlığını sürdüren neolitik çağın ilk tarım toplumlarının 
yaşadığı merkezlerden biri olan Çatalhöyük’ü öyküleştirmiştir. Bu yönüyle ana öykü arkeolojik 
araştırmaların kimi verilerini de içermektedir. Ancak daha da önemli olan, yazarın insanlık ve uygarlık 
tarihinin ilk dönemlerinin pek çok önemli aşamalarını eğlendirici ve eğitici bir biçimde çocuklara kavratmayı 
amaçlamış olmasıdır. 

Arnold Toynbee, uygarlığı, içinde bütün insanlığın, herkesi kapsayan tek bir ailenin üyeleri olarak, tam 
bir uyum halinde yaşayabilecekleri bir toplum durumunu yaratmak için girişilmiş bir çaba olarak tanımlar. 
(1998:16), 

Günümüz dünyasında  akıl almaz bir hızla çoğalan ve karmaşıklaşan bilgi yığını arasında çocuklara bu 
tanımın içeriğine uygun olarak uygarlık tarihinin başlangıcını ve gelişimini kavratmak, insanın insan olma 
sürecini ve varoluşunu sezdirmek  oldukça zor. Adalı, bütün bunları, çocukların düşünsel, eğitsel, dilsel 
dünyalarını gözeterek  kurmaca bir metinle yapılandırıyor. Aşağıda vurguladığımız ana başlıklarla,  yazarın 
bu metinde uygarlık tarihinin ilk dönemlerini   nasıl yapılandırdığını açıklamayı amaçladık.  

Kurmaca Yapı 

Adalı, öyküyü Çatalhöyük’te yaşayan Ningur ve kız kardeşi Ninlil’in günlük yaşantıları ve yaşadıkları 
serüvenler olarak tasarlamıştır. İki kardeşin yaşamlarına olayların akışına göre  köyün bilgesi Bilgin Amca, 
Ningur’un arkadaşı Sungur ve daha sonraları da iletişim kurdukları bir başka köyün gençleri girer.  

Yazar, uygarlığın gelişiminde önemli rolleri olan pek çok buluşun ortaya çıkışını kurgulayıp bunları 
Ningur’un kişiliğinde somutlaştırıyor. Ningur, gözlem yapmayı, akıl yürütmeyi seven, olaylar ve nesneler 
arasında ilişkiler kurarak bunlar üzerinde yoğun düşünebilen ve tüm bunların sonucunda  buluşlar yapan  
yaratıcı bir gençtir. Romanlar, Ningur’un her bir buluşunun öyküleştirildiği parçaların bileşkesinden 
oluşmaktadır. Her öyküde bir buluş vardır, ancak bu buluşlar kendi içlerinde özgül oldukları kadar 
birbirlerine de bağlıdır. Her buluş uygarlık tarihine bir tuğla koymakta, ana yapıyı dönüştürmektedir. 

Adalı’nın yazar anlatıcısı hem gözler hem anlatır hem yorumlar hem de bilgi ve ders verir. İlk romanın 
sunuş bölümünde yazar, yazarlık kavramını açıklayıp kendisini tanıtırken bilimsel gerçeklikle bir edebiyat 
yapıtı arasındaki ilişkiyi de  şöyle sezdirir: 

“Bu öyküleri, Çatalhöyüklü Ningur, Ninlil ve Sungur’un (bunların kim olduklarını öyküleri okuyunca 
anlayacaksınız.) on bin yıl önceki Anadolu’da yaşadıkları serüvenler olarak tasarladım. 
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Bu öykülerde okuyacağınız pek çok şeyi ben uydurdum. Öykü yazarlarının böyle uydurma yetileri var. 
Örneğin, tekerleği kimin, nasıl icat ettiğini bilmiyoruz, ama okuyacağınız öykülerdeki kişilerden biri, bu 
büyük buluşu gerçekleştirecek.” (Adalı 2004c:7) 

Adalı, oluşturduğu kurgusal yapıda üçlü bir işlevsellik sergilemektedir. Öykü ilerledikçe anlatıcı yazar, 
zaman zaman günümüzle bağlantılar kuran hoş sohbet bir öğretmen olur, kimi zaman da olan biteni aktaran 
bir yazar konumuna çekilir. Romanlardaki Bilgin Amca kişiliği de yazarın eğitici öğretici işlevine uygun 
düşer. Gizli bir öğretmen figürü olarak değerlendirebileceğimiz Bilgin Amca, bir bilge olarak  hem köyünün 
çocuklarına hem de anlatıcı yazarla örtüşerek kitabın okuru olan çocuklara ders verir. 

Adalı, ana öyküyü temellendirdiği  arkeolojik verilerle bir kamera gibi şekillendirdiği anlatımını 
kaynaştırarak belgesel diyebileceğimiz bir biçeme ulaşmıştır. Aşağıdaki paragraflarda belgesel bir filmin 
anlatımı bulunmaktadır: 

“Bugün bildiğimiz evlere pek benzemiyor bunlar. Killi çamurla kuru otları karıştırıp tuğla haline 
getirdikten sonra, güneşte kuruttukları kerpiçlerden yapılma. Pencereleri yok. Kapıları tavanda. (…) 
Kapının tavanda olması, evlere girmeye kalkışabilecek yırtıcı hayvanlara karşı da bir önlem.(…) Biraz 
yaklaşınca köyün dışındaki meydanda akşam yemeği hazırlığı yapıldığını görüyoruz. (…) Herkes bu büyük 
ziyafetle ilgili. Hayır; Bir kişi   var ziyafetle hiç  ilgilenmeyen: Ningur bu. Onun aklı başka yerde. Sessizce 
yanına yaklaşıp izlemeye başlıyoruz.” (Adalı 2004c:7) 

Bu tekniklerin yanı sıra romanların içeriği, çocukların ilgisini çekecek şekilde illüstrasyon resimler, 
çeşitli haritalar ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan eserlerin fotoğraf ve çizimleri ile  
desteklenmiştir. Bu zengin görsellik çocukların eski çağlara ait bir öyküyü görsel temellere oturtarak 
algılamasını  kolaylaştırmaktadır. 

Düşünsel Yapı 

Uygarlık tarihi, ilk insanın ortaya çıkışı ve gelişimi ile başlayan ve günümüze uzanan geniş bir süreci 
kapsar. Adalı,  Çatalhöyük’ün gelişimi ile sınırlı tuttuğu  öykülerini, uygarlığın tarihsel gelişim sürecine 
uygun olarak yapılandırmıştır. Yazar, üç kitabın bütününde sırayla bilimsel araştırmalara uygun olarak  şöyle 
bir basamaklandırma yapmıştır:  

Dünyanın ve İlk Canlıların Oluşumu: Yazar dünyanın ve ilk canlıların oluşumunu bilimsel  kuramlara 
uygun ve çocukların dikkatini çekecek biçimde öyküleştirmiştir. Daha sonra aradaki milyonlarca yılı ve 
insanların ilkel yaşama biçimlerini atlar, bugünküne benzer bir yaşamın temellerinin atıldığı Çatalhöyük’e 
geçer. Adalı, bu romanların başında atladığı milyonlarca yılı, Çatalhöyük Öyküleri öncesinde yazdığı  Mavi 
Gezegenin İlk İnsanları, Zaman Bisikleti 1 ve 2’de başka  kurgular içinde  ele almıştır. Saydığımız eserler, bu 
yönleriyle  düşünsel bütünlük oluşturmaktadır.  

Avcılık: İlkel bir biçimde yapılan  avcılık,  önce Ningur’un akıl yürütmeleriyle, sonrasında da  arkadaşı 
Sungur’un  bu uygulamaları geliştirmesiyle  nitelikli hale gelir. Avcılık yerini zamanla hayvan üreticiliğine 
bırakır. Yazar, avcılığı o dönemin insanlarının beslenmesi ve diğer gereksinimleri için yaşamsal bir 
zorunluluk olarak sergilemiş, hayvanların avlanışı ve değerlendirilişi dışında şiddet içeriğine yer 
vermemiştir.  

Ateşin İşlevsel Kullanımı: Çatalhöyük halkının ateşi yaşamsal bir madde haline getirişi, kilin 
pişirilmesi, çömlekçilik, yemeklerin pişirilmesi, madenlerin eritilmesi birbirini izleyen ve geliştiren eylem 
ardıllıkları şeklinde düzenlenmiştir.  

Hayvanların Evcilleştirmesi: Ningur’un kız kardeşi Ninlil, hayvanlara sevgiyle yaklaşarak onları 
evcilleştirir. Bunun sonucunda zamanla sürüler oluşturulur, at ve köpek gibi hayvanlardan yararlanılır.  
Bunlar diğer yerleşim merkezlerindeki insanlara öğretilir. 

Tarıma Geçiş: Çatalhöyüklü çocuklar rastlantısal olarak tohumlardan filizlerin çıktığını keşfederler. 
Zamanla bitki yetiştirme öğrenilir,  tarımsal üretim yapılır;  yiyecekler depolanır,  kış için hazırlanıp saklanır. 
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Madenlerin Bulunuşu ve Kullanılışı: Ningur rastlantı sonucu daha önce görmediği bir taş bulur. 
Arkadaşları ile birlikte bu taşa baltayla vurarak özelliklerini öğrenirler. Buldukları, bakırdır. Sonrasında da 
ateş içine bıraktıkları bıçağın erimesiyle madenleri eritip döküm yapmayı öğrenirler. Bu, maden çağının 
başlangıcıdır. Ardından gereksinimlere uygun olarak  madenleri, bıçak, ok, şiş, ev eşyası vb. yapımında 
kullanırlar.  

İnsanın doğal çevresine egemen olması ve bu egemenliği örgütlü bir şekilde sürdürmesi neolitik 
dönemde gerçekleşmiştir. Çatalhöyük’te  yaşanan ve yukarıda ana hatlarıyla sıralanan bu gelişmeler 
işbirliğine dayalı ve   örgütlü çalışmanın ürünü olarak öyküleştirilmiştir. Çatalhöyük halkı, imece şeklinde 
çalışmakla birlikte başlangıç dönemlerinde  kadın, erkek ve çocukların farklı görevleri vardır. Çocuklar  
işlerin hemen hepsine becerileri ve güçleri oranında  katılmaktadır.  

Çatalhöyük, sosyal yaşantısı ve yönetim biçimiyle eşitlikçi bir toplumdur. Son yapılan araştırmalar da 
bu yönüyle onu döneminin diğer merkezlerinden ayırmaktadır. Çatalhöyük araştırmacısı  Ian Hodder’e göre, 
Ortadoğu’daki diğer önemli merkezler belirli bir büyüklüğe ulaşınca bir yönetim hiyerarşisi ortaya çıkmıştır. 
Oysa yapılan arkeolojik araştırmalara göre Çatalhöyük’te hiyerarşiyi gösterecek binalar ve sosyal ilişkilerin 
bulguları yoktur. Köy, binlerce kişiyi barındırmasına rağmen eşitlikçi yapısını korumuştur (Hodder 2006). 
Adalı’nın romanlarında da bu bulgulara uygun bir sosyal yaşantı sergilenmektedir. Çatalhöyük’ü bir başkan 
ve iki başkan yardımcısı  yönetmektedir. Yönetim, yaşlanan başkanın iradesiyle köyün en akıllı ve yaratıcı 
delikanlısı olduğunu kanıtlayan Ningur’a devredilir. Adalı, bu görevin Ningur’a verilmesini, onun aklını 
kullanarak köy yararına buluşlar yapması ile gerekçelendirir. O güne dek bilinmeyen pek çok yeni buluş 
yaparak köyünün insanlarının yaşam düzeyini yükselten Ningur, aldığı sorumluluğun bilincindedir. 
Kendisine bir eski başkan yardımcısını ve bir de çok iyi bir avcı olduğunu kanıtlayan arkadaşı Sungur’u 
yardımcı olarak seçer. 

Öykülerin bütününde ortaya konan bu gelişim basamaklarının bileşkesi  uygarlık tarihinin erken 
süreçlerini yansıtmaktadır. Ningur liderliğindeki Çatalhöyük halkı, yazımızın başında belirttiğimiz tanımdaki 
gibi, uyum halinde yaşayabilecekleri bir ortam yaratmak için yeni buluş ve uygulamaların yaratıcısı olarak 
sergilenmiştir. Gereksinimleri karşılamaya yönelik buluşlarla ivme kazanan uygarlık düzeyi, Ningur ve 
çevresi tarafından toplumsallaştırılmıştır. Bu durum  hem Çatalhöyük’ü çevresindeki diğer merkezlerden 
farklı kılmış hem de bu merkezin benzerlerini aydınlatmasını sağlamıştır.   

Ancak tüm bu gelişmeler, bilgiyle gelen bolluk, insanlık tarihine savaşı da ekler. Çatalhöyük, 
çalışmadan,  hırsızlıkla aynı zenginliğe sahip olmak isteyen birtakım kötü insanların saldırısına uğrar. Bolluk 
kıskançlığa, kıskançlık saldırganlığa, saldırganlık savunmayı zorunlu kılmaya, savunma gereksinimi de 
avcıları savaşçılara dönüştürür.(Adalı2005c:48) Çatalhöyük halkı, yine Ningur’un liderliğinde  önlemler alır, 
savunma amaçlı silahlar geliştirir. Artık  savunma amaçlı bile olsa, günümüze kadar geri döndürülemeyecek 
bir başka süreç  başlamıştır. Yazarın söylediği gibi, insanlık tarihi savaşların da tarihi olur. 

Bizce bu dizinin devamında öyküyü tamamlayıcı olması açısından iki dikkat çekici nokta  geliştirilmeli: 
İlki her üç romanda pek çok kez değinilen  kadınların bildik sosyal rollere karşı çıkışları,  ikincisi gizemli 
Çatalhöyük’ün sanatsal yönü. Yazar, kızların eşitlik isteklerini ve bu isteklerini gerçeğe dönüştürebildiklerini 
çeşitli eylem halkalarında işlemiştir. Aklını kullanma konusunda ağabeyi Ningur’dan aşağı kalmayan, 
hayvanları evcilleştiren, metal dikiş iğnesini, fırını vb. bulan Ninlil,  kadınların gereksinimlerini dile getirdiği 
gibi savunma amaçlı ilk askeri birliğin de tasarımını yapar. Ninlil, ağabeyinin gerisinde gözükse bile tüm 
buluşlarda onun parmağı vardır.  Kendilerine dayatılan cinsiyet ayrımcılığına karşı iki kız arkadaşı Anilla ve 
Enil’le birlikte, avcılık konusunda erkeklerden daha iyi şeyler yapabildiklerini  kanıtlayarak karşı çıkarlar.  

Kadınların eşitlikçi yönlerine dikkat çeken ve yeni araştırmalarda bu yönün tamamlanmayı beklediğini 
belirten Ian Hodder,  Çatalhöyük’ü  benzerlerinden çok farklı kılan sanatsal yönü de  şöyle açıklar: 

“ (…) Duvar resimlerindeki anlatı özelliğinin ne Anadolu’da ne de Ortadoğu’da bugüne dek eşi 
görülmemiştir. Sanat ürünlerinin bu ölçüde bolluğu – tek bir yerleşim yerinde pek çok evde bulunması – 
başka hiçbir yerde söz konusu değildir. Gerçekten de Çatalhöyük’le ilgili asıl gizem bunca sanat ürününün 
ve sembolizmin, tasvirlerin neden bu dönemde bu bölgede yer aldığı sorusunda yatmaktadır” (Hodder 
2006:16). 
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Öykülerde Çatalhöyük halkının pişmiş kilden, çanak çömlek daha sonraları da boğa başları, 
heykelcikler, süs boncukları yapmayı öğrendiklerini belirten Adalı, onların bu yönlerini vurgularken  Ninlil’i 
de gizemli ve üretici bir  küçük bir Tanrıça olarak sergilemiştir.. 

Eğitsel Yapı 

Yazar, eylem yoğunluğu, merak gibi öğelerin yanı sıra her iki cinsiyetten de çocuk roman kişileri 
kurgulayarak çocuk okurların onlarla özdeşim yapabilmesini sağlamaktadır. Romanlarda günümüzde sosyal 
alanları daralan çocuklar için özdeşim yapabilecekleri ve bir çocuk olarak toplum içindeki varlıklarını 
önemseyip birey oluşlarını fark edebilecekleri pek çok ayrıntının yanı sıra, çocukların gelişim dönemlerine 
ilişkin pek çok olay dizisine yer verilmiştir. Çocukların serüven merakları, oyun gereksinimleri, dostlukları, 
gençlerin ilk aşkları, evlilikleri, anne ve baba oluşları gibi pek çok yaşantıya yer veren yazar, yaşam 
döngüsüne de dikkat çeker. İlk romanda çocuk olanlar son romanda evli ve çocuk sahibi birer genç 
yetişkindirler. Onların toplum içinde işlevsel rolleri vardır. Çatalhöyük’teki çocuklar, yetişkinler gibi günlük 
yaşamda belli sorumluluklar almaktadır. Büyük çocuklar, buluşlar yapmakta, ava çıkmakta, ağıllardaki 
hayvanların bakımı ile ilgilenmekte; küçük çocuklar, kış için ot kesip biriktirmektedir.   Adalı, yaşlıları ve 
onların bilgeliklerini de unutmamıştır. Bilgin Amca’nın her durumda ortaya çıkan bilgeliği, yaşlanan 
başkanın öğütleri,  başı sıkışan Ningur’un yardımına koşar.  

Aklı kullanma becerisi insanın gelişiminin en önemli yönüdür. Yazar, Ningur’un kişiliğinde bu beceriyi 
her fırsatta vurgular. Ningur’un düşünce süreci, karşılaştığı sorunlara çözüm bulma isteği, merakları, 
gözlemleri ve rastlantıları yorumlama yeteneği bir yandan görünür kılınır, bir yandan da düşünce sürecinin 
sıradan neden- sonuç ilişkisinden eleştirel düşünceye evrimi gerçekleştirilir.  

Pek çok buluşa imza atan Ningur, kimi sonuçlara çocukların  oyunlarını gözlemleyip bu oyunları başka 
bağlamlarda değerlendirerek ulaşır. Ningur, uygarlığın gelişiminin ve yayılımının en önemli araçlarından biri 
olan tekerleğin maddesini kunduzların hareketlerini ve kilin fırında pişirilerek bu maddeden sağlam kaplar 
yapılabilmesini çocuk oyunlarını gözlemleyerek gerçekleştirir; camı ve bakırı  da rastlantıyla bulur.  Adalı, 
Ningur’a  farklı nesneleri ya da olayları, oyunlardan aldığı ipuçları yardımıyla ilişkilendirterek  yeni buluşlar 
yaptırmaktadır. Zaten yazarın da amacı budur: Bilinen, yaşanan şeyleri ilişkilendirerek yeni buluşların 
yapılabileceğini göstermek.  

Ningur, buluşlarının köy halkı tarafından onaylaması, kutlanması ve alkışlar alması karşısında 
şımarmaz, alçakgönüllü davranır. Hatta başkan olarak görev ona devredildiğinde bile aldığı sorumluluğun 
bilincindedir. Başkanlığı hemen kabul etmez, yeterli olup olmadığını sorgular. Bu nitelikler çocukların 
özdeşim yapabilmelerinin gözetildiği davranışlardır. Paylaşmak, insanlara yararlı olmak, bencil olmamak, 
akılcı davranmak gibi… 

Ningur, köyün lideri oluşu ile birlikte daha karmaşık sorunlarla karşı karşıya kalır. Edindiği deneyimleri  
yeni ve karmaşık sorunların çözümünde yerli yerinde kullanan genç lider, sadece kişisel deneyimlerine göre  
değil, yardımcılarına ve köyün bilgesi Bilgin Amcaya danışarak kararlarını olgunlaştırır. Kimi zaman 
düşündüklerinin onu sonuca ulaştıramadığını, işbölümü yaparak daha kolay sonuca ulaştığını da görür. 
Kardeşi Ninlil, yardımcısı Sungur ve Bilgin Amca çoğu zaman ona yol gösterirler. Elde ettiği başarıları 
köyüne yansıtan Ningur bununla yetinmez, başka köylerden insanlarla da paylaşır. 

Ningur, köyün ulaşmış olduğu uygarlık yapısının dış tehlikelere karşı korunabilmesi ve üretim için 
gerekli işgücünün karşılanabilmesi için akıllıca bir dış politika izler. Köylerine gizlice gelip hırsızlık yapan 
gençleri cezalandırmak yerine onlara Çatalhöyüklülerin edinmiş oldukları gelişmeleri öğretmeyi tercih eder. 
Yazar bunu açık ve uygulamalı bir okul eğitimi olarak öyküleştirmiştir. Köy halkı, diğer köylerden on 
delikanlı ile on genç kızı köylerine kabul ederek bilgilerini paylaşır, onlara uygulamalı eğitim verir. Kızlar ve 
erkekler için yapılan evlerin ortak avlusunda Çatalhöyüklü kadınlar,  bu kızlara bakır şişlerle örgü örmeyi, 
kumaş dokumayı, bakır iğnelerle dikiş dikmeyi, hayvanları evcilleştirmeyi ve onlara bakmayı, süt sağıp 
yoğurt ve peynir yapmayı, fırınlarda çeşitli yemekler yapmayı öğretirler. Çatalhöyüklü erkekler de 
delikanlılara çömlekçiliği, bakırcılığı, avcılığı ve tarımı öğretirler. Bilgin Amca da bu gençlere dünyayı, 
çevrelerinde olup bitenleri nasıl değerlendirebileceklerini, birbiriyle ilgisiz gibi görünen olaylar arasında 
ilişki kurarak sonuca ulaşmayı Ningur, Ninlil ve Sungur’un buluşlarından örnekler vererek öğretir.  
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Yazar, bilgilendirme yaparken Bilgin Amca figürü dışında doğrudan bilgi aktarımı yapmamıştır. Bilgiyi 
bir yandan öyküleştirirken bir yandan da geçmişle günümüz arasında bağlantılar kurarak bütünselleştirmiştir. 
Bolluk ve Savaş’ta sarnıçların inşa ediliş öyküsünü anlattıktan sonra bölümü şöyle bitirir: 

“Yıllar, yüzyıllar boyunca, kış ve bahar aylarındaki yağışlar sırasında içinde su biriktirilip kurak 
mevsimlerde kullanılacak sarnıçların ilk modeli inşa edilmişti. 

Yağmurlarla ağzına kadar suyla dolan bu sarnıçlar, hem yaz hem de kış aylarında köyün su 
gereksinimini bol bol karşıladılar. 

Karayoluyla Antalya’ya giderseniz, kente girerken, o sarnıçların daha gelişkin iki örneğini bugün bile 
görebilirsiniz. İstanbul’daki Yerebatan Sarayı ise bu sarnıçların bir başka örneği…” (Adalı 2005c:122) 

Adalı, geçmişle günümüz arasında bağlantılar kurarken kimi zaman da çocuk okurların düşünce 
süreçlerini harekete geçirmek üzere iç sesleriyle metne ve metnin düşünce yapısına eşlik etmelerini sağlıyor. 
Hemen her buluşun ardından günümüzle bağlantı kuran yazar, kimi zaman da çocuklara  buluşların nasıl 
sonuçlara yol açmış olabileceğini sorar. Bu sorular aracılığıyla çocuklarla birlikte düşünüp onları 
düşündürmeyi amaçlamaktadır. Yazarın bilgi vermek için kullandığı bir başka teknik de geçmiş çağlarla 
günümüz dünyası arasında karşılaştırmalar yapmaktır. Özellikle çevre sorunları, çocuk okurların 
duyarlılıklarını  uyandıracak biçimde vurgulanmıştır: 

“O günden sonra köydeki herkes, balık avlarken, Ningur’un buluşu olan çatal iğneyi kullanmaya 
başlamış. Çooook uzun yıllar sonra, geyik kemiğinden yapılma çatal iğnelerin yerini bugün kullandığımız 
kancalar, kurutulmuş bağırsaktan yapılma ince ipin yerini misinalar almış. Almış ama çevre kirliliği 
yüzünden, derelerdeki, göllerdeki, denizlerdeki balıklar o kadar azalmış, o kadar azalmış ki, o yarışma 
gününde Ningur’un yakaladığı kadar çok balığı bir daha hiç kimse yakalayamamış.” (Adalı 2004c:58-59) 

Yazar, bu bağlantılarla bilgi verirken geçmişle günümüz arasındaki gelişim köprülerini kurarak 
algılamayı da kolaylaştırmaktadır. Adalı, Çatalhöyük Öyküleri öncesinde yazdığı Zaman Bisikleti dizisinde  
bu bağlantıları kurgu öğesi olarak kullanmıştır. Zaman Bisikleti 1’de  günümüzden yüz bin yılı öncesindeki 
Karain’e  giden Bilgin Baba  ile kızları Yağmur ve Damla,  Zaman Bisikleti 2’de Karainli dostları Çuka ile 
Anin’i günümüz dünyasına konuk ederler. Adalı, bu yapıtlarında  çocuk okurlara, bir yandan  
karşılaştırmalar yaparak zaman kavramını öğretirken, bir yandan da  uygarlığın kimi zaman ağır, kimi zaman 
da hızlı adımlarla geliştiğini sezdirir. 

Dilsel Yapı 
Tarihsel bilgilerin belli bir sürenin dışında doğrudan anlatılması, çocukların dikkatinin çok çabuk 

dağılması nedeniyle  uygun bir öğretim yaklaşımı değildir. Tarihsel bilgilerin verildiği kurmaca metinlerde 
de ilginin canlı tutulması öykülemenin tutarlılığına olduğu kadar  dilin kullanımına da bağlıdır. Adalı’nın dili 
ve biçemi doğrudan bilgilendirici değildir. Yazar, bilgileri söyleşi havası içinde vermektedir. Onun kimi 
zaman masal havasını andıran bir kullanıma, kimi zaman da didaktik bir paylaşıma bürünen söyleminin hiç 
değişmeyen yönü, samimi havasıdır:  

“Arabaları önce kendileri çekiyormuş ama sonra, at, eşek gibi hayvanları evcilleştirince, çekme işini 
bunlara yaptırmaya başlamışlar. Zamanla daha iyi tekerlekler yapılmış. Arabalar daha kullanışlı hale 
gelmiş. Hayvanların çektiği arabaların yerini buharla çalışan, benzinle çalışan arabalar almış. 

Kimbilir, belki bir gün içinizden biri, suyla ya da havayla çalışan bir araba icat eder. O zaman ben de 
oturup onun öyküsünü yazarım. Ne dersiniz?” (Adalı 2004c:48) 

Yazar, sözcük seçiminde çok dikkatli davranarak hem bu samimi anlatımla çocuklarla iletişimini canlı 
tutmakta, hem de onların metindeki pek çok figürle özdeşim kurabilmelerini kolaylaştırmaktadır. İlk romanın 
başındaki, “Bugünkü bilgilerimize göre, insanların yeryüzünde kurdukları ilk kent burası…” (Adalı 
2004c:48), cümlesindeki sözcüklerin seçimi çok dikkat çekicidir. Sonuçları son yıllarda sergilenen  
araştırmalarda  tarihi daha eskilere dayandırılan Çatalhöyük’ün bilinenden daha yeni bir yerleşim merkezi 
olduğu ve ondan daha eski yerleşim merkezlerinin de bulunduğu açıklanmıştır. Yukarıdaki cümlede 
kullanılan “bugünkü” sözcüğü ile yazar, bilginin yenilenebilir oluşuna gönderme yaparak çocukları 
uyarmaktadır. 
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Yazar, çocukların merak duygularını gidermeye yönelik soru ve yanıt cümlelerinden, onların hoşlarına 
giden tekerlemelerden, yansımalardan ve ikilemelerden sık sık yararlanmıştır. Dünyanın ilk dönemindeki ilk 
canlıları şöyle anlatır: 

“Ortalığın aydınlanmasıyla hiç tanımadığımız sesler gelmeye başlıyor ormanın dört bir yanından: 
Vaaaaaa! Yiiiiii! Ğğğeeeeeee! Vik vik! Uuuuğğğğ! Groaaaa! Amanııın! Bunları duyunca tüylerimiz diken 
diken oluyor. Bizim bildiğimiz, alışkın olduğumuz hav hav’lar, miyav’lar, Ü-ürüüüüü’ler, me-e-e-e-eeeee’ler 
yok bu seslerin arasında. Orman, bize korkunç gelen bu seslerle çın çın çınlıyor. Bugün bizim kentlerimizi 
saran trafik gürültüsünden bile beter bir gürültü bu.” (Adalı 2004c:14) 

Esprili ve gülmeceli dil kullanımı çocukların günlük yaşamlarında önemlidir. Yazar kimi eylemlerin ve 
adların ortaya çıkışında bu kullanımı örnekler. Kimi eylemlerin ilk ortaya çıkışları çocukların seveceği 
türden minik oyunların esprili bir şekilde anlatımı ile verilir. Tekerleğin adının ve alkışlama eyleminin ortaya 
çıkışını şöyle açıklar: 

“Gerçekten de olmuş, diye kutlamış onu Bilgin Amca. ‘Ama bu çok küçük. Bununla hiçbir şey 
taşıyamazsın. Şimdi bunun büyüğünü yapman gerek. Tekerlenerek daha büyük bir salı taşıyacak, daha büyük 
ve sağlam tekerlekler yapman gerekecek.’ Böylece, Bilgin Amca da ‘tekerlenmek’ sözcüğünden, ‘tekerlek’ 
sözcüğünü türeterek, tekerleğin adını koymuş.” (Adalı 2004c:41) 

 “Ningur’un bu konuşması tüm köy halkını sevindirmiş, coşturmuştu. Ellerine ikişer taş alıp birbirine 
vurarak onu onayladıklarını gösterdiler. Sanırım bugün bile iki elimizi birbirine vurarak yaptığımız 
alkışlama denilen eylem ilk kez böyle başladı. İnsanlar sonradan, çevrelerinde yeterince taş bulamayınca, 
bir şeyi onayladıklarını ya da beğendiklerini iki ellerini birbirine vurarak göstermeye başladılar.” (Adalı 
2005c: 23)   

Sonuç 

Bilgin Adalı, Çatalhöyük Öyküleri ile yaklaşım, kurgu, dil ve içerik açısından  çocuk edebiyatımıza 
önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Uygarlık tarihinin ilk adımlarını Çatalhöyük düzleminde öyküleştiren yazar, bu öyküleri oluştururken 
çocukların dünyasını her yönüyle yansıtıyor. Kişilerin sürekli hareket halinde olması ve çevreye kısa 
gezintiler yapması, çocukların hayvanlarla yakın olması, buluşların neşeli bir biçemle anlatılması,  çocuk 
oyunlarının buluşlar için esin kaynağı olarak işlenmesi ilgi çekici ve merak uyandırıcıdır. 

Yazar, uygarlık tarihinin temel taşları olarak kabul edilen ateşin kullanımı, tekerleğin ve  yazının 
bulunuşu gibi basamakların yanı sıra Çatalhöyük toplumunun gündelik yaşantılarını, gereksinim ve 
zorluklarına çözüm bulmaya çalışmalarını, uygarlığa nasıl katkıda bulunmuş olabileceklerini  de sergiliyor. 

Adalı, ele aldığı buluşların ortaya çıkışlarını eylem ardıllıklarıyla öyküleştirmiştir. Tekerleğin bulunuşu, 
olta ve balık ağının, sal, fırın, ok vb. birer buluş halinde ortaya çıkışı Ningur, Ninlil ve Sungur’un günlük 
yaşantılarının doğallığı içinde gerçekleşmektedir. Bu yönüyle öyküler, çocuklara hem buluşların nasıl ortaya 
çıkmış olabileceğini hem de buluş yapmanın dinamiklerini kavratmaktadır. Bu buluşların çıkış nedenleri 
zorluklarla baş edebilmek ve gereksinimleri karşılamak olsa da yazar, onların başlangıç noktalarını 
çocukların yaşamlarındaki sıradan olaylardan hareket ederek yapılandırıyor. 

 Adalı’nın Çatalhöyük’ü, aynı zamanda  insanların uyum içinde yaşadıkları ve örgütlü çalışarak 
geliştirdikleri barışçı bir toplum projesidir. Üçüncü roman Bolluk ve Savaş’ın sonunda Çatalhöyük halkı 
savaşın bulunmadığı eşitlikçi ve barışçı sistemden bir kırılmaya doğru gidiş yaşar. Yazar, bu romanın son 
sayfalarında kötülerin egemenliğinden ve savaşların başlamasından sonra neler olduğunu, Ningur ve Enil’in 
ikiz çocukları Ningurra ve Eninlil’in serüvenleri şeklinde anlatacağını belirtmesine rağmen yaptığı son 
söyleşilerden birinde uygarlık tarihinin bir savaşlar tarihine dönüşmesinden rahatsızlık duyduğunu, öykülerin 
devamını yazıp yazmamakta kararsız olduğunu belirtiyor. Ancak bizce, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
kadınların varoluş çabalarının devamı ve Çatalhöyük’ün sanatsal yönü yeni bir Bilgin Adalı romanında 
yazılmayı bekliyor. 
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TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ALANI ÇOCUK 

EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ 
DÜNYANIN NERESİNDEDİR? 

 
 

Arş. Gör. Dr. Ahmet ŞİMŞEK 
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi  

GİRİŞ 

İlköğretimde bir ders olarak yer alan Sosyal Bilgiler, çocuğun toplumsallaşmasına katkı sağlamak ve 
gündelik yaşamda karşılaştığı sorunları çözmesine yardımcı olacak bir takım becerileri kazandırmak amacını 
taşımaktadır. Bu yönüyle sosyalleşmenin bilgisini de içereceği düşünülebilir. Dolayısıyla Sosyal Bilgiler 
dersi; okulu gerçek bir topluluk, çocuğu ise bu topluluğun yaşayan bir parçası olarak algılayarak, onun 
yaşamında karşılaştığı/karşılaşacağı sorunları belirlemek ve çözümünü göstermek amacını taşımaktadır. Bu 
amaca ulaşılmasında, öğretimin salt sosyal bilim alanlarından seçilen bilgi ve deneyimlerle gerçekleştirilmesi 
öğrenciler açısından sıkıcı olabilmektedir. Çünkü öğrencilerin çoğu, madde madde sıralanmış faydalı 
bilgileri ya ezberleyerek sorulduğunda aynen söyleme ya da okuyor gibi yaparak atlama eğilimindedir. İşte 
burada devreye çocukların okurken ya da dinlerken keyif alabilecekleri edebiyat ürünleri girmektedir. 

Modern anlamda, çocuk edebiyatı ürünlerinden sosyal içerikli derslerde bir öğretim materyali olarak 
yararlanma konusu Batı dünyasında oldukça eskidir.1 Sosyal Bilgiler öğretim alanında bir öğretim materyali 
olarak kullanımının ise dünyada, özellikle Sosyal Bilgilerin anavatanı olan ABD’de uzun zamandan beri 
gerçekleştirilmesine rağmen Türkiye’de yeni olduğu söylenebilir.  

Bu bildiride, Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretimi alanında çocuk edebiyatı ürünlerinin kullanımına 
ilişkin yapılmış çalışmalar ele alınarak Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretimi alanında çocuk edebiyatından 
yararlanma durumu, dünyadaki, özellikle ABD’deki durumla karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Sonra bu 
konudaki eksiklikler ortaya konarak çeşitli öneriler dile getirilmiştir. 

PROBLEM 

Sosyal Bilgilerde bir öğretim materyali olarak çocuk edebiyatı kullanımı konusunda ABD’de ve 
Türkiye’deki durum nedir? 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, bir sorunu betimlemek için literatür taraması esas alındığı için “tarama” araştırma modeli 
benimsenmiştir. Bunun için önce, konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce literatür taranmış, probleminin 
çözümüne ilişkin veriler toplanmıştır. Daha sonra ABD ve Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretim alanında 
çocuk edebiyatından yararlanma konusu karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Bu karşılaştırma, öğretimde 

                                                 
1 Batı’da bu bağlamda bilinen en eski fikir Rousseau’nun, Emile (1762) adlı kitabında La Fontaine'nin Fabl'lerinin çocuk için uygun 
olmadığını düşünürken, Robinson Kruze'yi çocuklara okutmanın önemini vurgulaması olsa da bir eğitim filozofu olan Sohann 
Friedrich Herbart, 19. yüzyılın başında, öğretmenlerin çocuklarda olumlu sosyal tutumlar geliştirmek için tarihi, edebiyatla 
ilişkilendirmeleri gerektiğini belirtmesi sayılmalıdır (Ata, 2000: 159; Mc Gowan and Guzzetti,1991: 36). Konuyla ilgili olarak 
İnternetten ulaşabildiğimiz en eski çalışma ise 1894 yılında Parents' Review adlı dergide H.B. kısa ismiyle yayımlanan “History: 
History and Fiction.” adını taşımaktadır. 
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kullanılmasını ele alan çalışmaların durumu –ki buna akademik makaleler, bildiriler ve kitapların yanında 
öğretmenlere ya da öğretmen adaylarına yönelik yazılmış Sosyal Bilgiler öğretim kitapları da dahildir, çocuk 
edebiyatı ürünlerinin derslerde kullanılmasını sağlayan öğretim programları ve öğretmen meslek birlikleri ya 
da üst kurumların uygulamaları açısından yapılmıştır. 

ABD’DE SOSYAL BİLGİLER VE ÇOCUK EDEBİYATI 

Sosyal Bilgiler, 20. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri’nde “iyi vatandaş yetiştirmek” 
şeklinde politik bir yaklaşımla olduğu kadar olduğu kadar “çocuğun 15-16 yaşlarına kadar algı gelişiminin 
bütüncül olduğu” gibi eğitsel yaklaşımlardan da kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum iki öğretimsel 
çıkarımın Sosyal Bilgiler öğretiminde esas alınmasını beraberinde getirmiştir. Bunlardan biri, iyi vatandaş 
yetiştirmek için değer aktarımı diğeri ise bütüncül algı için özellikler tarih ve coğrafya konularının ağırlığı 
oluşturduğu bir disiplinler arası yaklaşımdır. Bu gelişme kendisini II. Dünya savaşı sonrasında, özellikle 
1950’li yıllarda çok daha fazla hissettirmiş, 1960’lı ve 1970’li yılarda ise her ne kadar Bruner’in buluş 
yoluyla öğrenmesi Sosyal Bilgilere alınmaya çalışıldıysa da uygulamada yaşanılan başarısızlıklar, 1980’lerde 
yeniden geleneksel bir Sosyal Bilgiler öğretimine dönülmesini sağlamıştır (Erden, Tarihsiz; 6). Bu yıllarda 
Sosyal Bilgiler, toplumların geçmişte, şimdide ve gelecekteki politik, ekonomik, kültürel ve çevresel 
görünüşleriyle ilgili çalışmaları kapsamış, öğrencilere, problem çözme, karar verme yanında, konuları 
değerlendirme ve diğer değer yargılarına da saygılı olma becerisini sunmayı amaçlamıştır. Sosyal Bilgiler 
programının da, çocukların kişisel ve sosyal dünyalarını anlamalarına yardım etmesi düşünülmüştür. 
Çocukların ülkelerinin mevcut mirasını anlamaya ihtiyaç duydukları ön kabulünden hareketle bunun 
gerçeklere dayanan tarihsel temsiller, ünlülerin biyografileri ve tarihsel kurgular aracılığıyla gelişebileceği 
üzerinde durulmuştur (Rapor:1). 

1990’lı yıllarda ise ABD’de Sosyal Bilgiler eğitimi ile ilgili materyallerin daha çok vatandaşlık, tarih ve 
güçlü bir Amerikanizm üzerinde yoğunlaştıkları görülmüştür. Vatandaşlık eğitiminin temel unsurları olarak; 
ulusal gururun güçlendirilmesi, ülkeyi güçlü kılmak için özverili çalışma ve dayanışma belirlenmiştir (Evans 
ve Bruecner’den aktaran: Öztürk ve Otluoğlu, 2002: 9).  

ABD’de, Sosyal Bilgiler öğretiminde bütün bu amaçlara ulaşılabilmesinde sadece ders kitaplarının 
yeterli öğretimsel desteği sağlayamayacağı gerçeğinden hareketle, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına 
yönelik alternatif bir öğretim materyalini sunma fikrinde çocuk edebiyatı ürünleri önemli bir yer tutmuştur. 
Çocuğun toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunları belirleyerek çözümüne ilişkin bir takım beceriler 
geliştirilmesini öngören bir derste, öğrencilerin ilgisini çekmesi ve sosyalleşmeye katkı sağlaması yanında 
işledikleri konular açısından disiplinler arası bir yaklaşımın başarıyla uygulanabilmesine imkan tanımasını 
sağlayabilen ve bazı toplumsal değerlerin yeni nesillere öğretilmesinde önemli bir öğretim materyali olan 
çocuk edebiyatı ürünleri üzerine uzun zamandır pek çok çalışmanın yapıldığı bilinmektedir. Ancak buna 
rağmen, Sosyal Bilgiler öğretiminde tüm dünyada en çok kullanılan öğretim materyalinin hâlâ ders kitapları 
olması (Öztürk, Otluoğlu, 2002: V), öğretmenleri yönlendirmek amaçlı konuya ilişkin yayınların sürmesini 
zorunlu kılmıştır.  

Özellikle 1990’lı yıllarda, sayıları gittikçe artan Sosyal Bilgiler eğitimcilerinin, edebi çalışmaların 
Sosyal Bilgiler öğretimine önemli katkılarının olduğunu kabul etmeye başladıkları görülmüştür. ABD’de 
birçok eyaletin eğitim programlarında yer alan rehber ilkelerinde, özellikle ilköğretimde, Edebiyat ve Sosyal 
Bilgiler arasındaki güçlü ilişki vurgulanmıştır. Ders kitabı yayıncıları kitaplarına edebi parçalardan örnekler 
koymaya başlamışlardır. Editörler daha ileri giderek yöntem kitaplarını değerlendirirken Sosyal Bilgiler-
Edebiyat ilişkisini vurgulayıp vurgulamadıklarını önemli bir ölçüt olarak ele almaya çalışmışlardır.  Bilimsel 
toplantılarda da edebi kitapların Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılması ile ilgili bildiriler gittikçe artmıştır 
(Mc Gowan and Guzzetti,1991: 36). 

NCSS’nin Yayınlarına Yansıyanlar 

ABD’de, Sosyal Bilgilerde bir öğretim materyali olarak çocuk edebiyatı ürünlerinin, özellikle 
hikayelerin kullanımı üzerine pek çok yayına rastlamak mümkündür. Ülkede Sosyal Bilgiler öğretiminin asıl 
belirleyicisi olan NCSS’nin (Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi) yayımladığı “The Social Studies” ve “Social 
Education” adlı süreli yayınlarına bakmak bu konuda fikir verici olabilir.  
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The Social Studies dergisinin 1992’den beri yayımladığı sayılarında yer alan çok sayıdaki makalede, 
Sosyal Bilgiler kapsamında çocuk edebiyatı ürünlerinden; tarih eğitimi ve öğretimi,2 coğrafya öğretimi,3 
arkeoloji eğitimi,4 çevre eğitimi,5 karakter ve ahlak eğitimi,6 sosyal bilinç,7 kültürel değerlerin öğretimi, 
ekonomi, sosyal konuların öğretimi8 (göç,9 kölelik, çok kültürlülük,10 soykırım,11 başka kültürleri tanıma,12 
savaş,13 vb.) alanlarında yararlanmaya ilişkin örneklerin sunulması yanında genel olarak tarih, coğrafya ya 
da Sosyal Bilgiler öğretiminde çocuk edebiyatının değeri ve önemi üzerine de yazılar yer almıştır.14

                                                 
2 BILOF, Edwin G. (1996). The Killer Angels: A case study of historical fiction in the social studies curriculum. Social Studies, 
Vol. 87 Issue 1, p19; NADEAU, Frances A. (1994). Fiction as a springboard to U.S. history research projects. Social Studies, 
Vol. 85 Issue 5, p222; PALMER, Jesse and BURROUGHS, Susie. (1993). Integrating children's literature and song into the 
Social Studies. Social Studies, Vol. 93 Issue 3, p73, WALLER, Lynn; EDGINGTON, William D. (2001). Using songs to help teach 
the civil war. Social Studies, Vol. 92 Issue 4, p147; CHILCOAT, G.W. (1991). The illustrated song slide show as a middle school 
history activity. Social Studies, Vol. 82, Issue 5, p188; LABBO, Linda D.; FIELD, Sherry L. (1999). journey boxes: telling the 
story of place, time, and culture with photographs, literature, and artifacts. Social Studies, Vol. 90 Issue 4, p177; MAYER, 
Robert H. (1999). Use the story of Anne Hutchinson to teach historical thinking. Social Studies, Vol. 90 Issue 3, p105; AHERN, 
John; SANDMANN, Alexa. (1997). Literature and history--a focus on the era of the great... Social Studies, Vol. 88 Issue 6, 
p277; Van MIDDENDORP, Judy E.; LEE, Sharon. (1994). Literature for children and young adults in a history classroom. 
Social Studies, Vol. 85 Issue 3, p117.
3 BERSON, MICHAEL J.; OUZTS, DAN T.; WALSH, LISA S. (1999). Connecting literature with K-8 national geography 
standards. Social Studies, Vol. 90 Issue 2, p85; FLAIM, Mary L.; CHIODO, John J. (1994). A novel approach to geographic 
education: Using literature in the social studies. Social Studies, Vol. 85 Issue 5, p225; NELSON, J.T. (1994). Geography, 
imagery, literature and visuals can foster awareness of the rain forests. Social Studies, Vol. 85 Issue 4, p188.
4 COOPER, David. (2003). A virtual dig--joining archaeology and fiction to promote critical and historical thinking. Social 
Studies, Vol. 94 Issue 2, p69.
5 MEYER, Jason M. (2002). Accuracy and bias in children's environmental literature: A look at Lynne Cherry's books. Social 
Studies, Vol. 93 Issue 6, p277; IMESON, Jeanne; SKAMP, Keith R. (1995). A novel use of literature to integrate environmental 
education with social studies. Social Studies, Vol. 86 Issue 5, p215.
6 SANCHEZ, Tony. (2005). The Story of the Boston Massacre: A storytelling opportunity for character education. Social 
Studies, Vol. 96 Issue 6, p265-269; EDGINGTON, William D. (2002). To promote character education, use literature for 
children and adolescents. Social Studies, Vol. 93 Issue 3, p113;
7 OWENS, William T.; NOWELL, Linda S. (2001). More than just pictures: Using picture story book to broaden young 
learners' social consciousness. Social Studies, Vol. 92 Issue 1, p33.
8 SILLS-BRIEGEL, Toni; CAMP, Deanne. (2000). Using literature to explore social issues. Social Studies, May/Jun2000, Vol. 91 
Issue 3, p116; GEORGE, Marshall A.; STIX, Andi. (2000). SMITH, J. Lea; Johnson, HOLLY A. (1995). Dreaming of America: 
Weaving literature into middle-school social studies. Social Studies, Vol. 86 Issue 2, p60.
9 SANDMANN, Alexa. (2004). Contemporary Immigration: first-person fiction from Cuba, Haiti, Korea, and Cambodia. 
Social Studies, Vol. 95 Issue 3, p115-121.
10 MATHIS, Janelle B. (2001). Respond to stories with stories: Teachers discuss multicultural children's literature. Social 
Studies, Vol. 92 Issue 4, p155; PERCIVAL, Jane E.; BLACK, Deborah J. (2000). A True and Continuing Story. Social Studies, 
Vol. 91 Issue 4, p151.
11 BRABHAM, Edna Greene. (1997). Holocaust education: Legislation, practices, and literature... Social Studies, Vol. 88 Issue 3, 
p139; DANKS, Carol. (1996). Using the literature of Elie Wiesel and selected poetry to teach the holocaust in the secondary... 
Social Studies, Vol. 87 Issue 3, p101.
12 LELONG, Peter; FEARNLEY-SANDER, Mary. (1999). E-mail communities--a story of collaboration between students in 
Australia and Indonesia. Social Studies, Vol. 90 Issue 3, p114; PEREZ-SABLE, Maria. (2005). discovering the united states 
through children's folk literature. Social Studies, Vol. 96 Issue 2, p86-92; FIELD, Sherry L. (2003). using children's literature 
and the universals of culture to teach about Mexico. Social Studies, Vol. 94 Issue 3, p123; WASTA, Stephanie. (2001). Changing 
Attitudes through Art, literature, and artifacts: A China experience. Social Studies, Vol. 92 Issue 1, p4; AHMED, Ali Jimale; 
MARKOVITZ, Irving Leonard. (1993). African literature and social science in the teaching of world studies. Social Studies, Vol. 
84 Issue 2, p78.
13 WASTA, Stephanie; LOTT, Carolyn. (2000). Civil war stories: An integrative approach to developing perspective. Social 
Studies, Vol. 91 Issue 2, p62; JOHANNESSEN, Larry R. (2003). Making History come alive with the nonfiction literature of the 
Vietnam War. Social Studies, Vol. 94 Issue 4, p171-178; JOHANNESSEN, Larry R. Using A Simulation And Literature To 
Teach The Vietnam War. Social Studies, Vol. 91 Issue 2, p79; CARROLL, Wayne M.; TAYLOR, Gwen. (1998). Adolescent 
literature about the splendid little... Social Studies, Vol. 89 Issue 3, p134; PEREZ-STABLE, Maria A. (1996). A kaleidoscope of 
perspectives in children's literature about slavery and the American civil war. Social Studies, Vol. 87 Issue 1, p24,
14 Using multilevel young adult literature in middle school American studies. Social Studies, Vol. 91 Issue 1, p25; ; SAVAGE, 
Marsha K.; SAVAGE, Tom V. (1993). Children's literature in middle school social studies. Social Studies, Vol. 84 Issue 1, p32, 
DAVIS III, John C.; PALMER, Jesse. (1992). A strategy for using children's literature to extend the social studies curriculum. 
Social Studies, Vol. 83 Issue 3, p125; McGOWAN, T.; GUZZETTI, B. (1991). Promoting social studies understanding through 
literature-based instruction. Social Studies, Vol. 82 Issue 1.
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Yine son on yılda, Social Education adlı süreli yayında ise tarih öğretimi15, sosyal çalışmalar16 
içerisinde miras, sosyal adalet17, Batı Afrika kadınları18, tarihte kadınlar ve hakları19, Afrika Edebiyatı20, 
çocuk işçiler21 konularının işlendiği tespit edilmiştir. 

Şüphesiz, bu iki dergide de yayımlanmış olan bu çalışmalar, Amerika’da Sosyal Bilgiler dersinin 
öğretiminde, öğretmene büyük kolaylıklar ve imkanlar sunmaktadır. Öyle ki Sosyal Bilgiler, tarih ve 
coğrafya öğretimi başta olmak üzere arkeoloji öğretimi gibi Sosyal Bilgiler içinde yer alan unsurlarda çocuk 
edebiyatı ürünlerinden yararlanmanın ne gibi kazançlar sağlayabileceği üzerine genel değerlendirmeler 
yanında, yukarıda görüldüğü gibi çok özel alanlarda bu ürünlerden hangisinden, ne zaman, nasıl ve ne 
amaçla yararlanılırsa nasıl bir kazanç elde edilebileceği, sınırlılıklarıyla birlikte hem tartışılmış hem de 
zaman zaman yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu durum, öğretmenlerin konuya ilişkin hem genel 
bilgi ve eğilim sahibi olmalarını hem de bazı özel konularda bu ürünlerden nasıl yararlanabileceklerine 
ilişkin bazı fikirlerin farkına varmalarını sağlamıştır.  

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ticari Kitaplar 

ABD’de NCSS’nin 1972’den beri yaptığı başka bir uygulamayı da buraya eklemek gerekir. Ulusal 
Sosyal Bilgiler standartlarını belirlemekle ilgili olan NCSS, her yıl, Sosyal Bilgiler öğretim programlarına 
uygun, çocukların hem okumalarını geliştirmek hem de Sosyal Bilgiler derslerinde gerekli desteği almalarını 
sağlamak amacıyla, ağırlığı biyografi ve hikayelerden oluşan bir seri çocuk edebiyatı ürününü tavsiye 
etmektedir. “Notable Trade Books” (ticari kitaplar) olarak adlandırılan bu proje ile beş ayrı konunun 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bunlar, Düzey Farklılığı, İlgi, Geniş Kapsamlılık, Uygunluk ve 
Vatandaşlıktır (Mc Gowan and Guzzetti,1991: 36-38). Kitapların seçimi her yıl Ulusal Sosyal Bilgiler 
Konseyinin tayin ettiği kitap inceleme komisyonu ile Çocuk Kitapları Konseyi’nin işbirliği ile 
gerçekleştirilmektedir. Seçici kurul kitaplarda; sosyal gruplardaki farklılıkların temsil edildiği insan 
ilişkilerine ve kültürel deneyimlere duyarlı olunmasına, orijinal bir temanın ya da yeniden işlenen geleneksel 
bir konunun ele alınmasına, kitabın kolay okunabilmesine, edebi bir değere sahip olmasına, uygun yerinde 
resimlerin bulunduğu hoş bir formatta olmasına bakarak bu seçimi gerçekleştirir. Kitapların konusu, Sosyal 
Bilgiler Öğretim Programındaki temalarla mutlaka ilişkilidir (http:1). Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyinin 
yayın organı olan Social Education dergisi her nisan ayında Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili çocuklara yönelik 
önemli ticari kitaplar katalogu yayımlamaktadır. 

2005 yılında yayımlanmış olan listeye bakıldığında kitapların ilk, ortaya yakın, orta ve üst düzey okuma 
derecelerine göre sınıflandığı görülmüştür. Biyografi başlığı altında, 24 kitap, çağdaş konularla ilgili 16, halk 
anlatılarıyla ilişkili 6, coğrafya, insanlar, yerlerle ilgili 8, tarih, yaşam ve amerikan kültürüyle ilgili 27, 
başvuru açısından 2, sosyal etkileşim ve ilişkiler alanında 9, dünya tarihi ve kültürü konusunda 11 kitabın 
ismi yer almıştır. Ticari kitap uygulamasının da Sosyal Bilgiler derslerinde çocuk edebiyatı ürünlerinin 
kullanımı konusunu desteklediği söylenebilir (http:2). 

Öğretmenler İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi Kitapları 

ABD’de konuya ilişkin incelenebilecek kaynaklardan biri de öğretmen ve öğretmen adayları için 
yazılmış olan Sosyal Bilgiler Öğretimi kitaplarıdır. Bunlardan ülkemizde de en tanınanlarından biri olan 
John Michaelis, ve Jesus Garcia’nın yazmış oldukları “Social Studies For Children” adlı kitaba bakıldığında, 
çocuk edebiyatı ürünlerinden derslerde yararlanma konusunda özel bir başlığa rastlanılmamakla birlikte, 

                                                 
15 DYRO, Peggy. (1998). Using fiction to support history teaching. Social Education, Vol. 62 Issue 6.
16 Houser, Neil O. (1999). Critical literature for the social studies: Challenges and opportunities for the elementary... Social 
Education, Vol. 63 Issue 4, p212.
17 WILSON, Elizabeth K.; WETZEL, Kathyshaver. (2005). Literature, Literacy, and Legacy: Teaching about the Civil Rights 
Movement. Social Education, Vol. 69 Issue 6, p345-348; SANDMANN, Alexa. (2004). Literature that Promotes Justice for All. 
Social Education, Vol. 68 Issue 4, p254-259.
18 DOUGHTY, Julie. (2003). Integrating Literature to Teach about Women of West Africa. Social Education, Vol. 67 Issue 1, 
p17.
19 TYSON, Cynthia A.; HINTON-JOHNSON, KaaVonia. (2003). Once Upon a Time: Teaching about Women and Social Justice 
Through Literature. Social Education, Vol. 67 Issue 1, p54
20 SULLİVAN, Margaret Lo Piccolo. (1998). The epic of Sundiata: Using African literature in the classroom. Social Education, 
Vol. 62 Issue 4, p201.
21 LAMME, Linda Leonard. (1998). Child laborers in children's literature. Social Education, Vol. 62 Issue 1.

 134



 

kitabın farklı yerlerinde bu konuya değinildiği görülmüştür. Bunlardan ilki, “Eğitim Araçlarının Kullanımı 
ve Bunları Tanıma” ana başlığı altında okuma materyalleri arasında sayılan edebiyat ürünleri, ticari kitaplar, 
şiirler, hikayeler, biyografiler, kurgu eserler, mektuplar, efsaneler ve gezi kitaplarının katkılarına 
değinilmiştir. Sonra öğretim gruplarının nicelik ve niteliğine göre hangi çocuk hikayelerinin ne amaçla ders 
ortamında kullanılacağı örneklerle anlatılmıştır. Bu kitapları seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği 
hakkında da kısa bilgi verilmiştir (s. 62-63).  Bir diğer değinme ise, “Temel Eğitimdeki Öğrenme 
Etkinliklerinin Bütünleştirilmesi” başlığı altında hikayelerin, halk anlatılarının, şiirlerin ve diğer edebiyatla 
ilişkili metinlerin başkalarının hissettiklerini anlama konusuna katkısına dikkat çekmedir (s. 161). Ayrıca, 
öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerinin artırılması bağlamında yer verilen eleştirel yazma becerisini 
geliştirme çalışmalarında onların, hikayeler, şiirler, şarkılar yazmaları sağlandığında uygun öğrenme 
stillerinin fark edebileceğinden bahsedilerek, çocuk edebiyatı ürünü yaratma etkinlikleri önerilmiştir (s. 132). 

TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLERDE EDEBİ ÜRÜNLER 

Türkiye’de sosyal içerikli derslerde edebi ürünlerin kullanılmasının çok eskiden beri – özellikle tarih 
derslerinde dikkat amaçlı kullanılan tarihsel hikayeler, anekdotlar, okuma parçaları vs. − bilinmesine 
rağmen, ilköğretimde tarih öğretiminin biçimlendirilmesinde etkili olan, Kemal Kaya tarafından 1939’da 
Türkçe’ye çevrilen Eric Andraess’ın  yazdığı  “Çocuğa Uygun Tarih Tedrisatı” adlı eserdir. Eser, daha sonra 
Fuat Baymur tarafından yazılan ve öğretmen okullarında okutulan, “Tarih Öğretimi” adlı kitabın temelini 
oluşturmuştur. Bu kitap, çocuğun zihinsel gelişimini;  3-8 yaş arası masalları dinleyerek ya da okuyarak 
anlayabileceği “Masal Çağı”, 9-10 yaş arası tarihi bir kompleks olarak değil; ama hikaye formu içinde 
anlayabileceği “Robenson Çağı” ve 11-13 yaş arası ise uyanan benlik bilincine cevap verecek biçimde 
düzenlenmiş biyografi, hatıra, vakayiname ve tarihsel hikayelerin verilmesinin gerektiği “Gerçeğe Geçiş 
Çağı” olarak üç aşamada tamamlandığını söylemiştir (Andraess, 1939:5- 16). Daha sonra 1943 yılında II.si 
yapılan Maarif Şurası’nda da ilköğretimde öğretilecek tarih derslerinin nasıl olması gerektiği uzun 
tartışmalar sonucunda şu şekilde belirlenmiştir: “İlkokul tarih programı ile ders kitapları, sıkı bir zincirleme 
bilgi veren ortaokul ve lise ders kitapları gibi coğrafya ve yurt bilgisinden ilgisini kesmiş biçimde olmalıdır. 
Bunun için tarihin her döneminden örnek sayılabilecek tipik efsane, olay ve şahıslar seçilmeli ve bunlar 
çocukların ilgisini çekecek hikayeler, sade fakat canlı ve renkli bir üslupla belirtilmeli, konuların kuruluş ve 
sıralanışlarında gereksiz tarih ve isimlere, soyut ve genel kavramlara yer verilmemelidir” (II. Maarif Şurası, 
1943: 199). Bu kararda yukarıda bahsedilen Andreass’ın fikirlerinin önemli rolü olduğu düşünülmekle 
birlikte, edebi ürünlerin ilköğretim tarih konularının işlenmesindeki öneminin daha o yıllarda vurgulandığı 
görülmüştür. Bundan sonraki yıllarda ise, ilkokullarda okutulacak tarih programlarında genel olarak; tarihte 
yer etmiş büyük şahsiyetlerin önemli rollerini, yaptıkları işleri, çocuklara örnek olacak biçimde tasvir yolu 
ile (hikayemsi) aktarılmasının istenmesi söz konusu olmuştur (Şimşek, 2000: 13).  

Konu, Sosyal Bilgiler bağlamına ancak 1968 yılında taşınabilmiştir. Türkiye’de, 1968 yılından beri 4. 
ve 5. sınıflarda öğretilen Sosyal Bilgiler, en son 1998 yılında ilköğretimin 4.-7. sınıflarını kapsayacak bir 
biçimde yeniden uygulanmaya konmuştur. Ancak, bununla tam anlamı ile bir bütünleşme olmamış, tarih, 
coğrafya ve vatandaşlık konuları keskin sınırlarla varlıklarını sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla Türkiye’deki 
Sosyal Bilgiler öğretimi, evrensel durumundan uzak bir resim çizmiştir. Bu resmin çeşitli unsurları 
bulunmakla beraber, konumuz bakımından üzerinde durulması gerekeni “çocuğun ilgi ve gelişimini çok fazla 
dikkate almayan” yönüdür. Çünkü, 1998 Sosyal Bilgiler Programı çocuğun zevkle okuyabileceği ya da bir 
etkinlik olarak keyifle yerine getirebileceği içerik ve düzenlemeden uzak sayılabilir. Bu durum, çocuk 
edebiyatı ürünlerinden yararlanma konusundaki eksiklikle kendini göstermiştir.  

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Edebi Ürünler 

1998 Sosyal Bilgiler Öğretim Programına bakıldığında bazı açıklamalarda konuya değinilmeye 
çalışıldığı görülür. Örneğin, “Tarihi olaylara yön veren kişilerin yerinde ve zamanında gösterdikleri ileri 
görüşlülük, yüksek kavrayış, cesaret, fedakarlık ve kahramanlıklarının örnek olaylarla kavratılması” 
önerilmekte ve “konuların işlenişinde, yalnız düz anlatım ve soru-cevap teknikleriyle yetinilmeyip konuların 
özelliğine göre münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan, onu araştırmaya 
ve incelemeye sevk eden tekniklere de başvurulur” denmektedir (M.E.B. Tebliğler Dergisi, 2487: 535). Bu 
durum 1998 Sosyal Bilgiler öğretim programında çocuk edebiyatı ürünlerine doğrudan yer verilmediğinin, 
dolaylı olarak öğretmenlerden yeri ve zamanı geldiğinde derslerinde ekstradan bir durum yaratarak örnek 
olaylardan ve diğer öğrenciyi aktif kılan etkinliklerden yararlanmalarının beklendiğinin bir göstergesidir. 
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İçerik ve işleniş açısından “vatandaşlık bilgisi aktarımı” geleneğine dahil edilebilecek 1998 Sosyal Bilgiler 
Programı tam bir bilgi ve değer aktarım aracı konumunda olmasına rağmen, çocuk edebiyatı ürünlerinden bu 
amaçla yararlanma yoluna gidilmediği görülmüştür.  

2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programına bakıldığında ise, pek çok yerde çocuk edebiyatı ürünlerinden 
yararlanılma yoluna gidildiği görülür. Bunlardan ilki, “Araştırma Becerisi” ana başlığı ve “Okuduğunu 
Anlama” alt başlığında “Anlamı zenginleştirmek için edebî metinleri inceleme (tarihî roman, hikâye…)” 
önerilmektedir (s.49). Başka bir yerde “Tarihî Empati Eğitimi” başlığı altında empatinin yapılabilmesi için 
birçok etkinliğin yanında “biyografiler ve tarihî romanlar”ın okutulması önerilmektedir (s. 70). Bir 
diğerinde, “Zaman ve Kronolojiyi Algılama” başlığı altında tarihsel hikayeler, kronoloji öğretimini 
destekleyen bir araç olarak sunulmuş ve oldukça ayrıntılı bir biçimde nasıl ele alınacağı üzerinde 
durulmuştur. Yine bu başlıkta, çocuk edebiyatı kitaplarından söz edilerek, bunların çocuklarda geçmiş 
algısının oluşmasında etkili oldukları üzerinde durulmuştur. Ayrıca, çocuklarda kronoloji öğretimi 
kapsamında yapılması önerilen “zaman kapsülleri” etkinliğinde dönemin ünlü şarkılarından 
yararlanılabileceği söylenmiştir (s. 75). “Değer Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar” başlığı altında öğrencilere 
ahlaki muhakeme yapabilmelerini sağlamak amacı ile herkesin bildiği “eşinin hastalığı karşısında ilaç 
alamayacak durumda olan bir adamın, ilacı çalmak zorunda kalmasının ahlaki açıdan durumunu” anlatan 
bir hikaye yorumlatılmaya çalışılmıştır. Yine aynı konunun “Değer Analizi” başlığı altında ise başka bir 
hikaye verilerek çözümlemesi yaptırılmıştır (s.91-93). “Kültür ve Miras” öğrenme alanının açıklanmasında 
“6. sınıfta öğrencilerin, Türk kültürünün yazılı ve sözlü edebiyat ürünlerini inceleyerek Orta Asya’da 
yaşayan ilk Türk toplumlarının yaşamlarını ve onların Türk kültürüne katkılarını fark edeceklerinden” 
bahsedilmiştir (s.99). Yine programda, öğretmenlerin çocuklara birtakım beceriler kazandırmalarına vurgu 
yapılarak onların sınıf ortamında bazı etkinlikleri kullanabileceklerine dikkat çekilmektedir. Bununla ilgili 
etkinliklerden biri de “Şiir-Öykü Yazma/Şarkı Yapma”dır. Aynı konunun devamında  “Yordama Yapma” 
etkinliğinden söz edilmekte, örnek olarak da bir öykünün ya da tarihteki bir olayın sonucunu tahmin etme 
sunulmaktadır. Yine aynı konuda ek etkinliklerden biri olarak “hikaye tamamlatma” sayılmaktadır. (s.105-
106). Ölçme değerlendirme kısmında kavram haritaları başlığı altında ise “Öğrencilerinize, kendi kavram 
haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız.” denmektedir (s. 118). Ölçme değerlendirmenin devamında 
“Tutum Ölçme” başlığında ise “Tutumların ölçülmesinde hikâyeler anlatma yönteminden de 
yararlanılabileceği” belirtilmiştir (s. 118, 135). Bu durum, hikayelerden sadece öğretimin akışında yer 
verilecek birer öğretim materyali olma dışında dersin değerlendirilmesinde de yararlanabilecek bir araç 
olarak bakılmasının bir göstergesi sayılmalıdır. 

Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programında çocuk edebiyatından daha çok etkinliklerde yararlanıldığı 
görülmüştür. Bu duruma şu etkinliklerde rastlanmaktadır: 

4. sınıflarda  

• “Herkesin Bir Kimliği Var” ünitesinde “Mevlana’dan hoşgörü hikâyeleri”,  

• “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesinde “Barış Manço’nun Kahve Fincanı adlı şarkısı”, “Milli 
Mücadeleye ilişkin mektup ve şiirler”, 

• “Yaşadığımız Yer” ünitesinde “Yaşadığımız yer ile ilgili efsane, öykü, türkü ve şiirler”, 

• “Üretimden Tüketime” ünitesinde “Empati yoluyla bir ham maddenin ürüne dönüşmesinin hikâye 
edilmesi” ve “Paranın hikâyesi”, 

• “Hep Birlikte” ünitesinde, “Birçok kişinin yaşamını etkilemiş, önemli başarılar elde etmiş insanların 
yaşam hikâyeleri”, 

• “İnsanlar ve Yönetim” ünitesinde “fıkra tamamlama çalışması” önerilmektedir. 

5. Sınıflarda 

• “Adım Adım Türkiye” ünitesinde “kültürel izleri takip için hikâye, masal, efsane ya da destanlar” 

• “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde “Aşık Veysel’in Kızılırmak Türküsü” 
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• “Ürettiklerimiz” ünitesinde “Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si”, 

• “Gerçekleşen Düşler” ünitesinde “Bir bilim insanının hayatı hakkında araştırma raporu”, “Bilim 
insanlarının emeklerine saygıyı anlatan bir hikâye”, 

• “Hepimizin Dünyası” ünitesinde “Öğrenci tarafından kullanılan herhangi bir eşyanın üretildiği 
yerden bize ulaşana kadar geçen öyküsünü hazırlama” 

6. Sınıflarda 

• “Ülkemizin Kaynakları” ünitesinde “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır türküsü”, “Mehmet Ali 
Kâğıtçı’nın yaşam öyküsü”,  

• “İpek Yolunda Türkler” ünitesinde “Oğuz Kağan Destanından seçilen metin”, “Türeyiş ve 
Ergenekon Destanları”, “Göktürk Yazıtlarından oluşturulan bir metin”, “Uygur dönemi yazıt ve destanları”, 
“Gazneli Sultanı Mahmut’un hayatı ile ilgili metinler”, “Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün hayatı ve 
eseri”,  

• “Elektronik Yüzyıl” ünitesinde “Bağışladığı organ ile birkaç insanın hayatını değiştiren kişilerin 
öyküsü”, 

7. sınıflarda 

• “İletişim ve İnsan İlişkileri” ünitesinde “Hacivat ve Karagöz”, “Yunus Emre’nin şiiri”,  

• “Ülkemizde Nüfus” “Bir göç hikâyesi”, 

• “Türk Tarihinde Yolculuk” ünitesinde “Haçlı seferlerine katılan bir şövalyenin dönüş yolculuğu ile 
ilgili bir hikâye”, “Çeşitli dönemlere ait seyahatnamelerden alınmış metinler”. 

2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanma durumunun, 1998 
programına göre hem yoğunluk hem de yön bakımından farklı olduğu görülmüştür. 2004 programı çocuk 
edebiyatı ürünlerinden, hem genel açıklamalarında hem de derslerde kullanılması önerilen etkinliklerde, 
neredeyse her ünitenin tüm kazanımlarında olmak üzere, yararlanmayı planlamıştır. Ancak asıl dikkat çeken 
farklılık çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanma şekillerinde görülmelidir. Çünkü yeni program, Sosyal 
Bilgiler öğretimi alanında üç temel yaklaşımın her birinden bir iz taşımasına rağmen, ağırlıklı olarak 
yansıtıcı inceleme yaklaşımının etkisinde kalmasından dolayı, çocuk edebiyatı ürünlerini belirli bilgi, beceri 
ve değerlerin aktarılması şeklinde değerlendirmemiştir. Aksine bu ürünlerin, önerilmiş her konuda belli bir 
tasarım içinde belirlenmiş analiz, sentez ve değerlendirme düzeyi zihinsel etkinliklerle işlenmesini 
önermiştir. Bu işlenişle, çocukların üst düzey zihinsel beceriler geliştirmelerine imkan tanınması 
hedeflenmiştir. Bu durum, çağdaş Sosyal Bilgiler öğretiminin temel amaçlarından olan çocuğa toplumsal 
yaşamında karşılaştığı güçlüklerle baş edebilme tutumu, becerisi ve bilgisi kazandırma amacıyla 
örtüşmektedir. 

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürün Konulu Akademik Çalışmalar 

Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretiminin çağdaş dünyanın neresinde olduğunu görebilmenin diğer bir 
aracı ise, bu konuda şimdiye kadar yapılmış olan makale, bildiri, tez ve kitap gibi akademik çalışmalardır. 
Bu çalışmalara genel olarak bakıldığında, sayılarının oldukça az ve son 7-8 yıl içinde yapılmış oldukları 
görülür.  

Bu konuda yapılmış ilk çalışma, tarafımıza aittir. Gazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2000 yılında tamamlanmış bir yüksek lisans tezi olan çalışma “İlköğretim Okulu 
Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Hikaye Anlatım Yönteminin (Storytelling) Kullanımı22” 
başlığını taşımaktadır. Çalışma konusu itibari ile alanda ilk olduğu için önce Türkçe bir literatür 
oluşturulmaya çalışılmış, bu bağlamda hikayenin doğası, Sosyal Bilgilerde yer alma durumu, ilköğretimde 
tarih öğretiminde İngilizce literatürde “storytelling” olarak adlandırıldığı şekliyle bir öğretim yöntemi olarak 

                                                 
22 Prof. Dr. Mustafa Safran’ın danışmanlığında tamamlanmıştır. 
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olası katkıları ve sınırlılıkları konuları ele alınmıştır. Yine bu tez kapsamında yapılan deneysel çalışmada 
ilköğretim 6. ve 7. sınıflarda hikaye anlatma yönteminin geleneksel yöntemlere göre çocukların akademik 
başarılarında bir farklılaşmaya yol açtığı bulunmuştur. Bu farklılaşmanın, öğrencilerinin bilgi ve kavrama 
düzeylerinde meydana geldiği görülmüştür. Çalışma nicel bir yöntem kullanılarak yapıldığı için çocukların 
akademik başarılarında bilgi ve kavrama düzeylerinde meydana gelen farklılaşmanın nedenleri 
açıklanmamıştır. Ayrıca çocukların tutum ve ilgileri başta olmak üzere duyuşsal alan kazanımlarında bir 
farklılaşma yaratıp-yaratmadığını da ölçülmemiştir. Yine de bu çalışma, ilköğretim Sosyal Bilgilerin sadece 
tarih konularında yapılmasına rağmen, hikayenin derslerde çocukların ilgisini çektiğine, dolayısıyla farklı 
uygulamalarla da olsa mutlaka yararlanılması gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu çalışmanın bulguları iki yıl 
sonra “23-26 Eylül 2002’de KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bulunan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 
düzenlediği XI. Eğitim Bilimleri Kongresi”nde bildiri olarak sunulmuştur. 2004 yılında da “İlköğretim 
Okulu Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Hikâye Anlatım Yönteminin Etkililiği” başlığı 
altında Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde [2 (4) : 495-509] künyesi ile yayımlanmıştır.  

2000 yılında Bahri Ata’nın  “Tarih Öğretiminde Bir Araç Olarak; Tarihî Romanlar” başlıklı, “Türk 
Yurdu Dergisi, S. 153-154.” künyesi ile yayımlanan makalesini konuya önemli katkılar sağladığı için burada 
ele almak mümkündür. Çalışmada tarih öğretiminde bir araç olarak tarihsel romanların kullanılması; eğitim 
felsefesi ve pedagojik temeller açısından dayandığı program geliştirme anlayışı ele alınmıştır. Tarihsel 
romanın tanımı, gelişimi ve türleri üzerinde durulmuş, tarihsel romanı kullanmanın yararlılıkları ve 
sınırlıkları açıklanarak eğitim amaçlı olarak tarihî roman yazmak isteyenlere ve derslerde kullanmayı 
düşünen öğretmenlere pratik bir takım genelgeçer ipuçları sunulmuştur. 

Ata’nın bu çalışması, Türkiye’de konuya ilişkin en derli toplu bilgi veren amacına ulaşmış bir 
makaledir. Çalışmada özellikle, edebi bir metin olarak tarihsel romanların ilköğretimde dahil olmak üzere 
eğitimsel ve öğretimsel yararlarına hem felsefi hem pedagojik hem de öğretimsel açıdan değinilmiş olması 
aydınlatıcı olmuştur. Bu çalışma, teorik olduğu için tarih veya Sosyal Bilgiler öğretmenlerine genelgeçer 
bilgiler vermiştir.  

Bu konuda “Tarih Eğitiminde Efsane ve Destanların Rolü” başlığını taşıyan bir diğer çalışma yine 
tarafımızca yapılmış ve “G.Ü. Kırşehir Eğitim  Fakültesi  Dergisi. C. 2,  Sayı 3,  (2001), 11-21” künyesi ile 
yayımlanmıştır. İlköğretimde hem ulusal bir tarih bilinci kazandırmak hem çocuğun tarih alanına olumlu bir 
giriş yapmasını sağlamak hem de destan ve efsanelerde yer alan bir takım kültürel kodları çocuğun 
algılamasına fırsat vermek gerçekleştirmek için destanların önemine yönelik öğretmenlerin dikkatleri 
çekilmek istenmiştir. Çalışma, etkili yurttaş yetiştirmek amacını taşıyan Sosyal Bilgilerin değer aktarımı 
konusunda destan ve efsaneleri bir araç olarak sunmuştur. Bu yönüyle çağdaş anlamda Sosyal Bilgilerde 
edebi metin incelemesi etkinliklerinden uzaktır.   

Diğer bir çalışma, Rahmi Otluoğlu tarafından 2001 yılında Marmara üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretimi Anabilim Dalı’nda yapılan yüksek lisans tezidir. Çalışmanın başlığı 
“İlköğretim Okulu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yazılı Edebiyat Ürünlerini Ders Aracı Olarak 
Kullanmanın Duyuşsal Davranış Özelliklerini Kazandırmaya Etkisi”23 şeklindedir. Nicel bir yöntemin 
kullanıldığı çalışmada deneysel öntest-sontest modeli benimsenmiştir. İki farklı gruptan deney grubuna 
bilişsel bakımdan geleneksel yöntemlerine ek olarak çocukların derste okumaları için konulara uygun edebi 
metinler verilmiştir (s.45). Araştırma sonucunda, edebi metin verilerek uygulama yapılan grupta duyuşsal 
davranışlara erişi açısından anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur (s.51). Çalışmada, bulgu üzerinde cinsiyet 
faktörünün etkili olmadığı tespit edilmiştir (s.56). Edebi metinlerin kullanıldığı gruptaki öğrencilerin %74.3 
ile % 97’lik dilim arasında değişen katılımları ile Sosyal Bilgiler dersinin işlenişinde önceki işleyişlere göre 
olumlu bir farklılaşmayı da vurguladıkları görülmüştür.  Bu farklılaşmalar; dersin işlenişinden hoşlanma, 
işlemlerin farkına varma, dersin ilgi çekmesi, derse katılma isteği duyma, derste kendini rahat hissetme, 
derste işlenenleri rahat anlatabilme, derste öğrenilenleri iyi hatırlayabilme, öğrendiklerini iyi zihninde 
canlandırabilme, daha önce öğrendikleri ile kolay bağ kurabilme, öğrendiklerine kolay örnek bulabilme ve 
öğrendiklerini kişiliğine katabilme durumlarında olmuştur (s.62-67). Bu durum, edebi metinlerin Sosyal 
Bilgiler derslerinde duyuşsal alanda oldukça olumlu sonuçlar yarattığının bir göstergesi sayılmıştır. Ancak, 
araştırma genel bir değerlendirme amacını taşıdığı için tarafımızca yapılan “İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler 

                                                 
23 Prof. Dr. Cemil Öztürk’ün danışmanlığında tamamlanmıştır. 
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Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Hikaye Anlatım Yönteminin (Storytelling) Kullanımı” adlı tez 
çalışmasını bir yönüyle tamamlamasına rağmen, bu çalışma da duyuşsal alanda gerçekleşen farklılaşmanın 
nedenlerini açıklamamıştır. 

Diğer bir çalışma yine tarafımızca “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik 
Öğretmen Görüşleri” başlığı ile 15-18 Ekim 2003 tarihinde GÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Antalya’da 
düzenlediği XII. Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiridir. Survey veri toplama tekniğinin 
kullanıldığı bu çalışmada, öğretmenlerin tarihsel hikâyeye yönelik düşünceleri olumlu olduğu 
bulgulanmıştır. Bununla Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin aslında tarihsel hikayenin doğasına ve öğretimde 
önemine inandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak öğretmenlerin hikayeye derslerinde yer 
verdikleri; ancak Türkiye’de eğitim öğretim ortamına getirilebilecek tarihsel hikâyelerin sayı bakımından 
yetersiz olduğunu dile getirmişler, konulara uygun hazırlanacak bir tarihsel hikâye başvuru kitabının 
gereğine dikkat çekmişlerdir ve şu önerilerde bulunmuşlardır: 

- Konuyla ilgili yazılı, görsel malzemeler çoğaltılmalı,  

- Sosyal Bilgiler Eğitim Programındaki tarih konularına uygun tarihsel hikâyeleri ele alan bir kitapçık 
çıkarılmalı, 

- Kaynağını Türk tarihinden alan tarihsel hikâyeler, çocukların daha çok ilgisini çekeceği 
düşünüldüğünden çizgi film formatında verilmeli, 

- Yan tutmayan ya da tek tarafı yüceltmeyen, müstehcen olmayan, eğitim ve öğretim açısından abartılı 
bulunmayan ve eğitimsel değeri olan tarihsel hikâyelerle ilgili yeterli sayıda kitap oluşturulmalıdır. Bu 
çalışmanın, konunun uygulayıcısı olan öğretmenlerin görüşlerini öğrenmek açısından olumlu olduğu 
belirtilebilir.  

Bahri Ata’nın John Dewey’den Türkçeye çevirdiği “Temel Eğitimde Tarihin Amacı” adlı makalesinde 
ilköğretimde tarih derslerinin gerekliliği yanında nasıl olması gerektiğinin de tartışıldığı görülür. Bu 
bağlamda, tartışmanın bir yönü ilköğretimde tarih derslerinde kurgunun yeri ne olmalıdır sorusunun üzerine 
kuruludur. Dewey, Herbert’in ilköğretim tarih derslerinde edebiyat ürünlerinden yararlanılması yaklaşımına 
karşı çıkarak bunun “tarih ile mitolojiyi birbirine karıştıracağını”, hatta daha iyi bir benzetmeyle “atın önüne 
arabanın koşulması” gibi yanlış olduğunu belirtmiştir. O kendi ifadeleri ile konuya ilişkin görüşünü şöyle 
sunmuştur: Neden çocuğa, etkisi daha büyük ve kuvvetli, değeri daha canlı ve devamlı olan gerçeği 
vermiyoruz?” O, ilköğretim tarih derslerinde biyografilerin kullanımın da çocuğun sosyal hayatın bir parçası 
olan kahramanların kişiliklerini öğrenmekle sosyal hayatla ilişkisinin artması ölçüsünde olumlu bulmakta; 
ancak bunu yapmak yerine biyografiyi sadece hikayelerde olduğu gibi duyumculuk amacıyla ele almayı da 
eleştirmektedir. Çünkü bunun tarih öğretimine bir yararının olmadığını düşünmektedir. Bu makale, şimdiye 
kadarki çalışmalarda biraz naif bir biçimde dile getirilen edebiyat ürünlerinin dikkatli bir biçimde ele 
alınmadığında yararından çok zararlarının olabileceğini güçlü bir biçimde dile getirmesi açısından önemlidir. 

Bir diğer önemli çalışma, Dursun DİLEK ve Gülçin SOĞUCAKLI YAPICI tarafından 15-17 
Mayıs2003 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresinde 
“Öykülerle Tarih Öğretimi Yaklaşımı” başlığı ile sunulan bildiridir. Bu çalışmada, önce öykülerin derslerde 
kullanımın yararlarının neler olabileceği ilgili İngilizce literatür göz önünde bulundurularak tartışılmış, 
eğitimsel ve öğretimsel temelleri ele alınmıştır. Ayrıca, tarih-öykü ilişkisi her iki kavramın doğalarının 
benzerliği açısından irdelenerek, öykülerin öğretimde kullanımında öğretmen ve öğrencilerin dikkat etmeleri 
gerekenlere değinilerek yapılan nitel deneysel çalışmaya geçilmiştir. Araştırma sonunda, öykülerin 
öğrencilerin tarihsel anlamalarının gelişiminde önemli bir işlevi olduğu ve yaygın olarak kabul görmüş olan 
“öğrenmenin somuttan soyuta gerçekleşeceği” ilkesinin aksine ilköğretim çağı öğrencilerinin öyküler 
aracılığıyla soyuttan somuta öğrenebileceği ve çocukluğun kendine özgü bir soyut düşünme tarzı olduğu 
sonucu ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bundan dolayı da tarihsel öykülerin Sosyal Bilgiler derslerinde 
kullanılmasının yararları üzerinde durulmuştur.  Çalışma hem benimsediği yöntem hem de öykülerle tarih 
konusunda ortaya koyduğu yaklaşım açısından farklıdır. Bu yönüyle daha önce yapılanlardan ayrılmaktadır. 
Çalışma, araştırma öncesinde bazı tarih öğretimcilerinin de savunduğu gibi çocukların kendilerine has bir 
soyut dünyalarının olduğu, bunun da en iyi öykülerle kışkırtılabileceği/desteklenebileceği tezinin 
doğrulanması üzerinedir. Bu yönüyle öykülerin tarih öğretiminde sağladığı yararlara bir yenisi olan imgelem 
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ve düş gücünü eklemiştir. Araştırma sürecinin bir kısmının çalışmaya doğrudan yansıtılması, öykülerle tarih 
derslerinin nasıl işlenebileceğine ilişkin bir fikir verse de bunlar genel bir çerçevede kalmıştır. 

Ahmet Doğanay’ın T. McGowan ve B. Guzzetti’den Türkçeye çevirdiği “Edebiyat Temelli Sosyal 
Bilgiler Öğretimi” adlı çalışma da konu bakımından önemlidir. Sosyal Bilgilerde edebiyat temelli öğretimin 
literatürünü sunan çalışma, bunun önemine değinmiş, ABD’de NCSS tarafından her yıl yayınlanan “Notable 
Trade Books” listeleri, bu projenin önemi üzerinde durulmuştur. Nitelikli kitapların seçimi, kitapların 
çocuklara sunumu, derslerde nitelikli ticari kitap kullanımın sınırlarını belirleme konuları ele alınmıştır. Bu 
makale, ABD’deki ticari kitapların Sosyal Bilgiler derslerinde kullanımını ele almasına rağmen, Türkiye’de 
de bu tarz kitapların nasıl bir yarar sağlayabileceği, bunların nasıl seçilmesi ve nasıl kullanılması gerektiği ile 
ilgili de bilgi vermektedir. Çalışma şimdiye kadar olanlardan farklı bir konumdadır.  

Bir diğer çalışma yine tarafımızdan yapılmış olan “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel 
Hikayeye Yönelik Öğrenci Görüşleri” başlığını taşımaktadır. Bu araştırmada ise, Sosyal Bilgiler dersinde 
öğrencilerin, tarihsel hikâyeye yönelik olumlu tutum ve ilgiye sahip oldukları bulgulanmıştır. İlköğretim 6. 
sınıf öğrencilerinin 7. sınıflara göre, 7. sınıf öğrencilerinin ise 8. sınıf öğrencilerine göre tarihsel hikayeye 
yönelik daha olumlu tutum ve ilgiye sahip olduklarını, derslerinde tarihsel hikayelerin yer almasını daha çok 
istediklerini belirtmek mümkündür.  

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri İçin Hazırlanan Özel Öğretim Yöntemleri Kitaplarındaki Durum 

Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretimi alanında çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanma konusunda 
irdelenmesi gereken bir araç da öğretmen eğitimi için yazılmış olan Sosyal Bilgiler öğretim kitaplarıdır. 
Burada, bu kitaplardan en tanınmışları olan Cemil Öztürk ve Rahmi Otluoğlu’nun yazdıkları “Sosyal Bilgiler 
Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller”, Veysel Sönmez tarafından yazılmış “Sosyal Bilgiler 
Öğretimi”, YÖK/DÜNYA BANKASI tarafından hazırlatılan “İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi” Münire 
Erden’in “Sosyal Bilgiler Öğretimi” ve yine Cemil Öztürk ve Dursun Dilek’in editörlüğünde yazılmış olan 
“Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi” ders kitapları incelenmiştir.  

İlk kitap Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümlerinde yer alan “Sosyal  Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat 
İncelemesi” dersinde okutulması amaçlanan Cemil Öztürk ve Rahmi Otluoğlu’nun yazdıkları “Sosyal 
Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller” adlı kitaplarıdır. Kitap, daha önce konuyla ilgili 
yüksek lisans tezini incelediğimiz Rahmi Otluoğlu’nun çalışmasından alıntılar içermektedir. Kavramsal 
olarak Sosyal Bilgiler ve evrensel durumu, Türkiye’deki tarihi geçmişi ve bugünkü şekli, Sosyal Bilgiler ve 
Edebiyat ilişkisi, Sosyal Bilgilerde edebiyat ürünlerinin kullanımı, öğretimin edebi metinlere 
tasarlanmasında felsefi akımların yeri ve belirleyiciliği, materyallerin seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, 
derste kullanılabilecek edebi türler ve yazılı materyaller ile örnek ders tasarımları yer almıştır. Kitap, 
uygulamada öğretmene oldukça yardımcı olacak durumdadır. Biz kitabın ilk basımına bakabildiğimiz için 
örnek ders tasarımlarının 1998 Sosyal Bilgiler Öğretim Programına göre yapıldığı görülmüştür. 

Bir diğer kitap Veysel Sönmez’e aittir. Sönmez kitabında edebi ürünlerden yararlanma konusunu sadece 
“Düzanlatım Yönteminde Kullanılan Destekleyici Öğeler” başlığı altında birkaç cümle ile sunmayı yeterli 
bulmuştur. “Nükte, fıkra, espri, şaka, öykü, günlük olay,anı vb. gibi etkinlikler” alt başlığında bunların 
öğrencileri rahatlatan, öğretmenin derste zamanı geldikçe başvurabileceği, onların dikkatlerini uyanık 
tutabilen öğeler olduğunu belirterek, uygulamada dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili birkaç madde sunmuştur 
(s. 167). 

Öğretmen adayları için bir diğer öğretim kitabı YÖK/DÜNYA BANKASI tarafından hazırlatılan 
rehberdir. Bu öğretim kitabında da Sosyal Bilgilerde çocuk edebiyatı ürünlerine başlı başlına yer verilmemiş, 
ancak strateji, yöntem ve etkinlikler ünitesinde birer etkinlik olarak “hikâyenin dinlenmesi %10, biyografi 
hazırlanması % 80, sözlü tarih çalışmaları kapsamında hikaye toplama % 80 oranında öğrenme sağlar” 
denmiştir (s. 4.12, 4.16, 4.18). Ayrıca Sosyal Bilgiler öğretimi içinde tarih, coğrafya ve vatandaşlık öğretimi 
alt başlıklarında da roman, hikâye, biyografi, şiirlerin kullanılabileceği, “bunların ders kitaplarının 
verebileceğinden daha fazlasını verebileceğini” belirtmişlerdir (Barth ve Demirtaş, 1996: 4.24, 4.26, 4.31). 

Münire Erden’in tarihsiz olarak baskısı yapılan “Sosyal Bilgiler Öğretimi” adlı kitabında, çocuk 
edebiyatı ürünlerinden sadece basılı materyaller başlığı altında çok sınırlı bir biçimde bahsedilmiştir. Erden, 
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bu kitapların roman ve “bibliyografya” (biyografi?) olduğunu, bunların öğrencinin konuya ilgisini artırdığını, 
olaylara farklı açılardan bakmasını sağladığını, kitapta geçen kahramanların model olarak öğrenciyi 
etkilediğini belirtmiştir. Erden devamla, “Sosyal Bilgiler programının amaçlarına hizmet edebilecek nitelikte 
bir çok roman ve bibliyografya (biyografi ?) bulmanın mümkün olduğunu” söylemiştir (s.183). Yazarın bu 
durum tespitini, değer aktarımını benimsemiş, genel amaç ve açıklamalarında eleştirel düşünme becerisinin 
gerçekleştirilmesine yer vermesine rağmen, bunun nasıl, ne zaman ve hangi örüntüyle verileceğinden 
bahsetmeyen 1998 Sosyal Bilgiler Programına göre yaptığını düşünmek gerekir. Çünkü Türkiye’de, çağdaş 
Sosyal Bilgiler yaklaşıma uygun çocuk edebiyatı öğretim materyali oldukça az olduğu bilinmektedir. 

Bir diğeri Cemil Öztürk ve Dursun Dilek’in editörlüğünde yazılan “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler 
Öğretimi ders kitabıdır. Kitabın içinde “çözümlemeli öykü yöntemi” şeklinde yapılmış bir kavramlaştırma ile 
ilgili “İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılabilecek Bir Öğretim Yöntemi Olarak 
Çözümlemeli Öykü” başlığında bir ek çalışma vardır. Yücel Kabapınar tarafından yazılan bu kısım, 
İngiltere’deki durumdan hareketle üç unsuru karşılamak amacıyla çözümlemeli öykü yöntemini ele almıştır. 
Bunlar, ahlaki çözümleme, düşünsel inceleme ve empatik düşünmedir. Kabapınar, çalışmasında her bir unsur 
için uygulama sunmuş, olası sonuçlarını da analiz etmiştir. En sonunda da üniversitede eğitim fakültesinde 
“Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi” dersi kapsamında bir uygulama örneği sunulmuştur. Sonuçta 
hayat bilgisi derslerinde çözümlemeli öykü yönteminin kullanılmasının olumlu olacağı vurgulanmıştır (s. 
225-243). 

Öğretmenlere ya da öğretmen adaylarına yönelik hazırlanmış bir diğer kitap İsmail Hakkı 
Demircioğlu’nun 2005 yılında yayımladığı “Tarih Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar” adını taşımaktadır. 
Kitapta, tarih öğretiminde hikâyelerden yararlanma konusu bir bölüm olarak ele alınmıştır. Hikâyelere dayalı 
tarih öğretiminin faydaları, hikâyeler yoluyla kazandırılabilecek bazı tarihsel beceri ve niteliklerin neler 
olduğu, tarih derslerinde hikâye anlatımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili genel bilgilerin ele 
alındığı çalışmada (134-144), tarih derslerinde hikâye anlatmaya iki örnek sunulmaya çalışılmışsa da 
bahsedilen resimlerin kitapta yer almaması tasarımın amacına ulaşmasını engellemiştir (144-146). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, öncelikle ABD’de Sosyal Bilgiler öğretiminde çocuk edebiyatı ürünlerinden 
yararlanmaya ilişkin durum ve çalışmalara değinildikten sonra Türkiye’deki durum, Sosyal Bilgiler öğretim 
programları, akademik çalışmalar ve öğretmen adayları için hazırlanmış Sosyal Bilgiler öğretim ders 
kitapları taranarak ortaya konmuştur. Buna göre ulaşılan sonuçları şu şekilde maddeleştirmek mümkündür: 

1. Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretiminde çocuk edebiyatı ürünlerinden derslerde yararlanma konusu 
her ne kadar geleneksel eğitim içinde hikâyelerin, fıkraların ya da örnek olayların çocukların ilgisini çekmek 
amaçlı kullanılması eskiden beri bilinse de çağdaş anlamda bir öğretim materyali olarak kullanılması ve buna 
ilişkin yapılmış çalışmalar oldukça yeni sayılabilir. 

2. Türkiye’de Sosyal Bilgilerde çocuk edebiyatı ürünlerinden derslerde yararlanma konusunda yeterli 
olmasa da bir literatür oluşmaya başlamıştır. Mevcut çalışmaların çoğunun öğretmenlere konuya ilişkin  
genelgeçer bilgiler verirken pek azında (o da yetersizdir) örnek etkinlik tasarımları bulunmaktadır. Oysa, 
öğretmenler için uygulamada kullanabilecekleri etkinlik tasarımlarının önemi, işin kuramsal kısmından daha 
önceliklidir. Mevcut çalışmaların çoğunda dikkati çeken bir nokta ise, Türkçe literatürde “kendinden önce 
yapılmış olan çalışmaları” görme gereğinin duyulmamasıdır. Oysa, bir bilim alanında literatürün oluşması, 
ancak kendisinden önce yapılan çalışmaların (eksik ya da yanlış bulunması ayrıca ele alınmalıdır) 
görülmesiyle mümkün olabilir. Bunu aynı zamanda bilimsel düşünüşün de bir gereği olarak anlamak gerekir. 

3. Özellikle hikâyeler ve bunların tarih öğretiminde kullanımları üzerine yapılmış çalışmalar ağırlığı 
oluşturmaktadır. Ancak bu çalışmalarda hikâyelerden yararlanma konusunda çok farklı kavramlaştırmaların 
ortaya çıktığı görülmüştür. Şimşek “storytelling” kavramından dolayı “Hikâye Anlatımı Yöntemi” derken, 
Dilek “Öykülerle Tarih Öğretimi Yaklaşımı”, Kabapınar “Çözümlemeli Öykü Yöntemi”, Demircioğlu ise 
“Hikâye Anlatımı” kavramlarını kullanmışlardır. Sadece hikâyeler konusunda değil, çocuk edebiyatı 
ürünlerinden herhangi birisinin öğretimde ele alınma şekline göre farklı kavramlaştırılabileceği söylenebilir.  
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4. İlköğretim tarih konularının öğretimi dışında, Sosyal Bilgilerin diğer alt unsurlarının öğretiminde 
kullanılabilecek çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanma konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanmaması 
ilginç bulunmuştur. 

5. Yeni Sosyal Bilgiler öğretim programında çocuk edebiyatı ürünlerinden yararlanma konusunda 
olumlu bir başlangıç yapıldığı söylenebilir. Bunun bundan sonraki program geliştirme çalışmalarında da 
devam ettirilmesi umut edilmektedir. 

ÖNERİLER 

1. Türkiye’de konuya ilişkin yapılan çalışmalarda ABD’de olduğu gibi belli bir özel konuda uygun olan 
herhangi bir çocuk edebiyatı ürününün ders ortamında kullanımının ve sonuçlarının yer aldığı derinlemesine 
bilgi ve görgü sunan nitel çalışmalara yer verilmelidir. 

2. Yapılacak çalışmalarda, bu edebi ürünlerden geleneksel eğitimin öngördüğü biçimde değil de çağdaş 
Sosyal Bilgilerin amaçladığı kazanımlara ulaşma noktasında nasıl yararlanılabileceği irdelenmelidir. 

3. Çocuk edebiyatını diğer ürünleri olan şarkı/türkü, biyografi, gezi yazısı, masal, fıkra, keşif yazısı ve 
roman üzerine de çalışmalar yapılmalıdır. 
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Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde onunu engelliler meydana getirir. Türkiye’de bu oran yaklaşık 
yüzde on ikidir. Engelliliğe sebep olan unsurlar başta trafik kazaları olmak üzere çocukluk çağı hastalıkları, 
savaşlar ve ev içi kazalardır. Engelli sayısını azaltmaya yönelik olarak çalışma koşullarını iyileştiren 
gelişmeler, tıp alanındaki ilerleme maalesef ki engelli sayısında kayda değer bir azalma meydana 
getirmemiştir. Bu sebepten engellileri topluma entegre etmeye yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Son 
zamanlarda sayısı artan rehabilitasyon merkezleri bunun açık örneğidir.Fakat iş sadece engellileri rehabilite 
etmekle bitmemektedir. Toplum engelli insana engelli olarak baktığı sürece, engelli insanlar toplum 
içerisinde zorluk yaşamaya devam edecektir.  

Sağlık teknolojisi biliminin temelleri eskiçağlara kadar uzanır, ancak bu tasarımların ve düşsel insan 
makine arayüzlerinin edebiyat alanında ifade bulması 19. yüzyıl sonrasında yaygınlaşır. Siborg terimi, 
organik ve mekanik parçalardan oluşan sibernetik organizmalara yakıştırılan genel isimdir. Grekçe olan 
android kelimesi “andro” ve “eidos” kelimelerinin birleşiminden meydana gelir.  “Andro” erkek, “eidos” ise 
görünüm demektir. Görünüm ve yapı olarak erkeğe benzeyen anlamına gelmektedir fakat günümüzde 
android insansı kelimesinin yerine  kullanılmaktadır. 

Edebiyat var olduğundan beri işlediği konularla toplumun görüşlerini her zaman etkilemiştir. Hedef 
kitle konumunda bulunan ve gelecek nesli oluşturacak olan 12-18 yaş arası gençlere ulaşmanın yollarından 
biri de şüphesiz bilim kurgu edebiyatıdır. Bilim kurgu edebiyatında sıkça kullanılan androidler ve siborglar 
engelli insanlar tarafından her zaman gerçek olması istenen birer kavramdır; çünkü android ve siborgların 
gerçek olması engellerini bir anda ortadan kaldırabilecekleri belki de tek çıkış noktasıdır. Fakat belki de bu 
kavramları bir ütopya halinde görmekten vazgeçmeyen bilim insanları nedeniyle, engellileri topluma entegre 
etmeye yönelik çalışmalarda farklı bir boyuta geçilmesi gecikmektedir. Tüm bu gecikmeler, doğru 
yönlendirmeye sahip edebi eserlere sadece vakit geçirmek için değil, aynı zamanda yaratıcılığını geliştirmek 
için okuyan bir bilim insanının özverili çalışmalarıyla kısa sürede telafi edilebilir.   

Örneğin, bilim kurgu edebiyatının ürünü olan ve daha sonra da dizi film haline getirilen Uzay Yolu'nda 
görme özürlü mühendisi oynayan Geordi La Forge'nin kullandığı V.I.S.O.R. (Visual Instrument and Sensory 
Organ Replacement) adlı cihaz, günümüz bilim insanında bir fikir oluşturmuş dolayısıyla birçok görme 
engellinin umut ışığı olmuştur. Bu cihaz doğrudan karakterin beyniyle etkileşime girerek elektromanyetik 
spektrumda, kızıl ötesi ışıkta, normal ışıkta ve ultraviyole ışıkta görmesini sağlamaktadır. Yıllar sonra bu 
fikirden yola çıkan Amerikalı bilim insanı Dr. William Dobella Haziran 2002 tarihi itibariyle bir yapay göz 
geliştirmiştir. Bu yapay göz, normal gözün görüntüyü oluşturma prensibine göre çalışmaktadır. Şöyle ki: Bir 
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gözlük üzerine yerleştirilen bir kamera tarafından yakalanan görüntüler göz arkasında bulunan yongaya 
ışınlanır. Yonga bu ışınlar tarafından aktarılan sinyalleri işler ve sonra da beynin anlayacağı bir şekle sokar.  

Her ne kadar yapay göz tarafından üretilen görüntüler mükemmelden çok uzak olsa da özellikle 
doğuştan körler için mucizevi bir nitelik taşıyacağı vurgulanmaktadır. Baltimore'da bulunan John Hopkins 
Üniversitesi'nden Profesör Gislin Dagnelie tarafından tasarlanan yapay göz için bir yıl içinde insanlı deneyler 
gerçekleştirileceği duyurulmuştur. 

Gözün arkasında bulunacak olan "retinal implant" küçük elektrotlar barındırmaktadır. Tek bir elektrot 
uyarıldığı takdirde kişi tek bir ışık noktası görmektedir. Tasarım üzerinde pek çok sayıda elektrot 
kullanılmıştır. Fakat makul kalitede bir görüntü için bu sayı 100*100’dür. Bilim insanları biyonik gözün 
önünde hâlâ yıllar alacak olan araştırmaların bulunduğunu belirtmiştir. Bu araştırmanın sibernetik biliminde 
öncü bir rol alacağı tahmin edilmektedir. 

Bilim kurgu edebiyatında kullanılan diğer android ve siborg karakterlerin bir bölümünü şöyle 
sıralayabiliriz: Edmond Hamilton, “The Comet Doom” –“Yıldız Kaderi” adlı 1928 tarihli romanında 
romanında organik ve makine kısımlardan oluşmuş uzay araştırmacıları yaratmıştır. Günümüz astronotları 
1969’daki Ay’a seyahatte ve sonraki uzay çalışmalarında, uzay aracının makine parçalarıyla ve 
kıyafetlerindeki özel mekanik gereçlerle âdeta bütünleşerek uzayda yaşamsal işlevlerini sürdürmektedirler.  

C. L. Moore’un 1944’te yayımlanan “No Woman Born” adlı romanında, bir yangında trajik bir şekilde 
ölen Deidre’nin sadece beyni yangından kurtarılabilmiş ve tüm vücudu makine parçalarıyla yenilenerek 
beyni organik vücudu mekanik bir insansı yaratılmıştır. Yani bir manada beyni ile makinelere sadece kablo 
bağlantıları ile hükmeden bir karakter var edilmiştir. Aynı kavram üzerine gerçek bir bilimsel çalışma 
1970’lerde yapılmış ve saldırgan boğaların beynine yerleştirilen nöroçiplerle beyin kontrolü sağlanarak 
düşünce dünyasında elektronik bir arayüz oluşturulmuştur. 

Bazı tanımlamalara göre insanlığın en temel teknolojilerle kurduğu insani ve doğa ötesi bağlar, insanlığı 
zaten metafizik bağlara dönüştürmüştür. Tipik bir örnekte, insanın bir kalp piliyle uyum sağlaması veya 
insülin pompası siborgluğa örnek gösterilebilir; çünkü bu insanlar mekanik parçalar olmadan yaşamlarını 
sürdüremezler. Daha uç bir örnek olarak giyim, cildi iklimin etkilerinden koruyan bir sibernetik 
modifikasyon olarak düşünülebilir. Buna benzer olarak yazıyı kullanmak zihinsel yetilerimizi destekleyerek 
sadece hafızamızı kullanarak başaramayacağımız işleri başarmamızı sağlayan sibernetik bir uzantıdır. Sinir 
sisteminin öğrenme işlevi ile gelişmesi, motorlu araçların kullanımının öğrenilmesi sibernetik sistem 
teorisinin bir parçasıdır. Bu teori çerçevesinde, Donna Harraway’in feminist düşüncesine göre siborg teorisi, 
doğa-kültür ikilemini birbirinden ayırarak politik davranışın geliştirilmesini gerektirir. Bu teoride doğanın 
kadını, kültürün ise erkeği temsil ettiği açıkça görülmektedir. Alexander Chisenko’ya göre siborga ya da 
fonksiyonel siborga dönüşmek ya da dönüşmemek ise bilimkurgudan ayrılmış günlük yaşamda kontakt 
lensler, işitme cihazları ve mobil telefonler kullanan insanların bileşik uyumlu öz yetilerini geliştirmelerine 
bağlıdır. James Litten ise siborgasyon terimini tanımlarken eylem ve siborglaşma sürecine atıfta 
bulunmaktadır.  

Martin Caidin’in 1972 tarihinde yazdığı ‘Siborg’ isimli romanı vücudunun hasarlı parçaları mekanik 
parçalarla değiştirilmiş bir adamın hikayesini anlatmaktadır. Bu roman 1973 yılında da ‘Altı Milyon Dolarlık 
Adam” adında bir dizi olarak ekranlara yansımıştır.  Bu romanda ve filmde işlenen konu, daha sonraları 
bilim dünyasında da kendisine yer bulmuş ve belki de bu sayede insanlık tarihi ampute insan bacaklarının 
yerine kullanılan C-Leg sistemi gibi sistemlerle tanışmıştır. C-Leg içerisinde bir mikroçip bulunan insan 
bacağı benzeridir. Barındırdığı teknoloji kişinin yürüme hızını öğrenerek ona uygun hareket etmeye 
programlanmıştır. Bu örnek ilk gerçek siborg kuşağıdır.  

Bilim kurgunun yarı insan yarı makine karakterleri, çocukluktan ve genç erişkinlikten yetişkinliğe 
uzanan gerçek geçiş sürecinde dünyanın elektro-mekanik gereçlerine ulaşma ve uyumla kullanabilme 
etkinliğine ve ekonomik erişim gücüne ulaşabilmeyi beklerken, öğrencilerin de durmadan geçmemesi 
gereken bir hayal istasyonudur. 

Unutmamalıdır ki nice bilim insanları bilimin gerçek kuşaklarını yönlendirecek takım ruhu içinde 
çalışabilmek için bu istasyonu durak edinmiş ve bu çevrede yerleşmişlerdir. 
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MASAL, ÖYKÜ VE ŞİİRLERLE DUYGU EĞİTİMİ 

 
Mavisel YENER 

Yazar 

 

Bu çalışmada amacımız, “Yazınsal metinler aracılığı ile duygu eğitimi nedir”, “Duygu eğitimi nasıl 
olmalıdır” ve “Duygu eğitiminin işlevleri nelerdir?” sorularına yanıt bulabilmektir. Bilimsel çalışmalar, 
duygularını tanımlamakta ve başkalarını anlamakta zorlanan “duygu sağırı”(aleksitimi) bireylerin düş kurma 
yeteneklerinin olmadığını ortaya koymuştur. (Aleksitimi konusunda ölçekli çalışmalar 1980’den bu yana 
sürdürülmektedir.) Düşler dünyasına masallar/ şiirler/öyküler aracılığıyla giren çocuk, aleksitimik 
olmayacak, ilerinin düş gücü gelişmiş, sevgiye ilişkin duyarlıklar kazanmış, yaratıcı bireyi olacaktır. Masal, 
öykü ve şiirler çocukların duygu ve duyularının eğitiminde en kolay, en hızlı, en etkin yoldur. Nermi Uygur 
diyor ki;  “Duygu eğitimi sağlar edebiyat. Tüm duygu yönünü açar, açıklar, belli eder, bildirir. Yazarlar 
olmasaydı birçok duyguyu deneylemeyecek, tatmayacak, bilmeyecektik. İnsanı kendisine öğretir bu 
bakımdan edebiyat. Ben neyim? Kimim? Nasıl bir şeyim? çeşidinden sormadan edemeyeceğimiz soruları en 
iyi aydınlatan, hiç olmazsa aydınlatabilecek ipuçları veren etkinlik alanıdır. İnsanı insana yaklaştırır, insanı 
insana tanıtır. Böylece en azından bir hoşgörü aşıladığı söylenebilir” (Uygur, 158, 160, 162).  Milattan 
önceden bu yana edebi ürünler ve çocuklar üzerindeki etkileri konuşulmuştur. (Platon, milattan önceki 
yıllarda masal ve efsanelerin çocuklara ne kadar anlatılması gereği konusunda sorgulamalar yapar.) 

“Niçin masal, öykü ve şiirle duygu eğitimi?” sorusunun yanıtını “çocuk” gerçeğinde aramakta yarar 
vardır. Çocukluğumuz öğretir bize masalları, öyküleri sevmeyi. Geleceğin, düş gücü gelişmiş, seçici, 
eleştirebilen, sorgulayan, gerçek ve kurmaca dünyayla iç içe yaşamanın tadına varabilmiş, öykü sever 
bireylerini çocuk yazını yetiştirir. Sever der ki; “Nitelikli çocuk kitabı, çocuklar için bilişsel, duyuşsal ve 
devinişsel içerikli davranışlar edinebilecekleri kültürel bir çevre yaratır.” Sever’in dikkat çekmek istediği 
noktalardan birisi de çocuk kitaplarının onların duygusal gelişiminde ne denli etkili bir uyaran olduğudur. Bu 
uyaranın sağlayacağı kazanımlardan en yüksek düzeyde nasıl yararlanabiliriz, sorusunun yanıtını bulurken 
disiplinler arası iletişim metodunu kullanmak gerekir.  

Duygular, bireyin yaşamdaki temel rehberleridir. Çocuklar için yazılan metinlerde onlara duygunun 
yerine aklı koymayı değil, ikisi arasındaki akıllı dengeyi bulma yöntemlerini sezdirmek önemlidir. Akıl ve 
yürek uyumunu sağlamak için duyguları zekice kullanmamız gereğini metinler aracılığıyla çocuk okura 
verebilmenin ilk şartı; eğitim, psikoloji, felsefe gibi diğer disiplinlerle de iletişim halinde olmaktır. Duygu ve 
duyu eğitiminde, çocuklara “göre” yazılmış edebi metinler aracılığıyla okurla iletişim kurarız. Goethe de 
bireydeki doğal yapının açılıp gelişmesi için "en değerli kişilik eğitimi" yolunun sanat olduğunu söyler. Ona 
göre çok yönlü eğitim, kişiliğin bütünlüğünü kapsar. Schiller, "İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar" 
adlı eserinde, insanın gelişiminin amacını yeteneklerin tüm yönlü geliştirilmesinde , yani şahsiyetin 
harmonik bir bütün olarak geliştirilmesinde görmektedir. Tek yönlü eğitimin insan kişiliğindeki uyumu 
bozduğunu savunur.  

Dr. Daniel Goleman’ın duygu tanımında, duygu ve bu duyguya özgü belirli düşünceler, psikolojik ve 
biyolojik haller, bir dizi hareket eğilimi bir aradadır.  Duygu eğitiminde çocuk kitaplarının kullanılmasının 
anlamı, sözü edilen bu düşünsel, psikolojik ve biyolojik hallerle ilgili olarak, kurgulardan yardım alarak etkin 
bir eğitim yapabilmektir.  
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Duygu Eğitimi İçin Hazırlanan Kurmaca Metinlerde Kullanılan Temel Duygu Kümeleri ve Alt 
Kümeler: Çeşitlemeleri ve değişimleriyle yüzlerce duygudan söz edebiliriz. Kuramcılar duygu 
kümelerinden hangilerini “temel” olarak adlandıracakları konusunda ortak karara varamamışlardır. Ancak, 
çocuklarla yaptığım duygusal eğitim çalışmalarında ele aldığım temel duygu kümeleri, Dr Daniel 
Goleman’ın söz ettiği; öfke, üzüntü, korku, zevk, sevgi, şaşkınlık, iğrenme, utançtır. Bu kümelerden her biri 
duygusal çekirdektir ve bu çekirdeğin çevresinde gelişen diğer duygular halkalar biçiminde yayılırlar.  

Çocuklarda duygusal eğitim için kullandığım kurmaca metinlerde, “Öfke” temel duygu kümesi içinde 
kızma, sinirlenme, hınç alma, kin gütme, alınganlık gösterme, düşmanlık yapma, hakaret etme gibi öfke alt 
kümeleri işlenmiştir. “Üzüntü” temel duygu kümesi içinde; acı hissetme, yalnızlık, umutsuzluk, kendine 
acıma, neşesiz olma ve bunların getirdiği sorunlar işlenmiştir. Korku temel duygu kümesinde; kaygılar, 
şüpheler, huzursuzluklar, ürküntüler, huzursuzluk, telaşa düşme, kuruntu yapma gibi alt kümeler işlenmiştir. 
Zevk temel duygusunun alt kümesinde; mutluluk, sevinç, eğlence, heyecan olduğu gibi kendinden geçme, 
alay etme güdüsü, gurur, tatmin için aşırı istekler gibi duygular da işlenmiştir. Dostluk, güvenme, iyilik 
yapma, hayranlık duyma, tutkun olma, kabul görme gibi alt kümeler ise  sevgi temel duygu kümesine aittir. 
Şaşkınlık temel duygusuna merak eşlik edebilir, hayret etme, afallama da alt kümesindeki duygulardandır. 
İğrenme temel duygusu alt grubundaki aşağılama, küçümseme, nefret etme, itici bulma, hor görme 
duygularıyla birlikte işlenmiştir. Utanç temel duygusu; düş kırıklığını, pişmanlığı, küçük düşmeyi, üzülmeyi, 
suçluluk duygusunu alt kümesine alır. Dr. Goleman, duygusal yatkınlıklara yönelimlerden söz ederken 
bunların uzun süre sessiz kalabileceğine de dikkat çeker, bu nedenle metin çalışmaları sırasında, 
uygulayıcının (eğitmenin) temel kümeler dışındaki halkaları da iyi bilmesi, değerlendirmesi zorunludur.  
Örneğin, zevk temel duygu kümesini işleyen bir masalda alt küme olarak işlenmiş kapris duygusunu tanıma, 
tanımlama konusunda uygulayıcıya büyük rol düşmektedir. Çocuk okura bu alt kümeleri fark ettirecek olan, 
metin üzerinde konuşacağı bir yetişkindir ve bu nedenle o yetişkinin alt kümeleri iyi tanıması gerekir. 

Duygu Eğitimi Farkındalık Yaratmaktır: 

Einstein der ki: “Yaratıcılığın içinde sezgi vardır.” Birikim, bilgi, araştırma çok önemlidir; ama sezgi de 
bir o kadar önemlidir. Önemli olan sezgiyi eyleme dönüştürmektir. Sezgi, hangi alanda olursa olsun bilinç 
altından gelen bir değer yapısıdır. Bunun oluşturduğu süreç izlenip eğitilebilir. Bu nedenle duygu eğitiminde 
sezgi ve yaratıcılığın ön planda olması çok önemlidir.  

Çocuk kurmaca metinler yardımıyla aktif eleştiri yapabilme, önyargısız olabilmeyi başarma, duygu 
denetimi sağlayabilme, düş kurarak yanıtlara farklı yollardan gitme, esnek düşünebilme, araştırma sırasında 
duygularını denetleyerek paylaşabilme gibi pek çok yetisini de geliştirebilme olanağı bulabilir. Bütün bunları 
yaparken kendini tanıma sürecinden geçer. Çocuk gelişiminin kendine özgü dinamikleri olduğu, her gelişim 
evresinin büyük oranda daha önceki evreler tarafından belirlendiği göz önüne alınırsa,  ruhsal gelişimin de 
buna koşut yürüdüğü anlaşılır. Araştırmalar, çocukluk yıllarında kazanılan davranışların yetişkinlikte, bireyin 
kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını büyük ölçüde biçimlendirdiğini ortaya 
koymaktadır. Erken gelişim yıllarında temeli atılan ruhsal gelişimin ileri yaşlarda yön değiştirmekten çok 
aynı yönde gelişme şansı daha yüksektir. 

“Duygusal Gelişim” dediğimiz kavram, düzenli, uyumlu, sürekli ilerlemeyi dile getiren bir kişisel 
gelişim kavramıdır.  IQ (akademik zeka) ile ölçülen bilişsel yeteneklerden farklı olan “duygusal zekâ”nın 
duygusal farkındalık olduğunu, Goleman “Duygusal Zeka” adlı kitabında açıklar. Ona göre duygusal zekâ  
“kişisel” ve “sosyal” yetkinliklerden meydana gelir. Kişisel Yetkinlikler; kendiyle ilgili farkındalık, kendini 
yönetme ve motivasyondur. Sosyal Yetkinlikler ise, empati ve sosyal becerilerdir. Liderlik, ilişki kurabilme, 
işbirliği yapabilme, ekip çalışmasına yatkın olma sosyal becerilerdendir. Goleman’ın sıraladığı bu beceri ve 
yetkinlikler duygu eğitimi ile bireye kazandırılabilir, Nasıl ki çocuk emeklemeden yürüyemez, yürümeden 
koşamazsa duygusal gelişim süreci de böyledir. Kimisinde hızlı, kimisinde daha yavaş ilerleyen bu gelişim 
süreci dinamik bir olgudur. Bazı çocukların kişisel ve duygusal gelişiminin diğerlerine oranla daha hızlı 
geliştiğini gözleriz. Bunda çevresel değişkenlerin rolü büyüktür. Atalardan miras gelen genetik özellikleri de 
görmezden gelemeyiz. Örneğin, kalıtsal zekâ potansiyeli düşük olan bir çocukta bu yol biraz daha uzun 
olabilir. Çocukta duygusal gelişim genelden özele, bütünden parçaya doğru gibi görünmekle beraber çocuk 
kendinin çevreden ayrılmaz bir bütün olduğunun farkındadır. Bu “farkında”lığı geliştirebilmek ise gelişim 
sürecinin ta kendisidir.  
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Gelişim alanları karşılıklı olarak birbirini etkiler. Örneğin, çocuğun zihinsel gelişimi dil gelişimini hem 
etkiler hem de ondan etkilenir. Duygusal gelişim ise diğer tüm gelişim alanlarını etkileyecek önemli bir 
süreçtir. Sosyal, bedensel, dil, motor, duygusal ve bilişsel gelişimi doğrudan etkiler. Sonuçta, çocuğun 
gelişim özellikleri ayrılmaz bir bütün oluşturur. 

Çocuğun duygusal gelişimini  kavrayabilmek için, psikolojik olduğu kadar fizyolojik gelişimi de bilmek 
gerekir. Çünkü fiziksel gelişim, çocuğun davranışlarını hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiler. 
Doğrudan etkiler; çünkü bedensel gelişim, çocuğun neler “yapabileceğini” belirler. Fiziksel gelişimi çocuğun 
davranışlarını dolaylı olarak etkiler; çünkü çocuğun kendine ve diğerlerine karşı tutumu bedensel gelişiminin 
de etkisi altındadır. Bu tutumlar çocuğun gösterdiği uyumlara yansır.  

Metinler aracılığı ile çocuk okura duygu eğitimi verilirken uygulanacak yöntem sorunu: 

Dilidüzgün’e göre, eğitim sistemimizde öykülerin öğreticilik yanının ortaya çıkarılmasına yönelik 
çalışmalar yıllardır yapılmış; ancak metinlerden yararlanmanın diğer yolları göz ardı edilmiştir. Hangi türde 
olursa olsun hazırlanacak metinlerin çocuk okuru eğlenceli bir okumaya davet etmesi başarıda ilk koşuldur. 
Çocuklar için yazılacak metinlerde aranan bütün özellikler bu metinlerde de bulunmalıdır. Eğlenceli bir 
okuma ile, kişisel gelişim ve anadili bilinci sağlanırken, estetik duyguların gelişimi ve okuma gereksiniminin 
kazanımı da hedeflenir.  

Çocuk metni algılayacak, okşayacak, duyacak, görecek, koklayacak, tadacak, heyecanlanacaktır. 
Bunlara ek olarak, kurgulanan karakterlerin özelliklerinden yola çıkarak temel duygu kümelerini masal ve 
öykünün aynasında görmesi/anlaması sağlanmalıdır. Eğlenceli bir okuma ile, kişisel gelişim ve anadili 
bilinci sağlanırken estetik duyguların gelişimi ve okuma gereksiniminin kazanımı da hedeflenir. Bu 
çalışmalar ilerinin seçici okurunu, iyi yapıtların peşine düşen bireylerini yaratma sürecinde de görev 
üstlenecektir.  

Çocuklar için üretilmiş yazınsal metinlerden yola çıkarak gerçekleştirilecek duygu eğitimi çalışmasının 
uygulamasını danışman öğretmen, drama öğretmeni  gibi ona rehberlik edebilecek yeterlikte, araştırmacı, hoş 
görülü, sevecen biri üstlenmelidir. 

Metinler aracılığıyla duygu eğitimi uygulaması sırasında yine her çocuğa “göre” farklı tanımlarla 
karşılaşacağını hem uygulamayı yaptıran eğitmen, hem de yazar bilmelidir. Bu nedenle, tartışmaya açık 
metinler kullanmakta yarar vardır. Uygulamacının da sorunlara çok yönlü bakabilme, yeniliklere hazır olma 
niteliklerine sahip olması gerekir. Bu özelliklere sahip olmayan yönlendirici örnek soru ölçütü ile yetinirse 
çalışmadan alınan verim düşük olur. Örnek soruları çocukla birlikte çalışma sırasında varsıllaştırması 
gerekir. 

Yazar, uygulayımcı ve çocuk okur el ele vererek metin üzerinde düşünecek, tanımlamalar yapacak, 
yaratıcı çözümler sunacak, birlikte merak edecek, birlikte düş kuracak, birlikte gözlem yapıp birlikte 
araştıracaktır. Bu sürecin tümünde yazar bulunmasa da duygu eğitimi sürecinde çocukları gözleme, 
değerlendirme deneyimini yaşamış olması, çalışmaya büyük katkı verecektir.  

Duygu eğitiminde söz konusu olan, çocuk okurun kendine sunulanı olduğu gibi alması değil, duygu 
kümeleri üzerinde düşünmesini, soru sormasını ve önermelerde bulunmasını sağlamaktır. Bu nedenle 
çalışmalar sırasında çocuğun yaratıcılığına ket vurmamak gerekir. Duygu kümeleri ve değerler kimi metinde 
simgeler aracılığı ile anlatılır. Bunların, çalışılan yaş grubuna göre; söz, ses, renk, devinim, biçimlerle 
somutlaştırılmasını sağlamak eğitmenin görevidir. Ancak, bu sırada öğrenci geleneksel eğitim 
yöntemlerindeki gibi pasif konumda değil, yaratıcı, yenilikçi, katılımcı konumda olmalıdır.  

Metni okuma, anlama, kavrama, metindeki karakterler için verilen ip uçlarını birlikte değerlendirme, 
bunlardan yola çıkarak duygu kümeleri üzerinde konuşma, duygularla ilgili temel fikirleri tartışma, sorular 
yaratma evrelerinde uygulayımcı çocuğa göre dil kullanmak ve sabırlı olmak zorundadır. Melih Cevdet 
Anday “Felsefe soru sorma sanatıdır, soracağız, yanıtlamaya çalışacağız, yanıtlayamasak ya  da yanıtlarımız 
olayları yanıtlarsa gene soracağız.” diyor. Bu söz bütünsel bakış açısını yansıttığı kadar hedefin soru sormak 
olduğunu da güzel bir biçimde ortaya koyuyor. Çocuğun ruhsal gelişimini sağlayabilmek öncelikle onun 
sorular sormasını sağlamak, bu soruların yanıtlarını nerelerde bulabileceğini sezdirmektir. Birey bir bütün 
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olarak algılanmalıdır. Ruhsal gelişiminde olumlu adımlar atabilen çocuğun düşünsel donanımınında da 
başarılı olacağını görürüz. 

Üstünde çalışılan duyguyu bulma, kendi deneyimleriyle karşılaştırma, eleştirme, sonuçlandırma 
çalışmaları sırasında duygu kümeleri, sağlıklı/sağlıksız, normal/anormal, haklı/haksız gibi idealize etmeden, 
tartışılmalıdır. Çocuk okur o metinlerin bir yerlerinde kendini ya da yakınlarını bulacaktır. Bu tür suçlayıcı 
yargılar, suçlayıcı dil, duygularından utanması ve onlar hakkında konuşmaması gibi sonuçlara yol açabilir. 
Bu nedenle, metindeki dil ne denli önemliyse, metni açan sorular ve çalışma sorularının dili de o denli 
önemlidir. 

 Metinler aracılığıyla duygu eğitimi tümüyle yaratıcılığı kapsar. Duygu kümelerine farklı görüş 
açılarından yaklaşmak ve önermelerde bulunmak temelinde sezgiler yatan bir eylemdir. Yaratıcılık ve sezgi 
yardımıyla, tanıdığını zannettiği duyguları yeniden sentezler çocuk. Bunu yaparken düşünme süreçleri ve 
imgelemi etkileşim halindedir. Bu eylem sırasında en büyük buluşunu yapacaktır: Kendini tanıma. Kendi 
duygularının farkına varma yeteneği yazınsal metinler aracılığıyla yapılan eğitimle geliştirilebilir. 
Duyguların eğitimi kişilik gelişiminin temel noktasıdır. Metinler duyguların ve sonuçlarının değişik yüzleri 
ve katmanlarıyla karşılaştırmalıdır çocuk okuru. Böylece o duygu kümesini tanıma ve anlama olanağı sağlar, 
sunulan kurgu insan gerçekliğini anlamanın en güvenilir araçlarından biridir. Edebiyatın dili buna olanak 
sağlar. O metinlerde çocuk kendini bulur. Çünkü her metin, ne kadar imge ve tasarım yüklü de olsa, insana 
döner. Metnin çocuğun yaşantısına tanıdık gelmesi ipuçlarından biridir. Usta yazar için çocuğun 
kahramanlardan biri ya da birkaçıyla özdeşleştirilmesi zor değildir. Duygu kümelerini aktarırken yazar 
yabancılık perdesi arkasından seslenirse, çocuk metne ilgisiz durur, yabancılaşır, içselleştiremez. Duygu 
eğitimi yapılması planlanan metinler mutlaka çocuk okurun rahatlıkla içinde yolculuk edebileceği metinler 
olmalıdır. 

Sözcüklerin aynasında duygularını tanımaya çaba gösteren çocuğun öncelikle metni okuyup anlaması, 
kendi dünyasına dönüştürmesi ve kendi varlığında yeniden yaşatması gerekir.  Duygu eğitimi etkinliklerinde 
yaratıcı yöntemler uygulanır. Okuma, anlamanın ardından, beyin fırtınası yaptırılır. Bir duygu kümesi 
üzerinde yoğunluklu olarak çalışıldıktan sonra diğer kümeye geçilip dikkat başka yöne çevrilir, esas konuya 
yeniden dönüldüğünde “dinlenmiş” olduğu görülür. Beyin fırtınası sırasında, duygularla ilgili bütün yaratıcı 
fikirleri söylemesi sağlanır. Birbiriyle çelişen unsurlar birlikte değerlendirilir, ilişkilendirmeler yapılır. O 
konuyla ilgili deneyimleri olanlar aktarırlar. Metindeki olayla benzerlik ve ayrıldıkları yönler tartışılır. 
Duygu kümelerini saptayıp tanımladıktan sonra neden olabileceği davranış değişikliklerini tanımlamak 
gerekir. Bu tanımlamalar sırasında çocuk okur, metinden de yola çıkarak değerlendirmeler yapar, yol 
açabileceği davranış değişiklikleri konusunda problem tanımlarına gidilir. Bütün olasılıklar konuşulur. 

Sanatın hangi dalı olursa olsun, bunlardan biri/birkaçıyla tanışmış olan çocukların duygu eğitimi 
programlarında daha başarılı olduklarını çalışmalarım sırasında gözlemledim. Sanatla erken tanışmış çocuk 
gerçekleri daha iyi algılayan, empati kurabilen bir birey olarak yetişecektir. Kendi güdülerinin “farkında 
olmak” onu uyumda zorlanmayan kişi olarak geleceğe taşıyacaktır. Kendisi hakkında bilgi sahibi olan birey, 
davranışlarını istemli olarak kontrol altında bulundurma yeteneğini kazanır, dürtüsel hareketlerini 
denetlemeyi bilir. Dürtü kontrolü ile istemli karar verebilen bireyin kendine “saygı”sı ve çevre tarafından 
“onay”lanması onun çevre ile olan ilişkisini rahatlatır, sosyal ortamda başarılı etkileşim kurmasını sağlar. 
Değersizlik ve kabullenilmeme gibi duyguları yaşamak zorunda kalmaz. Diğer bireylerin duygularına 
duyarlıdırlar ve kendi gereksinimleri için diğer kişilerden aşırı isteklerde bulunmazlar. Bütün bunlar bireyin 
sevgi dolu ve doyurucu ilişkiler kurma yeteneğini geliştirir. Sevgi yüklü iletişimler kuran uyumlu birey 
yaşamla ilgili olumlu üretkenliklerde bulunur, enerjisini olumlu yönde harcar.  

Gerek metinlerin üretilmesi aşamasında, gerek uygulama aşamasında yaş grupları önemlidir. 0-6 yaş 
arası gelişimin temel taşlarının oluşturulduğu yıllardır. Temel bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal gelişim 
temellerinin de bu yıllarda olumlu yönde kazanılması önemlidir. 6 yaş grubu çocuğu oyun çağının 
özelliklerini taşır. Yılmaz’a göre; 6 yaş grubunda ortak çalışmalar sırasında ondan zaman ayarlamayı bilmesi 
ve uzun erimli planlar yapması beklenmemelidir. Dilin zenginleştiği bir dönemdedir; ancak unutulmaması 
gereken önemli bir ayrıntı; sessiz okuma hızının, sesli okuma hızına nazaran daha hızlı olduğunun 
bilinmesidir. Onlarla metin üzerinde duygu eğitimi çalışması yapılacağında hayvan masalları yeğlenmelidir. 
6 yaş grubu çocuklar, hayvanların konuşturulduğu şarkılı oyunlara ve masallara ilgi gösterir. Bu yaş grubu 
sevildiği ve değer verildiğini duyumsamak ister. Yapılacak duygu eğitimi çalışmalarında onları 
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yüreklendirmek önemlidir.  Yılmaz der ki; “8–9 yaşına geldiklerinde onlarla yapılması planlanan duygusal 
gelişim programları mutlaka demokrasi kavramını duyumsatacak biçimde geliştirilmelidir.” Bu yaş grubu 
öykü/masal ve şiirlerle yapılacak duygu eğitimi çalışmalarına coşkuyla katılırlar. Bu işbirliği için, kurmaca 
metinlerin o yaş grubuna uygun dil ve içerikte olması çok önemlidir. 12 yaş ve sonrasında duygu tanıma 
gelişim çalışmalarının tüm olanaklarından yararlanılması önerilir. Çocuk hızlı büyüme döneminin sürekli 
değişkenliğine uyum sağlayabilmek için zorluklar yaşayacaktır. Oysa ona uygulanacak duygusal gelişim 
programlarıyla bu zorlukları aşması kolaylaşacaktır. Yine bu dönemde enerjisini bilinçsizce hızla tüketen 
çocuk çabuk yorulacak, huysuz ve tedirgin olacaktır. Daha küçük yaş gruplarında büyüme daha yavaş 
olduğundan çocuk, birlikte yaşanılması daha kolay bir bireydir. Duygusal ve kişisel gelişim metotları, 
ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde görülmesi olası anti-sosyal davranışların sağaltımında başarılı 
metotlardır. Çocuklara birlikte gerçekleştirdiğimiz öykü ve masallarla duygu eğitimi çalışmaları sırasında 
geçirilen zamanın nitelikli olabilmesi önemlidir.  Metni okumaya başlamadan önce; okurken ve bitirdikten 
sonra o kitapla ilgili yapılacak olan her türlü çalışmanın zorunlu bir etkinlik değil, eğlenceli bir oyun olduğu 
hissettirilmelidir. Sesli okumalarda tonlama, vurgu ve tavırların doğru seçilmesi gerekir.  

Masal, şiir, öykülerle duygu eğitimi verirken metinlerin tek anlamı, tek yorumu olmadığı, aksine okuma 
sayısınca anlama olduğunu bilmesi gerekir eğiticinin.  Tek bakış açılı yorumlar hem metni öldürür hem de 
çocuktaki yaratıcı yorum gücünü yok eder. Bu nedenle eğitmenin gerek sorular gerek uygulayıcı olarak 
önemini vurgulamak isterim. Ölçme, değerlendirmeyi yapacak eğitmenin pedagojik başarısını kanıtlamış 
olması şartı aranmalıdır. 

Duygu kümelerini tanıma çalışmasında “şiddet duygusu kötü müdür?” gibi nesnel bilgiler sormak 
yerine çocuk okuru özgün yorumlara yöneltecek soruları yeğlemek gerekir. Alışılmış, sıradan anlamaları 
destekleyici sorular amaca ulaştırmaz. Şiddet duygusunun alt duygu kümeleri üzerinde konuşmak, onların 
neden olduğu…. Konuşmak, çocuğun bu duygu konusunda yeni keşifler yapmasını sağlayacak sorular 
sormak önemlidir. Her çocuk ona verilen metni kendi algı düzeyinde, kendi yaşantı ve birikimlerinden yola 
çıkarak değerlendirecek, örneğin şiddet  duygusunu yeniden anlamlandıracak, katmanlandıracak, ilintileri 
bulacaktır. Yazar sözcüklerine anlam varsıllığını  ne oranda başarıyla katarsa, okuma sürecinde çocuk okur 
da o oranda çok anlam çıkaracak, anlayacak, tanıyacak ve varacaktır! Eğitmenin ve soruları hazırlayan 
pedagogun kılavuzluğu çocuğun metni “doğru” anlamasına yardım etmekten çok kendi yorumunu 
üretmesine fırsat verme biçiminde olacaktır. Çocuk okur kendi yaşantısından parçalar bulurken başka 
yaşamlara da tanıklık edecek duygu kümelerinin farklı bireylerdeki farklı etkilerini de algılarken empati 
kurabilmeyi öğrenecektir. Başkalarının duygularını anlamanın temelini oluşturan empatik tavır metin 
aracılığıyla çocuk okura geçecek, metindeki yaşantıyı iç aleminde yeniden üretmesini sağlayacaktır. Bu hem 
metni derinden kavrayıp alılmamasına hem de duygu eğitiminde epey yol almasına yardımcı olacaktır.  

 

Uygulama Örneği: 

Aşağıda, 7 yaş grubu duygu eğitimi çalışmasında kullanılacak masallardan biri örneklem olarak 
sunulmuştur. Diyelim ki eğitmen bu masal yardımıyla duygu eğitimi çalışması yaptıracaktır. İlkin, metni 
okumadan önce kahramanların isimleriyle ilgili konuşulur. Kahramanın isminden yola çıkarak nasıl bir 
karakter olduğu tahmin etme oyunu oynanır. Kahramanın resmini çizmeye çalışmak çocuklara eğlenceli 
gelebilir. Uygulamayı yapacak yetişkinin metni önceden okuyarak yorum sorusu bulması gerekir. Bu yorum 
sorusu okuma öncesinde birlikte tartışılabilir, onunla ilgili küçük dramalar yapmaları çocuklardan istenebilir.  

Aşağıdaki örnek metin “kaygı” temel duygu kümesini ve alt kümelerini çalışmak için uygun bir 
masaldır. Bu masal için eğitmenin okuma öncesi sorusu, örneğin: “Evin anahtarını kaybettiğini fark ettin, 
evde kimse yok, o anda ne hissedersin?” gibi dolaylı olmalıdır. Çalışma grubuna yorumlar için yeterli zaman 
verilmeli, yorumlar sırasında, “Şimdi ne olacak, ne hissedersin, o sırada terler miydin, kalbin çarpar mıydı, 
ağlamak çözüm olur muydu?…” gibi yönlendirici sorular da sorulur. Kaygı konusunda yeterli alt yapı 
hazırlandıktan sonra metnin okumasına geçilir. Okuma sırasında masalı kesip “Sence niçin böyle yapıyor?” 
gibi sorular sormak çocuğu masaldan koparır, kurmacanın heyecanına kapılmış olan çocuk dikkatini yeniden 
toplamakta güçlük çeker, masalın tadına varamaz. Bu nedenle sesli ya da sessiz okuma bir kez kesintisiz 
tamamlanmalıdır. Sonrasında ikinci sesli okuma yapılıp “Onun yerinde olsaydın ne yapardın?” ya da “Niçin 
böyle davranıyor?” gibi sorularla konu yavaş yavaş açılmalı, metnin yüreğine yolculuğa başlanmalıdır.  
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“HOKUS POKUS 

Zologa gezegeninde yapılan yetenek ve bilgelik yarışmasının birincisi Çabi, dünyaya gezi yapacağı için 
sevinçten kanatlar takınmış. Masalcı dede onun hazırlıklarına yardım etmiş, dünya ile ilgili bilgiler vermiş. 
Zo insanları dünyaya konuk olarak gelip, dünyalılarla birlikte yaşarlarmış ama bunu çok az kimse bilirmiş. 
Ara sıra insan, kimi zaman hayvan, arada bir de bitki kılığına girerlermiş. Çabi, dünyayı çocuk kılığında 
gezmek istemiş. Böylece dikkat çekmeyecek, rahatça dolaşabilecekmiş. Çabi, gezegeninden sarkıttığı iple 
dünyaya indiğinde, ucu bucağı belirsiz bir bahçede bulmuş kendini. Kır çiçekleri, yabani otlar, havada 
ağaçların dalları birbiriyle sarmaş dolaşmış. Kırmızı bülbüller, mercan gözlü güvercinler, çığlıklı martılar, 
Çabi’nin gelişine sevinmişler. Çiçeklerin mis gibi kokusu doluvermiş Çabi’nin soluğuna. Dünyadaki 
çiçeklerin sevgilerini koku salarak gösterdiklerini hemen anlamış. Bahçedeki evin penceresi açıkmış. Usulca 
yaklaşıp bakmış. Odanın ortasında duran tahta masanın üzerinde  kutular, minik toplar, değişik renkte 
sıvılar dikkatini çekmiş. Turuncu ceketli, kırmızı silindir şapkalı bir adam elini kolunu sallayarak garip 
hareketlerle odaya girmiş. Ceketinin kolunu silkelemesiyle bir anda odada güvercinler uçuşmaya başlamış. 
Çabi şaşkınlıktan, “Aaaaa... bu nasıl oldu?” diye çığlık atmış. Adam dışarıdan gelen sesi duymuş. 
Pencereden bakınca Çabi’yi görmüş: “Hoppalaaa... Sen de kimsin? Gecenin bu saatinde ne arıyorsun 
sokaklarda küçüğüm?” diye sormuş.  “Şeyyy... ben yolumu kaybettim... Adım Çabi.” demiş. Adam onu içeri 
çağırmış. Çabi, adamın giysilerine, uçuşan güvercinlere, masaya merakla göz gezdirmiş. Adam, kırmızı 
şapkasını çıkartıp yerlere kadar eğilmiş: “Ah, evet... Kendimi tanıtmayı unutmuşum. Ben sihirbaz Milyus. Ne 
o, inanmamış gibi bakıyorsun? Hemen bir numara göstereyim sana.” demiş. Masanın üzerinde duran kırmızı 
ipi alıp, makasla üç parçaya ayırmış. Sonra “hokus, pokus, turtiluuus, milyusss...” diyerek kestiği ipi tek 
harekette birleştirivermiş. Çabi kendini tutamayıp, “Ben de yapacağım.” diye ipi ve makası Milyus’un 
elinden kapmış. Milyus derin bir soluk alıp iç geçirmiş, “Sihirbazlık göründüğü gibi kolay değil küçüğüm! 
Bırak o makası.” demiş. “Bunu söylerken neden hüzünlendiniz? Yoksa sevmiyor musunuz işinizi?” diye 
sormuş Çabi. “İşimi seviyorum ama bugünlerde terslikler oluyor hep. Sahneye çıktığımda ‘ya 
başaramazsam’ diye kaygılanıyorum. Geçen gün gösteri sırasında ortadan kaybetmem gereken bir mendili 
heyecan ile sihirli kutunun altından yere düşürdüm. Seyirciler bunu komiklik olsun diye yaptığımı sandılar. 
Oysa ben, gösteride hata yapma kaygısıyla böyle bir yanlışlığa neden oldum.” diye yanıtlamış Milyus. 
“Olsun! Ne diye üzülüyorsunuz, nasıl olsa seyirciler anlamamışlar neler olduğunu.” demiş Çabi.“Ustam 
Teodor, sihirbazlık eğitimim sırasında hep şunu söylerdi: ‘Yüzlerce sihirbazlık malzemesine ve numaraya 
sahip olabilirsiniz. Çok çalışmış da olabilirsiniz. Ama gerçek başarı için sabırlı ve sakin olmalısınız. 
Kendinize güvenin. Sahneye çıktığınızda kaygılarınız varsa, başarınız düşer, hokus, pokusunuz bir işe 
yaramaz!’ Haklıymış Teodor ustam!” diyerek iç geçirmiş. “Kendinize güveninizi artırmak için mi 
çalışıyorsunuz şimdi?” diye merakla sormuş Çabi. “Aslında kendime güveniyorum ama sahneye çıktığım 
anda sanki bir başarısızlığa uğrayacakmışım gibi bir duygu kaplıyor içimi. Midem ağrıyor, titremeye 
başlıyorum. Titreyince elimdekileri düşürüyorum. Terslikler başlıyor işte... Sıkıntımı silindir şapkamın 
içindeki tavşanlar da fark ediyor, onlar da tepinmeye başlıyor.” demiş Milyus. Çabi gülmeye başlamış, 
“Tavşanlarla aranızda bir fark kalmıyor yani, siz titredikçe, onlar daha çok titriyor öyle mi? Demek kaygı 
bulaşıcı. Hah  hah hah... bunu hiç duymamıştım.” demiş sihirbaz, “Sana tavşanlarımı getireyim, çok 
seveceksin!” diyerek yan odaya gitmiş. O sırada Çabi’nin yüreğine ılık bir şeyler akmış, titremeye başlamış. 
Çünkü, Çabi’nin pantolonunun üstünde havuç resimleri varmış.” (Masal Sandığı, 2004) 

Masalın okunmasından sonra, yönlendiricinin yorum sorularıyla konu derinleştirilmeli, kitaplarda yer 
alan sorular yalnızca yönlendirmeler için örnek olarak kabul edilmelidir. Yepyeni sorular üretmek, çalışma 
grubunun özelliklerine göre uygulamayı yaptıran eğitmenin yaratıcılığına kalmıştır. Yukarıdaki örnek metin 
için hazırlanacak başlangıç yorum sorularının, güven, başarı, heyecan gibi anahtar sözcüklerden yararlanarak 
Çabi ve Milyus’un kaygı duygusu üstünde düşündürücü olması beklenir. Çiçeklerin koku salmasından yola 
çıkarak sevgi duygusu hakkında açılım getirmesi, Milyus’un neden sahnede başarısız olduğundan yola 
çıkarak kaygı duygusuyla ilgili tartışmanın derinleşmesi sağlanabilir. Son satırlarda Çabi’nin de kaygılandığı 
metinde örtük olarak verilmiş, bunun nedeni de satırarasına saklanmıştır. Hazırlanacak sorularda çocuğun 
bunu bulması, üstünde düşünmesinin sağlanması gerekir. Etkili metin çalışması yapıldıktan sonra kaygıyla 
başaçıkma yolları tartışılmalı, kaygılanan birine nasıl yardım edileceği konusunda açılımlar yaratılmalıdır.  
Masalı okuduktan sonra çocukta kaygı konusuyla ilgili fikir değişiklikleri olmuşsa bunu ifade edebilmesi için 
resim, kolaj, şarkı sözü yazma, çamurla çalışma gibi sanatsal çalışmalardan yararlanılabilir. Masalı yeniden 
oluşturabilir, pandomim yoluyla bunu canlandırabilir, yaratıcı drama çalışması yapılabilir. Kaygı konusunda 
bir televizyon programı hazırlasalardı nasıl bir yol izlerlerdi, nasıl hazırlık yaparlardı, bir tartışma 
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düzenleselerdi nasıl yönlendirirlerdi, gibi onları eğlendirecek farklı etkinlikler yaptırılabilir. Kaygı 
konusunda farklı görüşte olanlar gruplara ayrılarak farklı görüşlerini sunabilirler. Bu yöntem eleştirel 
düşünmeleri, dinlemeyi öğrenmeleri, farklı fikirdeki arkadaşlarını ikna etme yeteneklerini geliştirmeleri 
açısından da çok yararlıdır.  Bu çalışmaların hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak çocuğun masalın 
ayrıntılarını keşfederek kendi kaygılarını tanıması, başkalarını anlaması, kendine ve başkalarına yardım 
yöntemleri keşfetmesi fırsatını verecektir. 

Duygu Eğitiminin İşlevleri 

Duyguların eğitiminden anlamamız gereken şey, bazı temel duygu kümelerinin tanınıp 
adlandırılabilmesi yanında, çocuğun kendi duygularını ifade etmesi, duyguların şiddetini değerlendirebilmesi 
ve başkalarının duygularını anlayarak, gündelik yaşam içinde duygu kontrolünü yapabilmesini sağlamaktır.  
Bu, çocuklara duygu kümeleri konusunda bilgi kazandırırken aynı zamanda kişisel gelişimi yolunda yeni 
ufuklar açar, duygu sağırı (aleksitimi) bireyler olmalarını engeller. Kendi duygularını ve başkalarının 
duygularını tanıma yoluyla yepyeni keşiflere kapı açar çocuk. İnsanca bakış açısı kazanmanın anlamını 
kavrar. Yazınsal metinler aracılığı ile, duygular görünür kılınır, daha önce anlam ifade etmeyen durumlar 
çocuğun bilinç seviyesine girer, yani dikkati çekilmiş olur. O ana değin fark etmediği durumları artık fark 
etmeye başlamıştır. 

Yazınsal metinler aracılığı ile duygu eğitimi, okumanın ardından tartışmayı da içeren yaratıcı bir anlama 
sürecidir. Çocuk bu süreçte metni anlar, metindeki duygu kümelerini bulup çıkarır, anlamaya çaba gösterir. 
Eğitim sürecinde zıt duyguları değerlendirmeyi öğrenir. Duyguları eğitilmiş birey, dengeli, yaratıcı, özgür, 
uygar, üretken, araştırmacı, özgüvenli, coşkulu, sezgileri gelişmiş bireydir. Çocuğun duygu ve 
davranışlarında farkındalığını sağlamak, onu davranışının nedenlerini aramaya yönlendirir. Çocukla 
konuşmalı ve dinlemeli, gerçekleri gösterip olayları çözme yollarını “çocuğa göre bir dil” ile söylemelidir. 
Ondaki “farkındalık” bilincini geliştirmek önemlidir. Kendinin ve çevresinin “farkında” olan bireyde 
değerlilik, yeterlilik, özgüven, özsaygı kavramları gelişecektir. 

Masal ve öykülerle ya da şiirler aracılığı ile yapılan duygusal eğitim çalışmalarında kurgulanan olay 
üzerinde hep birlikte yorum yapmak, çocuğa beğenip beğenmediği yönleri söyletmek ve yaşamlarındaki 
olaylarla bağlantılar kurmalarını sağlamak, davranışlarını düşündürmenin en etkili yoludur. Bu çalışmalar 
onlara özgüven kazandıracak, nedenleri, niçinleri anlayıp anlatarak yeterlik duygularının gelişimine katkıda 
bulunacaktır.  

Hangi duyguların sonucunda hangi davranışların ortaya çıkabileceğini sezen çocuk,  kendisine ve 
başkalarına karşı anlayışlı olur, olumsuzlukları daha çabuk yok eder, sosyal düzenin onaylamadığı 
hareketleri denetlemeyi başarır. Herhangi bir nedenle ortaya çıkan olumsuz duygusunu örtüleme gereği 
duymaz, kendine itiraf ederek kolayca çözüm yolunu bulur. Dürtü kontrolü ile istemli karar verebilen bireyin 
kendine “saygı”sı ve çevre tarafından “onay”lanması onun çevre ile olan ilişkisini rahatlatır, sosyal ortamda 
başarılı etkileşim kurmasını sağlar. Değersizlik ve kabullenilmeme gibi duyguları yaşamak zorunda kalmaz. 
Diğer bireylerin duygularına duyarlıdır ve kendi gereksinimleri için diğer kişilerden aşırı isteklerde 
bulunmaz. Bunlar, uyumlu bir birey olma yolunda atılan önemli adımlardır. Örneğin öfkeli, üzüntülü ve 
heyecanlı olduğu zamanlarda kendisini denetleme yollarını bilir, onlara kolayca yenilmez, yanlış düşünüp 
yanlış kararlar vermez. 

Öfke kontrolü duygu eğitiminde önemli basamaklardan biridir. Örneğin, yazınsal metinde öfke sonucu 
şiddet uygulayan kişiler varsa, gelişim psikolojisini iyi bilen eğitmen yardımıyla çocuk bu duyguyu ve neden 
olduğu sonuçları tartışma olanağı bulacaktır. Bu metinleri yazmayı başarmak ayrı iştir, metinler üzerinde 
yönlendirme soruları sormak ayrı bir iştir. Bu tür metinleri yazabilmek için psikoloji bilgisi sahibi olmak, 
eğitimle ilgili yayınları izlemek gerekir. Çocuk duygu eğitimi sırasında yaratıcılığına göre bazen 
dışavurumcu bir görüntü verir, bazen üretir, bazen buluş yapar. Eğitim sırasında çocuğa hükmetmek değil, 
kişiliğine uygun duygu gelişimi programı uygulamak gerekir. Çocuk kitapları aracılığıyla duygu eğitimi bir 
takım çalışmasıdır. 
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5. ÇOCUK EDEBİYATI VE ELEŞTİRİ 
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ÇOCUK EDEBİYATI ELEŞTİRİSİNİN TEMELLERİ VE  

TÜRKİYE’DE ÇOCUK EDEBİYATI ELEŞTİRİSİ 
 

Doç. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN 
İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi 

 

Çocuk Edebiyatı alanında eleştiri, olur mu, olmalı mı? Olursa sınırları ve biçimi nasıl olmalı? Bu tür 
sorular belki de çoğumuzu ilgilendirmiştir. Ancak bu çalışmanın hazırlanmasındaki temel amaç, çocuk 
edebiyatının da öncelikle bir edebiyat olduğu ve sanatın, edebiyatın diğer alanlarında olduğu gibi bu alanın 
da bir eleştiri kültürüne, bir eleştiri mekanizmasına gereksinim duyduğudur. 

Yetişkinler için üretilen edebiyat kitapları, sinema filmleri, tiyatro yapıtları için ülkemizde de belli bir 
düzeyi tutturmuş eleştiri alanından söz edebiliyoruz. Çeşitli kültür-sanat dergileri ve iletişim araçlarında 
yayınlanan eleştiriler, yeni yayınlanan bir kitabı, gösteriye yeni giren bir filmi ya da sahneye konan bir 
tiyatro yapıtını elbette öncelikle tanıtır, tanıtmakla kalmaz, aynı zamanda onu yargılar. Bu yargılar olumlu 
olduğu kadar olumsuz da olabilirler. Olumlu yargı ya da eleştiriler tartışma yaratmaz; ancak olumsuz yargılar 
içeren eleştirel yayınlandığında çıkan çeşitli tartışmaları anımsarız. Bu tür tartışmaların, daha doğrusu 
eleştirilerin hedef kitlesi üzerinde aydınlatıcı, yönlendirici bilgilendirici işlevi vardır; ancak bunun ötesinde 
bunlar ilgili metni, filmi vs. üretenlerin de kendilerini ve yaptıkları işi sorgulama olanağı yaratır. Bu da sanat 
yapıtları hakkında üretilen eleştiriler, tanıtım ve yönlendirme işlevinin ötesinde o alanının da kendini 
sorgulaması demektir. Yapılan olumlu/olumsuz eleştiriyi haklılık/haksızlık düzleminde değerlendirirken 
kendini sorgulamak, niteliği artıran bir öğe olarak görülmelidir.  

Burada, eleştiri ve eleştiri kültürü hakkında öne sürülen bütün düşünceler, çocuk edebiyatı da öncelikle 
bir edebiyat olduğundan, çocuk edebiyatı ürünleri için de geçerli olmalıdır. Ülkemizde eleştiri alanına en çok 
gereksinim duyan alan belki de çocuk edebiyatıdır. Çünkü ülkemizdeki çocuk edebiyatı çerçevesinde 
gerçekleşen kuramsal ve eğitsel tartışmalar nicelik sorunlarıyla ilgili olmaktan çok nitelik sorunlarıyla ilgili. 
Başka deyişle, çocuk edebiyatı kitapları sayıca oldukça fazla; ancak bunların büyük bir bölümü (kabaca, % 
90’ı) çağdaş çocuk edebiyatı beklentilerini sergilemekten uzak görünüyor. O halde, bu tür kitapların gerçek 
gerekçelerle neden nitelikten yoksun olduğunu söylemek de çocuk edebiyatı çalışmalarının zorunlu bir öğesi 
olmak zorundadır. Kuşkusuz her yazar, kendisinin iyi yazdığını, dahası en iyisini yazdığını düşünebilir. 
Bunda kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Ne var ki; temel edebiyat ve estetik niteliklerin, günümüz 
çocuğunun özelliklerinin ve sorunlarının hiç farkında olmayan bir yazar, belki kendi dünyasında yine 
kendisini mutlu edecek öğretici, özlemli, güldürücü(!) öyküler yazabilir. Ancak yazdıklarının günümüz 
çocuğuna gerçekten ulaşması konusunda sorun varsa, ona bu gerçeği ancak eleştirmen en sağlıklı biçimde 
verebilir. Kısaca, her yazar kendisinin en iyisi olduğunu zannedebilir, bu konuda onun ne kadar iyi, ne kadar 
kötü, ne kadar günümüz çocuğunu kucaklayan ya da çocuğun ilgisini çekmekten uzak olduğunu eleştirmen 
söyleyecektir. İşte, bu gerçekler çocuk edebiyatı alanında nitelikli ve sağlıklı işleyen bir eleştiri kültürünün 
geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu konuda iş öncelikle iletişim araçlarına düşüyor. Gazete, dergi, radyo ve 
televizyonlarda konuyla ilgili kişilerin duyarlığı bu alanı yönlendirici olacaktır. Ancak, özellikle çocuk 
edebiyatı alanında çalışan bizlerin iletişim dünyasını yeterince uyarmazsak, havanda su dövmekten öteye 
gidemeyeceği de açıktır. Yıllardır her ortamda ülkemizdeki çocuk edebiyatı ürünlerinin niteliğinin artması 
için bir eleştiri alanına gereksinim duyulduğu açıktır. Çok küçük de olsa bir hareketlenme olmasına karşın, 
istenilen düzeyde bir eleştiri kültürünün geliştiğini bugün söyleyemiyoruz. Olanların da çoğu, gerekçesi 
olmadan yazılmış beğeni ya da yergi yazıları olmaktan öteye gidemiyor. Bu durumda çocuk edebiyatının 
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niteliği ile çocuk edebiyatı ürünleri için yazılmış eleştiri metinlerinin gelişmişliği arasında bir ilişkiden söz 
edilebilir. 

Evet, gerçekten de bugün ülkemizde de çocuk edebiyatında akademik anlamda kuşatılmış çocuk 
edebiyatı eleştirisine gereksinim duymaktayız. Neden mi? Bu sorunun yanıtına ilişkin veriler kısaca yukarıda 
verilmişti. Şimdi bunları biraz açmak istiyorum. Öncelikle nitelik sorunlarına değinmek gerekiyor. Elbette 
hiçbir yazar bir diğerinin aynı olamaz, olmamalı da zaten. Ancak, bugün artık çocuklar için yazmak, bir 
zamanlar geçerli olduğu gibi hafife alınacak bir eylem değildir. Her zaman söylenegelinen bir şeyi burada 
yinelemekte yarar var: Çocuklar için yazmak yetişkinler için yazmaktan daha güçtür. Piyasa koşulları, 
dağıtımcıların ucuz kitap merakları, çocuk kitapları yayımlayan yayınevlerinin özensiz tutumları vs. gibi 
nedenler çocuk edebiyatı eleştirisinin gerekliliğini ortaya koyar niteliktedir.  

Ülkemizde çocuk kitaplarının geçmişi uzun yıllar geriye gitse de bu alandaki bilimsel araştırmaların 
oldukça yeni olduğu söylenebilir. Nitelikli bir çocuk edebiyatı istiyorsak, öğretmenlerimizi bu konuda 
duyarlı kılmak ve onların derslerinde kullandıkları metinlerin daha çocuğa yaraşır, daha bir çocuğu 
kucaklayan özelliklerde olmasını sağlamalıyız. Böylece özellikle Türkçe dersleri çocuğun kendi yaşam 
alanını dile getiren bir ortam yaratacak ve çocukların dikkati daha çok derslere çekilecektir. Bu tür yargılara 
sanırım katılmayacak kimse yok. Ne var ki her çocuk kitabının, çocuklar için üretilmiş her öykünün, masalın, 
şiirin hepsinin nitel bakımdan aynı olduğunu söylemek ise biraz güç olsa gerek.  

Çocuk edebiyatında eleştirinin nasıl olması ve sınırlarının nerelerde olması gerektiği sorusuna yanıt 
aramadan önce genel anlamda edebiyat eleştirisi nedir, neden yazılır kısaca değinmek gerekir. Edebiyat 
eleştirisi alanı aslında yeni bir alan değil. Geçmişi neredeyse edebiyat metinleri kadar gerilere gider. Bu 
saptama biraz abartılı olsa da gerçeği yansıtıyor. Çünkü edebiyat metni var olduğu sürece bu metinler 
karşısında beğenisini ya da yergisini dile getirenler her zaman olmuştur. Ne var ki burada sözü edilen 
edebiyat eleştirisi kavramı, daha çok yazınsal bir tür olarak kullanılmakta. Yani, edebiyat tarihinin çeşitli 
evrelerinde edebiyat eleştirisinin kendisinin de edebiyatçılar tarafından bir sanat yapıtı gibi yazılması 
gerektiği görüşü yaygındır. Bu nedenle ünlü edebiyatçıların edebiyat eleştirisi yazıları da bulunur. Ancak bu 
çalışmanın çerçevesi içinde edebiyat eleştirisi kavramı bir yazınsal tür olarak kullanılmamakta, daha çok 
yazınbilimsel bir çerçevede, başka deyişle yazınbilimin altında bir çalışma alanı olarak görülmektedir. Bu tür 
ile kültür-sanat dergileri, gazeteler, radyo ve televizyon programları, elektronik ve bilimsel dergiler gibi 
çeşitli iletişim araçlarında yayınlanan ve bir metnin salt çözümlemesini yapmaktan öte onun hakkında 
yargılar üreten yazılar anlatılmak istenmektedir.  

Bu arada edebiyat eleştirisi kavramı çerçevesindeki bir kavram karışıklığına da kısaca işaret etmek 
gerek. Anglosakson edebiyatbilimi geleneğinde bulunan literary critisism kavramı, bugün edebiyatbilimi 
yöntemleri olarak adlandırılan edebiyat metinlerini çözümlemek ve incelemek için kullanılan yöntemleri 
belirler. Yani Toplumbilimsel Yöntem, Olgucu Yöntem, Tarihsel Yöntem, Feminist Yöntem vb. Kavramın 
Türkçeye çevirisi doğal olarak edebiyat eleştiri yöntemleri biçiminde kısa sürede yerleşmiştir. Berna 
Moran’ın çok bilinen Edebiyat Kuramları ve Eleştiri başlıklı kitabı bu konuda iyi bir örnek oluşturur. Ancak 
bir metin türü olarak edebiyat eleştirisi bugün metindilbilimin de bir inceleme alanı olduğuna göre (Ayata, 
2003), bu kavramla anlatılmak istenen asıl olgunun edebiyatbilimi ya da çözümleme yöntemleri olmadığı da 
açıktır. Yani tıpkı deneme gibi, yergi yazıları gibi kendi başına bir tür olan ve iletişim araçlarında hedef 
kitlesiyle eleştirel bir düşünce süreci ilişkisi başlatmak isteyen edebiyat eleştirisi metinlerini edebiyatbilimi 
yöntemlerinden ayırmak gerek. Bu konuda yaşanan kavram karışıklığına değişik kaynaklarda da dikkat 
çekilmektedir. Örneğin, bunlardan biri şöyle söyler: “Almanya’daki alışılmış biçimiyle edebiyat eleştirisi ile 
edebiyatbilimi alanları arasındaki ayrım, Anglosakson gelenekte pek yapılmaz. Çünkü bu ülkelerde literary 
criticism kavramı iki alanı birden içinde barındırır” (http://de.wikipedia.org/wiki/Literaturkritik, 28.08.2006). 
Bu kısa alıntıdan da görüleceği gibi, bir metin türü olarak edebiyat eleştirisi metinlerinin edebiyatbilimi 
alanındaki çözümleme yöntemlerinin yöntemleriyle karıştırılması yalnızca ülkemizde değil, başka ülkelerde 
de yaşanan bir gerçektir.  

Bir kurum olarak edebiyat eleştirisi, üretilmiş olan edebiyat metinlerini enine boyuna inceler, araştırır, 
ölçer, onu betimlemeye ve en ince noktasına kadar anlamaya çalışır. Eleştirmen bütün bunlarla da 
yetinmeyip nesnesi olan metni, yaratılış sürecinin en başından hedef kitlesi olan tüketicisine ulaşıncaya kadar 
olan her aşamayı mercek altına alıp yeterli-yetersiz, haklı-haksız, ustaca-acemice gibi uçlar arasında yargılar. 
Bu yolla edebiyat alanında yetkin olamayan yapıtların, bir rastlantı sonucu ortaya çıkan ürünlerin, deyim 
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yerindeyse ipliği pazara çıktığı gibi, başarılı yapıtlar da yalnızca tanıtılmakla kalmayıp aynı zamanda övgüler 
alır, her ortamda yapıcı değerlendirmeleri üzerine çeker. Böylece edebiyat eleştirisi sansürcü olmayan; ama 
dolaylı da olsa denetim işlevi üstlenen bir alan olarak görülebilir. Görüldüğü gibi edebiyat eleştirisi ya da 
eleştirmen olan kişinin ilk görevi, incelediği metni anlamaktır. Anlama süreci elbette karmaşık bir süreçtir. 
Öncelikle bir bütünü oluşturan parçaların bütün özelliklerini kavrama, parçaların o bütün ile ilişkisini 
betimleme ile ilgilidir anlama süreci. Eleştirmen bir sanat yapıtını oluşturan yazarından, yazarın yaşadığı 
dönemine, yapıtın izleğinden biçemine, hedef kitlesinin beklenti ve niteliklerine değin birçok olguyu 
değerlendirmek zorundadır. Yoksa yapacağı eleştiri ve yargılar haksız ve turtasız olacaktır ki böyle bir 
durum edebiyat eleştirisi alanının varlık nedenine bile terstir. Böyle eleştiriler yok mu? Elbette var. Bu 
çalışma, genelde olumsuz eleştirileri konu edinse bile, özelde niteliksiz ya da tutarsız eleştirileri konu 
edinmeyi ya da bunları örneklemeyi amaçlamamaktadır. Bu nedenle böylesi örneklerin olduğu bilinse bile, 
bunlara burada değinilmeyecektir. 

Edebiyat eleştirisi süreci, anlama olgusuyla iç içe olduğuna göre bu süreç nasıl işliyor, hangi temel 
adımları gerektiriyor kısaca bir göz atalım: Bir yapıtı anlamak üç temel adımı gerektiriyor: Bunlar, gözlem, 
betimleme ve çözümleme olarak sıralanıyor (İpşiroğlu, 1992, 20). Bu üç temel adım aslında bir 
edebiyatbilimcinin de gerçekleştirdiği temel adımlardır. Edebiyatbilimci bu üç adım ile belli bir sonuca ulaşır 
ve işini bitirir. Eleştirmen de aynısını yapar; ancak eleştirmen çözümleme sonucunda ulaştığı bilgiyi, hem 
metnin kendi iç ve dış oluşturucu öğeleri hem okur kitlesinin özellikleri bakımından değerlendirir. İşte 
eleştirmenin asıl işi bu noktada başlar. Şimdi bu üç temel adımı açımlamaya ve ardından eleştirmenin atacağı 
adımları mercek altına almaya çalışalım: 

Gözlem daha çok inceleme yapan kişinin metni okumasıyla ortaya çıkar. Bu okuma süreci aynı 
zamanda bir arayış sürecidir. Tıpkı yitirdiğimiz şeyi ararken aynı yerlere defalarca baktığımız gibi 
incelemeci (eleştirmen) de incelediği metni defalarca okuyup iz sürer (Uçarol, 2005, 41). Bu nedenle 
araştırmacı nesnesi olan yapıtı, elverdiğince özdeşleşmeden, yani eleştirel bir uzaklıktan gözler, onun 
hakkında düşünce sahibi olmaya çalışır, düşüncelerini not eder. Bu sırada özellikle ne anlatılıyor ve nasıl 
anlatılıyor? Sorularına yanıtlar arar. Kimi tanınmış yazar ya da araştırmacıların yayımlanan okuma 
notlarında da bu yaklaşımın izlerini görmek olanaklıdır.  

Betimleme süreci ise, gözlem sonucunda oluşmuş bütün bilgilerin o yapıtta ne anlama geldiği, 
parçaların bütünün oluşmasına hangi katkıları sağladığı ile ilgilidir. Daha doğrusu gözlem ile elde edilen 
bulguların anlam kazandırıldığı bir çalışmadır betimleme. Örneğin, metinde kullanılan anlatıcı kişinin birinci 
tekil mi, üçüncü tekil kişi mi olduğu ya da metne ve okurun düşüncelerine dışarıdan karışan çokbilmiş 
anlatıcı mı kullanıldığını saptamak gözlem aşamasıdır. Ancak bu anlatım yollarından birinin metnin 
bütünlüğü içinde nasıl bir anlam taşırdığı betimleme çalışması ile ortaya çıkacaktır. Birinci tekil kişi 
anlatıcının bakış açısı daha çok anlatan kişinin bakış açısıyla sınırlı olacağından ileri sürülen düşünceler de 
daha öznel ve sınırlı olacaktır. Oysa üçüncü tekil kişinin anlatıcı olduğu örneklerde anlatıcı, anlattığı kişiye 
uzaktaki bir noktadan baktığından bakış açısı daha geniş, değerlendirmeleri daha nesnel olacaktır. Bu 
bakımdan öznelliğin ağır bastığı, başka deyişle bir öznenin kendini anlatmasının söz konusu edildiği 
durumlarda birinci tekil kişi ya da ben anlatıcının kullanılması daha yeğlenen bir yöntemdir. Bu konudaki 
bulguların betimlenmesi edebiyatbilimcinin ya da incelemecinin işidir. 

Betimleme sürecinin çok yönlü sürdürülüp son aşamaya gelinmesinin ardından, çözümleme olgusundan 
söz edebiliriz. Çözümleme, gözlemlenen bütün ipuçlarının teker teker ne anlama geldiğinin, bunların ne işe 
yaradığının açıklanmasıyla topluca yapılan bir yorum, bir anlamlandırma evresidir. Başka deyişle 
çözümleme, işlevleri ayrı ayrı açıklanan edebiyat bilgilerinin, toplu olarak o yapıtta nasıl bir anlama, anlam 
yoğunluğu ve zenginliğine yol açtığını göstermektir. Bu da metindeki parça bütün ilişkisinin betimlenmesi, 
metnin yorumlanması, alımlanması anlamına gelmektedir. Daha doğrusu yukarıda da sözü edilen 
edebiyatbilimi yöntemlerinin öncülüğünde metin yorumlanır. Buraya kadar eleştirmen de edebiyatbilimci de 
aynı yöntemlerle çalışırlar. Edebiyatbilimcinin işi bu aşamada biter, çıkardığı sonuçlar bağlamında yapıtın  
iyi mi kötü mü, yetkin mi yoksa yetersiz mi olduğu konusunda hiç düşünmez. Buna gerek de yoktur zaten. 
Onun işi, çözümleme aşamasında bitmiştir. Buraya kadar yürütülen çalışmaların tümü nesnel bir yöntem 
anlayışıyla yürütülür. Yani edebiyatbilimsel bir anlayışla yürütülen çalışmada kişisel beğeniler, öznel yargı 
ve düşünceler asla işe karışmaz, yoksa yapılan edebiyatbilimsel bir çalışma olmayacaktır.   
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Eleştirmen ise, çözümleme sonunda varılan sonucu hem edebiyat metninin kendini oluşturan etmenler 
hem de okurun beklentileri açısından yargılar. Yani, ele alınan konuyu yazarın taraflı mı tarafsız mı işlediği, 
yapıt içinde varılan yargıların taraflılığı tarafsızlığı, kişilerin işlenişi, konunun yoğruluşu çok yönlü bir bakış 
açısıyla değerlendirilir. Sonuçta yazarın yapmak istediği şeyi yapıp yapamadığı, yaptıklarının niteliği tartılır 
ve eleştirmen tarafından bir yargı dile getirilir. Eleştirmenin bu yönü de nesnel verilerin değerlendirilmesini 
içeren öznel bir yargı sürecidir. Böylesi bir uğraş, yani hem nesnel değerlendirmelerin hem öznel yargıların 
belli bir denge çevresinde işlenmesi hiç de kolay bir iş değildir. Bu bakımdan eleştirmen, ortaya koyduğu 
bütün düşüncelerini gerekçeleriyle beslemeli, kendi öznelliğinden kaynaklanan bu düşünceleri kuşkuya yer 
bırakmayacak derecede temellendirmelidir. Bu nedenle edebiyat eleştirisi konusundaki kaynaklar, edebiyat 
eleştirisinin amacının, yazarı ya da okuru egemenliği altına almak olmadığını, yalnızca birlikte düşünme ve 
sorgulama süreci olduğunu söylerler (İpşiroğlu, 1992, 27-31; Uçarol, 2005, 40-48). Edebiyat eleştirisinin 
genel çerçevesini çizmek bakımından burada söylenenler yeterli olacaktır. Çocuk edebiyatı için de neden bir 
eleştiri alanının var olması gerektiği yukarıda vurgulanmıştı. Şimdi de çocuk edebiyatı eleştirisinin hangi 
özellikleri taşıması ve nasıl olması gerektiği konusunda bazı noktalara değinelim:  

Çocuk edebiyatı ürünleri konusunda eleştiri yazmaya çalışmak tıpkı yetişkinler için üretilen edebiyat 
yapıtlarına eleştiri yazmaya benzer. Ancak burada, hedef kitlenin değişken, hareketli yapısı ve özel koşulları 
işin içine girdiğinden yapılacak çözümleme çalışmalarının ardından çocukluğa/gençliğe ilişkin noktalar göz 
önüne alınmalı. Daha doğrusu değerlendirmede gereksinim duyduğumuz ölçütleri bize, eleştirinin yazıldığı 
zaman içindeki çocukluk ve gençlik bilgileri verecektir. Peki, nedir bu çocukluk ve gençlik bilgileri? Bunlara 
nasıl ulaşırız? Çocukluk ve gençliğin değişken, hareketli olması ne anlama gelir?  

Gerçekten de bugün nitelikli bir çocuk/gençlik yazarı yapıtını nasıl hedef kitlesini çok iyi gözlemleyerek 
oluşturuyorsa, eleştirmen de sürece tersinden bakarak yazarın gözlem ve değerlendirme gücünü tartmalıdır. 
Çocuk edebiyatı eleştirisi alanının bir ayağını anlama (gözlem, betimleme ve çözümleme) ve anlamlandırma 
(yorumlama) oluşturuyorsa, diğer ayağını da çocukluğa ilişkin bilgiler oluşturacaktır. Bu bilgiler, çocuğun 
gelişim özellikleriyle de özdeş tutulabilir. Yani, gelişim bilgileri ve gelişim psikolojisinin bize sunduğu 
veriler değerlendirilerek bir ölçütler sistemi kurulmalıdır. Çünkü nitelikli bir çocuk yazarı da zaten yapıtını 
oluştururken çocuk gerçekliğini çocuğa göre işleyerek edebiyat yapar. Eleştirmen de, yukarıda belirtildiği 
gibi sürece bir anlamda tersinden bakarak, yazarın yapmak istediklerinin hesabını tutar. Sonuç olarak ortaya 
artısıyla eksisiyle başından beri sözü edilen eleştiri metni çıkacaktır. Sever de bu konuda benzer bir anlayış 
sergileyerek, çocuk edebiyatı eleştirisinin temeline gelişim bilgilerini koyar. Ona göre, “eleştirilerin 
yapılandırılmasında bebeklik, erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik döneminin gelişimsel özellikleri, bu 
dönemlerin ilgi ve gereksinmeleri de çocuk- yapıt etkileşiminin niteliğini belirleyen bir değişken olarak ele 
alınmalıdır”(Sever, 2005).  

O halde, öncelikle, çocuğa göreliği oluşturan temel bilgilerin neler olduğu ve hangi alanları kapsadığı 
konusunu irdelemek gerekir. Çocuğun çeşitli evrelerdeki tüm gelişim özelliklerini bu potanın içinde 
görebiliriz aslında. Çocuğun bilişsel gelişiminin, duygu ve kişilik gelişiminin, dil ve toplumsal gelişiminin, 
bedensel ve cinsel gelişiminin hangi evrelerde nasıl özellikler taşıdığını (Gander, Gardiner, 2004; Sever 
2003) bilmek eleştirmenin ölçütü niteliğindedir. Çocukların ve gençlerin hangi dönemlerde nasıl konulara 
ilgi duydukları, tepki ve heyecanlarının nasıl olduğunu bilmek de bu bağlamda zorunludur. Zaten bu 
gerçekten hareketle, iyi bir yazarın bir eğitbilimci, bir toplumbilimci, bir ruhbilimci, olması gerektiği çocuk 
edebiyatı araştırmacıları tarafından vurgulanmaktadır.  

Çocuğun gelişimi temelde okulöncesi çocukluk, ilköğretimin birinci evresi ya da somut işlem dönemi, 
ilköğretimin ikinci evresi ya da soyut işlem dönemi, ön ergenlik (adolesans), ergenlik ve gençlik dönemleri 
olarak bölümlenebilir. Bu bölümlenme bağlamında bir birey olarak çocuğun temel özellikleri köklü 
değişiklikler gösterir.  

Özetle söylemek gerekirse, çocuk edebiyatı eleştirisinin temelinde edebiyat ve okur boyutundan söz 
etmek olanaklı. Bu iki boyut, nitelikli bir çocuk kitabı eleştirisinin önce çözümleme, ardından da yazarın 
izlediği benzer bir yolu izleyerek yapılacak yargıları içerir. Buna göre, yapıtta ne yapılmış, nasıl yapılmış, 
yapılanlar yeterli mi, doğru ve haklı mı, yoksa yetersiz, haksız ya da yanlış mı? Bu ve benzeri soruların 
yanıtını eleştirmen kurgulayacağı eleştiri metninde açık yüreklilikle belirtecektir. Eleştiri metni yazımı için 
kullanılacak içerik özelliklerini ve teknik adımlar çeşitli kaynaklar tarafından öneriliyor ve betimleniyor. Biz 
de burada bunlardan birini özetleyerek sözlerimizi sonlandıralım: 
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“1) Yapıtın yazın içindeki yeri 
2) Yapıtın yazarın diğer yapıtları içindeki yeri 
3) Yazarın yaşam öyküsüyle ilgili bilgiler 
4) yazarın geçirdiği önemli değişim safhaları 
5) Konu 
6) Motif seçimi 
7) Gerilim yapısı 
8) Yapıttaki fikirler ve semboller 
9) Yapıtın dilsel ve yazınsal niteliği 
10) Yapıtın hangi okur kitlesine yönelik olduğu 
11) Yapıtın eleştirmen üzerinde bıraktığı etki 
12) Yazarın anlatım tekniği 
13) Yapıtın sanatsal iletisi 
14) Dil kullanımı, biçem 
15) Yapıtın içeriği, biçimi ve eleştirmende bıraktığı etki arasındaki karşılıklı ilişki 
16) Metinde karakteristik özellikler taşıyan yerlerin alıntılanması 
17) Yapıtın sanatsal niteliğini, dilsel biçimini de dikkate alarak değerlendirme” (Gläser ve Klauser’den 

aktaran Ayata, 2003, 48). 

Burada önerilen temel teknik adımlara yukarıda sözü edilen çocukluğa ilişkin bilgiler, daha doğrusu bir 
yapıtı çocuğa göre yapan temel özellikler eklendiğinde, ortaya çocuk edebiyatı eleştirisi tablosu çıkmaktadır. 
Elbette, bütün bu koşulları göz önünde tutarak bir eleştiri yazmak oldukça güç bir iş. Hem önce yapılacak 
nesnel bir değerlendirmeyle kitabının anlamsal yapısının çözümlenmesi hem de hedef kitlenin tüm 
özelliklerini, özellikle de çocukluğun değişime açık bir kavram olduğunu gözden yitirmeden eleştiri yazmak 
belki de ideal bir tutumdur. Ne var ki böylesi kuramsal temellere dayanmadan yapılacak eleştiriler, 
çalışmamızın başında da sözü edilen temelsiz, eğreti yazılar olmaktan öte gidemeyecektir.  

Eleştiri metninin hem yazar hem de okur kitlesi üzerindeki etkilerinden de bu anlamda söz edilebilir. 
Nitelikli bir eleştiri metni aracılığı ile yazar kendi sınırlarını, göremedikleri tanıyacaktır. Eleştirmenin elbette 
kendi görüşlerini yazara dayatma gibi hakkı da kesinlikle olmayacağından, eleştirmenin bütün düşüncelerini 
yazar birer öneri niteliğinde alacaktır. Ancak, sağlıklı işleyen bir eleştiri kültürünün yaratılması yazarların 
kendilerini de sorgulamasının yolunu açacaktır.  

Eleştirinin okurlar üzerindeki etkisinden de söz edilebilir. Okurlar eleştiri metninden bir kitabın tanıtımı, 
o kitap hakkındaki önerileri ya da kitabın temelde nasıl bir sorunsalı gündeme taşıdığını öğrenebilir. Doğal 
olarak eleştiri metni aynı zamanda tanıtım işlevini üstlenir. Bunun yanında, yapıtın ele aldığı temel 
düşüncelerin tartışıldığı bir zemindir eleştiri metni. Bu nedenle eleştiri metni, yapıtın temel izleği 
çerçevesinde okurlarla bir tartışma, düşünce alış verişi sürdürür. 

Şimdi işin asıl önemli yeri olan çocuk edebiyatı eleştirisinin hedef kitlesini değerlendirelim: Çocuk 
edebiyatı eleştiri metinlerinin çocuklara yönelik olduğu kesinlikle söylenemez. Peki, bu tür eleştirileri kim 
okuyacak? Elbette, çocuklar için çoğunlukla kitap seçen / alan anne babalar ve öğretmenler. O halde çocuk 
edebiyatı eleştirilerinin bu hedef kitleyi yönlendirme, bilgilendirme işlevi de vardır, diyebiliriz. Ancak 
konusal olarak bir kitabın çocuklar üzerindeki etkisi konusunda herkes aynı düzeyde yargıları üretemeyebilir. 
İşte, çocuk edebiyatı eleştirmeni çocuklar için iyi, doğru ve gerekli olanlar konusunda ilettiği yargılarla 
yetişkinleri yönlendirir. Bu konuda bir örneğe değinmek istiyorum: Yaklaşık 5-6 yıl önce bir yayınevinin 
Fransızcadan çevirttiği bir kitabı bir eleştirmen, Türk çocukları için tabu bir konu olarak 
değerlendirdiğinden, yani yetişkinlerin küçük çocuklara cinsel tacizde bulunması gibi bir konuyu içerdiği 
için kıyasıya eleştirmişti. Hem eleştirmeni hem de yayınevinin yetkilisini çok iyi tanıdığımdan diyecek bir 
söz bulamamıştım; ama eleştirmenin haklı tavrına katılmakta da gecikmemiştim. Çünkü edebiyat konusunda 
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her ne kadar sansürcü bir anlayıştan yana olmasak bile, söz konusu çocuklarımız olduğunda daha duyarlı 
oluyoruz. Bunda da haklıyız sanırım. Çünkü bugün de böyle bir konu zor ele alınabilir. Yukarıda sözü edilen 
kitapta küçük kıza verilen öğütlerin ardından küçük kız her hafta sinemaya, parka gittiği kendi öz amcasını 
bile sorgular olmuştur. Burada çocukların özgüvenini sarsıcı, yanlış tartışmaların yanlış bir biçimde 
yapıldığına tanık olmaktayız. Belki aynı kitap Fransa’da da eleştiriler almıştır. Bu kısa örnekten de 
görüleceği gibi, çocuk edebiyatı eleştirisi çocukların ilgi beklentilerinin ötesinde, belli bir kültür ortamı, yani 
alımlama koşulları açısından da bir değerlendirme yapmak zorundadır.  

Yukarıdan beri sözü edilen çocuk edebiyatı eleştirisi alanı, ülkemiz açısından bugün artık geliştirilmesi 
zorunlu bir alandır. Çünkü nicel bakımdan küçümsenmeyecek oranda bulunan çocuk kitaplarının, nitel 
bakımdan aynı durumda olduğunu söylemek olanaksız. Dahası, çalışmanın başında belirtildiği gibi çocuk 
kitaplarının çok büyük bir bölümü yarardan çok çeşitli tehlikeler içeriyor. Doğru kitapların hangileri 
olduğunu bize söyleyecek alan ise çocuk edebiyatı eleştirisi alanı olacaktır. Çünkü çocuk kitapları 
konusundaki bilimsel çalışmaların akademik bir çerçevede kendi içinde kalması, konunun asıl tarafı olan 
anne babalara ve öğretmenlere neredeyse hiç ulaşmıyor. Bu durumda, gelişecek bir eleştiri alanı yazarların 
kendini sorgulamasını ve daha nitelikli çocuk kitaplarının ortaya çıkmasını koşullayacağı gibi, yayınevlerini, 
dağıtımcıları, kitapçıları da nitelik konusunda özen göstermeye itecektir. Umudumuz, sağlıklı çözümlemeler 
ile kitapların içinde barındırdığı değerleri imbikleyebilmiş, hem edebiyat hem okur çocuklarını özellikleri 
açısından sağlıklı değerlendirmeler yapılmış çocuk edebiyatı eleştirilerinin iletişim araçlarında bolca yer 
alması ve çocukların daha nitelikli kitaplarla buluşması yönündedir.  
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“Bir çocuğu eğitmek bir vazoyu doldurmak değil bir ateş yakmaktır.”  Montaigne 

Giriş  

Bu çalışmamızda, üç farklı dilin, çocuk edebiyatı alanındaki ürünlerini ve ideolojik görüşlerini 
mukayese ederek durum tespiti ve tenkidi yapacağız. İncelediğimiz çocuk kitaplarını özellikle son üç yıl 
içinde basılmış olanlarla sınırlı tutmamızın sebebi ise, çocuk edebiyatının evrimsel sürecini takip eden ulusal 
akademik çalışmalarda gözlemlemiş olduğumuz, son dönem takibindeki eksikliktir. Bu araştırmanın amacı, 
şu gün itibariyle dünya çocuk edebiyatı evinin neresinde ve hangi şartlarda konumlandığımız sorusuna cevap 
bulmaktır. Türk Çocuk Edebiyatı olarak bulunduğumuz noktayı, ulusal haritanın üzerinde değil de bir dünya 
haritası düzleminde gördüğümüz takdirde gerçeklerle yüzleşmemizin daha kolay olacağı kanaatini taşıyoruz. 
Ayrıca belirtmek isteriz ki araştırmamız uzun yıllar devam edebilecek ve adım adım ilerleyip gelişecek bir 
muhteviyata sahip olduğu için, bu bildiri mukayese serüvenimizin başlangıcı niteliğindedir. 

I.  Masal  

Masal, öz anası olarak kabul edilen bilge doğu ile üvey annesi olan eğitimli batı arasında çekiştirilip 
duruyor yüzyıllardır, tıpkı Çin Efsanesinde olduğu gibi*. Oysa masal ne Doğu’ya ne Batı’ya aitti, insana 
armağan edilmiş, sözden ve edebiyattan öte, efsunlu bir hâl idi. Ta ki Batı yarattığı kavramlarla beraber onu 
da sistemleştirip pedagojik kurallar çerçevesine hapsedene kadar. Batının katı değişmez dikdörtgen 
anlayışını, cevval bir çembere dönüştürüp onunla oynayan, oynatan yazarlar var elbette, hem doğuda hem 
batıda. Bir hikaye anlatmanın temel amacı, paylaşmaktı evvel zamanlarda. Paylaşımla beraber gelen 
mutluluk duygusu yeni yüce bilgilere de, kapıları gönüllü olarak açıyordu. Ve bu anlatım metodunun 
başarısı, sanıldığı gibi ilkelliğin doğurduğu rastlantısal bir sonuç değildi. Gelişen medeniyet ve sanayi 
devrimi birçok alanda olduğu gibi çocuk edebiyatında da yüzyıllık çamları düşünmeden devirip, yerine bir 
günde büyüyen hazır yontulmuş çamları dikiverdi.  Oysa masallar yazı masasında bir anda oluşmazlar. 
“Gerçek masal bilinçsizce, kolektif biçimde, uzun zaman dilimlerinin akışı sırasında oluşur ve şairin 
yapacağı iş en çok eldeki malzemeyi düzeltmek ve törpülemektir.1” 

Bizimki gibi yüzü batıya dönük doğu kültürleri, savruk ve şaşkın biçimde ilerliyor şimdilerde; çünkü 
batı edebiyatı o denli renkli bir manzara çiziyor ki hangi rengine uyum sağlayacağımızı bilemiyoruz. Sonuç 

                                                 
* Bertholt Brecht  Der Kaukasische  Kreidekreis adlı eserinde bu efsaneyi değerlendirmiştir. 
1 bkz. Hoernle, Edwin, 1969, s.222-224. 
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olarak, sanatsal nitelik taşımayan, ticari emellerin ötesinde bir gayesi olmayan piyasa edebiyatı, 
alternatiflerine galip geliyor hem doğuda hem batıda.  

İlk olarak, edebiyatın arka bahçesi olan siyasal- dinsel boyutun çocuk edebiyatını nasıl yönlendirdiği 
üzerinde duracağız. 

2. KULÜP EDEBİYATÇILIĞI  

Kulüp edebiyatçılığı olarak adlandırdığımız bakış açısı, ideolojik görüşlerini yansıtmak için çocuk 
edebiyatını ideal bir ayna olarak görür. Bu kulüpleri iki ana başlık altında toplayacağız. Bunun yanı sıra, 
mevcut iki kulübün de üye olduğu bir üçüncü kulüpten de bahsedeceğiz: Sosyalist kulüp, Dini kulüp, Para 
kulüp. 

2.1. SOSYALİST KULÜP 

Batıda 19. Yüzyılda, çocuk edebiyatını gelecek nesillerin eğitimi için en iyi araç olarak gören 
sosyalistler politik içerikli edebiyat yapma gerekliliği konusunda farklı görüşler taşıyorlardı. Aralarında 
süregelen tartışmalar atışmalar sonucunda hiçbir zaman aynı noktada buluşmadılar belki; ama çocuk 
kitaplarını,  politik bildiri kitapçıklarına dönüştürmenin de ne denli anlamsız olduğunu anladılar. 

“Şimdiye dek çok kez, çocukların dünya görüşlerinin nasıl bozulduğunu görme fırsatım oldu. Ana-
babalar, çocuk duyarlılığı için kavranamaz nitelikteki politik sloganları, sosyal demokrat tanımları 
çocuklarına öğreterek, onları büyümüş de küçülmüş bir havaya sokarak, onlar hizmet ettiklerini sanıyorlardı. 
Duyguları ve düşünceleri, karşımıza gelip söylediklerini kavramaktan çok uzak durumdaki çocukların 
alkışlandıklarını, övüldüklerini ve de her zaman herhangi bir devrimci şiiri cansız cansız okuduklarında 
azarlandıklarını görüp kızdığım çok oldu.2”            

Bu görüşe karşın şovenist sosyalistler başkasının pişirdiği ekmek leziz dahi olsa yutmamakta kararlı 
görünüyorlardı. “Bir dizi burjuva yayınevi, pedagojik yayınevi, pedagojik açıdan bütünüyle göz önüne 
alındığında dev bir ilerleme sayılabilecek bir çocuk edebiyatı yarattılar: çocuğu ruhsal ve sanatsal açıdan 
geliştirmeye elverişli bir çocuk edebiyatı. Ama yoldaşlar, biz sosyalistler olarak bu çocuk edebiyatını 
çocuklarımız için bu haliyle kabullenemeyiz. Sanatsal ve edebi açıdan böylesine mükemmel olsa da, bu 
edebiyat bizim dünya görüşümüzle çelişmektedir.3” 

Her çocuğu aynı politik sandalyeye oturtmaya çalışmak monarşist saplantılı bir idealdi. Artık, raflardaki 
kitaplardan sevimli kahramanlar seslenmiyordu çocuklara, kitap kapaklarından uzanan koca kafalı adamlar,  
bizim gibi inanmak için bu kitabı almalısın diye bağırıyorlardı çocuklara. Ve bu gerçekten korkunç bir 
manzaraydı. “Fakat şurası kesin ki; iş çocuğun okuduğu kitaplardan daha çok, onları okurken sahip olduğu 
psişik yapıya bağlıdır. Fakat şurası da yaklaşık olarak kesin; çocuk kitapları ister kendi istedikleri türden 
çocuklar için eser veren bir takım teyzeler tarafından yazılmış olsun, ister öğretmenler tarafından, ya da 
yükselmek zorunda oldukları için düşünülen çocuklar için söylenen şiirlerden derlenmiş olsun, içlerinde 
çocukların sindirebilecekleri şeyler bulunduğundan ötürü severek okunmaktadır. Ama bu kitaplar saptanmış 
amaçlarını gerçekleştirememektedirler.4” 

Çocuk üzerinde çalıştığınız takdirde başarılı olduğunuzu sanabilirsiniz, lakin siz arkanızı döndüğünüz 
anda, az önce zorla içirdiğiniz suyu, ağızlarından hemen boşaltırlar. Bu nedenle çocuğu mekanik bir gelişim 
programı olarak görmekten vazgeçmeliyiz.  Oyunlarına katılıp onlarla gülmeyi öğrenmeliyiz öncelikle. 
“Çocuklara öğretmenin bir zorunluluk olduğu bir yana çocuklardan öğrenmenin, bize çok büyük yarar 
getireceğini kavramalıyız.5” 

Batı, çocuk edebiyatını keşfettikten sonra, tedricen deneme yanılma metodu ile bugünkü karma 
durumuna ulaştı. Peki batıda tüm bunlar olur biterken Türk çocuk edebiyatı nasıl bir strateji izledi? Bu 
sorunun net bir cevabını veremeyeceğiz, çünkü bir stratejimiz olmadı. Yüzü batıya dönük sosyalist 

                                                 
2 Maurer, G. Die Neue Zeit, 19/ II, 1901, s. 524. 
3 Alman Sosyal-Demokrat Partisi Kongresi’nin 23 Eylül 1906 Mannheim’de yapılan oturumlarına ilişkin protokolden, Berlin, s. 357. 
4 Siegfried, Bernfeld, Die Literarische Welt, yıl 2, sayı 49, 1926, s.1. 
5 Gorki, Maksim, Çocuklar ve Çocuk Edebiyatı Üstüne, Berlin, s. 46. 
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yazarların, çocuklar için birkaç edebi metin yazmaları dışında önemli girişimlerde bulunulmadı. O 
dönem şartlarında sanat ve edebiyatta kalite aramak elbette hata olur çünkü savaşın kargaşasında sanatın 
sözü edilemez düşüncesi bir hakikat. Kargaşanın sona ermesinden sonra ise, aidiyetsiz bir edebi anlayış ve 
yetersiz bilimsel çalışmalarla bu güne değin gelindi. Ama korkarım bugün dünden daha net ve iyileştirilmiş 
olan bir tablo yok karşımızda. Bunun nedeni ise ciddiyetsizliğin sürekliliğidir. Çocuk için yazan,  çocuk için 
çizen,  çocuk için bilimsel araştırma yapan bireylerin, kendilerini öncelikle neye adadıkları sorusu çok 
önemli? Yazarken yazıya mı, çizerken çizgiye mi, araştırma yaparken bilime mi, neye adıyorlar kendilerini?  
Her şeyin evvelinde çocuğa adamıyorlarsa kendilerini, işte bugünkü manzara çıkıyor ortaya.  

Sosyalist Türk yazarların uzun yıllardır iyi edebiyat yapmadıklarını gözlemliyoruz. Ama buna rağmen 
kendi kulüplerine sıkı sıkı tutunarak, bir varlık ispatı peşindeler. Oysa bu ispat daha iyi bir edebiyat 
yapmakla ortaya konulabilir ancak. Belki de kalelerden çıkıp çocuk parklarına inmenin tam zamanı. 

2.2. DİNDAR KULÜP 

Dindarların edebiyat ve sanatla olan ilişkisi, yüzyıllardır devam edegelen gizli bir aşk hikayesi gibidir. 
Dindarlar, sanatın saf ve ilahi fıtratının dindar olmayanlar tarafından bozularak hafif meşrep bir hale 
dönüştürüldüğünü düşündükleri için sanatı tam manasıyla kabul etmemekle beraber, ona duydukları aşktan 
da hiçbir vakit vazgeçmediler. Bu arafi durumun yarattığı kaostan kurtulmak içinse sanatı düştüğü 
bataklıktan çıkarıp kirlerinden arındırıp ona Tanrısal özelliklerini yeniden kazandırmayı gaye edindiler. 

Batı Edebiyatında dindar kulüplerin yadsınamayacak büyüklükte önemli bir yeri mevcut. Hıristiyanlar 
mutlak bir otorite olmaya devam eden kilisenin gücüyle, Yahudiler de kimliklerinin ilk niteleyicisi olan din 
faktörünün ehemmiyeti sebebiyle edebiyat dünyasında seslerini kısmak zorunda kalmıyorlar. İrticanın 
biçiminin nazikleştikçe tehlikesinin arttığına inanan sosyalist kulüp, dindar kulübün sanat yapma hakkının 
olmadığını savunmasına rağmen, kendileri de eserlerine bir parça Tanrı inancı koymaktan geri durmuyorlar. 

Dindar çocuk edebiyatı yazarlarını, ilahi yasalara dayandırılmış,  kısıtlayıcı, sıkıcı eserler veren bir grup 
sofu olarak nitelemek yerine, bu konuya tarihsel bir perspektiften bakmak eğilimdeyiz. Türkiye Avrupa’nın 
geçtiği aydınlanma çemberinden geçmek için sancılı dönemler geçiriyor son dönemlerde. Bunun göstergeleri 
ise, edebiyat alanında farklı seslerin daha yüksek çıkmaya başlaması, yazının her türünde çeşitliliğin artması 
ve bizi asıl ilgilendiren nokta,  dindarların edebiyat sahasında daha etkin bir rol alma çabaları. 

“Aydınlanma Devri şairlerinin ortak bir özeliği de dindar çevrelerden gelmeleriydi, çoğu rahip 
çocuğuydu; fakat okul hayatında 18. yüzyılın aydınlanmacı filozoflarını, onların düşüncelerini öğrendiler ve 
çocukluk dünyalarının dine dayanan kültürüyle çelişkiye düştüler, güvenleri sarsıldı, yollarını yeniden 
çizmek zorunda kaldılar.6” 

 Türkiye’de de aileden aldığı kültürel eğitim örfi ve dini temellere dayanan bireyler, sanat ve edebiyat 
dünyasına girdiklerinde kendilerini düşünsel ve kimliksel bir gel git içerisinde buluyorlar. Bu med cezir 
döneminde kaybettikleri en büyük fazilet, dürüstlük oluyor ne yazık ki. Çünkü aidiyetlerini ve sahip 
oldukları prensipleri yitirmelerine rağmen, tıpkı sosyalistler gibi onlar da sahte bir varlık ispatı ile 
oyalanıyorlar. Kendileri,  modern zamanı her şeyiyle kanıksamış çocuklara sahip olmalarına rağmen, 
başkalarının çocuklarına edebiyat yapmaya gelince sıra, muhafazakar bir kostüme bürünüyorlar. Geleneksel 
masalın dışında, sınırların ötesinde de yozlaşmamış, estetik hayallerin olabileceğini kabul etmiyorlar. 
Devrimci çocuk edebiyatçılarının ilk başta gösterdikleri katı ciddiyeti muhafaza etmeye çalışarak, gülmek 
gibi öldürücü bir silahtan yararlanmasını bilmiyorlar. “Ve eğer çocuklara vaizlerin o kuru sesiyle seslenmeye 
devam ederlerse, bu çocuklarda sıkıntı ve ruhsal direnç yaratacaktır.7” 

Fanatik dini görüş, ”İslam’ın koşullarına uygun yaşayarak dinimizi, geleneklerimizi koruma, 
kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkma gerekçesiyle bireye özgür yaşama hakkı tanımayan, yapay 
düşmanlar yaratarak bölücülüğe yol açan totaliter bir yönetimi savunmaktadır. Nitekim bu görüşlerin 
dayandığı ilkeleri ve ölçütleri, Nazi dönemindeki ölçütlerle kıyasladığımızda, din ve kültür aykırılıklarına 
karşın şaşırtıcı benzerliklerle karşılaşırız.8” Bu gibi İslam fobisi taşıyan görüşler, en az sofu dini yayınlar 
                                                 
6 Aytaç, Gürsel, Yeni Alman Edebiyatı Tarihi, Ankara, s.58. 
7 Gorki, Maksim, Çocuklar ve Çocuk Edebiyatı Üstüne, Berlin, yılı belirtilmemiş. 
8 İpşiroğlu, Zehra, Eğitimde Yeni Arayışlar, Adam Yayınları, İstanbul, 1997. 
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kadar fanatik bir duygusallık barındırıyor içinde. Metafizik ve soyut inanışların tamamen ortadan kalkmasını 
beklemek, beyhude bir hayal olur ancak. Milyarlarca insanın doğrudan ya da dolaylı olarak inandığı din 
olgusunu içselleştirmemeniz öznel bir tercihtir. Lakin bir aydın, çeşitliliklere -iyi ya da kötü-  savaş açarak  
onları yok edemez; ancak  daha iyisini var ederek alternatif  bir yol sunabilir insanlığa. 

Son olarak dindar kulüp hakkında şunları söyleyebiliriz: Ruhlarındaki metafizik eğilimin etkisiyle, 
edebiyata renk kattıklarını, yeni bir soluk getirdiklerini yadsıyamayız. Ama ilk sosyal demokrat çocuk kitabı 
hakkında söylenenler gibi dindarların kitaplarında da, “insan sevgisi ve ahlaklılık göze çarpıyor hepsinde. 
Fakat kitaptaki her şeyin üzerinde buruk bir soluğun dolaştığı da yadsınamaz. Fazla abartılmış ‘kıssadan 
hisseler’ yüzünden saf sanatsal bir tat alınamıyor. İnsan, yapıtlarında bir dünya anlayışını elle tutulacak gibi 
dolduran ama bunu, o anlayışın temel ilkelerini kupkuru bir anlatıma kaçmadan açıklayabilen sanatçının gizli 
gücünü arıyor. Küçükler için hikaye yazma sanatı, kapitalizmin kendisini yıllardan beri içerde dolaşmaya 
zorladığı çemberleri kırdı, ama kendisine ilk kez verilen yeni giysinin içinde de henüz pek rahat değil.9” 

Yeni elbisesine alışmaya çalışan dindar çocuk edebiyatçıları öncelikle, ruhlarını hurafelerden arındırıp 
sonra sanatı arındırmaya girişmeliler. Çünkü çocukların onların korumasına ihtiyacı yok. 

2.3. PARA KULÜP 

Para kulüp, Batı’da ve Türkiye’de üye sayısı en fazla olan kulüp kategorisinde. Hem sosyalistlerin hem 
de dindarların ortak buluşma noktası. Batıda çocuk edebiyatı yayıncılığı, medyanın baskın büyüsüne rağmen, 
dev bir sektöre dönüştü. Artık amaç, çocukları sanatsal bir zevk eşliğinde, edebiyatla tanıştırmak değil.  
“Çünkü, önceden edebiyat dünyasına girebilmek için öğreniliyordu okumak; şimdilerde ise edebiyat, yani bu 
ilk öyküler, okumayı öğrenmek için okunuyor. Çocuk edebiyatı, ‘ilk okuma edebiyatı’ adını taşıyan işlev 
tipiyle hatlarını belirginleştirmesiyle acı bir gerçeğe uyuyor. Temel ve genel bir yazı edincine sahip olmak 
tartışılmaz bir gerçek haline geldi ve özellikle medya çağında çok revaçta. Diğer taraftan, edebi eğitim değeri 
gün geçtikçe düşüyor. Çocuk edebiyatı çok geniş bir kitleye hitap ederken, bunu sadece geçici ve hizmet 
edici bir rol oynama pahasına yaparak bu eğitim süreçlerine katılıyor.10” 

Para kulüp, fast food gibi kolay tüketilen edebiyatı, özensiz mutfaklarda, marifetsiz aşçılara yaptırarak 
olabildiğince çabuk servise sunuyorlar. “Çocuklarımıza sunabildiğimiz edebi tat, ahmaklık, doğaya karşı 
gelme, yanlış bir duygusallık ve uyduruk bir romantizmin, hep aynı kalan, gerekli dozda Tanrı inancı ve 
yurtseverlikle bezenerek, farklı biçimler ve dış görünüşler altında servisi yapılan karışımdır. Tabi 
burjuvazinin büyük bölümü, bu tatta aradığını bulmaktadır. Çünkü böyle bir şey, onun anladığı anlamda 
zihin geliştirici ve eğiticidir. Fakat en kötüsü, bu türden edebiyat, pazarın şurasında burasında kalmış olan 
birazcık iyiyi de öylesine örtmüştür ki, artık kendisi, ağız tadı ve ruh bozucu bir şey olarak geniş halk 
kesimlerine kadar ulaşabilmektedir.11”                                                                            

3. KİTAPLAR NEYİ NASIL ANLATIYOR? 

Bugün Batının edebiyat pazarında, nitelikli, sanat değeri yüksek eserlerden, en çirkef edebiyata, en sofu 
metinlerden, pornografik kitaplara kadar her çeşit ürünün kendine ait bir tezgahı var artık. Yekdiğerinin yok 
olmasını arzulamaktan vazgeçen yazarlar, kendi kolonilerinde, kimisi menfaatleri için kimisi de daha iyi bir 
çocuk edebiyatı için çalışmaya devam ediyor. Tarihsel süreç gösteriyor ki piyasa edebiyatı her dönemde iyi 
konumunu muhafaza edecek. Çünkü “piyasa edebiyatının nereye isterse oraya el atma özgürlüğü var, evet, 
zaten ancak böyle bir ortamda oluşması mümkün onun; piyasa edebiyatı, böylece sahip olduğu motifleri eski 
serüven, takip ve kurtarma destanlarıyla, eski şövalye edebiyatının ilkel malzemesiyle paylaşıyor ve gene de 
güncel, konu bakımından tam özgür hülyalar içerisinde, iyi ile kötü arasındaki temel mücadeleyi ayakta 
tutuyor; tabi sonunda hep iyinin zaferini sağlayarak. Yani piyasa edebiyatı bu açıdan da, sadece oradan oraya 
süzülmekle kalmayan, uzakları kapsayan, bir oraya bir buraya karıştırılmış, yarı çarpık, yarı ölçüsüz bir 
gerçeklik öncesi araç yerine geçen düş gücünün motiflerinden de yararlanarak kendisini arıtmaktadır. Ve bu, 
nereye isterse oraya el atmanın içeriği oldukça kötü bir durum almaktadır: onlara engel olan hainler, geniş 

                                                 
9 Erdman, Else, Die Neue Zeit, 12/1, 1893, s.340. 
10 Ewers, Prof. Dr. Hans Heino, Binbir Kitap, Çocuk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2. 
11 Levy, Richard,  Die Neue Zeit, 21/II, 1902, s.772. 
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çayırlık, tehlikeli kent,  haydudun sevgilisi, kötü dedektif, kahraman ve soylu intikamcı, tüm şeytansı ve 
ışıklı tipler.12” 

Pedagojik eğitimi destekleyen seri okuma kitapları, bayram günleri için ideal birer hediye olarak 
sunulan mistik hikaye kitapları, kapitalizmin yarattığı - noel, anneler günü vb.- özel günler için hazırlanan 
sezon kitapları hepsi de raflarda yerlerini almış durumda. Batı edebiyatı, korku –macera-gizem içeren 
dedektif hikayelerini, büyücü- cadı masallarını, tıpkı farklı aktrislerle aynı konakta defaatle çekilen Türk 
filmleri gibi,  farklı kahramanlarla aynı heyecanı  tekrar tekrar yaratıp  piyasaya sürüyor. 

Tabii ki piyasa edebiyatının yanında sanatsal değeri yüksek bir çocuk edebiyatı da varlığını sürdürüyor. 
Bu kitaplar politik içerikli, düşünmeye, sorunlara çözüm bulmaya teşvik eden, bilimsel yönlendirmeler yapan 
hiç de sıkıcı olmayan kitaplar. Çünkü çocukların macera ve merak tutkunluğunu da göz ardı etmeden, sadece 
daha kaliteli bir dil ve üslupla sunuyorlar malzemeyi.  

Batı edebiyatında dikkatimizi çeken en önemli nokta mizahı keşfetmiş olmaları. “Mizah hiçbir zaman 
fanatik ya da dogmatik değildir çünkü. Her zaman insani ve içtenliklidir. Mizah, kendi öz yetersizliğimizi acı 
çekmeden itiraf edebilmeyi ve kendimizi rahatlatmayı olanaklı kılan bir bilinç biçimidir. Başkalarının 
yetersizliklerini de bir gülümsemeyle karşılamayı olanaklı kılan yine mizahtır. Mizah bilgelikle aynı şey 
olmamakla birlikte ona yakındır.13” Öyleyse bir eser ne anlatırsa anlatsın,  sizi güldüren ironik bir yanı yoksa 
orada bir eksiklik var demektir. 

Bir diğer önemli husus ise çizerlerin en az yazar kadar önemsenmesi. Çünkü batı çocuk edebiyatında, 
çizer yazılmış olan metni canlandırırken, yazarın tasvirine bağlı kalarak karakterleri resmetmez. Onları 
yorumlayarak yeni karakterler yaratma özgürlüğüne de sahiptir. Batı çocuk edebiyatı, televizyon ve 
sinemada görsel bir doyuma ulaştığı için vasat çizimli kitaplara dönüp bakmayan çocukların ilgilerini 
çekebilme adına  estetik bir  kaliteyi muhafaza etmek zorunda olduğunun bilincinde. 

Türk çocuk edebiyatı sektörünün işleyişine baktığımızda ise en az batı kadar başarılı olduğunu 
görüyoruz. Ama nede? Elbette ki piyasa edebiyatında. Kitaplardaki suni komik olma çabaları, karakter  
yaratmaya yönelik değil sadece resmetmeye yönelik görsel basitlik, kitap kapağından, kağıt kalitesine kadar 
nasıl ucuza getiririm anlayışı ile devam ederken yola, çocukların kitap okumayıp sihirli dizileri tutkuyla 
izlemesini eleştirmeye ne kadar hakkımız olabilir sizce?   

Türk çocuk edebiyatına yeni bir soluk getirmeye niyetlenen harika bir masalcı mısınız, üzgünüm 
yayıncıların kapıları size sıkı sıkıya kapalıdır. “Çünkü çoğu zaman her birinin özel yayıncıları olan, kalıplara 
uygun diziler yayınlanır ve sözde yazarlar bıkmadan usanmadan önceden programlanmış yazılar üretirler. 
Her dizinin okuyucusunun yaşı cinsiyeti ve sosyal konumu belirlenmiştir. İşleyiş genellikle siyasal ya da 
dinsel bir ideolojinin egemenliğindedir. Özgün (böylelikle diğerlerine benzemeyen) bir yapıtın talihsiz 
yazarı, bu yerlerden birinin kapısını çalacak olursa, nezaket gereği yapıtı birkaç gün bekletilir ama hiçbir 
zaman okunmaz.14” 

Şu anki mevcut tüm olumsuzluklara rağmen, Türk çocuk edebiyatının bu şaşkınlık ve açlık dönemini 
atlatıp doymuş bir mideyle daha sanatsal ürünler verebileceği ümidini taşımaktan öte, bunun için elimizden 
geleni yapmalıyız. Çünkü biliyoruz ki, yaşamak / berrak bir gökte / çocuklar aşkına savaşmaktır15. 

4.  SONSÖZ  

Çocuk edebiyatını özgün kılan husus, yazar-çizer arasındaki bağıntının bütünlüğü ile beraber, yapıtların 
ideolojik düşüncelerden arındırılmış olmasıdır. Zira, doğuştan ahlaklı ve erdemli olan çocukların, ideolojik 
saplantılarla yazar-çizer tarafından yönlendirilmesi, çocuk edebiyatının  kısır döngü içerisinde kalmasına 
neden olacaktır. Piyasa edebiyatı yerine gerçek çocuk edebiyatının oluşabilmesi için çocuk edebiyatı 
eleştirmenlerine önemli görevler düşmektedir. Düzenlenen çocuk edebiyatı sempozyumlarının da bu açıdan 
büyük katkıları olacağı kanaatini taşıyoruz. 

                                                 
12 Bloch, Ernst, Die Literarische Welt, 1926, s.11. 
13 Ende, Michael, Metis Çeviri, 1991 Bahar, s.15. 
14 Tournier, Michel, Unesco’dan Görüş, Haziran 1982, sayı 6. 
15 Özel, İsmet, Erbain, 2005. 
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Türkiye’de Çocuk Yazını 

Medya kültürünün ağırlık kazandığı bir ortamda yaşamamız  günümüz çocuk yazınını da ister istemez 
etkiliyor. Çocuk yazının gene de yaşamını sürdürebilmesi, çocukların ilgisini çekebilmesi, gereksinmelerini 
karşılayabilmesi, kısaca onların yaşamından kopuk olmamasına bağlı. Çağdaş çocuk yazınından söz 
ettiğimizde  çocukları önemseyen, ciddiye alan, yaşadıkları ortam ve koşullarla hesaplaşmaktan kaçınmayan, 
onların dünyalarını bulgulamaya, sorunlarını gündeme getirmeye çalışan, gereksinmelerine yanıt arayan bir 
yaklaşımı arıyoruz. 

Türkiye’de sanatın her alanında olduğu gibi çocuk yazını ile ilgili gelişmeler sıkıştırılmış bir zaman 
süresi içinde aynı anda yaşanıyor. Ağırlıkta olan geleneksel çocuk anlayışının yanı sıra çocuğun dünyasını 
bulgulamaya çalışan çağdaş yaklaşımlar çocukları sımsıkı kuşatan medya kültürüyle iç içe gelişiyor. Çocuk 
ve gençlik yazının yetişkin yazını kadar hızlı gelişememesinin nedeni, toplumumuzda yerleşik olan çocuk 
imgesine bağlı. Bunların başında feodalizmin izlerini süren otoriter toplum ve devlet yapısı, baskıcı eğitim 
anlayışı, ataerkil aile sistemi ve İslam geleneğinin uzantıları geliyor. Bu anlayış çocuğu kendi kişiliği olan 
birey olarak görmekte zorlanıyor,  onu yalnızca işlevsel bağlamda aileye ve topluma getireceği katkılar 
açısından değerlendiriyor. Bu anlayış çerçevesinde çocuk tepeden inme kurallar ve yasaklamalarla hem 
yoğurulması ve biçimlendirilmesi hem de korunması gereken bir varlık olarak görünüyor. Bu nedenle 
çocuklar için üretilen yazında da çoğu kez öğreticilik ilkesi ağır basıyor. Yazarlar kendi ideolojileri ve dünya 
görüşleri doğrultusunda çocuğu yönlendirmeye ve biçimlendirmeye çalışırken, çocuğu anlamaya ve 
keşfetmeye çalışma, onun sorunlarına eğilme gibi bir anlayışa uzak düşüyorlar. Kendini tüm dünyada kabul 
ettirebilecek nitelikli çocuk yazarlarının yetişerek bu alanda bir geleneğin oluşturulması ancak 
çağdaşlaşmanın yavaş yavaş kök salmasıyla birlikte uzun vadede gelişebilir.  Son yirmi yıl içinde bu alanda 
hiç de küçümsenmeyecek olumlu gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Ama bu gelişmelerin yaygınlaşarak, 
toplumun tüm katmanlarını kuşatması lazım.   

Günümüzde hem gelenekçi yaklaşımlar etkisini sürdürüyor hem de çağdaş çocuk yazını alanında çok 
nitelikli ürünler veriliyor. Otoriter bir yaklaşımın uzantısı olan gelenekçi yaklaşımın çıkış noktası,çocuk ve 
çocuğun dünyası değil, yazarın eğitimci yaklaşımı.Eğitim odaklı çocuk yazınının en tehlikeli yanı kolaylıkla 
ideolojik güdümlenmelerin etkisi altına girmesi. Yazar kendi görüşü doğrultusunda çocuğa belli doğruları 
aşılamayı amaçlıyor. Bu nedenle dünya görüşü birbirinden ayrılan yazarların yapıtlarını incelediğimizde, 
gene de ortal bazı noktalar saptayabiliyoruz. Yaşamın şematik bir iyiler/kötüler karşıtlığına dönüştürülmesi, 
kesin doğruların savunulması. Çocukların gerçekleriyle uzak yakın ilgisi olmayan şablon bir dünya 
yaratılması, parmak sallayan bir öğreticilik gibi. Bakanlıkların yıllardır çıkardığı  milli ve dini duyguları 
hedef alan yayınlar buna örnek veriyor. Kahramanlık öyküleri, öğretmen dizileri, destan ve masallar okul 
kitaplarından alışık olduğumuz  bir sevimsizlik içinde sunuluyor. Yayın piyasasının önemli bir bölümünü de 
son yirmi yıl içinde giderek sayıları artan dinci yayınlar oluşturuyor.Türk gücünü öven ve Müslümanlığın en 
üstün din olduğunu anlatan vurdulu kırdılı çizgi romanları,savaş öyküleri, ibret verici korku öyküleri 
gibi.Dinci yayınların çoğu kez Eğitim Bakanlığının çıkardığı  kitapların ideolojisiyle örtüştüğünü görüyoruz.  

Öte yandan her tür ideolojik koşullanmadan uzak durarak gerçekten çocuğun dünyasını keşfetmeye 
çalışan, çocuk bakışını yakalayan çağdaş bir çocuk yazını anlayışı da çocuk yazınındaki önemli bir gelişime 
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de işaret ediyor. Bu yazın gülmece ve taşlama türü kitaplardan sorun odaklı yazına, fantastik yazından 
gerçekçi yazına, öykü ve romandan şiire değin çeşitli alanları ve türleri kuşatıyor. Bu kitaplar yavaş yavaş 
başka dillere de çevrilmeye başlandı bile. Zaman içinde bu tür yayınların artacağını düşünüyorum, 
umuyorum. 

Yazarların gerçekleri gizlemeden çocukların dünyalarını bulgulamaya başlamaları, sıkıntıları ve 
sorunlarını sergilemeleri altmışlı yıllarda toplumsal sorunlara duyulan ilgiyle birlikte başlıyor. Bu açıdan 
küçük çapta da olsa batıdaki gelişmelerle bir koşutluk olduğu söylenebilir. Küçük çapta, çünkü bu yıllarda 
başlayan olumlu kıpırtılar Batıda olduğu gibi temel yapısal değişikliklere yol açmadığından, yani eğitimde 
köklü bir reform yapılmadığından ister istemez sınırlı kalıyor. Bu bakımdan çocuğa yaklaşımda öğretici 
eğilimler ve otosansür etkisini sürdürürken,  bu anlayışı kıran ya da kırmaya çalışan yayınların sayısı da 
parmakla sayılacak kadar az kalıyor. Taşlama türleri bu alanda yapıcı örnekler verirken, gerçekleri yalın bir 
biçimde dile getiren yapıtlar da farklı sosyal kesimlerin yaşamlarından, örneğin köylülerin, köyden kente göç 
edenlerin, orta kesimin, aydın kesiminin, göçmen işçilerin yaşamından kesitler veriyor. Bu yapıtlarda 
ekonomik sıkıntılar, çalışan ailelerin sorunları, baskı ve şiddet, yabancı olma ve dışlanma gibi sorunlar 
gündeme geliyor. Son yıllarda çıkan çocuk yayınlarında  en göze çarpan özellik çocuk bakışının 
yakalanmaya çalışılması. Yazarın kendi görüşlerini çocuğun ağzından  vermekten kaçınması, doğrudan 
çocuğun dünyasından yola çıkması. 

Çocuk yazını alanında yerli yapıtların az oluşu çevirinin ister istemez ağırlık kazanmasına yol açtı. 
Örneğin, Almanya ve Türkiye arasında çocuk yazını alanında bir kıyaslama yaptığımızda çağdaş çocuk 
yazının oluşmasında daha bir arayış sürecinde bulunmamıza karşın,  çeviri alanında inanılmaz bir zenginlik 
göze çarpıyor. Böylece bizim çocuklarımızın bir Batı ülkesindeki çocuklara oranla  farklı kültürlere ve 
dünyalara  ilişkin daha zengin bir birikimleri olduğu söylenebilir. Ben bunu çok önemli  ve güzel bir gelişim 
olarak görüyorum. Kültürlerarası etkileşimin ağırlık kazandığı bir ortamda bunun önemini gerçekten göz ardı 
edemeyiz. Ancak burada belirleyici olan hem çevirilerin niteliği, hem de seçimi. Çağdaş Batı yazınının en 
önemli örneklerinin arı bir dille Türkceye kazandırılması, hem çocuk kültürümüzü geliştirecek, hem de 
çocuğa yaklaşımımızda egemen olan otoriter yaklaşımı kıracak. Bu Batıya öykünme değil, dış dünyaya 
açılarak kendimizi geliştirmek, yenilemek demek. Örneğin,  son yıllarda Alman çocuk yazınından yapılan 
çevirilerin içinde Christine Nöstlinger’in kitaplarının ağırlık kazanmasını çok önemli bir gelişme olarak 
görüyorum.   

Çocuk Yazını Eleştirisi  

Çocuk yazının sağlıklı bir gelişim gösterebilmesinde çocuk yazını eleştirisi yönlendirici olabilir. 
Nitekim köklü bir eleştiri geleneği olan Batı ülkelerinde, eleştirinin önemli bir işlevi var. Gerçi günümüzde 
göreceliği ön plana alan postmodernizmin etkisiyle, eleştirel bakış ikinci plana itiliyor gibi görünse bile, söz 
konusu çocuk olunca, gene de bazı temel ölçütlerin geçerliğini koruduğunu görüyoruz.  

Eleştirel bakışın sağlam bir düşünsel temele dayanabilmesi için, çocuk yazınını değerlendirmede bazı 
temel ölçütleri tutmak gerekiyor.  

Bunları ana çizgileriyle iki noktada odaklaştırabiliriz:  Çocuk kitaplarının yapıtın bütünlüğü içinde öykü 
ve söylem düzleminde alımlanması ve tarihsel ve toplumsal bağlamı içinde incelenmesi ve değerlendirilmesi, 
daha somut bir deyişle yazarın duruşunun, dünya görüşünün çıkarılması. 

Çocuk yazınının tıpkı yetişkinler için yazılan yazınsal metinlerde olduğu öykü ve söylem düzleminde 
okunması, çözümlenmesi, yorumlanması metinin dilinin,  gönderme alanlarının, anlamsal boyutunun ve 
katmanlarının, iletisinin  metinde kullanılan imgelerin, motiflerin ve eğretilemelerin göz önüne alınarak 
çıkarılması anlamına geliyor.  Nitelikli çocuk yazınının özelliği çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de 
seslenebilmesi. Çünkü sonuçta yetişkinler çocuklar için çocuk kitaplarını okuyan, seçen ve değerlendiren 
aracı konumundalar.  Ayrıca günümüzde çocuk ve yetişkin arasındaki sınırlar da yavaş yavaş çözülmeye 
başlamıştır. (Her yetişkinin içinde çocuğun, her çocuğun içinde de yavaş yavaş gelişmekte olan bir  
yetişkinin olması). Özellikle çocuk klasiklerinin hem çocuklara, hem de yetişkinlere seslenen bir gücü olması 
da  buna örnek gösterilebilir. 
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Sözgelimi Mark Twain’in “Tom Sawyer”i ya da Lewis Carrol’in “Alice Harikalar Diyarında” gibi bir 
kıtabı çocuk okuyucuyu olduğu kadar yetişkin okuyucuyu da hedefliyor. 

Çocuk yazınının alımlanmasında yetişkinler için yazılan yazından farklı olarak çocuğa görelik önem 
kazanıyor. Çünkü nitelikli çocuk yazının yetişkinlere seslenme gücü olsa bile, çocuk yazınının birincil 
okuyucusu gene de çocuk. Kuşkusuz çocuğa göreliği belirlerken çağdaş dünyada çocuğa nasıl bakıldığı,  
bugünün çocukluk anlayışının ne olduğu önem kazanacak. Çünkü çocuğa görelik de tarihsel süreç içinde 
değişen bir kavram.Bu açıdan çocuk yazınını değerlendirirken  çocuk okuyucunun yaş, yaşam deneyimi ve 
alımlama kapasitesinin  ve içinde bulunduğu ortam ve koşulların göz önüne alınması gerekiyor.  

Çocuk yazının okunmasında tıpkı diğer yazınsal metinlerde olduğu gibi yorumbilimsel  ve alımlama 
estetiğinin bileşimi bir yaklaşımdan yola çıkılabilir. 1Yorumbilimsel yaklaşımın özelliği incelenen yapıtın 
yazıldığı tarihsel ortam, koşullar ve bağlantıları göz önüne alarak anlama doğrultusunda kuşatılmaya 
çalışılması. Alımlama estetiğine dayanan bakışın özelliği  bugünün koşullarının göz önüne alınarak alımlama 
odaklı bir bakışın  benimsemesi.  Öte yandan  konu çocuk olduğu için tıpkı feminist yaklaşımda olduğu gibi 
ideoloji eleştirisi de önem kazanacaktır. Bu bağlamda yazarların  kendi dünya  görüşlerinin ışığında çocuğa 
nasıl baktıkları, nasıl bir çocukluk anlayışından yola çıktıkları vb. ardalan bilgisini koşullayan sorular da 
önem kazanacaktır. İdeoloji eleştirisi çocuk haklarının çiğnenmesi, otoriter eğilimler, ırkçılık, milliyetçi ve 
dinsel söylemler, toplumsal cinsiyet vb. temel sorunlar üzerinde durmaktadır. Günümüzde çağdaş bir çocuk 
yazarından beklenen  çocuğu kendi kişiliği ve gelişme gizilgücü olan birey olarak ciddiye alması, onun 
dünyasını önemseyerek keşfetmesi, bu bağlamda da  cinsiyet ayrımcılığı yapmadan çocuk haklarına sahip 
çıkabilmesi. 

Bu çerçeve içinde çocuklar için yazılan metinler  ancak öykü ve söylem düzleminde bütünüyle kuşatan  
ve  çocuğa göreliği göz önüne alan  bir incelemeden  sonra,  değerlendirmeye geçilebilir. Değerlendirmede 
yazarın bakışı önem kazanacaktır. Yazar çocuğun dünyasını verebiliyor mu, nasıl, yoksa kendi ideolojisini 
mi dayatmaya çalışıyor,  öğretici yanı mı ağır basıyor vb. sorular üzerinde durulabilir. 

Öte yandan çocuk yazını eleştirisi de göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir sorun da bugün 
tüketim dünyasında yaşamımız oluşturuyor. Tüketim toplumunda her şey anlık, duygular, etkiler yaratmaya 
yönelik.İzlediğimiz televizyon dizileri, medyada bize sunulan çoğu şey böyle. Bu yüzeysel yaklaşımlar 
insanların duyularını köreltiyor.Çocuk yazını içinde de yayınevlerinin çok satsın diye para kazanmak 
amacıyla çıkardıkları, çabuk tüketime yönelik, anlık etkiler uyandıran, sadece gerilim yaratmak içn yazılan 
kitaplar var. Ancak yazının  bunun çok ötesinde bir gizilgücü var ki, yazını yazın yapan değer de bu, anlık 
tüketimin çok ötesinde bir derinliği olması, okuyucuya bir şeyler kazandırması, çok yönlü, eleştirel 
düşünebilme, bir şeye farklı açılardan bakabilme, sorgulayabilme yetisinin geliştirilmesi, duyarlılığın, düş 
gücünün arttırılması. Aynı şey çocuk kitapları için de söz konusu. Çocuk kitaplarının içinde de çok yüzeysel, 
sadece satış amaçlı,  çabuk tüketime  yönelik kitaplar olabileceği gibi, çok farklı bir bakış açısı getirebilen, 
çocukları geliştirebilen, düşündürebilen, aynı zamanda eğlenceli olan kitaplar da var ki çocuk yazını 
eleştirisinde belirleyici onları. 

Bir ayıklama yaparak nitelikliyle niteliksizi birbirinden ayırabilmek. 

Toparlayacak olursak, değerlendirmede dikkat edilmesi gereken temel  noktaları ana çizgileriyle şöyle 
verebiliriz: 

Çocuğun anlayabileceği bir dil kullanılmış mı ? Kurguda tutarlılık var mı?  

Çocuk bakışı ne derecede yakalanmış? 

Yazar çocuğun dünyasına gerçekten  girebilmiş mi, yoksa otoriter bakışın ya da parmak sallayan 
öğreticiliğin izlerini mi  görüyoruz? 

Anlatılanlar ne derecede çocuğa sesleniyor?  

                                                 
1 Zehra İpşiroğlu, Yazında Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri, İstanbul, Papirüs 1999   
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Sansür ve otosansüre saplanmadan çocuğun yaşantısında yer alan konulara girilebiliyor mu, yoksa  
çocuk bunu anlayamaz düşüncesi mi  ağırlık kazanıyor? 

İdeolojik yaklaşımdan kaçınılabilmiş mi, yoksa yazar kendi dünya görüşünü çocuğa dayatmaya mı 
çalışıyor? 

Anlatılanlar da cinsiyet ayrımcılığı vb. ideolojik eğilimler doğrultusunda bir güdümleme var mı? 

Anlatılanlar çok katmanlı mı? Hem çocuk hem de yetişkin okuyucuya seslenen bir düzeyi 
yakalayabilmiş mi? 

Anlatılanlar sorgulayıcı düşünme yetisini, empati duygusunu ve düş gücünü geliştirebiliyor mu? 

Bizde çocuk yazını eleştirisi  daha yeterince gelişmemiş bile olsa, bu alanda olumlu gelişmeler de var. 
Bunların bir bölümü  akademik çalışmalarda odaklaşıyor, bir bölümü de medya aracılığıyla daha geniş bir 
kitleyi hedef alıyor. Akademik çalışmaların tehlikesi, şu ne demiş, bu ne demişlere saplanarak doğrudan 
yapıttan yola çıkan bir yaklaşımdan uzaklaşılması ya da  kolaylıkla milliyetçi  ya da dinci bir söylemin etkisi 
altına girilmesi. Medyada çıkan eleştirilerin tehlikeli yanı  kısa tanıtım yazılarının çerçevesi içinde yüzeysel 
kalması. Akademik çalışmalara olumlu  bir örnek olarak  Selahattin Dilidüzgün’ün Ömer Seyfettin 
çalışmasını getirmek istiyorum. Doğrudan yapıttan yola çıkarak, yapıtın gönderme alanlarını ve boyutlarını 
bulgulayarak okur merkezci bir yaklaşımla  yapıta bugünün açısından yeni bir bakış getiriyor. Nihal 
Kuyumcu’nun çocuk tiyatrosu üzerine  doğrudan metinleri temel alan  çalışmaları da aynı bilimsel  titizliği 
koruyor. Her iki yazar da yorumbilimsel yaklaşımla alımlama estetiğinin bütünleştiği bir anlayışta 
buluşuyorlar.Medyada çıkan yazılara baktığımda Nilay Yılmaz’ın Cumhuriyet kitap ekindeki sayfasını çok 
olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Gerek yazarın kendi yazıları, gerek bu sayfada çıkan diğer 
yazılar çağdaş çocuk yazını alanında belli bir birikimin ürünleri. Gönül isterdi ki medyada çocuk  ve gençlik 
yazını önemsensin, ciddiye alınsın,  ayrıntılı inceleme ve  eleştiri yazılarına  daha çok yer verilebilir. 
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6. ÇOCUK EDEBİYATI VE İNCELEME 
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BİR “MASAL METİNLERİ İNCELEME MODELİ” ÖNERİSİ VE 

UYGULAMASI 
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Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

 

A. EĞİTİMİMİZDE YENİ BİR MASAL METİNLERİNİ İNCELEME MODELİNİN 
GELİŞTİRİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ:  

Günümüz bilim hayatında mit ve masal incelemeleri, çocukların ve gençlerin  zihin ve ruh gelişimi için 
temel araçlardan birisi haline gelmiştir. Çağdaş pedagoji, mit ve masalların yeni neslin dünyayı ve gerçekleri 
(realite) doğru yorumlamasına, doğayı ve insanı gerçekliği içinde kavramasına, bilimsel düşünceye ve 
yaratıcılığa hazırlanmasına imkan verdiği, kısaca, onların düşünce ve ruh gelişimlerine katkı sağladığı 
görüşünde birleşmektedir. Günümüzde birçok bilim dalının ve çağdaş pedagojinin bütün disiplinleriyle bu 
kaynaklara yönelmiş olması, mitlerden ve masallardan eğitimde en üst düzeyde yararlanmanın yollarını 
araması  bunun çok açık kanıtlarıdır. 

Psikoloji, pedagoji, naratoloji gibi bilimler, orijinal masal metinlerinin eğitimde özel bir yeri olduğu 
görüşünü benimsemiştir. Bunun sonucunda çocuğun kişiliğinin, zihninin, hayal gücünün gelişmesinde tabiatı 
ve toplumu doğru algılamasında, ana dili ve yabancı dil öğretiminde, öğrencilerin okumayı, anlamayı, 
yazmayı öğrenmelerinde masallar, temel eğitim malzemesi olmuştur. Pedagoglara göre masalın temel olarak 
dört fonksiyonu vardır: 1) Eğlence fonksiyonu,  2) Psikolojik fonksiyonu, 3) Eğitim fonksiyonu, 4)Toplum 
hayatına hazırlama fonksiyonu. Masalların bu işlevlerinden yararlanmak için öğretim programlarında çağdaş 
masal inceleme yöntemlerine yer vermemiz gerekmektedir.  

Batı eğitiminde mit ve masal incelemeleri, klasik metin inceleme yöntemlerinden yararlanılmakla 
birlikte daha çok Claude Lévy-Strauss’un, Vladimir Propp’un, A.J. Greimas’ın, C. Bremond’un 
geliştirdikleri metin çözümlemesi kuramlarının getirdiği yeni bakış açılarına göre yapılmaktadır. Batı 
pedagojisinin bu konuda dayandığı temel strateji şudur: İletişim bilimleri, dil bilimi, anlam bilimi,  metin 
çözümlemesi,  son yüzyılda çok soyut, dolayısıyla zor; ama vazgeçilemez teoriler üretmiştir. Bu teorilerin 
basit; ama önemli sonuçlarının daha ilköğretim çağında ve orta öğretim çağında yeni nesle masal metinleri 
aracılığıyla kavratılması gerekir. Bu yapıldığı takdirde çocuklar, bir metne yeni teoriler ışığında bakma 
imkanı kazanacak ve ilerleyen yaşlarında bu teorileri derinliğine kavrayabilecektir.1 Batılıların tespit etmiş 
olduğu bu strateji, eğitimin bütünlüğünü ve eşzamanlılığını da sağlamayı amaç edinmektedir. Buna karşılık, 
yurdumuzda masal metinlerinin incelenmesinde genellikle hâlâ klasik metin çözümlemesi yöntemi 
uygulanmaktadır.  Bu bildiride Propp2 yöntemine dayanarak 10 - 18 yaş gurubundaki çocukların ve 
gençlerin metin incelemesi alışkanlıklarının geliştirilmesinde  kullanılabilecek bir masal incelemesi modeli 
önerilecektir.3  

                                    
1 Centre Départemental de Documentation Pédagogique du Territoire de Belfort; İnspection Académique de L’Education Nationnale 
de Montbéliard; CİCV, Pierre Schaeffer; http://laby.cicv.fr/DISP/disp.html. 
2 Propp, Vladimir. Morphology of the Folk Tale. 2nd ed., rev. and ed. with pref. by Louis A. Wagner. Introd. by Alan Dundes. 
Austin: University of Texas. 1968. ; Thompson, Stith. Motif-Index of Folk-Literature; a Classification of Narrative Elements in 
Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends. Rev. and enl. ed. 
Bloomington: Indiana University Press. 1966. 
3 http://www.gwu.edu/~folktale/GERM232/bearskin/web%20pages/StructuralAnalysis.html. 
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Sunulan modelin okullarımızda halen uygulanmakta olan metin inceleme yöntemlerine göre oldukça 
gelişmiş, dolayısıyla daha güç olduğu görülecektir. İlk öğretimin ikinci döneminde ve liselerimizde, metin 
incelemelerinde her metin, giriş, gelişme, sonuç bölümleri içinde değerlendirilmekte, metnin özeti 
yapılmakta, ana fikir ve yardımcı fikirler bulunmakta, şahıs, zaman, mekan kadroları üzerinde durulmakta, 
dil ve üslup değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından esasları Tebliğler 
Dergisinde yayımlanmış olan bu metin analizi yönteminin genel çerçevesi doğru olmakla birlikte günümüzde 
artık yeterli değildir. Sunulan model, aslında günümüzde sadece masal incelemelerinde değil bütün anlatı 
türlerinin incelenmesinde  yararlanılan bir anahtar konumundadır. Bu modeller, mitlere, destanlara, fabllere, 
modern hikâyeye, romanlara, tarihe, güzel sanatlara, resimli romanlara, sinemaya, tabiî dillerin dışındaki dil 
ürünlerine de uygulanmaktadır. Bundan dolayı kavranması göreceli olarak güç de olsa Propp tarafından 
ortaya konulan ve zaman içinde geliştirilen bu modelin esaslarının eğitimcilerimiz tarafından tanınması ve 
öğrencilerimize kazandırılması gerekmektedir. 

B.  MODELİN ÇOCUKLARA VE GENÇLERE PEDAGOJİK UYGUNLUĞU MESELESİ: 

Sunduğumuz model, göreceli olarak soyuttur. Modelle yeni karşılaşan eğitimciler için bile  meseleyi 
kavramakta başlangıçta zorluklar vardır. Bundan dolayı modelin soyut olduğu 10-18 yaş gurubuna dahil 
öğrencilere zor gelebileceği ileri sürülebilir. Batılı ülkelerde yapılan araştırma ve uygulamalar  bu modelin 
uygulanabilirliğini ortaya koymuştur: Çocuklar, üç yaşına doğru bağımsız bir biçimde olayları hikâye etmeye 
başlarlar; fakat kurdukları cümleler arasında pek ilişki yoktur. Bu yaştaki çocuklar, ancak günlük ve basit 
olayları hikâye etmeye çalışırlar. Ancak beş yaşına doğru hikâye etme dediğimiz şeye benzer bir anlatıma 
kavuşurlar.  Cümleleri birbirine bağlarlar, bir anlatıyı bir gelişim noktasına ulaşacak biçimde 
düzenleyebilirler, olguları bir şahıs etrafında toplamayı başarırlar; fakat çok zaman bir sonuç bölümü ortaya 
koyamazlar. Beş altı yaşlarında çevrelerinde olup biteni hikâye edebilirler. Seçtikleri konular, çok zaman 
onları etkileyen olgulardır. Çocuklar ancak sekiz yaşında iyi kurulmuş hikâyeler anlatabilirler. Bu yaşta 
yaşadıkları olayların dışındaki şeyleri de hikâye edebilirler. Anlatılan bir hikâyeyi bütünlüğü içinde 
kavrarlar. Sekiz yaşından küçük çocuklar özeti kavramakta güçlük çekerler, buna karşılık sekiz yaşındakiler, 
özetlemekte sıkıntı çekseler de bir hikâye özetini kavrayabilirler. Çocukların özeti anlamaları, bir metni 
oluşturan bölümleri ve birimleri kavradıklarını gösterir. Sonuç olarak, dokuz - on  yaşındaki çocuklar,  masal 
ve anlatıların oluşturduğu şemaları kavrama gücüne sahiptir. Bundan dolayı önerilen modelin 10-18 yaş 
grubuna uygun düştüğünü söyleyebiliriz.4

C. TEORİK KAYNAKLAR VE UYGULAMA METNİ:  Araştırmamızda önerdiğimiz model temel 
olarak , Vladimir Ja. Propp’un “Masalların Yapısı ve İncelenmesi” adlı eserinde ortaya koyduğu görüşlere 
dayanmaktadır.5 Ayrıca  A. J. Greimas’ın “Yapısal Anlambilim”6 adlı eserindeki görüşlerinden ve 
“katılanlar / aktan” teorisinden yararlanılmış, üst yapı analizinde C. Bremond’un ve Paul Larivaille’in anlatı 
sözdizimi görüşlerinden yararlanılmıştır. Uygulama öneği olarak seçtiğimiz masal, Naki Tezel’in “Türk 
Masalları”7 adlı eserinde bulunan “Keloğlan’ın Ali Cengiz Oyunu” adlı masalıdır.   

I. MASAL İNCELEMELERİNDE YAPILACAK ÖN ÇALIŞMALAR: 

Önereceğimiz  analiz yöntemleri, sınıflarda bir masal incelemesi yaparken uyguladığımız  klasik metin 
inceleme usûlünden tamamen uzaklaşmamız anlamına gelmemektedir. Önerilen yöntemler, klasik  yöntemin 
geliştirilmesini  amaçlamaktadır:  Bir masal incelenirken, yine klâsik yöntemin önerdiği metnin 
tanımlanması, malzeme, tem, teknik, yapı, zaman, mekan, üslûp ve dil çalışmaları yapılmalıdır.  Masalın adı, 
alındığı kaynak, masalın türü, ele alınan temler, bakış açısı, giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin tespiti ve 
üslup özellikleri tespit edilmelidir. Bu incelemeler, önereceğimiz fonksiyon, aktan ve üst yapı analizleriyle 
derinleştirilmelidir. Öğrencilerle birlikte masal incelemesi yapılırken ayrıca şu çalışmaların yapılmasında 
yarar vardır: 

                                    
4 Caroline Jaeger, Memoire D’Etude, 
http://www.enssib.fr/bibliotheque/documents/dcb/jaeger.pdf#search=%22Paul%20larivaille%2C%20analyse%2C%20model%22
5 Hüseyin Gümüş, “Masalların Yapısı ve İncelenmesi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987.; Vladimir Ja. Propp, 
Morphologie du Conte, Editions Gallimard, 1970.  
6 A.J. Greimas, “Sémantique Structurale”, Paris, 1966. 
7 Naki Tezel, Türk Masalları, Cilt:2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985. 
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1. Masalın dinlenmesi ve okunması: Masal incelemelerinde başlangıçta öğrrencilerin bildiği 
masallardan yola çıkılmasında yarar vardır. Masal önce öğrencilere anlatılmalı, yahut okunmalı, sonra kişisel 
bir okuma yapmaları sağlanmalıdır. Masal anlatılıp okunduktan sonra öğrencilere masalın anlatılması ile 
okunması arasındaki farkları kavramasını sağlayacak sorular yöneltilmelidir: Masal anlatıcılar, bir masalı her 
anlattığında tamamen aynı şekilde mi anlatmaktadır? Bu anlatımlar arasında nasıl bir fark vardır? Masal 
kitaplarında, aynı masalın varyantları arasında fark var mıdır? Masal okuma ile dinleme arasında ne gibi 
farklar vardır? Masallar birbirlerine sadece padişah, şehzade, sihirli nesneler, devler, cinler bulunmasıyla mı 
benzer? Onların yapı yönünden de benzerlikleri var mıdır? Bu sorular öğrencilerin dikkatini, yüzeysel 
benzerliklerin dışında, masalda yapısal ve soyut benzerlikler bulunduğuna da  çekecektir.  

Uygulama: Örnek masalımızda, birçok  masalda bulunabilecek olan  Keloğlan, padişah, sultan ve 
olağanüstü haller vardır. Ama bunun dışında bu masal bir mücadeleyi ve mücadele sonunda kazanılan bir 
zaferi hikâye etmesiyle de diğer masallara benzemektedir. Birinciler, masaldan masala değişebildiği halde 
ikinciler bütün masallarda aynı kalmaktadır.   

2.  Masalın birkaç cümleden oluşan çok kısa bir özetinin yapılması:  Öğrencilerin masalı bütünlüğü 
içinde kavramalarını sağlamak için onun çok kısa bir özetini yapmalarının çok yararlı olduğu test edilmiştir.  

Uygulama: Örnek masalımızın kısa özeti şöyledir: Keloğlan annesine kendisine padişahın kızını 
istemesini söyler. Keloğlanın annesi padişahın kızını oğluna ister. Padişah “Ali Cengiz” oyununu öğrenirse 
Keloğlan’a kızını vermeyi vaad eder.  Keloğlan, Ali Cengiz’i kandırarak  bildiği sihirli oyunlarını öğrenir ve 
padişahın kızıyla evlenir. 

3. Masallardaki Formel Unsurların ve Üçleme Tekniğinin Tanınması: Asıl masal metni ile 
masallarda tekrarlanan formel ifadelerin birbirinden ayrılması masalın analiz edilmesinde kolaylıklar 
sağlayacaktır. Masalın en belirgin niteliklerinden birisi, bazı hareket dizilerinin tekrarlanması olgusudur. 
Masalın değişik bölümlerinde bu teknikten yararlanılmış olabilir.  Mesela, padişah üç oğluna güç bir görev 
verir, üç oğlunun görev maceraları bir üçleme oluşturur. Genellikle üç maceranın ikisi olumsuz, sonuncusu 
olumlu biter. Bunun gibi masallarda pek çok üçleme tekniği vardır. Masalda üçlemelerin önceden tespiti 
fonksiyon araştırmalarında ve masalın yapısının kavranmasında büyük bir kolaylık sağlamaktadır. 

Uygulama: Örnek masalımızda üçleme tekniği kullanılmıştır. Masaldaki avcılar ve pazar müşterilerinin 
masalın temel şahıs kadrosu içinde olmadığını ancak bu üçlemenin tespit edilmesiyle anlayabiliriz. 

II. FONKSİYON ANALİZİ: 

Bu yöntem Propp tarafından geliştirilmiştir. Vladimir Propp (1895-1970), 1928 yılında yayımladığı 
Masal Morfolojisi adlı eserinde olağanüstü masalların benzer hareket şemaları üzerine kurulduğunu gösterdi.  
Masalları incelemek için Botanik bilimine bağlı olan “morfoloji”nin  ilkelerinden yola çıktı. Afanassiev’in 
derlediği Rus masallarının yüz tanesi üzerinde yapısal bir araştırma yaptı. Botanikçilerin yaptığı gibi bu 
masallarda değişen ve değişmeyen unsurları tespit etmekle işe koyuldu. Masallarda büyük bir çeşitlilik ve 
renklilik bulunmasına rağmen, onlarda değişmeyen, hepsinde aynı kalan bazı yönlerin  bulunduğunu fark 
etti: Mesela, incelediği masallarda kahramanlar bir ülkeden bir diğer ülkeye, atla, kayıkla, kartal sırtında 
yahut sihirli bir yüzük yardımıyla gidiyorlardı. Burada ulaşım araçları her masalda değişiyordu; ama 
değişmeyen bir şey vardı, o da ortaya çıkan hareketti: Bütün bu masallarda kahramanlar bir krallıktan başka 
bir krallığa gidiyorlar, aynı hareketi yapıyorlardı. Propp, masallar arasında değişmeden aynı kalan 
hareketlere fonksiyon adını verdi. Olağanüstü masallarda bu şekilde değişmeyen otuz bir fonksiyon 
olduğunu tespit etti. Propp’un fonksiyon tanımı şöyledir: Fonksiyon, bir şahsın anlamını masalın gelişim 
çizgisi içinde bulan hareketidir. Her masalda bu otuz bir fonksiyonun tamamı bulunmaz.  Bütün masallarda 
bulunması zorunlu olan bir tek  fonksiyon vardır: O da “kötülük” yahut “yokluk” adı verilen fonksiyondur. 
Bütün olağanüstü masallar, yapılan bir kötülüğün bir kahramanın çabasıyla ortadan kaldırılışının hikâyesidir. 
Masallarda fonksiyon sayısı değişik olabilir; ancak bunların sıralanışı, dizilişi daima aynı kalır.  

Propp’un tespitine göre olağanüstü bir masalda otuz bir fonksiyon bulunabilir.Bu fonksiyonlar  
şunlardır: A. Hazırlık Bölümü: 1) Ailenin üyelerinden birisi evden uzaklaşır. Sembol : e. 2) Masal 
kahramanına bir yasak bildirilir. Sembol : k. 3) Kahraman bildirilen yasağı mutlaka çiğner. Sembbol : q. 4) 
Düşman bilgi elde etmeye çalışır. Sembol : v. 5) Düşmana bilgi verilir. Sembol : W. 6) Düşman, kurbanı 
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aldatmaya çalışır: Sembol: J. 7)Kurban aldanır. Sembol: g. B)  Birinci Kısım: 8) Düşman ailenin bir üyesine 
zarar verir. Sembol: X . Yahut ailenin fertlerinden birinin bir şeyin yokluğunu hissetmesi. (Bu ikincisi, 
önceden vuku bulmuş bir kötülük gibidir.) Sembol: x. 9)Yapılan kötülük yahut yokluk haberi yayılır, 
kahraman yardıma çağrılır. Sembol: Y. 10)  Arayıcı kahramanın harekete geçmeye razı olması. Sembol : W. 
11)  Arayıcı kahramanın yola çıkması. Sembol : ↑.12) Arayıcı kahramanın bağışçı tarafından sınavdan 
geçirilmesi. Kahraman başardığı takdirde büyülü bir nesneye yahut büyülü bir yardımcıya kavuşacaktır. 
Sembol : D. 13) Müstakbel bağışçıya kahramanın tepkisi. Sembol : H. 14) Kahramanın büyülü vasıtayı elde 
etmesi. Sembol : Z. 15) Kahramanın aranan nesnenin bulunduğu yere ulaştırılması. Sembol: R. 16) 
Kahraman ve düşmanın savaşı. Sembol: L. 17) Kahramanın daha sonra tanınmak için  işaretlenmesi. Sembol: 
M. 18) Düşmanın yenilmesi. Sembol: V. 19) Masalın başlangıcındaki kötülük yahut yokluğun giderilmesi. 
Sembol: E. C) İkinci Kısım: 20) Arayıcı kahramanın geri dönüşü. Sembol : ↓. 21) Kahramanın düşman 
tarafından takip edilmesi. Sembol: P. 22) Kahramanın takipten kurtulması. Sembol: S. 23) Kahramanın 
kimliğini gizleyerek ülkesine dönmesi. Sembol: O. 24) Sahte kahramanın asılsız iddialarda bulunması. 
Sembol: F. 25) Kahramana zor bir görevin teklif edilmesi. Sembol: T. 26) Kahramanın görevi başarması. 
Sembol: A. 27) Kahramanın tanınması. Sembol: I. 28) Sahte kahramanın veya düşmanın maskesinin 
düşürülmesi. Sembol: Dv. 29) Kahramanın yeni bir fizikî görünüm kazanması. Sembol : Tr. 30) Düşmanın 
cezalandırılması. Pu. 31) Kahramanın evlenmesi ve tahta çıkması. Sembol: N. 

Olağanüstü masallardaki bu hareketlere fonkisyon adı verilir; ama masallarda bulunan her hareket 
fonksiyon değildir. Burada sorulması gereken soru şudur: Masalda hangi hareketler birer fonksiyon olarak 
algılanacaktır? 

Burada fonksiyon fikri hakkında kısa bir açıklama yapmamızda yarar vardır: Bir hareket fonksiyon 
olarak anlamını diğer hareketlerden  alır: Beyaz bir baston, bir görme özürlü tarafından taşındığında farklı bir 
fonksiyon, moda olarak taşındığında farklı bir fonksiyon yüklenir. Bu durumda fonksiyonu belirleyen nesne 
değil onu taşıyan şahıstır. Aynı şekilde sivri bir demir parçası bulunduğu yere göre farklı fonksiyonlara sahip 
olur: Saat kadranında yer alıyorsa akrep yahut yelkovan, dikiş dikmekte kullanılıyorsa iğne fonksiyonu 
üstlenir. Akrep yahut yelkovanı, birbirlerinden boy farkıyla ayırt ederiz. Akrebi akrep saymamız onun sivri 
bir demir olmasından değildir, diğer sivri demirden kısa olmasıdır. Aynı şekilde masalda bir fonksiyonu 
diğer fonksiyonlardan ne olduğuyla değil, hangi amaçla kullanıldığıyla ayırt edebiliriz. Sivri demir parçası, 
kullanılışına göre akrep yahut iğne fonksiyonunu yüklenir. Aynı şekilde bir masalda devle savaş hareketi, 
kendisinden önce yahut sonra olanlara göre sınama yahut mücadele fonksiyonu adını alır.   Bir masalda 
birçok seyahat motifi bulunabilir. Bunlardan hangisinin arayıcı kahramanın yola çıkması fonksiyonu olarak 
belirleneceğini aynı şekilde, kendisinden önceki ve sonraki fonksiyonlara bakılarak tespit edebiliriz. Ayrıca 
bu hareketi kimin yaptığına bakılır. Masalda herhangi bir kahramanın yola çıkması bir fonksiyon olmadığı 
halde Keloğlan’ın  yola çıkması bir fonksiyondur. 

Uygulama: Öğrencilerin fonksiyonları bulabilmeleri için onlara değişik masallar üzerinde fonksiyonları 
tanıma çalışmaları yaptırılmalıdır. Bazı fonksiyonlar ilk bakışta fark edilebilecek kadar kolaydır: Mesela, 
öğrenciler, bir masalın başında bulunan aile bireylerinden birisinin evden uzaklaşması foksiyonunu hemen 
bulacaklardır. Mesela, baba çocuklarını evde bırakarak odun kesmeğe ormana gitmiştir. Öğrenciler, buradaki 
evden uzaklaşma fonksiyonunu hemen fark edeceklerdir. Fakat bir başka masalda, babanın ölümünün evden 
uzaklaşma fonksiyonunun en kuvvetli şekli olduğunu fark edemeyebilirler. Öğrencilerin fonksiyonları doğru 
bulabilmeleri, deneyimlerinin artmasıyla mümkün olabilecektir. Örnek masalımızda bulunan fonksiyonlar 
şunlardır:   

Keloğlan’ın annesi padişahın kızını ister. Padişah, Ali Cengiz oyununu öğrenir de gelirse  kızını 
Keloğlan’a  vereceğini söyler. Dikkat edilirse burada padişah, bir şeyin eksikliğini hissetmektedir. Bu, bir 
şeyin yokluğunun hissedilmesi fonksiyonudur: Bunu sembolik olarak ( x ) ile göstereceğiz. Bilindiği gibi 
yokluk olağanüstü masallarda kötülüğün bir şeklidir. Keloğlan’ın annesinin oğluna “Padişah sana kızını 
verecek; ama Ali Cengiz oyununu öğrenmeni istiyor.” demesi,  Kötülük yahut eksiklik haberinin yayılması ( 
Y ) fonksiyonudur. Keloğlan’ın annesine “ Ondan kolay ne var, hemen gidip Ali Cengiz’i bulalım.” demesi 
“Arayıcı kahramanın harekete geçmeye razı olması ve karar vermesi” fonksiyonudur: ( w ). Keloğlan’ın Ali 
Cengiz’i bulmak üzere annesiyle yola çıkması yola çıkma fonksiyonudur: ( ↑ ) Ali Cengiz’in Keloğlan’ı 
evine götürmesi “kahramanın aranan objenin bulunduğu yere götürülmesi” fonksiyonudur: ( R ). Ali 
Cengiz’in kızının Keloğlan’a acıması,  ( D ) ve sınamaya tepki ( H ) fonksiyonlarıdır.  Yine Ali Cengiz’in 
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kızının Keloğlan’a “Babama oyunları öğrenemedim de, öğrendim dersen seni öldürür” demesi, Keloğlan’a 
bir büyülü vasıtanın verilmesi fonksiyonudur: ( Z ). Keloğlan’ın sihirli oyunları öğrendiği halde öğrenmedim 
diyerek Ali Cengiz’i aldatması, mücâdele ( L ) ve zafer ( V ) fonksiyonlarıdır. Keloğlan’ın sihirli oyunları 
öğrenmesi, masalın başlangıcındaki eksikliğin yahut yokluğun giderilmesi anlamına gelir. Böylece kötülük 
yahut yokluk ortadan kalkmış olur. Oyunları öğrenen Keloğlan’ın memleketine dönmek üzere hareketi, geri 
dönüş fonksiyonudur:  ( ↓ ). Ali Cengiz’in, Keloğlan’ın oyunları öğrendiğini anlayıp onu takip etmesi, takip 
fonksiyonudur: ( P ). Keloğlan’ın öğrendiği sihirli oyunlar vasıtasıyla takipten kurtulması, kurtulma 
fonksiyonudur: (  S  ) . Keloğlan’ın Padişahın kızının kucağına bir demet gül olup düşmesi, aynı şekilde 
padişahın huzurunda Ali Cengiz’den kurtulmak için darı olup yerlere saçılması, kahramanın kimliğini 
gizleyerek ülkesine dönmesi fonksiyonudur: ( O ).  Keloğlan’ın tilki kılığına girerek tavuk kılığına girmesi 
ve Ali Cengiz’i yutarak yemesi düşmanın cezalandırılması fonksiyonudur: ( Pu ). Keloğlan’ın Ali Cengiz’i 
öldürdükten sonra güzel bir delikanlı haline dönüşmesi, kahramanın dönüşümü,  transformasyonu 
fonksiyonudur: ( Tr ). Keloğlan’ın Padişah’ın kızıyla evlenmesi, düğün fonksiyonudur: (N). 

Bu durumda masalın fonksiyonları şu şekilde şematik olarak gösterilebilir:  

x Y w    ↑  R  D-H Z L-V  ↓ P S O Pu Tr N 

Böyle bir fonksiyon analizi çalışmasının ancak lise düzeyinde uygun olacağını düşünüyoruz. Batılı 
ülkeler, bu seviyede bir analizi lise düzeyinde öğrencilerine kavratmaktadır. Bu şemanın elde edilmesi, 
öğrencilerin masalın değişmeden aynı kalan soyut yapısını kavramalarına ve onu daha derinden  
anlamalarına yardımcı olacaktır. Buradaki hareketlerin masalın şahıs kadrosu ile ilişkisinin kavranması ise 
masaldaki rol paylaşımının kavranmasına imkân hazırlayacaktır. Öğrenciler, ancak bu çalışmaları yaptıktan 
sonra masalın derin yapısını kavramaya ve üniversite düzeyinde anlambilimsel “sem” analizleri yapmaya 
hazır hale geleceklerdir.  

III.  KATILANLAR / AKTANLAR ANALİZİ (Masalda Yer Alan Şahıslar ve Bu Şahısların  
Yüklendikleri Fonksiyonlar) 

Fonksiyonların kavranması ile masalın şahıs kadrosunun kavranması arasında sıkı bir ilişki vardır.  
Diğer taraftan şahıs kadrosunu tespit etmeden fonksiyonların doğru olarak tespit edilmesi mümkün değildir. 
Şahıs kadrosunun ve fonksiyonların doğru olarak tespiti, çok zaman karışık yapılı masallarda birçok sınama-
yanılma denemesinin yapılmasından sonra mümkün olabilmektedir.  

Masal kahramanları, derinliği olmayan kişilerdir. Onlar hayatta görüldüğü gibi hem iyi yönleri hem kötü 
yönleri olan şahıslar değildir ya iyidirler ya kötüdürler. Basmakalıp, “stéréotypes” kahramanlardır. Bununla 
birlikte olayın gelişimi içinde, faydalı ve zararlı olabilen roller üstlenebilirler. Yani onlar, iyi ve kötü olarak 
olaylara girerler; ama mesela düşman, yaptıklarıyla kahramana hem zarar verebilir hem yarar sağlayabilir. 
Yani üslendiği fonksiyonlar farklı olabilir.     

Propp,  masallarda yedi temel şahıs olduğunu tespit etmiştir. Bunlar, bildiğimiz anlatı kahramanı 
anlamına gelmezler. Bunlar, insan, canlı, cansız olabilir yani birer temel rol anlamındadırlar. Bir şahıs birden 
fazla rolü üstlenebildiği gibi, bir rol birçok şahıs tarafından oynanabilir. Bu durumda yedi masal 
kahramanının masaldaki yedi kişi anlamına gelmediğini önemle belirtmek ve öğrencilerin dikkatini bu 
konuya çekmek gerekmektedir. Bu, kişilerin ve kişileştirilmiş nesnelerin masallarda yedi tarz rol 
yüklenebildiği anlamına gelir. Bu rolleri yüklenenlerin görevleri, yani yükleneceği fonksiyonlar Propp 
tarafından şahısların hareket alanları olarak tespit edilmiştir.  Masaldaki yedi rolün fonksiyon paylaşımı 
Propp’a göre şöyledir: 

1) Düşmanın hareket alanı :  Kötülük yapma (X), Savaş, kavga, yarışma (L), Takip (Pr). 

2) Bağışçının hareket alanı : Büyülü vasıtanın verilmesi (D) ve (Z). 

3) Büyülü yardımcının hareket alanı : Kahramanın yer değiştirmesi (R), Kötülüğün telafisi (E)., 
Takipten  kurtulma (S), Güç görevin yapılması (A), Kahramanın şekil değiştirmesi (Tr). 
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4) Aranan nesne (Prenses) ve Yönlendiriciye (Padişah) bağlı hareket alanı: Güç görevin teklifi (T), 
İşaretleme (M), Sahte kahramanın maskesinin düşürülmesi (Dv), Kimlik belirleme (I), İkinci düşmanın 
cezalandırılması (Pv), Düğün, Evlenme (N). 

5) Yönlendirici’nin hareket alanı: Arayıcı kahramanı sefere gönderme. 

6) Arayıcı kahramana bağlı hareket alanı: Karar verme ve yola çıkma ( W ↑ ), Bağışçının isteklerini 
yapma (H), Düğün, evlenme (N). İlk fonksiyon (W), arayıcı kahramanı tanımamızı sağlayan en önemli 
harekettir. Kurban kahraman, diğer kahramanların faaliyetlerine sadece pasif bir şekilde katılır. 

7) Sahte kahramana  bağlı hareket alanı: Karar verme ve yola çıkma  ( W ↑ ), bağışçının isteklerine 
karşı tepki. Bu tepki çok zaman olumsuzdur. Asılsız iddialarla başarıyı sahiplenmeye çalışma (F). 

Uygulama: Örnek masalımızdaki şahıs listesi şöyledir: 1) Keloğlan, 2) Keloğlan’ın Annesi, 3) 
Kapıcılar, 4) Padişah, 5) Ali Cengiz, 6) Ali Cengiz’in karısı, 7) Ali Cengiz’in Kızı, 8) Avcılar, 9) Padişahın 
kızı.  Bu listeyi Propp’un şahıs kadrosuna yerleştirirsek şu tabloyu elde ederiz:  

1) Düşman : Ali Cengiz.  Kötülük yapma (X), Savaş, kavga, yarışma (L), Takip (Pr) . Ali Cengiz bütün 
bu fonksiyonları yerine getirmiştir.  

2) Bağışçı : Ali Cengiz’in Kızı ve Ali Cengiz’in Karısı:  Sihirli  vasıtanın verilmesi (D) ve (Z) 
fonksiyonlarını gerçekleştirmişlerdir. 

3) Büyülü yardımcı : Ali Cengiz’in kızının öğrettiği sihirli sözler. 

4)Aranan nesne (Prenses) ve Yönlendiriciye (Padişah) bağlı hareket alanı: Padişahın kızı. Düğün, 
Evlenme (N). 

5) Yönlendirici: Padişah. Arayıcı kahramanı sefere gönderir. 

6) Arayıcı kahraman: Keloğlan. Karar verme ve yola çıkma ( W ↑ ), Bağışçının isteklerini yapma (H), 
Düğün, evlenme (N). İlk fonksiyon (w), arayıcı kahramanı tanımamızı sağlayan en önemli harekettir. Kurban 
kahraman, diğer kahramanların faaliyetlerine sadece pasif bir şekilde katılır. 

7) Sahte kahraman: Örnek masalımızda yoktur. 

Görüldüğü gibi,  incelediğimiz masalda dokuz kişi olduğu halde bile Propp’un  yedi şahıslı kadrosunun 
masalda tam olarak bulunmadığı görülmektedir. Bunun sebebi, bir rolü birden fazla şahsın yüklenmesidir. 
Masallarda bunun tersi de mümkündür: Aynı şekilde bir şahsın birçok rolü yüklenmesi de mümkündür: 
Örnek masalımızda, Ali Cengiz’in karısı ve kızı tipik bir bağışçı rolü üstlenmiştir. Propp yönteminin masalı 
kavramamıza getirdiği en önemli katkılardan birisi bu rol anlayışıdır. Bunun öğrencilere kavratılması zor 
olmakla birlikte gereklidir. 

A.J. Greimas, Propp’un yedili rol dağılımını altıya indirmiş ve bunlara “Katılanlar” (Actant) adını 
vermiştir. Araştırma ve incelemelerde, ilk öğretimin ikinci devresinde ve liselerde günümüzde Greimas’ın 
Propp’u sadeleştirerek elde ettiği  bu sınıflandırma kullanılmaktadır. Greimas’ın “Katılanlar/Aktanlar” listesi 
şöyledir: 

1) Yardımcılar (Les adjuvants): Mücadelesinde arayıcı kahramana yardımcı olan şahıslar ve 
elementlerdir. 

2) Özne (Le sujet) : Hikâyenin kahramanıdır. 

3) Muhalifler (Les opposants) : Mücadelesinde arayıcı kahramana karşı koyan, engel çıkaran şahıslar 
ve kuvvetlerdir.  

4)Yönlendirici (Le destinateur ): Kahramanı göreve çağıran, görevlendiren şahıs ve kuvvetlerdir. 

5)Nesne (L’objet ): Kahramanın elde etmek istidiği nesne yahut ulaşmak istediği amaçtır.  
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6)Yararlanan (Le destinataire ): Kahramanın çalışmalarını adadığı somut yahut soyut şahıstır.  

A. J. Greimas, masaldaki rol dağılımını şöyle bir tablo ile pratik bir hale getirmiştir: Buradaki her 
unsura “masalın katılanları yani aktanları” adını vermiştir.  

Yönlendirici 

(Destinateur) 

   → NESNE 

(Objets) 

    ← Yararlanan 

(Destinataire) 

        ↑   

Yardımcı 

(Adjuvants) 

  →  ÖZNE      ← Düşman 

(Opposants) 

Masala katılan bu aktanları ve aktanlar arasındaki ilişkiyi kolayca anlayabilmek için küçük bir masal 
hayal edelim:  

“Bir Padişah’ın kızının kıymetli bir tacı varmış. Bir dev bu tacı çalmış. Padişah, Keloğlan’ı bu tacı 
bulması için görevlendirmiş. Keloğlan sihirli bir kılıç yardımıyla devi yenmiş ve tacı geri almış. Padişah’ın 
kızıyla evlenmiş.” Bu küçük masalda, Padişah yönlendirici, Keloğlan özne, dev düşman, sihirli kılıç 
yardımcı, taç nesne, padişahın kızı yararlanandır.  

Yapılan uygulamalar, masalın temel yapısını teşkil eden bu aktanlar şemasının 12-15 yaş gurubu 
öğrencileri tarafından kolayca kavrandığını göstermiştir. Bundan dolayı ilk öğretimin ikinci devresinde 
masal incelemelerinde bu tablodan yararlanılabileceği görüşündeyiz. Gerek anlatıya dayalı metinlerin 
anlaşılmasında, gerek yaratıcı yazı yazma aşamalarında bu tablonun kavranılmış olması, öğrencilere geniş 
imkanlar sunmaktadır.  

Bu şema bize masalın temel unsurlarını görme imkânı verecektir: Yönlendirici ve yararlanan şahıs, 
kahraman ile bir sözleşme yapar. Bunlar arasındaki ilişki, bir bildirişim (communication) ilişkisidir. 
Keloğlan, padişahın ne istediğini öğrenir ve gerekeni yapar. Öyleyse, Özne-Yönlendirici-Yararlanan ilişkisi, 
temelde bir “BİLMEK” ilişkisidir. Özne ile nesne arasındaki ilişki, bir arzu etme “İSTEMEK” ilişkisidir. 
Yardımcı ile düşman arasındaki ilişki ise bir savaş ilişkisi,  bir muktedir olma, gücü yetme 
“YAPABİLMEK” ilişkisidir. 

Uygulama: Örnek masalımızda Padişah Yönlendiricidir, kızı ile birlikte Yararlanan şahıstır, Ali 
Cengiz oyunlarını görmek istemiş ve görmüştür. Keloğlan Özne, Ali Cengiz Oyunları Nesnedir. Keloğlan’ın 
annesi, Ali Cengiz’in kızı ve karısı, öznenin Yardımcıları, Ali Cengiz ise Düşmanıdır.  

IV. MASALIN ÜST YAPI ANALİZİ (SUPER-SUTRUCTURE), ANLATI SÖZDİZİMİ (Sentaksı) 

Bremond Modeli: Bu model, 12-15 yaş gurubunun daha kolaylıkla kavrayabileceği bir şema 
sunmaktadır. Esas olarak masalların üst-yapısını (super-structure) gösterir. Bu teoriye göre bir anlatı, 
dönüşüm (transformasyon) vasıtasıyla bir halden başka bir hale geçişin hikâye edilmesi olarak tanımlanır.  
Her masal yahut her anlatı, bir başlangıç hali ile başlar. Başlangıç hali aslında önceden teşekkül etmiş bir 
denge halidir. Sonra, bozguncu bir güç bu dengeyi bozar. Bunun üzerine  bir karşı  güç harekete geçer, 
dengeleyen bir kuvvet görevi yapar. Sonra yeni bir denge kurulur. Kurulan denge, başlangıç halindeki 
dengeye benzer, fakat onunla eşdeğerli değildir, aynı değildir. Bremond böylece anlatıyı beş temel bölüme 
ayırır. Bu modeli bir şemayla şu şekilde gösterebiliriz:  

 
   ÖNCE                        ŞİMDİ    SONRA 
Başlangıç hali 
     DENGE 

         Dönüşüm, dinamik olgular 
              TRANSFRMASYON 

   Sonuç 
    DENGE 

 Bozguncu 
kuvvet, 
Provokasyon 

Hareket Dengeleyen 
kuvvet 
 

 

         1          2        3         4         5 
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Bu şemadan şu sonucu da çıkarabiliriz: Her anlatıda aslında iki tip epizot vardır: 1) Hal tasviri olan 
epizotlar: Bunlar denge yahut dengenin bozulmasıdır. 2) Bir halden başka bir hale geçişi tasvir eden 
epizotlar. Öğrencilerin bu iki tip epizotu kavramaları anlatının yapısını kavramalarını kolaylaştırmaktadır.  

Uygulama: Örnek masalımızda Padişah’ın ve Keloğlan’ın masalın başlangıcındaki halleri ilk denge 
halidir. Padişah’ın Ali Cengiz oyununun eksikliğini hissetmesi bir yokluktur, dolayısıyle dengenin 
bozulmasıdır. Bu oyunun öğrenilmek istemesi ise bir güç arayışıdır. Keloğlan’ın harekete geçmesi, 
mücadelesi, harekettir, aksiyondur, dönüşümü hazırlayan dinamik olgulardır. Keloğlan’ın Ali Cengiz 
oyununu öğrenmesi, dengeleyen kuvvetin dönüşümü (transformasyon) tamamlamasıdır. Keloğlan’ın 
yakışıklı bir delikanlı olması, dönüşümü gerçekleştirmesidir. Padişah’ın bu oyunu tanıması, Keloğlan’ın 
evlenmesi, yeni dengenin kurulmasıdır. Masal, bu haliyle ilk bakışta sanıldığı gibi sadece kahramanlarının 
mutsuzluktan mutluluğa geçişinin hikâyesi değil, bir gücü (Ali Cengiz Oyunu) ele geçirişin ve onun vasıtası 
ile değişimin hikâyesidir. 

Masalın temel kuruluşu, öğrencilere Bremond’un ve Larivaille’in sözünü ettiğimiz beşli modeliyle 
açıklanabileceği gibi dörtlü bir anlatı bölümlemesi ile de kavratılabilir: Her anlatıda yapılacak bir iş vardır. 
Bir de  bu işi yapan bir özne vardır. Öznenin ayrıca bu işi  yapabilme gücünde olması gerekir. Bir de öznenin 
bu işi yapması için yönlendirilmesi lâzımdır. Sonuçta özne tarafından yapılan işin takdir edilmesi, yani 
ödüllendirilmesi veya cezalandırılması gerekir. Bu bölümlere anlatı bölümleri (séquence narrative) denir. 
Anlatı bölümleri, olguların mantıkî bir tarzda dizilişinin kavranmasını sağlamaktadır. Masalların ve anlatıya 
dayalı metinlerin mantıkî düzenini şu tablo ile gösterebiliriz.8

 

YÖNLENDİRME 
Manipulation 

  TAKDİR 
Sanction 

 GÜÇ 
Competance 

İŞ, İCRA 
Performance 

 

 

Unutmamak gerekir ki bir masalda yahut herhangi bir  anlatıda bu bölümlerin hepsinin bulunması şart 
değildir.  Bölümler, karşımıza değişik bir sıralama içinde de çıkabilir. Anlatı bölümlemesi, metnin gizli 
göstergebilimsel organizasyonunu kavramak için analizci tarafından kurulmuş, ön varsayımsal bir yapıdır.  

Uygulama:  Örnek masalımızda yönlendiren Padişah, güç, Keloğlan’ın iradesi ve sihirli sözler, iş, Ali 
Cengiz’in yenilmesi ve oyunlarının ele geçirilmesidir. Bu masalda yapılan iş, gücün ve bilginin elde 
edilmesidir. Padişah’ın kızını Keloğlan’a vermesi de “takdir” bölümüdür.  

SONUÇ: On-on sekiz yaş gurubu öğrencileri ile birlikte yapılan masal incelemelerinde fonksiyon 
analizi, katılanlar analizi ve yapı analizi  yöntemlerinden yararlanılması, anlatının daha derinden ve doğru 
kavranmasını sağlamaktadır. Örnek masalımızı sadece klasik yöntemle inceleseydik  ancak şunu 
söyleyebilirdik: Keloğlan istediğine ulaşmış, muradına ermiş, Padişah’ın kızıyla evlenmiştir. Önerdiğimiz 
analizleri yaptıktan sonra ise Keloğlan ve Padişah’ın bir dönüşüme uğradığını,  bilgi ve güce ulaştığını 
söyleyebiliyoruz. Öyleyse örnek masalımız, sadece bir mutluluk hikâyesi değildir, bilgiye ve güce 
kavuşmanın hikâyesidir. 

 

 
 

                                    
8 Rıza Filizok, Yapısal Metin Analizi, Temel Kavramlar,  
http://www.ege-edebiyat.org/modules.php?name=News&file=article&sid=69&mode=nocomments&order=0&thold=0
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GİRİŞ 

Çocuğun her yönüyle sağlıklı yetişmesi için başta aileye, çevreye, sonra da radyo televizyon gibi 
iletişim araçlarına ve elbette eğitim kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda, yazılı ve 
görsel birer uyaran olarak “çocuğa göre”lik ilkesine uygun yazılmış ve gelişmiş ülkelerin üzerinde titizlikle 
durdukları yazınsal çocuk kitapları da çok önemli bir işleve sahiptir. Dilin anlatım olanaklarını, 
zenginliklerini, inceliklerini; kısaca tüm özelliklerini yansıtan ve çocuğa uygun kurguların yer aldığı, onların 
gelişim özelliklerine uygun bu kitaplar, okulöncesi dönemden başlayarak ortaöğretim çağına kadar uzanan 
evrede çocuğun dilsel gelişiminin yanı sıra, bilişsel, duyuşsal, kişilik ve toplumsal gelişiminde de çok önemli 
bir etkiye sahiptir. Kendisine göre yazılmış kitaplardaki kahramanlarla özdeşim kuran çocuk, orada yazarın 
sezdirmeyi amaçladığı iletilerle, farkında olmadan, bilişsel ve duyuşsal olarak zenginleşecek, kişiliği 
gelişecek, toplumsal ve kültürel değerlerin yer aldığı kitaplar yardımıyla da içinde bulunduğu topluma ve 
dünyaya uyum sağlamayı, bu arada farklılıkları görerek hoşgörülü olmayı öğrenecektir.  

Bilişsel gelişim 

Bilişsel alan, bireyin öğrendiği davranışlardan zihinsel yönü ağır basan davranışların bulunduğu alandır. 
Bilişsel gelişim ise, çocuğun, zihinsel beceri ve yeteneklerinde sürece bağlı olarak oluşan değişikliklerdir. 
Gander ve Gardiner (2001:166)’e göre bilişsel terimi; bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, sorun çözmeyi, 
kavramları ve düşünmeyi, yani zihni içine alır. Gander ve Gardiner (2001:207), dil gelişimi ile birçok bilişsel 
becerinin ilişkili olduğunu belirtir: “Bunların arasında konuşma seslerini ayırt etme ve anımsama yeteneği, 
dili dinleyerek kurallarını keşfetme yeteneği, kavramları ses örüntüleriyle birleştirme yeteneği, ses 
çıkarmaya esas olan kasları kontrol etme yeteneği, düşünceleri sözcüklere dönüştürme yeteneği vardır. Öte 
yandan, dil becerileri... dil bilgi iletişimini, özellikle soyut bilgi iletişimini kolaylaştırmaktadır.”  

Norton’a göre, görsel ve işitsel algılar gelişmeden yazının sunduğu iletileri duyumsamak; bellek 
gelişmeden de yapıtlardaki ilişkileri kavramak olanaksızdır. Ona göre, bilişsel süreçlerin gelişmesinde 
yazının önemli bir işlevi vardır. Özellikle çocuk edebiyatı, “gözlemleme”, “karşılaştırma”, “sınıflandırma”, 
“uygulama”, “eleştirme” yapma olanakları yaratır ve böylece, çocuklarda düşünme ile ilgili bazı temel 
işlemlerin gelişmesine katkı sağlar (Akt.: Sever, 2003:39).  

Adodo (2001)’ya göre, çocuk için, “gerçek” ile “düşsel olan” birbirine benzer, buluşur ve atbaşı gider. 
Onun gerçek yaşamıyla düşsel yaşamı aynı yoğunlukta, aynı güçtedir. Bunlar, zorlanmadan, aynı rahatlıkla, 
aynı güvenle, bütünüyle aynı anlama, birinden ötekine geçebilir. Bir yazınsal tür olarak şiir, ona düşler 
eşliğinde, gerçeğin yolu üzerinde, düş gücünün delice eğlendiği bir evren açar. Böylece de çocukların düş 
gücünü geliştirir. Popet ve Roques (2002:21)’a göre yazınsal türler, özellikle de masal yoluyla anlatma 
becerisini kazanmak zihinsel (ussal), dilsel, anlatısal ve toplumsal olmak üzere dört tip etkinliğin gelişmesini 
sağlar. Zihinsel (ussal) etkinlikler şunlardır: 

          * Belleğine yerleştirme, 
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          * Çözümleme (inceleme, analiz etme), 

          * Önceden sezme, kestirme, 

          * İlişki kurma, 

          * Yapılandırma, 

          * Düşselliği geliştirme. 

Okulöncesi dönemdeki çocuklar okumayı bilmediğinden yazınsal metnin yalnızca dinleyicileri 
durumundadırlar. Bu dönem öğrencilerine öykü, masal gibi metinler okumak öncelikle onların bilişsel 
gelişimlerine katkı sağlar, ussal becerilerini geliştirir. Alpöge (2003:32)’ye göre, çocuklar kendilerine 
okunan nitelikli kitaplar sayesinde olayların bir sıra izlediğini ve buna bağlı olarak neden-sonuç ilişkisini 
öğrenirler; çünkü öyküler böyle bir sıra içerir. Öykülerin bir başı, gelişmesi ve sonu vardır ve genellikle 
bunlar bir problem ve çözümü üzerine kurulur. Bu tür kitapları okuyan çocuk, problemlere nasıl çözüm 
bulunduğunu görerek, insan yaşamında çok önemli bir yeri olan problem çözme becerilerini geliştirir. 
Oğuzkan (1993:135)’a göre, problem çözme, yeni olay ya da durumlar karşısında var olan ilişkileri ortaya 
çıkarma, yeni ilişkiler kurma ve güdülen amaca göre belli bir sonuç elde etme işidir. Her şeyden önce belli 
bir amaca erişmek için karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı içermektedir 
(Oğuzkan, 1985:127).  

Kanada’nın on eyaletinden biri olan Saskatchewan’da, Eğitim Bakanlığı (1999), ilköğretim 3. sınıf 
öğrencileri için “Toplumsal İlişkiler, Çatışmaların Çözümü” adlı bir “Model Ünite” hazırlamış; her yerde, 
özellikle de okullarda var olan ve çeşitli nedenlerle kendini gösteren sorunları çözmede çocuk yazınından 
yararlanmayı amaçlamıştır. Bu “Model Ünite”ye göre, öğretmenler de ebeveynler gibi, çocuklara sorunları 
ve çatışmaları şiddete başvurmadan çözmeyi öğretmenin önemini kabul ediyorlar; ancak ders programlarının 
çok yüklü ve ağır olduğunu ileri sürerek sorun çözme becerisini sınıfta öğretme düşüncesini 
gerçekleştiremiyorlar. Yine bu üniteye göre çatışma ya da sorun, çocuklar için yazılan yazınsal yapıtlarda, 
öyküyü sürekli olarak harekete geçiren ve onu başlatan önemli bir öğedir ve çocuk edebiyatı işlenecek 
durum ve olaylar bakımından oldukça zengindir. Öğrenciler, çeşitli öyküler okuyarak farklı çatışma 
durumlarını görselleştirebilir, öykülerdeki kahraman ve karakterlerle özdeşleşebilirler. Oradaki modelleri 
gözlemler ve sorunları farklı biçimlerde çözme yollarını görürler. Yazın, ayrıca birçok karakterin tepkileri 
arasında, çocukların bir sorunun farklı yönlerini düşünmelerine de yardım eder. Onlara, yaşamlarında bir 
sorunla karşılaştıklarında, plan yapmayı, harekete geçmeyi, kendi eylem ve seçeneklerini oluşturmayı ve 
bunların sonuçları üzerinde düşünmeyi öğretir. 

Bu durumu Türk çocuk yazınından örneklemek gerekirse, Dölek’in “Yeşil Bayır” (1999) adlı kitabında 
özellikle iki sorun vardır romanı sürükleyen: Atay’ın, arkadaşı Bülent’ten gizlice aldığı oyuncak otomobili 
sezdirmeden nasıl geri verebileceği ve Hüseyin’in hasta annesi için ameliyat parasının nasıl toplanacağı. İlk 
sorun Atay’ın dedesinin de yardımıyla iletişim becerisi kullanılarak çözülür. İkinci sorun ise, çocukların 
aralarında çalışarak topladıkları parayı Hüseyin’in babasına vermeleri ve daha sonra ailelerini de bu sürece 
katmalarıyla çözülür. Bu kitabı okuyan çocuk, kitaptaki kahraman(lar)la özdeşim kurarak yaşamda 
karşılaşabileceği bu tür sorunları nasıl çözeceğini öğrenecek, bilişsel gelişimin bir basamağını böylece 
çıkacak, yaşama böyle hazırlanacaktır.  

Çocuk kitapları, çocukların birçok durum, olay ve yer konusunda bilgi ve deneyim edinmelerine de 
katkı sağlar. Çocuklar, hem kendi ülkelerini hem de değişik ülkeleri bu yolla tanıyabilirler. Geçmişte 
yaşayan insanların yaşam koşullarını görür, şimdi ve gelecekle ilgili yorum yapma olanağı bulurlar. 
Dayıoğlu, “Kafdağının Ardına Yolculuk” (1998) adlı kurgusal olmayan yazın kitabında, okurla birlikte 
Singapur’a, Tayland’a, Tayland’ın başkenti Bangkok’a, Filipinler’in başkenti Manila’ya, Japonya’ya, Hong 
Kong’a, Kore’de bulunan Seul kentine, buralarda yaşayan halklara, inançlara, kültürlere, teknolojilere doğru 
uzunca bir yolculuk yapar. Bu arada başka halklara özgü o kadar çok şey öğrenir ki okur, bu gezegende 
kendisinden farklı birçok insan tipi olduğunu, bunlara saygı göstermek gerektiğini bilişsel gelişimin önemli 
bir ayağı olarak anlar.  

Nitelikli çocuk yazını ürünleriyle beslenen çocuklar, yazarların kitaplarda işlediği konulardan hareketle 
düşüncelerini oluşturmaya, doğruyu yanlışı ayırt etmeye ve kendi doğrularını yakalamaya başlarlar. En 
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önemlisi ise kendini sevmeyi, kendine değer vermeyi, yaşamdan zevk almayı, içinde yaşadığı topluma 
yararlı olmayı, neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenirler; çünkü bu kitaplarda, yaşamdaki sorunlar ve 
çözümleri sanatçı bakış açısıyla örneklendirilmiştir. Ak’ın “Mavi Eşofmanlı Adam”ı (Kuşlar Kralı Nikola, 
1996) ve öyküdeki küçük kahraman, çocuk okura, sağlıklı olmanın ne denli önemli olduğunu; sağlıklı olmak 
için spor yapmak gerektiğini; dünyayı değiştirmenin ve güzelleştirmenin yolunun ağaç dikmekten geçtiğini 
sezinletmekte; yine böylece çocuğun bilişsel gelişimini desteklemektedir. Yurttaş, “Küçük Çevreciler” 
(Beyaz Bisiklet, 2000) adlı öyküsünde çevreyi korumanın önemini; Güler ise, “Yeşille Mavinin Ölümü” 
(Adım Çocukların Olsun, 1991) adlı öyküsünde doğayı kirletmenin nelere mal olabileceğini duyumsatır. 
Dölek, “İpekkelebeği” (Kestane Şekeri, 2002) adlı öyküsünde, kozanın ne olduğunu,  nasıl oluştuğunu, 
ipeğin bu kozalardan elde edildiğini öğrenir. Gürmen, “Selen’in Ormanı”nda (1999), çocuklara bir yandan, 
erozyonun ne demek olduğunu, nedenlerini ve sonuçlarını doğal bir kurgu içerisinde sunarken, öte yandan da 
onların ormanlara ve çevreye karşı bir duyarlık kazanmalarını sağlar (s.37-38). Gürmen’in “Kim Ne Yapar?” 
(Selen’in Doktor Dedesi, 2002) adlı öyküsü yardımıyla çocuklar çeşitli meslekleri, bu mesleklerde 
çalışanların neler yaptığını, bebeklerin dünyaya nasıl geldiğini, doğum sırasında nelerin yaşandığını, imece 
kavramının ne olduğunu çok eğlenceli bir yolla öğrenebilirler. Yine Gürmen, “Kaymayı Seven Kış” 
(Selen’in Doktor Dedesi, 2002) adlı öyküsünde, bir yılda kaç mevsim olduğunu, bu mevsimlerin adlarını ve 
özelliklerini, bir haftada kaç gün olduğunu, bu günlerin adlarını ve sırasını, bir yılda kaç ay olduğunu, bu 
ayların adlarını eğlenceli bir dille anlatır çocuğa:  

Annesi: “Yıl; yaşlı mı yaşlı, ak sakallı, bembeyaz giysili bir dede. Bu yaşlı dedenin dört tane çocuğu 
var. İsimleri de Kış, İlkbahar, Yaz ve Sonbahar. Bu dört çocuk evlendi ve her birinin üçer tane çocuğu oldu. 
Yani bizim ak sakallı dedenin tam on iki tane torunu var. Torunların isimleri Ocak, Şubat, Mart diye gidiyor. 
Sen zaten torun olan ayların isimlerini ezbere biliyorsun. Yılın çocukları mevsimler, torunları da aylar 
oluyor.” (s.49) 

Duyuşsal (Duygusal) Gelişim 
Yazınsal çocuk kitapları, çocuğun duyuşsal olarak gelişmesine, duyguca eğitilmesine de hizmet eder; 

çünkü duyguları; seçtiği sözcüklerle, kurguladığı olaylarla, yarattığı kahramanlarla; bir başka söyleyişle, 
oluşturduğu kurmaca evrenle en iyi anlatan ve betimleyen kişi sanatçıdır. Öztürk (2001:291)’e göre, 
“İnsanın düşünsel, bilişsel yanı ne denli gelişirse gelişsin, duygular olmadan insan mutluluğu, yaratıcılığı, 
sanatı vb. kalmaz. Bütün ilişkilerimizde, çevreye ve topluma uyumumuzda bu duygusal yanımız bizi 
yönlendirir; yaşamımıza doyum ya da acı verir.”   

Binyazar (1983:58-59)’a göre, kafanın ve duygunun gelişmediği yerde, kaba güç kendini gösterir, 
dostça ilişkilerin yerini düşmanca duygular alır. Temel sorun, insanı duyguca ve kafaca geliştirmektir; çünkü 
kafaca ve duyguca gelişmemiş bir insan da kendini var edebilmek için başka yollar dener. Çotuksöken 
(2003:149)’e göre, yazın insana duygu eğitimi sağlar. Yazınsal yapıtlarda insana ilişkin hemen bütün 
duyular, belirli bağlamlarda çeşitli görünümleriyle sunulur. Başka bir söyleyişle yazın, insanın bütün duygu 
yönünü açar, açıklar, belli eder, bildirir. Çotuksöken’e göre, yazarlar olmasaydı, birçok duygumuzun 
ayırdına varamayacak, onları uygun ortam ve bağlamlarda harekete geçiremeyecek, gerektiğinde de 
denetleyemeyecek; duyguların yaşamımıza kattığı tattan, renkten, sıcaklıktan yoksun kalacaktık.  

Sever (1998:2-3)’e göre, “Çocuğun, gencin yazınsal metinlerle kurduğu iletişim, her şeyden önce bir 
duygu ve düşünce eğitimidir. Bu süreç, bir duyarlık oluşumuna, zenginliğine; kültürel bilinçlenmeye olanak 
sağlar. Çünkü, insanoğlunun tüm serüvenleri, yazarın duyarlık alanına girer; onun duygu, düşünce, düş ve 
düşlem gücüyle beslenerek okura aktarılır. Yazarın yarattığı dünyada, okura sunduğu anlam evreninde, 
insanoğlunun gerçeği söz konusudur.”  

Yazın, kurgusal gerçeklikte rol alan kahramanların yaşadığı duygular ve bu duyguları yaşayış biçimleri 
yardımıyla çocuklara, onların duygularının başka çocuklarda da olduğunu, bunların da doğal ve olağan 
olduğunu, bir duyguyu her bireyin farklı farklı yaşayabileceğini, duyguları ne tür durumlarda ve nasıl 
yaşamak gerektiğini gösterir. Nefret, öfke, kin, intikam gibi olumsuz ve yıpratıcı duygularla nasıl baş 
etmeleri gerektiğine ilişkin ipuçları sunar. Bu arada sevgi, acıma, yardımlaşma gibi duyguların da güzelliğini 
sezdirir. Dölek, “Kestane Şekeri” (Kestane Şekeri, 2002) ve “Ömer” adlı öykülerinde,  akıl sağlığı bozuk iki 
insana, Gamsız İbrahim ve Ömer’e karşı yalnızca kahramanları Çetin,  Gülden ve Ertan’da değil, çocuk 
okurlarında da bir acıma duygusu yaratır. “Kahverengi Giysiler” adlı öyküsünde ise, Dölek, okurunda önce 
mutlu olma duygusunu yaşatır, sonra mutsuzluğu , hüznü, düş kırıklığını duyumsatır. Dağlarca, aşağıdaki 
şiirinde; 
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KARDEŞLİK 

“Birbirimize  
Kardeşim derken   
Neden  
Su içiyor gibiyiz? 
Birbirimize  
Kardeşim derken  
Neden  
Türkü söylüyor gibiyiz? 
Birbirimize 
Kardeşim derken 
Neden doyuyor gibiyiz? 
 (Kuş Ayak, Açıl Susam Açıl, s.59) 

sorularını sorarak ve “kardeşim” derken yaşanan duyguları; su içmek, türkü söylemek ve doymak gibi 
mutluluk verici eylemlerle ilişkilendirerek “kardeşlik” duygusunun önemini vurgular. Çınaroğlu, “Barış 
Düşü” (Şiir Gemisi, 1999) adlı aşağıdaki şiirinde, barış sevgisi izleğini ele almış, kurgusuna bir çocuğun 
gördüğü düşü yerleştirerek çocuklara barışın ne denli önemli olduğunu duyumsatmak istemiştir:  

“BARIŞ DÜŞÜ 

Barış, yaymış eteklerini yeryüzüne 
Gelmiş yanımıza oturmuş 
Barış annemiz olmuş. 
Unutmuşuz geçmişleri 
Savaşlar baştanbaşa silinmiş 
Yazıtlardan, betiklerden, belleklerden. 
Barışa özlem yüklü dizeler 
Tarih öncesi fosiller gibi kitaplarda kalmış. 
Herkes dost, herkes mutlu ne güzel…derken 
Okula geç kaldım bugün barış yüzünden. 
Annem gördüğüm düşü anlamış olmalı 
Uyandırmaya kıyamamış.”        (s.35) 

Yine Çınaroğlu, “Kırda Kabuğu Kırık Kaplumbağa ile Söyleşi” (Şiir Gemisi, 1999) adlı şiirinde; 

“Kim yapabilir bunu  Sen, bütün kötülere inat 
Nasıl bunca acımasız olabilir Böğrüne batan kırık kabuğunun 
Nasıl kıyabilir sana Acısına dayan ne olur  
Kabuğu kırık güzel kaplumbağa? Ölme! 
 
Kim bilir günün birinde 
Kabuğunu kıran eller 
Yapayalnız kalır da doğada 
Bir kaplumbağanın ayak sesini özler.” (s. 49) 

dizeleriyle, hayvan sevgisini işlemiş, çocuğa bu duyguyu sezinletmek istemiştir.  

Kişilik Gelişimi 

Oğuzkan (1993:86)’a göre, kişilik, “1.Bireyin, toplumsal çevresi içinde karşılaştığı ve edindiği 
izlenimlerle oluşturduğu davranış özelliği. 2. Bireyin ruhsal ve toplumsal tepkilerinin tümüne verilen ad. 3. 
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Bir kimsenin kendine göre belirgin bir özelliği olması durumu”dur. Ryan ve Bohlin (1999:9)’e göre ise 
kişilik, bizim düşünsel (entelektüel) ve ahlaki alışkanlıklarımızın toplamıdır (Akt.: O’Sullivan, 2004:640). 
Kişilik gelişimi ise, “İç sistemler ile toplumsal etkiler karşısında sürekli uyum yapma durumunda kalan 
bireyin kişilik yapısı ve biçiminde doğumdan başlayarak olgunluk çağına değin görülen değişmeler”dir 
(Oğuzkan, 1993:86). Sever (2003:47)’e göre kişilik gelişmesi, “Karşılaşılan sorunlara uygun çözümler 
üretebilme, duygularını uygun biçimde gösterme, toplumsal çevreye uyum sağlama gibi kişinin geçirdiği bir 
değişim ve gelişim süreci” olarak değerlendirilebilir. Lickona (1991:51)’ya göre iyi bir kişilik (karakter), iyi 
olanı bilmekten, iyi olanı istemekten ve iyi olanı yapmaktan oluşur. Öztürk (2001:75)’e göre, insanda 
evrimsel gelişmeye bağlı olgunlaşma ve öğrenmeye bağlı bireyleşme-toplumsallaşma süreçleri birbirini 
etkileyerek kişilik gelişir. Kavcar (1999:4)’a göre, “Kişilik gelişmesi, her insanın kendi eğilimlerine, 
yeteneklerine göre gelişmesi, hayatta karşılaştığı yeni şartlara göre izleyeceği yolu kendisinin seçmesi 
demektir. Böyle bir hayat ve eğitim anlayışı, insanda çok çeşitli duyma, düşünme ve hareket etme bilincinin 
bulunmasını gerektirir. İşte edebiyat bu bilinci uyandırmaya yarayan araçların başında gelir.” Marshall 
(1994:48)’a göre, yazın öğretiminin görevlerinden biri de öğrencinin görgüsünü zenginleştirmek ve onu 
değişik yönleriyle insanlığın durumlarıyla ilişkiye sokarak kişiliğini geliştirmektir. 

Çocuklarda kişilik gelişimi oldukça önemlidir; çünkü çocuklar kendilerini anlamaz, tanımaz ve önemli 
olduklarına inanmazlarsa başkalarına değer vermeyi de öğrenemezler. Yazınsal çocuk kitapları, sunduğu 
yaşantı örnekleriyle çocukların kendilerini, yaşam ve insan gerçekliğini tanımalarına ve böylece kendi 
kişiliklerini oluşturmalarına yardımcı olur; çocukların olumlu birer kişilik olarak gelişmelerini sağlar. Sever 
(2003:48)’e göre, “Çocukların önemsedikleri kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını benimseyip 
kendilerine özgü davranışlara dönüştürdüğü bir dönemde, kitaplar yarattığı kahramanlarla, öykünebilecek 
yeni modeller yaratır. Bu modellerin, çocuk gerçekliğine uygun ve onların girişimciliğini destekleyecek 
eylemleri, çocukları da benzer davranışları yinelemeye isteklendirir. Bu süreç, çocuklara kendilerini 
tanımaları, önemli olduklarına inanmaları, başkalarına saygı duymaları gibi kişilik gelişimi için önemli olan 
yaşantıları edinme olanağı yaratır.”   

Çocuklar, yazınsal kitaplarda, bazen kendilerine benzeyen bazen de hiç benzemeyen; bazen benzer 
bazen  farklı duygu ve sorunları yaşayan, kimi zaman kendisiyle aynı kimi zaman da farklı tepkiler gösteren, 
bazen farklı bazen de benzer beklenti ve ilgilere sahip karakterlerle buluşurlar; böylece öteki çocukları 
tanıma olanağı bulurlar. Kendileriyle onları karşılaştırarak kendi duygularını ve yaşadıklarını daha rahat 
anlar, kendi kişilik özelliklerini öğrenirler. Olumlu karakterlerle özdeşim kuran çocuklar, kendileri de böyle 
bir kişilik geliştirmeye özenebilirler. Bunun dışında kendi yeteneklerinin ya da eksikliklerinin de farkına 
varırlar. Kısaca, çocuklara yönelik yazınsal nitelikli kitaplar, içinde barındırdığı olumlu ya da olumsuz insan 
tiplemeleri yardımıyla, çocuğun başkalarını ve kendisini tanımasına yardımcı olur. Böylece çocuk, 
farklılıkların farkına varır, insanı ve insanlar arasındaki kendi yerini öğrenir.  

Çotuksöken (2003:149)’e göre, “Edebiyat, her şeyden önce insana kendi bireyini öğretir. ‘Ben kimim, 
neyim, nasıl bir insanım?’ gibi soruları kendimize sordurur. Bize doğrudan yanıt vermese bile, kimi ipuçları 
sunarak kimi gerçekleri göstererek ya da sezdirerek bir ayna görevi yapar. (…) Edebiyat, insanı insana 
yaklaştırır. Edebiyat yapıtlarında (romanda, öyküde, tiyatro yapıtlarında…) birçok insan tipiyle karşılaşırız. 
Bunların tümü iyi, ahlaklı, yakışıklı kimseler değildir. Aralarında kötü, çirkin, ahlaksız, namussuz… pek çok 
insan tipi de bulunmaktadır. Edebiyat insana tanımadığı, hayal bile edemediği pek çok özlemiyle insan 
tiplerini tanıtmaya çalışır. Bu tanıtma ve yakınlaştırma sürecinde bizde de birtakım duygusal süreçler 
yaşanmaktadır: Sözgelimi edebiyat yapıtlarındaki kimi tipleri, kahramanları beğenir, sever, onlarla 
özdeşleşirken; kimilerine kızar, öfkelenir, kimilerinden nefret eder, elimize geçse öldürmeyi bile düşünürüz. 
İşte edebiyat insanı insana tanıştırırken duygusal bir çember de oluşturur.”  

Adodo (2001), çocuğun gelişimiyle ilgili olarak yazınsal bir tür olan “şiir” üzerinde durur. Ona göre, 
çocuğun büyümek için şiire gereksinimi vardır. Büyümekse, deneyimlerle, heyecanlarla ve düş gücüyle 
gelişmektir (yetişmektir). Büyüme, kendisinin ötesine geçen, kendisinden üstün olan, kendisinin ötesine 
götüren işte bu doğal yönelme ile olmaktadır. Bir çocuk için yaşam deneyimi, zorunlu olarak kendi 
çevresinin dar sınırlarıyla kapalıdır. Çocuğun aradığı şey, bu sınırların dışına hızlı baskınlar yapma fırsatını 
yakalamaktır. İşte şiir, onu onun deneyimsizlik sınırlarının ötesine fırlatmakta, onu bilinmeyene, kendisinin 
ve başkalarının sınırsız düş dünyalarına doğru sıçramalar yapmaya götürmekte, düşsel olanı geliştirmektedir.  
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Deperrois (1999), “Şiirin Kazandırımları” (“Les Enjeux de la Poésie”) başlığı altında, yazınsal bir tür 
olarak şiirin, çocuğun yaşamında önemli bir rol oynayabileceğini ve çocukta imgelem yetisini geliştireceğini 
söyler. Ona göre imgelem yetisi, insan zihninin imgeler üretme ve gerçeğe farklı bir biçimde bakabilme 
yeteneğidir. Şiirsel dil, eğretilemeler (metafor) ve karşılaştırmalar yardımıyla, duygulanma ve heyecanlar 
evrenini canlı ve somut kılarak imgelem yetisinin kendini dile getirmesini sağlar. Şiirsel dil, bellekte yaratıcı 
bir dinamizm yaratmak için günlük basmakalıp betimlemeleri darmadağın eder. Bu olay, şiiri okurken de 
dinlerken de yazarken de olur. Tersten söylersek, dinleyicinin ya da okurun imgelem yetisi aracılığıyla 
uyanmıyor olsaydı, şiirsel dil var olmazdı. (…) Şiir, çocuğun imgelem yetisinin beslenmesini ve 
geliştirilmesini sağlar. Bu da çocuğun kişiliğinin yapılanması, kendisinden emin olması, dünyaya ve öteki 
insanlara açık olması açısından önemlidir.  

Michel Cosem (1983), “Okulda Şiir” (“La Poésie à l’Ecole”) adlı yazısında, “Şiir; dünyanın, kendi 
benliğinin ve başkalarının keşfidir” der (Akt.: Deperrois, 1999). Çocuk, şiirin dünya ile kendi algılaması 
arasında bir aracı olduğunu deneyim ederek özellikle kendisini ve dünyayı şiir sayesinde daha iyi tanır. 
Duyulanmaları (heyecanlanmaları) ve duyguları yansıtmaya çalışarak yaşamı daha iyi anlatır. Böylece çocuk 
kendisini ve başkalarını tanımayı öğrenerek kendi kişiliğini geliştirir. Şiir, yetişkin yaşamının karşısına biraz 
daha iyi çıkmak, onu korkusuzca karşılamak için çocuğun kendisini biraz daha iyi donatmasına (dayancını 
biraz daha artırmasına) katkıda bulunur (Deperrois, 1999). 

O’Sullivan (2004), “Kitaplarla Birlikte Yaşamak: Çocuk Yazınının Kişilik Eğitiminde Kullanılması” 
(“Books to Live by: Using Children’s Literature for Character Education”) adlı makalesinde, okullarda 
öğrencilere kişilik eğitimi vermek için öğretim programlarının çocuk yazınıyla bütünleştirilmesi, öğrencilere 
kişilik eğitimi vermede çocuk yazınından yararlanılması gerektiğini savunur. Guroian (1998), karakter 
eğitimi sürecinde öykü kullanılmasının, öğretimden daha etkili olduğunu söyler ve bunu da “ahlaki düşgücü” 
olarak adlandırır. Guroian, öyküde eğretilemelerin (metafor) kullanılmasına özellikle değer verir: çünkü, 
öyküde metafor kullanılması, çocuğun deneyimler ve ahlaki değerler arasında bağlantı kurmaları açısından 
önemlidir. Yine Bettelheim (1989) da  masalların kişilik eğitimindeki önemini vurgular (Akt.: O’Sullivan, 
2004:641). 

Fransa’da, 20 Şubat 2002 tarihinde yayımlanan yeni ilköğretim programında (Les Nouveaux 
Programmes de l’Ecole), yazına birinci planda yer verilmiş; yazınsal metinlerle yapılacak çalışmalar 
anasınıfından, özellikle de ilkokuldan başlayarak, etkinliklerin merkezine konmuştur. Bu programa göre, 
yazınsal ve sanatsal kültür, çocuğun kişiliğinin gelişmesini sağlamakta ve onun özerk olmasını 
kolaylaştırmaktadır. Öğrenciye simgesel (sembolik) dünyayı öğretmekte; onda, duyarlığı ve yaratıcı imgelem 
yetisini geliştirmektedir. (Fransa yeni ilköğretim programı, 2002:13; Cerquiglini, Akt.:  Javerzat vd., 2003:9-
91).   

Bu söylenenleri somut örneklerle destekleyecek olursak; Dağlarca, çocuklara yönelik yazdığı, “Anneme 
Verdiğim Söz” adlı şiirinde; 

“Ben güzel olacağım 
Taşıyacağım hep  
Akan suların güzelliğini 

 Ben iyi olacağım 
Ellerim açılacak gece gündüz 
Bir bitki iyiliğinde 

Ben doğru olacağım 
Gökten düşen taş gibi 
Doğru”                     (Kuş Ayak, Açıl Susam Açıl, s.31) 

dizeleriyle, iyi, güzel ve doğru insan olmanın önemine vurgu yapmış, çocuklara kişilik gelişimi 
açısından önemli olan bu değerleri sezinletmek istemiştir. Sümer, “Yaralı Serçe” (Aklımda Kalan Masallar, 
2002) adlı şiirsel bir dille yazılmış masalında, barışseverliğin, kardeşliğin, sevmenin; aydınlık, savaşsız bir 
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dünyada yaşamanın güzelliğini duyumsatır. Sümer, aynı kitaptaki “Tembeloğlan” adlı masalında ise, 
tembelliğin çok kötü bir kişilik özelliği olduğunu, tembel insanların hiç kimse tarafından sevilmediğini, 
bilmediğimiz işlere girişmememiz gerektiğini, alınan sorumlulukların üstesinden gereğince gelmenin 
önemini iletir çocuğa ve Ak Sakallı Top Sakallı Dede’ye, çalışkanlığın, emeğin, yeni düşünceler üretmenin, 
barışa, kardeşliğe, aydınlığa hizmet etmenin önemini sezdiren şu tümceleri söyletir:  

“Yeteneğini emeğiyle pekiştirmeyen, 

Çalışıp sanatını geliştirmeyen, 

Ne öykü okuyabilir tatlı tatlı, 

Ne duvar örebilir ustalıklı.” (s.65) 

Toplumsal Gelişim 

Yavuzer (2001:81)’e göre toplumsallaşma, bebeğin 3 ay dolaylarında insanla objeler arasındaki farkı 
görerek değişik tepkiler göstermesiyle başlar. Gander ve Gardiner (2001:297)’e göre toplumsallaşma, 
“Bireylerin, özellikle de çocukların belirli bir grubun işlevsel üyeleri haline geldikleri ve grubun öteki 
üyelerinin değerlerini, davranışlarını ve inançlarını kazandıkları süreçtir" ve çocuk gelişimindeki en önemli 
süreçlerden biridir. Sever (2003:54) toplumsallaşmayı, topluma özgü değerlerin bireylerce kazanılması süreci 
olarak adlandırır. Bireylerin kişilik gelişimleri toplumsal bir çevrede oluşur. İlk toplumsal ilişki ailede başlar, 
okulda ve çevrede devam eder. Özellikle anadilini öğrenip geliştiren bireyler, çevresiyle daha güçlü ilişkiler 
kurarlar; bunun doğal bir sonucu olarak da yaşadığı toplumla daha uyumlu yaşama becerileri edinirler. 

Toplumsal gelişme, insanların oynadığı farklı toplumsal rolleri anlamayı ve bunların farkında olmayı 
gerektirir. Dünyadaki insanların farklı görüş açılarının bilincinde olmak, bu süreçte çok önemlidir ve yazın 
bunun başarılmasına yardımcı olur. Sever (2003:55)’e göre, "Edebiyat yapıtlarıyla kurulan etkileşimde, 
yazarın biçimlendirdiği öznelliğin kaynağı, genellikle yaşadığı, var olduğu toplumun değerleriyle beslenir. 
Bazen olumlanan bazen de karşı çıkılan bu değerler, okura o toplumun geliştirdiği, önemsediği davranışlara 
ilişkin ipuçları sunar. Yaşam boyu sürecek öğrenmelerin temellendirildiği (0-6 yaş) ve desteklendiği (6-12 
yaş ve üstü) dönemlerde çocuklara seslenen kitaplar, ailesi ve yakın çevresi dışında da öykünebilecekleri 
modeller yaratarak onların toplumsallaşma sürecine kalıcı katkılar sağlar."   

Dahrendorf, çocuk ve gençlik yazınının eğitsel amaçlarından birinin “Çocukların ve gençlerin 
aydınlanmalarını, deneyimlerinin artmasını, önyargılardan arınmalarını ve toplumsallaşmalarını koşutlayarak 
onların kimliklerini kazanmalarına yardımcı olmak” olduğunu söyler (Akt.: Dilidüzgün, 1996:27). Huneeus 
(1955)’e göre, yazınsal her metin, simgelediği toplumun kültürel özelliklerini taşıyarak o toplumun yaşam 
deneyimlerini yansıttığına göre, bu metinleri okuyan öğrenciler, o toplumun kültürünü ve yaşam görüşlerini 
de öğrenirler (Akt.: Özünlü, 1983:184). Binyazar (1983:62)’a göre, “Okulda öğrenci yazınsal ürünlerle 
beslenirse, yetiştiğinde, bir kültürel ortama da yabancı kalmayacaktır. (…) Yazar, toplum adına söz 
söyleyen, gören, algılayan, yorumlayan, uyaran bir kişidir. Çocuk, onun duyarlıklarıyla, onun dünyayı 
yorumlayışıyla ne denli erken yüz yüze gelirse, o denli yararlı olur.” 

“Okulda Şiir” (“A l’école de la Poésie”) adlı kitabında Georges Jean, “Şiirsel (şiirsi) bir metin yazmak 
ve hatta onu söylemek, çocuk için kendisini bir başkası olarak görmenin ve kendisini kendisine karşı 
savunmanın bir biçimidir. Benzerlerini ilgilendiren kurgusal resim kişiden yansır. Bu anlamda (bu bağlamda) 
şiir gibi dilsel bir nesnenin oluşturulması (oluşumu) kişinin toplumsallaşması ve olumlanması gibi bir işleve 
sahip olabilir. Şiir aracılığıyla çocuklar birbirlerini dinlemeyi öğrenirler. Bir şiirin okunmasında, kişilik 
oluşmasına bağlı olan kişinin kendisinin doğrulanması (olumlanması) söz konusudur; fakat çocuk kendisini 
şiir üretmede de gösterebilir. Georges Jean için şiirler çocuklardan, her çocuğun gizlice yaşadığı dramlardan 
ve sevinçlerden sık sık ve uzun uzun söz ederler (Akt.: Deperrois, 1999).  

Popet ve Roques (2002:20-21)’a göre, çocuğun yazılı metinleri (burada masalı) anlatma becerisini 
öğrenmesi, onda aşağıdaki toplumsal etkinliklerin gelişmesine katkı sağlar: 

      * Dinlemeyi bilmek ve başkalarının sözlerine saygı göstermek, 

      * Bir projeye katılmak ve bu projeyle bütünleşmek, 
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      * Etkileşimde bulunmak ve birlikte bir şeyler yapmak, 

      * Kültürel bir mirası paylaşmak. 

 Yvan ve Dominique (2005)’e göre kitaplar, çocuk için dünyaya açılan bir penceredir. Çocuğun 
çevresini keşfetmesine yardımcı olur ve onların toplumsallaşma sürecine katkıda bulunurlar. Deperrois 
(1999) “Benliğin Oluşumu ve Toplumsallaşma” (“La Construction de Soi, la Socialisation”) başlığı altında, 
şunları söyler: “Paul Eluard şöyle yazıyor: ‘İnsan şiir sayesinde konuşabiliyor ve yine şiirle nasıl 
konuşacağını biliyor.’ Çocuklar kendilerinde konuşma cesaretini gösteremiyorlar; çünkü onların anlatım 
olanakları sınırlıdır ve bu sınırlılık onların nesneleri yakalayamamasına (kavrayamamasına) varlıklara da 
ulaşamamasına neden olmaktadır. O halde şiir (şiir sanatı), söyleme gücüdür; çünkü, şiir çocuğun gördüğünü 
duyumsadığını, düşlediğini anlatmasını (iletmesini) sağlar ve tüm yaşamı boyunca onun toplumsallaşmasına 
hizmet eder. Onun heyecanlarını dile getirmesini sağlayarak erkin olmasını (özgürleşmesini) ve böylece daha 
iyi yaşamasını sağlar.  

Kültür, bir halkı karakterize eden şeylerin tümüdür, toplamıdır. İnançlar, davranışlar (tutum), 
gelenekler, alışkanlıklar, dil, zevkler (beğeniler), düşünceler, teknik bilgiler, ahlak anlayışı, adalet, yaşam 
biçimi, bilim, yazınsal ve sanatsal yapıtlardan oluşur. Kültürleşme ise, “Belli bir kültür yapısına uyma ve o 
kültürü özümseme süreci”dir (Oğuzkan, 1993:92). Kişi, kültürü; başka bir söyleyişle andığımız bu değerleri 
bir topluluğun üyesi olarak çeşitli yollarla edinir. Yazınsal yapıtlar, bir yandan bireylere örnek yaşam 
durumları sunarak, içindeki kahramanların çatışmalarından hareketle onları eğitirken, bir yandan da kültürel 
değerlerimizi, geleneklerimizi, benimsediğimiz ya da benimsemediğimiz davranışları sezdirir. Popet ve 
Roques (2002:20-22)’ a göre, özellikle okulöncesi çocuklara seslenen ve yazınsal bir tür olan masal, gerçek 
bir kültürel gelişmenin garantisidir. Onlara göre masalın sözlü olarak anlatılması, kültürel kalıt öğelerinin 
edinilmesi yoluyla çocuğun düş dünyasını besler ve toplumsal yaşama katılmasını sağlar.  

Yurttaş, “Mavi Bilye” (2001) adlı kitabında, Tarık karakteri aracılığıyla bayrama özgü geleneklerimizi, 
alışkanlıklarımızı (özellikle Tarık’a yeni kıyafetler alınması, çocuğun bunları yatarken başucuna koyması, 
bayram sabahı erkenden kalkarak bu yeni giysilerini giymesi, aile büyüklerinin, akraba ve komşuların 
evlerine bayram ziyaretine gidilmesi, büyüklerin ellerinin öpülmesi, çocuklara harçlık verilmesi, dargın 
olanların barışması) duyumsatır çocuk okura. Bu kitapta çocuk, bir yandan toplumsal ve ulusal değerlerimizi 
öğrenirken; öte yandan, başına gelen bir hırsızlık olayıyla, yaşamın ve insan gerçeğinin kötü yanlarını da 
görmekte, bir haksızlığa uğradığında neler yapması, nerelere ve hangi yollara başvurması gerektiğini de 
öğrenmekte, işte böylece de toplumsallaşmaktadır. “Ülkem’in Renkli Haritası”nda (Balonlar Gökyüzünün 
Olsun, 1995) Güler, kurgusunun başına oturttuğu kahramanı Ülker’e yurdumuzun bir haritasını çizdirir ve 
ülkemizin folklor, yeme içme alışkanlıkları gibi kültürel öğelerine doğal bir kurgu içinde yer verir. Çocuk, 
bu öykü aracılığıyla Diyarbakır karpuzunu, Bursa’da yetişen şeftaliyi, Adana’da yetişen portakalı, Kayseri 
pastırmasını, İzmir’de yetişen çekirdeksiz üzümü, Erzurum dadaşlarının bar oyununu, bunların demli çay 
içme alışkanlıklarını, Trabzon’a özgü hamsi yemeklerini, burada çok yaygın olarak kullanılan kemençeyi, 
Konya’daki Mevlana’yı tanıma, en azından bunlardan haberdar olma olanağını yakalar. Bu öykü yardımıyla 
çocuk, Tuz Gölü’yle, Van Gölü’yle, Karadeniz’iyle, Akdeniz’iyle, başkentiyle, millet meclisiyle, 
Anıtkabiriyle bölgeleriyle ve bunların özellikleriyle, ırmaklarıyla, dağlarıyla, ovalarıyla, illeriyle, hatta 
komşularıyla yurduna özgü birçok şeyi öğrenirken bir yandan da kültürel ve toplumsal olarak gelişecektir. 
“Hıdrellez” (Üşengeç, 2002) adlı öyküsünde Yener, Hıdrellez gecesinde insanların sokaklara döküldüğünü, 
ateşler yakıldığını, kasetler çalınıp güllerin dallarına dilek kağıtları asıldığını, sokaklara termoslarla çaylar 
indirildiğini kültürümüzün bir parçası olarak sezdirir çocuklara. Ilgaz, “Kumdan Betona” (2004) adlı 
kitabında kültürümüze özgü olan, “koç etinden yapılmış kavurma”dan, “keşkek”ten, “lahana dolması”’ndan, 
“sütlaç”tan, “pilav” ve “hoşaf”tan (s.16) söz eder. Gürmen, “Doktor Dedem” adlı öyküsünde (“Selen’in 
Doktor Dedesi”, 2002), Selen karakterine şu tümceyi söyleterek bizden olan bir şeyi sezdirir. “Saygımızı 
göstermek için ve daha sonra annemden azar işitmemek için elini öpmeye çalışırdık; ama o yalnızca 
yanağından öpmemize izin verirdi. Elini asla öptürmezdi.” (s.7) Dağlarca da aşağıdaki şiirinde yine, bize 
özgü bir değeri, “bayram”ın gelişini şu dizelerle anlatır: 

BAYRAMLA 

Uzaklaşırım bütün oyuncaklardan 
Bütün masallara karışırım 
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Bayram yaklaşırken. 

Büyürüm de kimse anlamaz 
Kolay yürürüm yollarda 
Bayram yaklaşırken. 

Düşünürüm güzel bir aydınlık 
Anneme, karşıki eve, giden vapura 
Bayram yaklaşırken. 

Azalır gece 

Uzar uzar gündüz 
Bayram yaklaşırken. 

Yeni bir şey gelir bana 
Belki bir giysi belki bir arkadaş 
Bayram yaklaşırken. 

                Dağlarca, Kuş Ayak, s. 40 

Deperrois (1999)’ya göre, çocukların dinlediği şiirler, bazen onlara öteki çocuklardan, arkadaşlarından 
daha fazlasını söylerler. Zaten şiirlerin sınıfta kullanılmasının önemi büyüktür; çünkü bu şiirlerin, sınıfta 
ortak bir belleğin (ortak bir anının) oluşmasında ve ana babadan kalan anının devamının sağlanmasında payı 
(katkısı) vardır. Yazın, çocuğun toplumsallaşma sürecinde önemli bir yeri olan ulusal ve evrensel değerleri 
öğretir: Edebiyat yapıtları okurlarda yerine göre ulusal, yerine göre de evrensel değerlerin bilgisini ve 
bilincini kazandırır. Edebiyat yapıtları yerine göre bir bildiriyi aktarım ya da sezdirim yoluyla verir, kimi 
zaman bir duyguyu aşılar, kimi zaman da insanları bir eyleme yönlendirir. Biz, kimi edebiyat yapıtlarıyla 
toplumumuzun genel bir görünümü konusunda birtakım bilgiler, gözlemler ve duygular yükleniriz.   

Toplumsallaşma, yalnızca kendi ulusal değerlerini öğrenmek ve bunları içselleştirmek değildir; öteki 
kültürleri de tanımak ve özümsemek demektir. Çocuğun toplumsallaşmasına yardımcı olmak için, onun, 
öteki kültürlerden insanları ve onların yaşam biçimlerini, kültürel değerlerini anlatan yabancı çocuk yazını 
ürünlerinden de beslenmesini sağlamak gerekir. Böylece çocuk, öteki toplumlara özgü değerleri ve kültürel 
öğeleri de görmüş olacak ve daha geniş anlamda toplumsallaşacaktır. Kendisinden ve ait olduğu toplumdan 
başka toplumların da olduğunu görecek, kültürler arası farklılıkları özümsemeye, farklı inançları görüp 
kabullenmeye, hoşgörü duygusunu geliştirmeye, kısaca, demokratik değerlerini geliştirmeye küçük yaşlardan 
itibaren başlayacaktır. Alpöge (2003:33)’ye göre çocuklar, kitaplar aracılığıyla farklılıkları sezinler; kültürler 
arasındaki değişiklikleri görür, insan ilişkilerini, duygu ve düşünce örneklerini tanıklık eder, karşılaştırma 
yoluyla öteki insanlara göre kendilerini tanır ve kendi kişilik özelliklerini bilirler. Mendoza ve Debbie 
(2001), “Erken Çocukluk Dönemi için Yazılan Çokkültürlü Resimli Çocuk Kitaplarının İncelenmesi: 
Olanaklar ve Güçlükler” (“Examining Multicultural Picture Books for the Early Childhood Classroom: 
Possibilities and Pitfalls”) adlı yazılarında, resimli çocuk kitaplarının, özellikle erken çocukluk yaşlarında 
gittikçe artan bir öneme sahip olduklarını söylerler. Kurgu, şiir ve kurmaca olmayan yazın türünün, küçük 
çocuklara bilgi kazandırma, onların yazıyla içli dışlı olmalarını sağlama, onları eğlendirme ve kendi bakış 
açılarından başka bakış açıları kazanmaları gibi birçok olanak sunduğunu belirtirler. Özellikle çokkültürlü 
resimli çocuk kitapları, onlara etnik, ırksal ve kültürel grup çeşitliliğini gösterir, bu yolla çocukların 
başkalarını anlamalarına olanak ve fırsatlar yaratır. Bizim yazarlarımız da geleceğin demokratik bireyini 
yetiştirmek adına, öznel kurgularında yabancı kültürlere yer vermeli, onlara ilişkin farklılıkları 
duyumsatmalıdır. Dayıoğlu, “Amerika’ya Yolculuk” (1990) adlı, yukarıda yazarların sözünü ettiği kurgusal 
olmayan yazınsal kitabında, çocuk okuruna Amerika’yı, Amerika toplumunu, bu toplumun özelliklerini, 
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yaşam biçimini anlatarak çocuğa farklı toplumlara, onların yaşayış biçimlerine özgü bilgiler vererek onun 
evrensel olarak toplumsallaşmasına katkı sağlar. Ilgaz, “Bacaksız Tatil Köyünde” (2000) adlı kitabında, 
farklı bir yaşam biçimini, farklı bir beslenme alışkanlığını, farklı bir dili, kısaca farklı bir kültürü tanıtır 
çocuk okura. Fransız bir aile vardır kitapta. Kitaba konulan kimi Fransızca tümceler yoluyla bu ailenin 
dilinin Fransızca olduğu, bizden farklı olarak salyangoz yedikleri, farklı bir yaşam biçimleri olduğu 
sezinletilmiştir çocuğa. Ilgaz bu yolla, çocuklara bizlerden farklı olan “ötekileri” de göstermeye çalışmış, 
onları insana ilişkin farklılıklarla buluşturmuştur. Bu da çocuğun kişilik ve toplumsal gelişimi, demokratik 
değerleri içselleştirmesi ve onda daha küçük yaşlardan başlayarak hoşgörü duygusunun gelişmesi 
bakımından önemlidir.  

 

SONUÇ 

Tüm bu söylenenlerden çocukların gelişiminde edebiyat yapıtlarının çok önemli bir etkiye sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu etki, ilk çocukluk döneminden başlar, ilköğretim sonlarına dek sürer. Elbette, bu etkinin 
olumlu olabilmesi için çocuğun her yönüyle nitelikli kitaplarla buluşturulması gerekmektedir. Ancak, bugün 
Bakanlığımızca önerilen 100 temel eser sorunu gündemdedir. Bu kitapların çocuğun gelişimi açısından  ne 
kadar etkili olduğu ya da çocuğu ne yönde geliştireceği şüphelidir. Bu kitapların çoğunda çocuk, çocuğa 
özgü durum ve yaşantılar, kısaca “çocuğa göre”lik ilkesine uygun özellikler bulunmamaktadır. Her şeyden 
önce çocuğun anlayabileceği bir dil yoktur. Kısaca, bu kitaplar, günümüz çocuğunun gereksinim ve 
beklentilerine yanıt vermemekte, bugün önemli bir gelişme içinde olan Türk çocuk yazınını 
yansıtmamaktadır. Bu nedenle, özellikle anne ve babaların, öğreticilerin kitap seçiminde çok titiz 
davranmaları gerekli, hatta zorunludur.  
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1. MİZAH (GÜLMECE) VE MİZAHIN İŞLEVLERİ 

Mizah, bazen edebiyatımızın gülen yüzü olmuş, bazen kara mizah olarak karşımıza çıkmış, bazen de  
hiciv aracılığıyla kendisine yer edinmeye çalışmıştır. Mizah tarihsel yönden çok eski bir geçmişe dayansa da 
böyle bir kültürel olgudan eğitimde bugün için yeterince yararlanılmadığı görülmektedir. Yapılan ön 
araştırmalarda özellikle mizah-eğitim ilişkisi yurt dışı kaynaklarda yoğun bir biçimde göze çarparken 
ülkemizde bu tip çalışmalara çok yer verilmemesi, konunun yönünü bu noktaya çekmemize neden olmuştur.  

Herhangi bir mizah türünün değerlendirilmesinde temel alınan unsurların başında “gülme” gelir. Gülme, 
tıpkı ağlama gibi, insanın belli olaylar ve durumlar karşısında verdiği temel fizyolojik eylemlerinden biridir. 
Bu eylem, çeşitli etkenlere bağlı olarak gerçekleşir. Birçok toplum, gülmenin yararları ve zararları üzerine 
çeşitli fikirler ortaya koymuş, gülmeyi kimi zaman vazgeçilmez bir insan eylemi kimi zaman ise gereksiz, 
insanları ciddiyetten uzaklaştıran bir davranış biçimi olarak görmüştür.  

Güncel Türkçe Sözlük (www.tdk.gov.tr)’te “gülme” kavramı, “insanın hoşuna veya tuhafına giden 
olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurması; mutlu, sevinçli zaman 
geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek; biriyle alay etmek; dikkati çekecek derecede hoş ve sıcak 
görünmek” biçiminde;  “mizah” kavramı ise “bir gerçeği nükte, şaka ve takılmalarla süsleyip anlatan söz ya 
da yazı çeşidi” olarak tanımlanmıştır.  

Türkçe Sözlük (TDK, 2005: 806)’te mizahın karşılığı olarak gülmece sözcüğü de kullanılmış, 
“eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, mizah; 
gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan edebiyat türü, mizah, ironi” biçiminde tanımlanmıştır.   

Martin (2000)’e göre ise mizah; bilişsel, duygusal, davranışsal, psikolojik, sosyal yönlerle ilgili 
karmaşık bir olgudur. Bu karmaşık olgu, bireylere bazen olumlu bazen de olumsuz yönlerden etkiler. 

Nesin (2001: 20) mizah yerine gülmece sözcüğünü kullanır ve gülmeceyi şöyle betimler: “Gülmece, 
seslendiği insanı, hangi oranda olursa olsun, sağlıklı olarak güldürebilen her şeydir. Çünkü güldürmek, 
gülmecenin işlevidir. Gülmecede bulunabilecek her türlü niteliğin, görevlerin hepsi, güldürmek işlevinden 
sonra gelir. Bir oranda olsun güldürmeyen bir şey  gülmece değildir.”    

Bu tanımlardan hareketle mizahın, yaşamın tüm alanlarını kapsayan; duygu, düşünce ve 
davranışlarımızla  sonunda iç gülmeden kahkaha derecesine varabilecek oranda çeşitlilik gösteren bir ifade 
biçimi olduğu söylenebilir. Şaka, lâtife ve ince alaya dayalı ifade biçimleri ise bu tepkinin içine giren başlıca 
unsurlardır.  
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Mizahî bir durumun beraberinde gülmeyi getirebileceğini söylememize karşın her gülmeyi mizahla 
açıklayamayız. Morreall (1997)’e göre mizahî gülme ve mizahî olmayan gülme durumları şu şekilde 
örneklendirilebilir:  

Mizahî Olmayan Gülme Durumları 

• Gıdıklama, 

• Cee yapma, 

• Havaya atılıp tutulma (bebeklerde), 

• Sihirbazlık numarası izlemek, 

• Tehlikeyle karşılaşmanın ardında kendini yeniden güvence içinde duyumsama, 

• Bir bulmaca ya da sorunu çözme, 

• Bir spor etkinliğini ya da oyunu kazanma, 

• Yolda eski bir dostla karşılaşma, 

• Piyangodan para çıktığını öğrenme, 

• Zevkli bir işe girişme, 

• Utanç duyma, 

• Histeri, 

• Azot oksit soluma. 

Mizahî Gülme Durumları 

• Fıkra dinleme, 

• Birisinin bir fıkrayı mahvettiğini duyma, 

• Bir fıkrayı anlamayan birisine gülme, 

• Birisini garip giysiler içinde görme, 

• Bir örnek giyinmiş ikizlere gülme, 

• Birisinin bir başkasının taklidini yaptığını görme, 

• Saçma sapan böbürlenmelere ya da “abartılı öykülere” kulak misafiri olma, 

• Usturuplu hakaretlere kulak misafiri olma, 

• Bir çocuğun büyüklere özgü bir ifadeyi yerli yerinde kullandığını duyma, 

• Yalnızca aptalca bir kava içinde olma ve yerli yersiz her şeye gülme. 

Mizahın ortaya çıkışında, hem toplumun hem de bireyin bilişsel ve duygusal  değer yargıları belirleyici 
bir rol üstlenir. Toplum ve onu oluşturan bireyler, belli bir durum ya da olay karşısında dönüp kendi bilişsel 
ve duygusal şemalarından yararlanarak bir dışavurum gerçekleştirirler. Bu dışavurum ise çoğu zaman 
kendini gülme eylemiyle gösterir. Burada gülme eylemi yalnızca acı gülüş olarak değil; sevinç, coşku, 
rahatlama gibi duyguların bir belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Bu açıdan bakıldığında mizahı ve onun 
doğurduğu duyguları sevinç, coşku, huzur, haz, eğlenme, enerji gibi mutluluk bildiren kavramların yanına 
koyabiliriz. 

Mizahla uğraşanların buluştuğu ortak nokta, mizahın insanla olan ilişkisi, insanın olmadığı bir yerde 
mizahın düşünülemeyecek olmasıdır. Bergson (1996: 11)’a göre  tümüyle insana özgü olanın dışında komik 
yoktur. Bir görünüm güzel, zarif, yüce, anlamsız ya da çirkin olabilir; ama hiçbir zaman gülünç olamaz. 
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Herhangi bir hayvana onda bir insan davranışı ya da insana özgü bir yüz anlatımı bulduğumuz için güleriz.  
Herhangi bir şapkaya gülüyorsak burada bizi güldüren keçe ya da hasır parçası değil, insanoğlunun bu 
şapkaya verdiği biçim, ona kalıbını veren insan kaprisidir. (…) İnsandan başka bir hayvan ya da cansız bir 
nesne bizi güldürebiliyorsa, bunun nedeni bunlarda insanoğlu ile bir benzerlik bulunması, insanoğlunun 
bunlara damgasını basması ya da bunları kullanmasıdır.  

Bergson’un belirttiği bu düşünceleri, daha genel anlamda mizah için de söyleyebiliriz; çünkü mizah; 
bilişsel, duyuşsal ve bunlara bağlı olarak davranışsal özellikler taşır. Bilişsellik, mizah üretme ya da onu 
anlamayı; duyuşsallık, mizahın üretim aşamasında ve ondan sonraki süreçte ortaya çıkan duyguları (sevinme, 
rahatlama, öfkelenme vb.); davranışsallık ise duyguların harekete geçirdiği gülme ya da somurtmayı gösterir.      

 Belirtilen görüşler doğrultusunda mizahın şu özelliklere sahip olduğu söylenebilir: 

• Mizah, insana özgü olmakla birlikte toplumsal bir olgudur.  

• Mizah, gündelik yaşam yanında, sanatsal bir yaratı olarak da ortaya çıkabilir. 

• Her gülme mizah sayılamaz. Mizah, ancak sağlıklı gülmenin gerçekleştiği yerlerde görülebilir. 

• Mizah, farklı derecelerde olmakla birlikte, çoğu zaman gülmeyle sonuçlanır. 

• Mizahta olağanlıktan olağanüstülüğe, sıradanlıktan sıra dışılığa bir geçiş söz konusudur. 

• Mizah, beklentilerimizin dışına çıkıldığı durumlarda gerçekleşir.  

• Mizah, insanın kendini üstün görme endişesine de dayanabilir. 

• Mizah; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikler sergiler. 

• Mizah, yalnızca bir disiplinin ilgi alanında değildir. 

• Mizahta konu sınırlaması yoktur. İnsanı ilgilendiren her türlü konu, mizaha malzeme olabilir. 

• Mizah olumlu ya da olumsuz duyguların bir an olsun kesintiye uğramasıyla gerçekleşir. 

Mizahın yüzyıllardır çeşitli bilim dallarıyla ilişkisi göz önünde bulundurularak değerlendirmesi 
yapılmıştır. Mizah, sağlık, toplum, dil, ve eğitim konularında değerlendirildiğinde onun ne denli önemli bir 
ifade aracı olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Sağlıklı bir gülmenin mizah aracılığıyla gerçekleşebileceği göz önünde bulundurulursa, mizaha ayrı bir 
işlevsel görev yüklenecektir; çünkü yüzyıllar boyu itile kakıla günümüze kadar gelen mizah, kimi zaman 
maskaralık kimi zaman gülme kaynaklı olarak günah kimi zaman ise boş, anlamsız bir tür olarak 
görülmüştür. Günümüzde ise mizah; tıp, felsefe, ruhbilim, dilbilim, psikoloji, edebiyat, sosyoloji gibi birçok 
bilim dalının farklı biçimlerde çözmeye çalıştığı, bazen de çözüm aracı olarak gördüğü, bir alan hâline 
gelmiştir. Ayrıca bugün, gülmeyi araştıran “Gelotoloji” birimleri kurularak buralarda gülmenin insan 
üzerindeki etkileri araştırılmaya başlanmış; bu çerçevede mizah da laboratuarlara taşınmıştır.  

Gülme o kadar temel, evrensel ve yararlı bir tepkidir ki herhangi bir yerde ya da herhangi bir zamanda 
gülmeyen bir insan topluluğunu düşünebilmek güçtür. Günlük dilde bir insanın “mizah duygusu”ndan söz 
eder, gülmenin ne kadar temel bir edim olduğunu kabul ederek onu geleneksel beş duyunun yanına 
yerleştiririz (Sanders, 2001:24). Bu beş duyunun yanına bir diğer tepki biçimi olan ağlamayı değil de 
gülmeyi koymamız, gülmenin ne denli duygusal bir ihtiyaç olduğunu da göstermektedir.  

Mizahın bugün için yüzde yüz olumlu yararlarını söylemek çok da akılcı görünmez; ancak yapılan kimi 
araştırmalar ve insanların çeşitli deneyimleri, mizahın yararlarını, özellikle psikolojik yönden etkilediğini 
göstermektedir. Berk (2001:323-339), mizahın psikolojik yararlarını sekiz maddede toplar: 

1. Kaygıyı düşürür, 

2. Gerginliği düşürür, 

3. Stresi azaltır, 
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4. Depresyonu azaltır, 

5. Yalnızlık endişesini azaltır, 

6. Özsaygıyı geliştirir, 

7. Umut ve enerjisini iyileştirir, 

8. Kontrol ve güç duygusu sağlar. 

Mizah, uzun zamandan beridir, çeşitli psikoterapilerde kullanılmaktadır. Birçok araştırmacı, mizahın 
iyileştirici gücünü ön plana çıkarmaktadır. Bu araştırmacılar arasında yer alan Klein (1999:18), gülerek her 
türlü kötü durumun üstesinden gelebileceğimizi belirtir. Korku, güvensizlik, ümitsizlik gibi duygularımızın 
yok olduğunu vurgular. İşlerin kötü gittiği zamanlarda gülebilen insanların kendilerine acımaktan 
vazgeçtiklerini, kendilerini güçlenmiş ve cesaret kazanmış hissettiklerini dile getirir. Aynı zamanda kahkaha, 
her zaman söylendiği gibi “özgürleştirici”dir; yani gerilim gidericidir. İster açlıktan, ister cinsellikten, ister 
öfkeden, ister kaygıdan kaynaklansın gerilimden kurtulma her zaman zevk verici olmuştur (Koestler, 
1997:37). 

Mizah, bir bakıma olumsuzluklar üzerine gitme, onlarla başa çıkma yaklaşımı olarak görülebilir. Klein 
(1999), bu durumu şu şekilde örneklendirir:  

Naton (Anatoly) Sharansky, Rus insan hakları savunucusu, ölüm kararı ile on altı ay hücre hapsi de 
dahil olmak üzere, toplam dokuz yıl Sovyet hapishanelerinde yatmıştı.Sovyet gizli polisi onu sürekli rustrel 
veya “ölüm mangası” kelimeleriyle tehdit etmişti. Sharansky, mücadele etmek zorunda kaldığı en büyük 
gücün , çoğumuzun sık sık mücadele ettiği şey, yani korku olduğunu söylüyor ve mizah ile korkusunu 
yendiğini, kendini koruduğunu açıklıyor.” Sharansky’nin sık sık ölüm mangası hakkında konuşarak espriler 
yaptığını ve bu esprileri on beş yirmi kez yapınca kelimelerin anlamını kaybettiğini; böylece “ölüm 
mangası”nın korkuyu çağrıştırmadığını ifade eder. 

Klein (1999:19-20), komedyenlerin de acılarına karşı bir silah olarak kullandıklarını dile getirir ve bu 
konuda en çarpıcı örneği Charlie Chaplin’den verir:  

Charlie Chaplin de teselliyi mizahta bulmuştu. Chaplin, Londra’nın en fakir bölgelerinden birinde 
büyümüştü. O, beş yaşındayken babası alkolizmden ölmüş; hemen arkasından annesi aklını yitirmişti.  
Chaplin, bu kötü anıları filmlerinde kullandı ve onları mücevher değerinde komedilere dönüştürdü. Yiyecek 
başka hiçbir şey bulamadığı için haşlanmış bir deri ayakkabıyı yediği, Altına Hücum filmindeki sahneyi kim 
unutabilir?” 

Klein’in aktardığına göre, Gail Sheey, Pathfinders (Kılavuzlar) adlı kitabında bir olayın mizahî yönlerini 
görebilmenin çalışmak, arkadaş desteği ve dua ile birlikte başarının anahtarı olduğunu; yaşamdaki krizlerin 
üstesinden gelmeyi başaran insanların bunu değişime ve başarısızlıklara bir kalkan olarak kullandığını 
vurgular (Klein,1999:22). 

Yaşanan olumsuz durumlar karşısında olaylara iyimser bir gözle bakmak, kendimizi stresten uzak 
tutmak mizah aracılığıyla sağlanabilir. Yaşanan olumsuz ve stresli olaylara karşı mizahın sağlayacağı katkı, 
bizi hem psikolojik hem de fizyolojik hastalıklara karşı daha dirençli tutacaktır.  

Mizah, olaylara ters açıdan bakmayı gerektirir. Bu bağlamda, mizahın insan üzerinde yeni bakış açıları 
kazandırma gibi bir özelliğinden de söz edilebilir. Bir bakıma, tek düze bakışı altüst eder. Yeni açılımlar, 
görünümler kazandırır. Bunun düşünce boyutundaki karşılığı ise “yaratıcılık” olarak addedilebilir. 

Morreall (1997), mizahın hem etkileme hem de saldırganlığı yok etme yönü üzerinde durur. Morreall 
(1997: 162)’e göre espri yeteneği olan insanlar, espri yeteneği olmayan insanlara göre, başkalarını daha 
kolay etkilerler. Espri yeteneği olan insanlar daha yaratıcıdırlar ve genel olarak daha uyumludurlar. Böyle 
oldukları için her şeye kafalarını takmazlar. Bu tür insanlar başkalarından gelecek önerilere daha açıktırlar, 
yani daha cana yakındırlar. İnsanın espri yeteneğinin olması onu ben-merkezci olmaktan kurtarır.  Ayrıca, 
sosyal etkileşimi kolaylaştırma yanında, ciddi konuşmaların yol açabileceği saldırganlıkları yok eder. 
Morreall bununla ilgi olarak şu örneği verir: 
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Bir arkadaşımızdan şikâyetçi isek, genellikle bu şikâyeti şaka yollu dile getiririz. Şikâyetimizi komik bir 
hale getirmekle karşımızdakine aslında sorunun bizi bunaltacak kadar önemli olmadığını gösterir ve bazen 
“ucunda ölüm yok ya” gibi şeyler diyerek kendi bakış açımıza olan inancımızı sürdürürüz (Morreall, 1997: 
162-163). 

Mizah, kuşkusuz insanları eğlendirmek, güldürmek gibi işlevleri yanında, olaylara karşı eleştirel bakma 
yeteneği de kazandırmaktadır. Belli bir olay ya da durum karşısında olağan bir tepki vermek yerine bunlara 
ters açılardan bakarak yeni fikirler ortaya koyabilmenin belki de en etkili ve çarpıcı yolu olarak görülebilir. 
Bunun yanında mizah, kendimizi ve çevremizi başka yönlerden değerlendirme fırsatları da  bize verebilir. 

Morreall (1997: 163), mizahın yalnızca bizim kendi durumumuza dışardan bakabilmemiz yanında, 
arkadaşlarımızın kendi durumlarına da dışarıdan bakabilmelerini sağladığını dile getirir. Ona göre insanlar 
eleştirildiklerinde genellikle herhangi bir şeye kafalarını takıp kendilerini savunmak zorunda kaldıklarını; 
ancak eleştirilerimizi şaka ile karışık dile getirdiğimizde karşımızdakini kendisiyle yüzleşmek zorunda 
bırakmadan, aksine onun bir adım geri atıp eleştirimize bizimle birlikte gülmesini sağladığımızı belirtir.  

Bu durum bir bakıma insanda “özeleştiri” düşüncesinin geliştirilmesi olarak değerlendirilebilir. Mizah 
yoluyla insan, yalnızca kendi dışındaki durumları eleştirmekle kalmayıp içe dönük bir eleştiri yapma 
yeteneği de kazanacaktır. Bu öz eleştiriyi yaparken de kendisini olumsuz duygulardan arındırıp mizahın 
gülen yüzüyle gerçekleştirecektir. 

Bu durum, mizahta bir bakıma “nesnellik”i ortaya koymaktadır. Morreall (1997: 150), insanların 
psikolojik sorunlarını tedavi ederken eğer bir kişinin kendi içinde bulunduğu duruma gülebilmesini 
sağlarsanız bunun iyiye işaret olduğunu; çünkü onların artık kendi sorunları içinde kısılıp kalmadan onlara 
uzaktan bakabilmelerinin bir kanıtı olduğunu belirtir. Morreall’e göre bir şeye gülebildiğimiz ölçüde o şeyi 
nesnel biçimde değerlendirebiliriz, tutumumuzdaki değişiklik bakış açımızı da çok değiştirir. Morreall, bu 
çerçevede bakış açısının değişimine dayanan terapi yöntemlerinin geliştirildiğinden söz eder ve bu 
terapilerden birinin Victor Frankl’ın “çelişki terapisi”ni örnek verir: 

Bir hasta sorunların altında ezilip ona nesnel biçimde bakmayı başaramadığında, Frankl, sorunu 
hastanın gözüyle öyle abartır ki, sorun hastaya komik gelmeye başlar. Örneğin eğer, hasta bir şey hakkında 
endişeli ise, Frankl, hastaya endişeli olmakta haklı olduğunu, aslında her şeyin çok kötü durumda olduğunu 
söyler. Bu abartının yinelenmesi sonunda, Frank, kişinin endişesini kışkırtan durumun fazlaca önemli 
olmadığını düşünmesine ve duruma gülmesine yol açar; böylece kişi sorunundan uzaklaşmayı başararak 
çözüme yaklaşır (Morreall, 1997: 150).  

Morreall’in “çelişki terapisi”ne verdiği başka bir örnek ise daha çarpıcıdır: 

Bir psikiyatrist, hastasına günün belli bir bölümünü endişelenmek için ayırmasını söyler. Günün o saati 
gelip hasta endişelenmeye çalışmaya başlatınca, kendisini aptal gibi hisseder, endişelenemez ve rahatlar. 
Böyle bir tedavi pek çok değişik sorunun çözümünde yararlı olur: “Depresyon, uykusuzluk, kendinden 
şüphelenme, yerleşmiş şikâyetçilik, cinsel sorunlar, kıskançlık ve korku (Morreall, 1997: 151).   

Mizahın en önemli işlevleri arasına fizyolojik yararlarını da koyabiliriz. Morreall (1997: 151), mizahın 
akıl sağlığını koruyorsa, beden sağlığını korumasında da önemli rol oynadığını belirtir. Gülerken ciğerlerin 
ve diğer iç organların hareketlerinin masaj gibi olduğunu; gülerken fiziksel bir memnunluk hissetmemizin, 
bedensel olarak iyi olma hissini güçlendirdiğini kabul etmekle birlikte bunu daha ileri götürür: 

Tıbbi araştırmalar, düşüncelerimizin, duygularımızın ve olaylara genel bakışımızın vücudumuzun 
organik düzeni içinde çok fazla etkileri olduğunu göstermiştir. Hepimizin bildiği gibi, işinde çok baskı 
altında kalan bir insanda kas kasılması çoktur, sık sık baş ağrısından, yüksek tansiyondan ve ülserden şikâyet 
eder. Mizah, baskı unsuru olan durumlarla daha rahat başa çıkmamızı sağladığı için, tansiyon ve strese eşlik 
eden belirtileri göze çarpar bir biçimde azaltır. Kalp krizini çağrıştıran iki duygu – öfke ve korku – strese yol 
açarlar (Morreall, 1997: 152).  

Berk (2001: 323-339), gülmenin yararlarını yedi maddede toplar: 
1. Zihinsel fonksiyonları geliştirir, 
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2. Kaslara egzersiz yaptırır, onları rahatlatır, 

3. Solunumu güçlendirir, 

4. Kan dolaşımını canlandırır, 

5. Stres hormonlarını azaltır, 

6. Bağışıklık sisteminin koruyuculuğunu geliştirir, 

7. Endorphinlerin (mutluluk hormonu) üretimini geliştirir. 

Haines (1987, 135; aktaran Özünlü, 1999: 45) ise gülme eylemi ile mizahın yararlarını şöyle sıralar: 
Kalp kaslarını daha iyi çalıştırır, dolaşım hızını artırır, akciğerlerin bol oksijenle dolmasını sağlar, akciğer 
bronşlarını daha iyi temizler, dikkat hormonlarının daha iyi etkilenerek çeşitli dokuları harekete geçirir, 
beynin de harekete geçerek kardiyo-nörolojik sistemdeki baskıyı ve stresi azaltır, korkunun, öfkenin ve 
depresyonun geçtiği ve fiziksel hastalıklarla ilgili bütün ağrıları azaltır, ağrı ve acılara karşı dayanma gücünü 
artırır.  

McGhee (1999; Küçükbayındır, 2003: 56), kahkaha atarken o sırada kullanmadığımız tüm kasların 
gevşediğine ve gevşemenin de acıya dayanıklılığın yanı sıra kalp krizine, baş ağrılarına ve kronik kaygıya iyi 
geldiğini belirtmiştir. 

Gülmenin ve mizahın insan sağlığı üzerindeki bu denli olumlu yönlerine değinen araştırmacılar olduğu 
gibi, bu çalışmaları yeterli görmeyen ve popüler sayan araştırmacılar da vardır. Mizah duygusu ne kadar 
güçlüyse psikolojik sağlığımız da o kadar iyi olur diye bir söz vardır. Bu popüler söyleme rağmen, şu ana 
kadarki deneysel çalışmalar mizahın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bize tam olarak vermemektedir 
(Kuiper ve Nıcholl, 2004). Eldeki bulguları değerlendirerek mizahın sağlıkla olan ilişkisi daha güçlü 
bulgularla desteklenmelidir. Birtakım düşünürlerin ve hekimlerin mizahın sağlık üzerindeki etkilerini 
değerlendirmeleri ve yüzyıllardır gülmenin dolayısıyla mizahın yararları üzerine görüş belirtilmesine karşın 
son on yılda gülmenin ve mizahın yaraları giderek daha çok ilgi çekmeye başlamıştır. Araştırmalar 
doğrultusunda  mizahın sağlık üzerindeki yararları ifade edilmesine karşın bunların tam olarak doğruluğu 
tartışma konusudur; çünkü yapılan araştırmalar  çoğunlukla yerel araştırmalara dayanmaktadır. Ayrıca mizah 
ya da gülme, tek nedene bağlı olarak ortaya çıkan bir eylem değildir (Martin, 2004). Mizahın sağlık 
üzerindeki etkisi, mizah duygusunun anlaşılabilmesiyle ilgilidir. Kişinin mizah duygusunun ortaya 
çıkarılmasın da ise bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır (Martin, 2000). 

Bugün için mizahın insan sağlığı üzerinde yüzde yüz olumlu etki ettiğini söyleyemesek de mizahla ilgili 
yapılan çalışmalar ışığında, mizahın sağlık üzerinde olumlu etkileri görülmektedir. 

Mizah eğitim bağlamında da değerlendirilebilecek önemli unsurların başında gelir. Mizahın eğitimde 
kullanılması son dönemlere kadar çok fazla ilgi görmese de, mizahın sağlık ve toplum üzerindeki etkileri 
incelendikçe bunun eğitim üzerindeki etkileri ve eğitimle olan ilişkileri de değerlendirilmeye başlanmıştır. 

İlk kez sistematik olarak mizahı ve gülmeyi incelediği kabul görmüş Bergson’dan bu yana birçok 
araştırmacı (Freud, Morreall, Klein, Martin), mizahın ve mizah duygusunun nedenlerini açıklarken bunun 
sağaltıcı etkileri dolayısıyla kişide olumlu etkiler bıraktığını belirtmiştir. 

Mizahtan etkili bir biçimde yararlanmanın en önemli yollarından biri, daha çocukluk döneminde 
kazanılmaya başlanan mizah duygusudur. “Mizah Duygusu” sözünden ne anladığımız da burada çok 
önemlidir. Eysenck (Aktaran: Yerlikaya, 2003: 8), mizah duygusundan söz ederken karşımızdaki insanın 
bizim güldüğümüz şeylere gülüyor olduğunu (komformist anlam), o kimsenin kolayca ve oldukça fazla 
gülüp eğlenebildiğini (niceliksel anlam), o kimsenin komik şeyler söyleyerek diğer insanları çok fazla 
güldürdüğünü (üretici anlam) anlayabileceğimizi belirtir.  

Mizahla ilgili esas şaşırtıcı olan, birçok insanın bu becerinin çocuklarda ne kadar değerli ve istenen bir 
özellik olduğunu kavrayamamasıdır (Rein ve Rein, 2005: 129). Çoğu anne baba, kontrolü kaybetmemek ve 
ciddi görünüşün arkasına saklanmak uğruna bu yeni sevimlilik anlayışını görmekte zorlanır. Bunun 
sonucunda çocuklarla yaşanan anlarda anne babalar olayların komik ve eğlendirici yanlarını görmekten 
uzaklaşırlar. Özellikle ergenlik dönemi gençlerinde anne baba ile kurulan ilişkilerde mizahın yer alması, 
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olayların komik, esprili yanlarının fark edilmesi anne-baba-ergen ilişkisinin gelişimine katkıda bulunur 
(Yavuz, 2004: 210). Aynı durum öğretmen-öğrenci ilişkisinde de göz önünde bulundurulabilir. Öğretmenin 
baskıcı ve sert tutum yerine, olayların mizahî yanlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olması, öğrencinin 
sınıf içi iletişimine katkı sağlayacağı düşünülebilir. 

Mizahtan gerilimi azaltması, kendini ifade etmede bir olanak sağlaması, sınıf içindeki rahatsızlıkları 
gidermesi, diğer öğrencileri yumuşatması, can sıkıntısını gidermesi, iyi niyeti göstermesi, kendi gücünün 
farkında olmasını sağlaması, eğlendirmesi vb. hedefleri başarmak amacıyla kullanılabilir (Kane ve diğ., 
1977; Durmuş, 2000). Ayrıca, dikkati artırır, öğrenmeyi teşvik eder, hatta en sıkıcı konuyu bile ilginç hale 
getirir (Rein ve Rein, 2005: 129). Yerinde kullanılan bir mizah, belirtilen olumlu özellikleriyle öğrenme-
öğretme ortamını dolaylı/dolaysız etkiler.  

Mizah ve espri, doğru zaman ve doğru yerde kullanıldığında, kişinin kendisini iyi hissetmenizi sağlar; 
olayların yıpratmasını ve daha da olumsuz yönde etkilemesini önler ve endişelerin yok olmasına yardımcı 
olabilir (Yavuz, 2004: 210).  

İlk bakışta önemsiz, saçma, ciddiyetten uzak bir türmüş gibi düşünülen  mizah,  örneğin; kişinin 
kusurlarını görmesi, derslere olan aşırı kaygıyı azaltması, stresle başa çıkabilmesi vb. yönlerden eğitim 
ortamında kullanılması doğal bir yaklaşımdır; ancak böyle bir yaklaşım, özellikle sınıf ortamı 
düşünüldüğünde, daha farklı zorunlulukları beraberinde getirir.  

Elbetteki mizahı öğretim tekniği olarak kullanan bir öğretmen, sınıfta daha fazla enerji harcayacaktır. 
Öğrencilerini hazır bilgi alıcısı gibi görmeyip onları meraklı, oyun canlısı ve yaratıcı insanlar olarak gören 
öğretmenler, öğrencilerinin düşüncelerle oynadıklarını, sık sık garip sorular sorduklarını, kimi zaman da 
nükteli sözler sarf ettiklerini göreceklerdir. Böyle bir öğretmen artık öğrettiği şeyi yalnızca tek şekilde 
anlaşılabilen  kuru bir bilgi olarak sunmayacaktır. Sınıfta geçen süreyi yalnızca bir şeylerin öğretildiği zaman 
süreci olarak görmez (Morreall, 1997: 139). Böylece öğretmen sınıf içinde soru soran, emirler yağdıran 
mekanik bir davranış biçiminden uzak, sınıf içinde hareketli, yaratıcı bir kimliğe bürünecektir.  

Mizah belli bir tavır ile yürütülürse, yaratıcı olarak yaşamak isteyen, yaratmanın coşkusuyla ya da 
acısıyla hayatını anlamlandırabilen genç yaratıcı adaylarının soluduğu yaratma atmosferinin renkli bir 
bileşeni oluverir. Mizah, yaratıcılığa can katacak, yaratıcılığı diri tutacak, yaratıcıya yaşama sevinci verecek, 
yaratıcının gözünü açıp kulağını daha duyarlı duruma getirecek, anlayışını, anlatımını keskinleştirecek bir 
gizilgüç olabilir (İnam, 1994: 29). Mizahın tek amacı, kişiye eleştirel düşünme/yaratıcı düşünme, özgürce 
düşünebilme yeteneği kazandırmak değildir; o aynı zamanda gülme/rahatlama işlevini de yerine getirmelidir. 
Eğitimsel alanda kullanılacak olan bir mizahî ögenin hem tartışmaya açık olması hem de öğrencide bir 
eğlenme/gülme/rahatlama hissi uyandırması gerekir. Gülme üzerine yapılan araştırmaların tam olarak insan 
üzerindeki etkileri saptanmamış olsa da ortaya konan bulgular gülmenin, dolayısıyla mizahın, insan üzerinde 
olumlu etkiler yaptığı görülmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, derslerde mizahın belli belirsiz kullanıldığı ya da kullanılabileceği söylenebilir. 
Özellikle “kılık değiştirme”ye dayalı yaratıcı drama etkinliği, altı şapkalı düşünme tekniği, mim (sessiz 
aktris) etkinliği; bunun yanında konuşan resimler etkinliği sınıfta kullanılabilecek mizah teknikleri arasında 
sayılabilir. Bunların yanında öğrencinin ilgisini çekebilecek konuyla ilgili mizahî hikâyeler, fıkralar, 
karikatürler, bilmeceler derse ayrı bir katkı sağlayabilir. 

Mizahın sağlıkla olan ilişkileri de göz önünde bulundurulduğunda, sınıf içinde mizah kullanımının 
öğrenciye kazandırabileceği beceriler şu şekilde özetlenebilir: 

1. İletişim becerisi, 

2. Yaratıcı/eleştirel düşünme becerisi, 

3. Kültürel farkındalık becerisi, 

4. İşbirlikli öğrenme becerisi, 

5. Başa çıkma becerisi (Loomans ve Kolberg, 2002: 20). 
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Bu beceriler, öğrencilerin yalnızca sınıf ortamında değil, aynı zamanda gündelik yaşamlarında farklı 
ihtiyaçları giderebilmek için edinmeleri gereken temel yetenekler olarak da değerlendirilebilir.   

2. SONUÇ 

Çocuk yazını denince, çoğu insanın aklına ilk önce  nasihat veren, toplum kurallarını, gelenek ve 
görenekleri aşılayan bir ifade biçimi gelir. Böylece çocuk, kitapla tanıştığında onu, hayatını devam 
ettirebileceği, kendisine yol gösteren bir kılavuz olarak algılamaya başlar. Öyleki şiir, öykü ve çocuk 
romanlarında, özellikle ders kitaplarında,  "bir ders verme" aranır. Bu yolla çocuk, kendi yazınını bir "öğreti" 
olarak algılar. Böyle bir yaklaşım, çocuğun estetik beğinilerini arka plana iter ve tek tip karakter yetiştiren 
bir yapı ortaya koyar. Oysa demokratik bir yapıya sahip toplumun oluşturulabilmesi, her şeyden önce farklı 
ve özgür düşünebilen, olaylara eleştirel bakan bir yapıyla gerçekleşir.  

Mizahın etkililiği ile ilgili olarak yapılan yayın ve araştırmalar (Topuz, 1995; Klein, 1999; Aydın, 
2006), mizahla öğretimin başarıyı arttırdığını göstermektedir.  

Mizah, bilişsel ve duyuşsal nitelikler gösterdiğinden bireylerin yaşam biçimlerine doğrudan etki eden 
önemli bir ifade etme aracıdır. O halde mizahı çocuk yazınının içine daha fazla yerleştirerek ya da çocukları 
mizah yazınının içine çekerek onların yaşadıkları olaylara karşı daha farklı bir gözle bakmaları sağlanabilir. 

Loomans ve Kolberg (2002)’in takım ruhu yaratmak, toplumsal yaratıcılığı sağlamak, toplumsal 
iletişimi yükseltmek, kendine güveni genişletmek, çatışmaları azaltmak biçiminde beş maddede topladığı ve 
bizim bu özelliklerin yanına kusurları düzeltmek, eğlenmek gibi işlevleri de koyduğumuzda, mizahın 
toplumsal yönden önemli işlevlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunları eğitim ortamında “bireyin 
(öğrencinin) sosyalleşmesi” ya da “kültürel farkındalık” olarak değerlendirebiliriz.  

Berk (2001: 323-339)’in mizahın psikolojik işlevlerini “Kaygıyı düşürür, gerginliği düşürür, stresi 
azaltır, depresyonu azaltır, yalnızlık endişesini azaltır, özsaygıyı geliştirir, umut ve enerjisini iyileştirir, 
kontrol ve güç duygusu sağlar.”; mizahın fizyolojik işlevlerini de “Zihinsel fonksiyonları geliştirir, kaslara 
egzersiz yaptırır, onları rahatlatır, solunumu güçlendirir, kan dolaşımını canlandırır, stres hormonlarını 
azaltır, bağışıklık sisteminin koruyuculuğunu geliştirir, endorphinlerin (mutluluk hormonu) üretimini 
geliştirir.” biçiminde ifade eder. Cornett (1986; Özenç, 1998: 6) de mizah duygusuna sahip olmanın 
faydalarını, “Dikkati çeker ve düşünceyi harekete geçirir, yaratıcı yetenekleri ortaya çıkarır, arkadaş 
edinmeye yardım eder, iletişimi kuvvetlendirir, zor anları yatıştırır, kültürler arası etkileşimi teşvik eder, 
sağlığı güçlendirir, olumlu tavırlar ve kendine olumlu bir bakış açısı getirir, motivasyonu artırır ve enerji 
verir, sorunları çözer, öğrencilerin okuma miktarını ve kalitesini artırır, arzulanan davranışları kuvvetlendirir, 
eğlendirici değeri vardır.” biçiminde ifade ederken Loomans ve Kolberg (2002: 20) de mizahın “iletişim 
becerisi, yaratıcı/eleştirel düşünme becerisi, kültürel farkındalık becerisi, işbirlikli öğrenme becerisi, başa 
çıkma becerisi” üzerinde durur. Bu noktadan hareketle bireyin mizah aracılığıyla olumlu bir öğrenme 
ortamına kavuşabileceğini söyleyebiliriz.  

Mizahtan yararlanılabilecek en önemli noktaların başında, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak 
gelir (Dökmen, 1994). Mizahî metinler aracılığıyla öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında da bir 
değişme beklenebilir.  Böyle bir tutum, öğrencilerin dilsel gelişimine de doğrudan etkileyeceği söylenebilir. 

3. ÖNERİLER 

Belirtilen sonuçlar doğrultusunda, şu önerilerde bulunulabilir: 

Ailelere Öneriler 

1. Çocuğun ilk eğitimi ailede gerçekleşir. Bu nedenle ailelerin çocuklarına özgür, eleştirel ve yaratıcı bir 
ortam sağlamaları gerekir. Böyle bir ortam içinde büyüyen çocuk her şeyden önce kendini gerçekleştirmeyi 
öğrenecektir. 

2. Çocukta mizah duygusunun gelişebilmesi için onlara fırsat verilmelidir. Bu çerçevede çocukların 
çeşitli mizahî metinleri okumasına ve sosyal etkinliklere katılmasına olanak tanınmalıdır. 



 

 209

Programcılara ve Araştırmacılara Öneriler 

1. Sınıfta mizah kullanımının öğrencinin duyuşsal ve bilişsel zekâsı üzerindeki etkililiği araştırılabilir.  

2. Başta Türkçe dersleri olmak üzeremizahî etkinliklere ve mizah türlerine daha fazla ve daha sistematik 
yer verilebilir. 

3. Öğretmen yetiştiren kurumlar, derslerde mizahın nasıl kullanılabileceğiyle ilgili program geliştirmeli 
ve bunları uygulamalı olarak göstermelidir. Bu noktada drama, sınıf yönetimi ve özel öğretim dersleri 
yeniden gözden geçirilmelidir. 

4. Milli Eğitim Bakanlığı, mizahı yalnızca tekerleme, bilmece, fıkra vb. türlerde konu olarak değil, 
derslerin etkinliğine doğrudan  katkı sağlayacak biçimde yeniden ele almalıdır; çünkü bu türler, öğrencilerin 
kendilerini daha kolay ifade edebilecekleri özgür ortamları yaratacaktır. 

5. Mizah özünde bilişsel ve duyuşsal nitelikler barındırmakla birlikte aynı zamanda dilsel bir etkinliktir. 
Bu nedenle yapılacak olan etkinliklerde mizahın dilsel özellikleri de kullanılabilir. 
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Giriş 
Bireyler arasındaki iletişimi, duygu ve düşünce birlikteliğini, ulus bilincinin oluşmasını, ulusun ve 

insanlığın kültür birikiminin sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan dil, aynı zamanda, düşünmenin 
geliştirilmesinde ve öğrenmenin oluşturulmasında da bütünleştirici rol oynar. Dilin, bireysel ve toplumsal 
işlevlerini yerine getirebilmesi, anlama ve anlatma olanaklarını olabildiğince arttıran anadili öğretimi ile 
gerçekleştirilir. Bireyin kendini gerçekleştirmesi, gelişme ve değişmelere uyum sağlayacak biçimde kendini 
yetiştirmesi, toplumsallaşması ve kültürlenmesini amaçlayan ilköğretim basamağında, iletişim kurma, 
toplumsallaşma ve kültürlenmenin temel gereği olan anadili öğretiminin önemli görevlerinden biri de 
öğrencilere okuma beceri ve alışkanlığı kazandırmaktır (Belet, 2005, s. ii).  

Okuma beynin yetenek ve gücünü, kuvvetli düşüncelere karşı kullanmayı geliştirme amacı ile yapılır. 
Okuma alışkanlığı edinmiş bir birey, değişik düşünceleri yargılamada, bunlar üzerine kurulmuş mantık ve 
önermeleri fark etmede beceri kazanmış olacaktır. Birey dünya görüşünü okuma ile genişletir, bilgilerini 
okuma ile artırır (Ruşen, 1991, s.15-16). 

Bağımsız ve anlayarak okuyan öğrenciler, bütün konu alanlarında başarılı olabilirler. Yapılan 
araştırmalar kitap okumanın çocuklarda genel bilişsel özelliklerin geliştirilmesinde etkili olduğunu dile 
getirmektedir. Ayrıca eğitim programlarında okumanın önemi üzerine vurgu yapılarak, derslerin okumaya 
dayalı olduğu, iyi okuyamayan ve okuduğunu anlayamayan bireylerin başarılı olamayacağı dile getirilmiştir 
(Croy, 2002, s.1 ; Luma, 2002, s. 55). Toplumu bilinçlendirmede en etkili araçlardan biri olan okuma, aynı 
zamanda insanın sık sık başvurduğu bir öğrenim biçimidir. Tüm toplumlar bireylerin okuma kültürü 
edinmeleri için yoğun çaba göstermektedir.  

Eğitim sürecinden geçen bireylere kazandırılması gereken özelliklerden biri de etkili okuma 
alışkanlığıdır. Bireylerin kendisini, çevresini doğru biçimde algılayıp, içinde bulunduğu sosyal çevreye uyum 
sağlaması yönünden de okuma alışkanlığını kazanmış olması önem taşımaktadır. Bir görsel motor semboller 
serisini sözlü ve sözsüz olarak ses dizilerine çevirme süreci olarak tanımlanan (Yavuzer, 2000, s. 45) okuma; 
öğrenme, anlama, düşünme, eleştirme gibi eylemlerin aracı olduğu gibi, bunlara bağlı olarak kişinin düşünce 
ve duyguları etkileyen değişkenlerden biridir (Özdemir, 1983, s.26). 

Okuma alışkanlığı hem etki ettiği hem de etkilendiği alanlar açısından düşünüldüğünde çok yönlü bir 
eylemdir. Bu alışkanlığın kazanılmasına ve geliştirilmesine etki eden etmenler okul, öğretmen, çocuğun ilgi 
ve beğenileri, aile bireyleri, arkadaş çevresi ve bunların yanı sıra içinde bulunduğu dönem ve bu dönemin 
özellikleri olarak sıralanabilir. Bu bağlamda, çocuğun ilgilerinin bazı nesneler ve uğraşılar üzerinde 
yoğunlaştığı, temel beceri ve alışkanlıkların kazanıldığı ve geliştirildiği bir dönem olan ilköğretim yıllarında 
çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir (İnan, 2005, s.2; Suna, 2006, s.17-18).  

Garrett (2002, s.21)’in Alexander ve Filler (1976)’dan aktardığına göre; çocukların okumada ne kadar 
başarılı oldukları ve ne kadar kitap okudukları okumaya karşı tutumları ile doğrudan ilgilidir. Aynı zamanda, 
bireysel ve çevresel etmenler de çocukların okumaya karşı tutumlarını etkiler. Bu etmenler; başarı, özgüven, 
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aile, ev ortamı, öğretimsel etkinlikler, özel programlar, cinsiyet, zekâ, sosyo-ekonomik durum ve ilgidir. 
Öğrencilerin bilgiyi edinme ve bağımsız olarak öğrenmede önemli bir araç olan, ayrıca hem günlük yaşama 
uyum sağlamalarında hem de okuldaki öğrenmelerinde önemli bir role sahip olan okuma ilgisinin 
geliştirilmesi ve okuma alışkanlığının kazandırılması açısından bu etmenlerin göz önünde bulundurulması 
gereksinimi yadsınamaz. 

21. yüzyılda eğitim alanındaki yeni yönelimlere bakıldığında gün geçtikçe bireysel farklılıklara ve 
dolayısıyla bireyi merkeze alan eğitim uygulamalarına daha fazla önem verildiği görülmektedir. Seber (2001, 
s.3)’e göre; bireyi merkeze alan eğitim uygulamalarının geliştirilebilmesi için, bireyi öncelikle güçlü ve 
değerli bir varlık olarak gören, bireyin kendine özgü gelişimini tüm gelişim alanlarında izleyebilen bir 
yaklaşımla tanımlamak gerekmektedir. Bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine ve yeteneklerinin ortaya 
çıkmasına olanak sağlayacak düzenlemeyi içinde barındıran uygulamalardan biri de çoklu zeka kuramıdır. 

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğrenme Psikoloğu Howard Gardner normal ve yetenekli 
çocukların bilişsel gelişimlerini ve beyinle ilgili hasarlardan kaynaklanan zeka bozukluklarını incelediği 
araştırma sonucunda, bir yeteneğin yitirilmesi durumunda diğerinin işlevini koruduğu, öyleyse insanların tek 
faktörlü bir zekaya değil birden çok zeka gücüne sahip oldukları, insan zekasının tüm yetenekleri tek bir 
yöne yönlendiren entelektüel bir motordan değil, birbirinden bağımsız çeşitli enerji birimlerinden oluştuğu 
kanısına varmıştır. Bu yaklaşım, zekanın toplumlar ve eğitim üzerinde yıllardır sürüp giden etkisini yani 
sadece dil ve matematik zekasını hesaba katan klasik zeka testi ve zeka tanımlamasını tarihe karıştırmıştır 
(Erturan ve Diğerleri, 2005, 1001). 

Klasik zeka tanımlamalarının yerini alan “Çoklu Zeka Kuramı”na göre sekiz tür zeka bulunmaktadır. Bu 
zeka türleri; Sözel/dilsel, Mantıksal/matematiksel, Görsel/mekansal, Bedensel/devinduyusal, Müzik/ritmik, 
Kişilerarası/ iletişimsel, İçsel/özedönük, ve Doğa zekalarıdır (Erdem ve Demirel, 2001, s.984). Bireysel 
farklılıklar doğrultusunda bireyler farklı zeka alanlarına ve farklı sayıda zeka alanına sahip olabilirler.  

Okuma eylemi genel olarak bireysel bir etkinlik olarak kabul edilir. Okuma eyleminin bireysel doğası, 
yazarın düşünceleri ile beyni arasında karşılıklı ilişki bu saptamayı doğrular. Zeka ise bireylerin okuma ilgisi 
ve okuma alışkanlığı kazanmalarında etkili olan bireysel etmenlerden biridir. Birçok ilgi ve alışkanlığın 
şekillendiği ilköğretimde, öğrencilerinin çoklu zeka alanlarının belirlenmesi ve çoklu zeka alanları ile okuma 
ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesinin; bireylerin değişik düşünceleri yargılama, dünya 
görüşünü genişletme, bilgilerini artırma, kendisini, çevresini doğru biçimde algılayıp, içinde bulunduğu 
sosyal çevreye uyum sağlaması, kısaca toplumsallaşma ve kültürlenmesinde katkısı yadsınmayacak olan 
okuma ilgisinin geliştirilmesi ve okuma alışkanlığının kazandırılmasında rol oynayacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı: 
Bu araştırmanın temel amacı; ilköğretim öğrencilerinin çoklu zeka alanları ile okuma ilgi ve alışkanlık 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  
Belirlenen bu temel amaca yönelik olarak şu sorulara yanıt aranması yoluna gidilmiştir: 
1. İlköğretim öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlık düzeyi nedir? 
2. Öğrencilerin okuma ilgi ve alışkanlıkları ile sahip oldukları zeka alanı arasında ilişki var mıdır? 
3. İlköğretim öğrencilerinin zeka alanlarına göre okudukları kitap türlerinin dağılımı nasıldır?  
Yöntem 
Araştırma Modeli 
İlköğretim öğrencilerinin çoklu zeka alanları ile okuma ilgi ve alışkanlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemeye yönelik bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 
Evren ve Örneklem 
Bu araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini ise, 2005-2006 öğretim yılında Eskişehir Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilköğretim okullarına devam eden 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
İlköğretim kurumlarında genel olarak öğrencilerin okuma ilgi ve alışkanlığının şekillendiği 5. sınıf düzeyi bu 
araştırmanın örnekleminin oluşturulmasında göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma evrenini temsil edecek 
örneklemin belirlenmesi sırasında raslantısal örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırmada il 
Milli Eğitim Müdürlüğünden sağlanmış olan listeden yararlanılarak raslantısal örnekleme yöntemi ile 22 
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okul örnekleme alınmıştır. Böylece 22 ilköğretim okulundaki 912 öğrenci araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur.  

Veriler ve Toplanması 
Araştırmanın temel verilerini alana ilişkin yerli ve yabancı kaynakların taranması sonucunda ulaşılan 

bilgiler yanında, Eskişehir ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bulunan ilköğretim okullarına devam eden 
5. sınıf öğrencilerinden sağlanan veriler oluşturmaktadır. Konuya ilişkin veriler Dökmen (1994) tarafından 
geliştirilen “Okuma İlgisi Ölçeği”, Seber (2001) tarafından geliştirilen “Çoklu Zeka Alanlarında Kendini 
Değerlendirme Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen okuma alışkanlık ve okuma türlerinin 
belirlendiği birer sorunun bulunduğu veri toplama aracıyla elde edilmiştir.  

Dökmen (1994) tarafından geliştirilen geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış 20 maddeden oluşan 
“Okuma İlgisi Ölçeği”nin kullanılması için araştırmacılar tarafından ölçek sahibinden gerekli olan izin alınan 
envanterde; her durum için “hiç uygun değil” , “biraz uygun” , “kararsızım” , “oldukça uygun” , “çok uygun”  
biçiminde yanıt seçenekleri olan 5’li bir derecelendirme ölçeği bulunmaktadır. 

Seber (2001) tarafından geliştirilen geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış 64 maddeden oluşan 
“Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği”nin kullanılması için araştırmacılar tarafından 
ölçek sahibinden gerekli olan izin alınan envanterde; her durum için “evet”, “kısmen”, “hayır” biçiminde 
yanıt seçenekleri bulunmaktadır. 

Veri toplama aracında, aynı zamanda öğrencilerin kişisel bilgileri, okuma alışkanlığı ve okudukları kitap 
türlerini belirlemeye yönelik birer soruya yer verilmiştir. 

Ölçme aracı 2005-2006 öğretim yılının bahar döneminde, örneklem içinde yer alan ilköğretim 
okullarındaki öğrencilere, araştırmacıların kendileri tarafından uygulanmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 
Araştırma verilerinin elde edildiği ölçme araçları, toplandıktan sonra kodlama işlemine geçilmeden önce 

tek tek kontrol edilmiş, gerektiği biçimde doldurulmamış olanlar (16) “geçersiz” sayılarak değerlendirmeye 
alınmamıştır. Değerlendirmeye alınan veri toplama araçlarına 1’den 896’ya kadar bir numara verilmiş ve her 
araçtaki veri, bilgisayar ortamında işlenmeye hazır duruma getirilmiştir. 

Bilgi toplama aracında yer alan kişisel bilgiler, “Okuma İlgisi Ölçeği”, “Çoklu Zeka Alanlarında 
Kendini Değerlendirme Ölçeği”, okuma alışkanlığı ve okunan kitap türlerine ilişkin veriler aynı veri 
dosyasında toplanmıştır. 

“Okuma İlgisi Ölçeği”ne ilişkin verilerin bilgisayara girilmesinde ölçekte olumlu olarak düzenlenmiş 14 
maddenin her biri için “çok uygun” seçeneğine 5, “oldukça uygun” seçeneğine 4, “kararsızım” seçeneğine 3, 
“biraz uygun” seçeneğine 2 ve “hiç uygun değil” seçeneğine 1 puan verilmesi; bunların dışında kalan 6 
olumsuz madde (3,4,5,6,7,15) için tam tersi puanlama yapılması benimsenmiştir. Daha sonra ilköğretim 
öğrencilerinin bu ölçekten aldıkları toplam puanlara göre 0-52 arası “düşük”, 52-74 arası “orta” ve 74-100 
arası “yüksek” ilgi düzeyi olarak belirlenerek, ilköğretim öğrencilerinin okuma ilgi düzeyleri tekrar 
kodlanmıştır. 

İlköğretim öğrencilerinin zeka alanlarını belirlemeye yönelik olarak kullanılan “Çoklu Zeka Alanlarında 
Kendini Değerlendirme Ölçeği”ne öğrencilerin yanıtlarından “evet” seçeneği 3 puanı  ve bu puanın ağırlığı 
öğrencinin en yetenekli olduğu alanı; “kısmen” seçeneği 2 puanı ve bu puanın ağırlığı öğrencinin yetenekli 
olduğu ya da geliştirilmesi gerektiği alanı; “hayır” seçeneği 1 puanı ve bu puanın ağırlığı öğrencinin zayıf 
olduğu alanları belirlemeyi sağlamıştır. Bu bağlamda öğrenciler bir zeka alanına ait olarak minimum 8, 
maksimum 24 puan almışlardır. Ölçeğin her bir boyutundan alınan en yüksek test puanı , öğrencinin o zeka 
alanında daha güçlü, düşük aldığı puan ise o zeka alanında zayıf olduğunu şeklinde yorumlanmıştır. Bu 
ölçekten alınan puanlar doğrultusunda öğrencilerin ait oldukları zeka alanları kodlanmıştır. 

İlköğretim öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı düzeylerini belirlemek amacıyla kişisel bilgiler 
bölümünde yer alan okuma sıklığı ile ilgili soruya verdileri yanıtlara göre “ayda iki kitap ve daha fazlasını 
okurum” seçeneğini işaretleyenler için “çok okuyan”, “bir ayda bir kitap okurum” seçeneğini işaretleyenler 
için “orta düzey”, “iki ayda bir kitap okurum” seçeneğini işaretleyenler için “az okuyan” ve “hiç kitap 
okumam” maddesini işaretleyenler için “okuyucu olmayan” sınıflandırması yapılmıştır. Ancak yapılan 
istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, “az okuyan” ve “okuyucu olmayan” seçeneklerinin birleştirilerek 
“az okuyan” olarak kabul edilmesi uygun bulunmuştur.  
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İlköğretim öğrencilerinin zeka alanlarına göre kitap okuma türlerinin dağılımına yönelik bilgiler % ve 
frekans analizi yoluyla verilmiştir. 

İlköğretim öğrencilerinin veri toplama aracına verdikleri yanıtlar, araştırmanın amacına yönelik 
soruların yanıtlanmasına uygun biçimde çözümlenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin zeka alanları ile okuma 
ilgileri arasında ve öğrencilerin zeka alanları ile okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki olup olmadığını 
sınamak amacıyla istatistiksel teknik olarak khi kare (X2) tekniğinden yararlanılmıştır. Bilindiği gibi khi kare 
tekniğinde değişkenler arasındaki ilişki olup olmadığı test edilmektedir. Khi kare çözümlemelerinde khi kare 
değerinin hesaplanabilmesi için her gözenek için beklenen değerin hiçbir zaman sıfır olmaması, beklenen 
değerin beşin altında olan gözenek sayısının, toplam gözeneklerin %20 sini geçmemesi gerekir (Karasar, 
1999, s.243). Khi kare çizelgelerinde, gözeneklere düşen frekansların boş olmaları ve gözeneklerin %20 
sinde beş ve beşten aşağı frekans bulunması durumunda uygun kolonlarda birleştirme yoluna gidilmiş ve 
analiz yenilenmiştir (Özdamar, 1997, s. 88). Verilerin dağılımı nedeniyle khi kare değerinin hesaplanamadığı 
çizelgelerde yüzdelik değerlere yer verilerek açıklamalar yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin 
anlamlılığın test edilmesinde .05 güven düzeyi benimsenmiştir. 

Araştırmanın istatistiksel çözümlemelerinde SPSS paket programının 7.5 sürümünden yararlanılmıştır. 
Bulgular ve Yorum 
İlköğretim öğrencilerinin, okuma ilgi düzeyleri ve zeka alanları ile okuma ilgileri arasındaki ilişkiye 

ilişkin bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir.  
Tablo 1’deki araştırma bulguları incelendiğinde, araştırmanın birinci amacına yönelik olarak, 

örneklemdeki ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin % 13,7’sinin yüksek, %68,9’unun orta ve %17,4’ünün düşük  
okuma ilgi düzeyine sahip olduğu bulunmuştur. İlköğretim öğrencilerinin zeka alanları ile okuma ilgileri 
arasında ilişki olup olmadığına yönelik olarak yapılan khi kare analizi sonucunda ise .05 düzeyinde anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Bulgular zeka alanları ve okuma ilgisi açısından incelendiğinde şunlar söylenebilir:  

Sözel/dilsel zeka alanına sahip öğrencilerden okuma ilgisi yüksek olan öğrencilerin oranı %3,1 iken, 
orta düzey okuma ilgisi olan öğrencilerin oranı %71,9, düşük düzey okuma ilgisi olan öğrenciler ise % 25,0 
olarak dağılım göstermiştir.  

Mantıksal/matematiksel zeka alanına sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar 
%21,9, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %59,4, düşük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise 
%18,8’dir.  

 

Tablo 1. İlköğretim Öğrencilerini Zeka Alanları ve Okuma İlgilerinin Karşılaştırılması 

Zeka Alanları Yüksek İlgi Orta İlgi  Düşük İlgi Toplam  x Sd p
 s % s % s % s % 

S/D  1 3,1 23 71,9 8 25,0 32 100 58,55 18 ,00 
M/M  7 21,9 19 59,4 6 18,8 32 100 
G/U  12 12,6 66 69,5 17 17,9 95 100 
B/D  14 23,0 46 75,4 1 1,6 61 100 
M/R  7 24,1 18 62,1 4 13,8 29 100 
K/İ   12 14,0 63 73,3 11 12,8 86 100 
Ö/İ   16 24,2 42 63,6 8 12,1 66 100 
DOĞA  19 14,1 100 74,1 16 11,9 135 100 
2 zeka  15 8,9 100 59,5 53 31,5 168 100 
3 ve fazlası  20 10,4 140 72,9 32 16,7 192 100 
Toplam  123 13,7 617 68,9 156 17,4 896 100 

 

Görsel/uzamsal zeka alanına sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %12,6, orta 
düzey okuma ilgisine sahip olanlar %69,5, düşük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %17,9 olarak 
belirlenmiştir.  
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Bedensel/devinduyusal zekaya sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %23, orta 
düzey okuma ilgisine sahip olanlar %75,4, düşük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %1,6 olarak 
belirlenmiştir.  

Müzik/ritmik zekaya sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %24,1, orta düzey 
okuma ilgisine sahip olanlar %62,1, düşük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %13,8 olarak 
belirlenmiştir.  

Kişilerarası/iletişimsel zekaya sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %14, orta 
düzey okuma ilgisine sahip olanlar %73,3, düşük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %12,8 olarak 
belirlenmiştir.  

Özedönük/içsel zekaya sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %24,2, orta 
düzey okuma ilgisine sahip olanlar %63,6, düşük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %12,1 olarak 
belirlenmiştir.  

Doğa zekasına sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %14,1, orta düzey okuma 
ilgisine sahip olanlar %74,1, düşük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %11,9 olarak belirlenmiştir.  

Aynı anda iki zeka alanına sahip (kişilerarası/iletişimsel ve Doğa; Görsel/uzamsal ve Doğa; 
Bedensel/devinduyusal ve Doğa; Kişilerarası/iletişimsel ve Özedönük/içsel; Özedönük/içsel ve Doğa 
zekasına aynı anda sahip olanlar) öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar %8,9, orta düzey 
okuma ilgisine sahip olanlar %59,5, düşük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %31,5 olarak 
belirlenmiştir.  

Aynı anda üç ve daha fazla zeka alanına sahip öğrencilerden yüksek düzey okuma ilgisine sahip olanlar 
%10,4, orta düzey okuma ilgisine sahip olanlar %72,9 düşük düzeyde okuma ilgisine sahip olanlar ise %16,7 
olarak belirlenmiştir.  

İlköğretim öğrencilerinin okuma alışkanlık düzeyleri ile zeka alanları ve okuma alışkanlıkları arasındaki 
ilişkiye ilişkin bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Zeka Alanları ve Okuma Alışkanlıklarının Karşılaştırılması 

Zeka Alanları Çok okuyan  Orta düzey Az okuyan Toplam  x Sd
  p s % s % s % 
S/D  15 50,0 10 33,3 5 16,7 30 100 18,56 18 ,41 
M/M  21 67,7 7 22,6 3 9,7 31 100 
G/U  51 53,7 26 27,4 18 18,9 95 100 
B/D  27 44,3 19 31,1 15 24,6 61 100 
M/R  16 55,2 10 34,5 3 10,3 29 100 
K/S  51 60,7 23 27,4 10 11,9 84 100 
Ö/İ  37 56,1 15 22,7 14 21,2 66 100 
DOĞA  76 56,3 39 28,9 20 14,8 135 100 
2 zeka  109 65,7 35 21,1 22 13,3 166 100 
3 ve fazlası 113 59,8 52 27,5 24 12,7 189 100 
Toplam  516 58,2 236 26,6 134 15,1 886 100 

 
Tablo 2’deki araştırma bulguları incelendiğinde, ilköğretim öğrencilerinin okuma alışkanlık düzeylerini 

belirlemeye yönelik olarak elde edilen verilere göre, örneklemdeki ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin % 
58,2’si çok okuyan, %26,6’sı orta düzey ve %15,1’i az okuyan olarak bulunmuştur. İlköğretim öğrencilerinin  
zeka alanları ile okuma alışkanlıkları arasında ilişki olup olmadığına yönelik olarak yapılan khi kare analizi 
sonucunda ise .05 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

İlköğretim öğrencilerinin %79,1’i hikaye/roman, %37,8’i destan, %62,8’i efsane %59’u şiir, %22,0’ı 
biyografi, %47’si anı, %40, 7’si gezi, %33, 5’i fabl, ve %69,5’i dergi, okuduğunu belirtmiştir. İlköğretim 
öğrencilerinin zeka alanlarına göre okudukları kitap türlerinin dağılımı ise Tablo 3’te belirtilmiştir.  

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde, ilköğretim öğrencilerinin zeka alanlarına göre okudukları kitap 
türlerinin dağılımlarının % oranı birbirine benzer olduğu görülmektedir. 



G/U  77 10,9 29 8,6 57 10,1 50 9,5 21 10,7 37 8,8 34 9,3 31 10,3 64 10,3 

2 zeka  132 18,6 77 22,7 117 20,8 111 21 45 22,8 95 22,6 86 23,6 66 22 116 18,6 
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Tablo 3. Zeka Alanları ve Okuma Türlerinin Dağılımı 
 

Zeka Alanları Hik./roman Destan  Efsane  Şiir  Biyografi Anı  Gezi  Fabl  Dergi  s
   % s % s % s % s % s % s % s % s % 

DOĞA  106 15,0 45 13,3 92 16,3 80 15,1 26 13,2 58 13,8 50 13,7 35 11,7 96 15,4 

M/R  18 2,5 9 2,7 20 3,6 17 3,2 7 3,6 13 3,1 9 2,5 8 2,7 18 2,9 

M/M  29 4,1 9 2,7 18 3,2 17 3,2 9 4,6 16 3,8 14 3,8 18 6,0 23 3,7 

B/D  43 6,1 28 8,3 38 6,7 38 7,2 9 4,6 26 6,2 24 6,6 18 6,0 47 7,5 

K/S  75 10,6 28 8,3 50 8,9 57 10,8 13 6,6 43 10,2 34 9,3 26 8,7 68 10,9 

S/D  24 3,4 11 3,2 12 2,1 21 4 8 4,1 17 4 17 4,7 14 4,7 23 3,7 

3 ve fazlası 152 21,4 78 23 121 21,5 105 19,8 47 23,9 90 21,4 78 21,4 67 22,3 127 20,4 

Ö/İ  53 7,5 25 7,4 38 6,7 33 6,2 12 6,1 26 6,2 19 5,2 17 5,7 41 6,6 

Toplam 709 100 339 100 563 100 529 100 197 100 421 100 365 100 300 100 623 100
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Sonuçlar ve Öneriler 

Sonuçlar 

• İlköğretim öğrencilerinin yarısından fazlasının (%68,9) okuma ilgilerinin orta düzeyde olduğu 
bulunurken, aynı öğrencilerin yarısından fazlasının (%58,2) okuma alışkanlıklarının “çok okuyan” düzeyde 
olduğu bulunmuştur.  

• İlköğretim öğrencilerinin zeka alanları ile okuma ilgileri arasında ilişki olup olmadığına yönelik 
olarak yapılan istatistiksel analizler sonucunda ilköğretim öğrencilerinin zeka alanları ile okuma ilgileri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

• Okuma alışkanlıkları ile zeka alanları arasında ilişki olup olmadığına yönelik olarak yapılan 
istatistiksel analizler sonucunda ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

• İlköğretim öğrencilerini zeka alanlarına göre okudukları kitap türlerinin nasıl dağıldığına ilişkin 
yapılan istatistiksel işlemler sonucunda, ilköğretim öğrencilerinin %79,1’i hikaye/roman, %37,8’i destan, 
%62,8’i efsane %59’u şiir, %22,0’ı biyografi, %47’si anı, %40, 7’si gezi, %33, 5’i fabl, ve %69,5’i dergi, 
okuduğunu belirlenmiştir. Araştırma verileri incelendiğinde, ilköğretim öğrencilerinin zeka alanlarına göre 
okudukları kitap türlerinin dağılımlarının oranının birbirine benzer olduğu ve okuma türlerinin zeka 
alanlarına göre dağılımlarının farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Öneriler 

Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak, geliştirilen öneriler şunlardır: 

• Öğrencilerin okuma ilgilerini geliştirmeye yönelik yapılan etkinliklerde çoklu zeka alanları göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

• Öğrencilerin zeka alanları doğrultusunda okuma ilgilerini geliştirme ve alışkanlık kazanmalarına 
yönelik olarak uygulamalı çalışmalara yer verilmelidir. 
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Eğitbilimsel göstergeler, yazınsal bir yapıtta okuyucuyu derinlikli düşündürüp çok yönlü bir bakış 
açısına yönelterek onun anlağının yeniden yapılanmasına kaynak oluşturan örgütlü anlatım birimleridir. Bu 
birimler, ulamsal nitelikteki üst göstergelerle okuru onlara ulaştıran alt göstergelerden oluşur. Okur, alt 
göstergeden üst göstergeye kimi kez adım adım yol alarak, kimi kez de aşamasız sıçramalar gerçekleştirerek 
ulaşır. Her iki durumda da sürecin başlayıp sonuçlanması, göstergelerin değer değişimini gerektirir. Dünya 
çocuk yazınının önde gelen ürünlerinden Küçük Prens’te başlıca üç eğitbilimsel gösterge ulamı öne 
çıkmıştır. Bunlar, sırasıyla, Çocuğun Evrenine Girmek, Büyüklerin Dünyalarını Açığa Vurmak, Sevginin 
Emek Olduğunu Vurgulamak biçiminde adlandırılmıştır. Bu çalışma, bunlardan salt birincisinin ele 
alınmasıyla sınırlandırılmıştır. 

Kuramsal Bağlam 

Yazınsal ürünlerde eğitbilimsel göstergeler, söz konusu ürünlerin alımlayıcılarını üst düzey anlaksal 
yapılanmalara, dolayısıyla da belirgin davranış değişikliklerine götürecek örgütlü anlatım birimleridir. 
Eğitbilimsel bağlam göz önünde bulundurulduğunda, bu örgütlü birimlerde gücül olarak kendini gösteren 
önemli bir özellik, içeriğin alımlanması sırasında, anlatımı oluşturan göstergenin, alımlayıcının beyninde 
gösterilen değiştirmesidir. Göstergenin gösterilen değiştirmesi, o kavrama ilişkin belleğe boca edilen tüm 
hazır kalıpların bozguna uğramasına, belleğin yanı sıra, anlakta da bir dizi altüst oluşun birbirini izlemesine, 
deyiş yerindeyse, öncüsü ve artçılarıyla bir tür beyin depremi sürecinin yaşanmasına, ardından da 
yabancılaştırma etkisinin yoğun bir biçimde kendini duyurmasına yol açabilmektedir. Beyinde olup biten bu 
“deprem” süreci, Saussure’ün kavramlaştırmasıyla, bir değer değişimi[1] olarak gerçekleşmektedir. 
Sözgelimi, taşıdıkları ve bizim dışımızda yüklendikleri tüm anlamlarıyla içeriklendirilip sınırlandırılarak 
belleklerimize hazır kalıplar biçiminde boca edilen çocuk, büyük, düzey… gibi anlamsal kesinlikleri 
tartışmasızmış gibi gözüken kimi sıradan kavramlar bile, böyle bir süreç sonrasında dilin derin yapısı 
bağlamıyla anlam değiştirebilmekte, beynimizde değer değişimine uğrayabilmektedir. 

Bir göstergeyi eğitbilimsel gösterge kılan, o göstergenin belleğimizle anlağımızda değer değişimine yol 
açabilmesi; böylece de beynimizde çok yönlü, derinlikli bir düşünme sürecini başlatabilmesidir. Eğitbilimsel 
gösterge üzerinden, ilgili göstergenin değer değişimi sonucu yeniden biçimlenen dizimsel bağımlılıklarıyla 
çağrışımsal bağıntılarının aracılık ettiği çok yönlü, derinlikli bir düşünme sürecine girmemiz, henüz yetmiş 
iki aylıkken oyun alanlarından koparılarak geleneksel sınıf sıraları arasında “tutsak” kılınmamızla başlayıp 
kimi kez bizden uzak tutulan, kimi kez de bizim kendimizi uzak tuttuğumuz ıraksak düşünme[2] biçimini 
beynimizin nadasa bırakılan alanlarında işlerliğe kavuşturmamız anlamını taşır. Iraksak düşünme, değer 
değişiminin daha üst bir düzeye ulaştırdığı belirtik, kavramsal düşünüşü de içermekle birlikte, yine değer 
değişimi sonucu kıvılcımlanıp tutuşmaya başlayan imgelem yetisini odak noktasına dönüştürüp örtük, 
imgesel düşünüşü kendine kılavuz edinir. Bu düşünme biçimi, bir yandan, üst düzey belirtik, kavramsal 
düşünüşü ve bu düşünüşe bağlı bilişsel davranış örüntülerini içermesinden ötürü, eğitbilimsel göstergeler bizi 
çözümleme, bireşim, değerlendirme gibi işlemlere yöneltir. Aynı düşünme biçimi, öte yandan, örtük, imgesel 
düşünüşü kılavuz edinmesi ve bunun da alışılagelen kalıpları sarsıp yerinden oynatan, beklenmedik 
sonuçlara kapı aralayan üst düzey duyuşsal davranış örüntülerine yol açması nedeniyle, eğitbilimsel 

 219



göstergeler bu kez bizi değer kazandırma, tutumsal sıçrama, yeniden biçimleme, yaratma gibi işlemlere 
götürür. Bu süreçte, çıkış noktası, eğitbilimsel göstergeler; ulaşılan aşama, üst düzey anlaksal 
yapılanmalardır. 

Antoine de Saint-Exupery’nin 1943’te yayımlanan son yapıtı Küçük Prens, yayımlandığı günden bu 
yana, dünya çocuk yazınının başta gelen ürünlerinden biri, bir bakıma da en yetkini olma özelliğini 
korumakla kalmamış; salt çocukların değil, erişkin okurların da ilgisini çekmeyi arttırarak sürdürmüştür. Bu 
arada, özellikle son zamanlarda, eğitimcilerin değişik ilgi alanlarına oldukça yakın bir konum edinmiş; 
Küçük Prens, eğitim alanının çeşitli düzenceleri açısından değerlendirilmeye başlanmıştır. İlköğretimde 
yetenekli çocukların eğitiminde ders planlarının biçimlendirilmesine (Dameron, 1980), dilbilimsel açıdan 
öğretici söylem çözümlemesine (Kaminskas, 1983), Fransızcanın ikinci dil olarak öğretimi etkinliklerinin 
varsıllaştırılmasına (Gollert and others, 1989), okul danışmanlarının ilköğretimde çocuklara nasıl 
yaklaşmaları gerektiği sorunsalının ele alınmasına (Cowles, 1997), 13–15 yaş öbeğine felsefe bağlamında 
düşünmeyi öğretme girişimlerine (Direk, 2004), fen bilgisi ve çevre eğitimi sorunlarına yönelik kimi kalıcı 
dersler çıkarılmasına (Munakata, 2005) konu edinilmiş; onda, bu birbirinden farklı eğitim düzencelerinin 
kendi içlerinde yeniden yapılandırılmaları bağlamında ipuçları aranmıştır. 

Eskiye oranla eğitimcilerin ilgilerinin Küçük Prens üzerine daha çok yönelmesinin önemli bir nedeni, 
yapıtın taşıdığı bir dizi eğitsel gizilgücün, sezgisel düzeyde de olsa, kendini eskisinden daha fazla ve daha 
farklı biçimler altında duyumsatıyor olmasıdır. Peki, nedir ilgiyi arttıran bu bir dizi gizilgüç? Hangi ulamlar 
altında ele alıp onları belirginleştirebiliriz? 

Çeşitlendirerek yoğunlaştırdığımız Küçük Prens okumaları[3] gibi bir uğraş sonrasında, başlıca üç 
eğitbilimsel gösterge ulamı belirledik. Bunları, sırasıyla, Çocuğun Evrenine Girmek, Büyüklerin Dünyalarını 
Açığa Vurmak, Sevginin Emek Olduğunu Vurgulamak biçiminde adlandırdık. Burada, çalışmanın 
sınırlandırılmasının dayattığı zorunluluktan ötürü, bu ulamlardan yalnızca birincisini dizgeli bir bağlam 
içinde ele alabildik. 

Küçük Prens’le Çocuğun Evrenine Girmek 

Çocuğu “küçük erişkin” olarak görüp onun erişkinlere oranla usavurma etkinliklerindeki eksikliklerini 
tek tek saptayarak onu erişkinler karşısında düzeyi oldukça düşük bir yerlere yerleştiren Ortaçağ kalıntısı 
anlayış, daha XVIII. yüzyılda Rousseau’nun Emil’iyle hiç değilse kuramsal düzlemde sarsılıp tökezlemişti. 
Piaget, XX. yüzyılın başlarında şunları yazıyordu: 

Rousseau, çocuğun kendine özgü gereksinimleri ve bu gereksinimlere uyarlı bir anlayışı bulunduğunu, 
onun küçük bir erişkin olmadığını söylemeyi severdi. Çocukların dili ile çizimlerini konu edinen çağdaş 
yaklaşımlar, bu görüşün doğruluğunu sık sık vurgulamıştır. (…) Bu bakımdan, hem anlatım özellikleri hem 
de kendine kılavuzluk eden ilgileriyle diğer tüm düşünme çeşitlerinden farklılaşan çocuk düşünmesinin 
mantıksal yapı ve işlevselleşme yöntemi bakımından da farklılaşıp farklılaşmadığını göstermenin zamanı 
gelmiştir. (Piaget, 1972:199) 

 Piaget, çalışmalarıyla, söylediğini gerçekleştirmeyi başardı. Vygotsky de bu konuda, eleştirel tutum 
takınmayı elden bırakmaksızın, Piaget’ye arka çıktı[4] ve onun birçok denencesini destekleyen çeşitli 
çalışmalarda bulundu. Artık bilim çevrelerinde çocuktan “küçük erişkin” olarak söz edilmiyor, onun kendine 
özgü bir evreni olduğu gerçeği vurgulu bir biçimde dile getiriliyordu. Ancak bu, yaşamın günübirlik 
kısırdöngüsel uygulamaları arasında hiç de böyle yürümüyordu. Küçük Prens’in yazılışından on bir ya da on 
üç yıl gibi bir süre sonra Barthes’ın oyuncakları konu edinerek ortaya koyduğu göstergebilimsel 
saptamalar[5], bırakalım XX. yüzyılın ortalarındaki o eski Fransa’yı, günümüz teknolojisinin olanaklarıyla 
üretilen sanal oyuncak endüstrisinin beyinlerimizi gün geçtikçe daha çok kuşatmasının da etkisiyle, bugün 
tüm dünyada bir kat daha geçerlidir.  

İçinde bulunduğumuz koşullarda, Barthes’ın söyleyişiyle, yaratıcı değil, kullanıcı çocuklar yetiştirmeyi 
amaç edinen ve oyuncağından kitabına değin tüm ürünleriyle bu amacı gerçekleştiren günübirlik 
kısırdöngünün “küçük erişkin”i yeniden üretmesine karşı duran, çocuğun evrenine girmek gibi üst 
eğitbilimsel bir göstergeyi yapısında taşıyan ürünler de yok değil. Bunların başta geleni, Küçük Prens’tir. 
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Peki, Küçük Prens’te bu üst eğitbilimsel gösterge, hangi alt eğitbilimsel göstergeler aracılığıyla, nasıl kendini 
göstermektedir? 

Küçük Prens’te, anlatıcı, öyküsünü, “Altı yaşımdayken…” diye başlatır. Bir kitaptan, boa yılanlarının 
avlarını çiğnemeksizin, bütün olarak yuttukları, sonra da kımıldayamaz duruma geldikleri ve avı sindirmek 
için altı ay süresince uyudukları bilgisini edindiğini belirtir. Öykü, ardından, şöyle bir anlatımla sürdürülür: 

Orman serüvenleri üzerine derin derin düşünmeye başladım. Biraz uğraştıktan sonra ben de renkli bir 
kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. 1 numaralı resim, aşağıdaki gibiydi. 

Yaptığımı büyüklere gösterip resimden korkup korkmadıklarını sordum. Bana: “Bir şapka insanı neden 
korkutsun ki?” diye yanıt verdiler. 

Oysa ben, şapka değil, bir fili sindirmekte olan bir boa yılanı çizmiştim. (Saint-Exupery, 1975: 7–8, 
1987: 9–10, 2004: 9–10) 

 

 

Büyükler, fil yutmuş boa yılanını şapka sanınca, onların anlaması için boa yılanının içindeki fili de 
gösteren açıklamalı ikinci bir resim çizdiğini söyleyen anlatıcı, öykünün bir yerinde şöyle bir anlatıma yer 
verir: 

Yaşamım boyunca bir sürü ciddi kişiyle bir sürü ilişkim oldu. Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim. 
Çok yakından tanıdım onları. Yine de ilk görüşlerim pek değişmedi. 

Bana kavrayış bakımından biraz parlak görünen birine rastladığımda, yanımdan hiç eksik etmediğim ilk 
resmimi gösterip düşüncesini soruyordum. Gerçekten kavrayışlı biri mi, değil mi, anlamaya çalışıyordum. 
Ama hepsinin verdiği karşılık aynıydı: “Şapka.” (Saint-Exupery, 1975: 9, 1987: 10–11, 2004: 10–11) 

Uçağının arızalanması sonucu, altı yıl önce, Sahra Çölü’ne düştüğünü öğrendiğimiz anlatıcı, orada, 
çölün ortasında, en yakın yerleşim biriminden bin mil uzaktadır. Ona ancak sekiz gün yetebilecek ölçüde 
suyu kalmıştır. Bu durum, onun için bir ölüm kalım sorunudur. Çölde ilk gecesini geçirir. Gün doğarken 
incecik bir sesle uyanır. Bu, kendisinden bir koyun resmi çizmesini isteyen bir çocuktur. Gözlerine 
inanamaz. Ama karşısında hiç de çöl ortasında kalmış birine benzemeyen ve ondan ısrarla koyun resmi 
çizmesini isteyen bir çocuk bulunmaktadır. Söz gelir, yine 1 numaralı resme dayanır: 

Daha önce hiç koyun resmi yapmamıştım. İster istemez sık sık yaptığım iki resimden birini çizdim. 
Yani boa yılanının dıştan görünüşünü… Bizimkinin bana şöyle yanıt verdiğini duyunca, şaşırıp kaldım: 

— Hayır! Hayır! Bir boa yılanı ve içinde bir fil istemiyorum. Boa yılanı çok tehlikelidir. Fil de çok yer 
kaplar. Bizim oralarda her şey küçücüktür. (Saint-Exupery, 1975: 13, 1987: 12–14, 2004: 12–14) 

Anlatıcının ilk kez altı yaşındayken vahşi ormanlar üzerine okuduğu bir kitaptan esinlenerek çizdiği ve 
büyüklerin hep “şapka” sandıkları fil yutmuş ama içi görünmeyen boa yılanının resmini, çizim amacına denk 
düşen bir kavrayışla, bir çocuğun algılayışı, anlatıcıyı şaşkınlığa uğratmıştır. Anlatıcının şaşkınlığının nedeni 
açık: Tüm erişkinlerin “şapka” anlamı üstlendirdikleri çizimsel bir göstergedeki boa yılanı gösterileninin 
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yanı sıra, oldukça örtük durumda bulunan, görünmeyen o gizil fil gösterileninin de göstergenin esinlenme 
sonucu çiziminden yıllarca sonra ilk kez bir çocuğun bakışında kendi kavramlarını, daha yerinde bir 
söyleyişle, kendi imgelerini bulması… Burada sorulması ve yanıtı bulunması gereken soru şudur: Yukarıdaki 
anlatımlarda yer alan altı yaş, çocuk, büyük,  fil yutmuş, ama içi görünmeyen bir boa yılanı resmi (1 numaralı 
resim), fil yutmuş ve içi görünen bir boa yılanı resmi (2 numaralı resim) gibi alt göstergeler, bizi ne türden 
düşünme biçimlerine götürmektedir? Bu soruya yanıt aramadan önce, ele alınan soruna belirginlik 
kazandırabilmek amacıyla, benzer bir alt eğitbilimsel göstergeye daha göz atmak, yararlı olacaktır. 

Çocuk, takındığı tüm ısrarlı tutumuyla, anlatıcıdan bir koyun çizmesini istemektedir. Anlatıcının, ısrara 
dayanamayıp art arda çizdiği üç koyun resmini de beğenmez. Birincisinin hasta, ikincisinin koç, 
üçüncüsünün yaşlı olduğunu dile getirir. Anlatıcı, uğraşması gereken ciddi bir iş nedeniyle, bir yolunu bulup 
onu başından savmak ister. Baştan savma girişimi, şaşırtıcı bir başka durumun ortaya çıkmasına yol açar:  

 Artık sabrım tükenmişti, üstelik uçağımın motorunu bir an önce sökmek istiyordum. Şu resmi [üç 
havalandırma deliği bulunan yalın bir sandık resmi] çiziktirdim. 

— İstediğin koyun şu sandığın içinde, diye kestirip attım. 

Küçük eleştirmenimin yüzünün birden aydınlandığını görünce şaşırdım. 

—Tam da istediğim gibi oldu! Peki, bu koyun çok ot yer mi dersin? 

— Neden sordun? 

— Çünkü bizim oralarda her şey küçücüktür de… 

— Ona yetecek kadar ot bulunur canım, dedim, ben sana küçücük bir koyun verdim. 

Resmin üstüne eğildi: 

— O kadar da küçük değil. Bak! Bak! Uyumuş. 

İşte Küçük Prens’le tanışmam böyle oldu. (Saint-Exupery, 1975: 15, 1987: 14–15, 2004: 14–15) 

 

Üç havalandırma deliği bulunan yalın bir sandık resminin üzerine eğilip de söz konusu resmin içinde, 
hangi erişkin, imgelemini devindirip düş kurarak yarattığı bir koyunun imgesini görebilir? Büyüklerden 
birinin böyle bir eylemi gerçekleştirmeye kalkışması düşünülebilir mi? Kalkıştığında, bir zamanlar çocuk 
olduğumuzu usumuzun ucundan bile geçirme gereksinimi duymayan biz diğer büyükler, ona hangi gözle 
bakar, ne damgası yapıştırırız? Biz tüm büyükler, böyle düşünüp davranışlarımızı büyüklüğe göre 
ayarladığımız, durmaksızın ayar işlemi yapmanın bir sonucu olarak da düş kurma becerimizi yitirdiğimiz 
için mi kendimizi, kendimizle birlikte çocuklarımızı da günübirlik kısırdöngülerin dişlileri arasında öğütüp 
durmaktayız? 

Büyükleri şimdilik bir yana bırakıp yukarıda sıralanan alt göstergelere, Küçük Prens’in koyununun 
içinde uyumakta olduğu üç havalandırma deliği bulunan yalın sandık resmi alt göstergesindeki gizilliği de 
ekleyip sorduğumuz sorunun yanıtına dönelim.   

Piaget, Altı Yaşındaki İki Çocukta Dilin İşlevleri adını taşıyan araştırmasının “Sonuçlar ve Denenceler” 
bölümüne, bizim sorunumuza da ipuçları sunacak şu paragrafla başlar:   
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Tin-çözümlemeciler (psycho-analysts), düşünmenin birbirinden farklı iki temel biçimini ayırt etmeyi 
başardılar: yönlendirilmiş ya da belirtik düşünme ve yönlendirilmemiş ya da -Bleuler’in söyleyişiyle- örtük 
(autistic) düşünme. Yönlendirilmiş düşünme, bilinçlidir, sözgelimi, düşünenin kafasında bulunan bir amacı 
izler; gerçekliğe uyarlanabildiği ve gerçekliği etkileyebildiği için belirtiktir; doğruyu (görgül ya da mantıksal 
doğruyu) ya da yanlışı içerebilir ve dil aracılığıyla iletilebilir. Örtük düşünme, bilinçaltıyla ilişkilidir, onun 
çözmeye çalıştığı sorunlar ve izlediği amaçlar bilinçte bulunmaz; gerçekliğe uyarlı değildir, ama kendine 
imgelemde bir düş dünyası yaratır; doğrular kurgulamaz, ama isteklerin doyumuna eğilimlidir, sıkı bir 
biçimde bireysel nitelikte kalır ve dil aracılığıyla öyle kolay iletilebilir bir özellik taşımaz. Buna karşın, 
imgeler aracılığıyla iş görür ve kendini anlatmada dolaylı yöntemlere başvurur, kendini biçimlendiren 
duyguları, simgeler ve söylenler (myths) aracılığıyla açığa vurur. (Piaget, 1978: 43) 

Bu iki karşıt düşünme biçimi, her zaman birbiriyle bağıntısız değildir; girişte sözünü ettiğimiz ıraksak 
düşünme, onları şu ya da bu oranda etkileşime sokmak zorundadır; tersi bir durumda, ıraksak düşünmeden 
söz edemeyiz. Nitekim Piaget de bu alıntının yapıldığı sayfaya düştüğü bir dipnotta bunu açıkça dile getirir: 
“Bu iki düşünme biçimi arasında etkileşim vardır. Örtüklük, bazı buluşlar (icatlar) gerçekleştirir ve 
belirtiklik, bunları sonradan görünür kılıp açıklanabilir bir biçime sokar.” Ancak, öyle anlaşılıyor ki biz 
büyükler, çocukluğumuzu unutur unutmaz, ıraksak düşünme becerisini gerçekleştirme fırsatını kimi kez bile 
bile elimizden kaçırıyor, işimize geldiği için elimizde kalan belirtik düşünmeyi sığlaştırdıkça sığlaştırıyor, 
işin kötüsü, sanki bir düzeye ulaşmışız gibi, anlaksal yapısı gereği örtük düşünmeyi de sık sık kullanmaya 
yönelen çocuğu, “düzeyine inerek” kendimize benzetmeye çalışıyor, “küçük erişkin”e dönüştürüyoruz. 

Yukarıda sıralanan alt eğitbilimsel göstergelerin ilişkili oldukları başlıca düşünme biçimlerine gelince, 
şöyle bir kümelendirme işlemine gidilebilir: Altı yaş, çocuk, fil yutmuş; ama içi görünmeyen bir boa yılanı 
resmi, üç havalandırma deliği bulunan yalın bir sandık resmi alt göstergeleri, örtük düşünme biçimiyle; 
büyük (erişkin), fil yutmuş ve içi görünen bir boa yılanı resmi, koyun resmi alt göstergeleri, belirtik düşünme 
biçimiyle ilişkilidir. Kümelendirdiğimiz alt eğitbilimsel göstergelere bir de Göstergebilimsel Dörtgen[6] 
örnekçesinin karşıtlık bağıntısı açısından bakacak olursak, şöyle bir durumla karşılaşırız: Alt dizimsel 
eksenin bir ucuna, birinci kümedeki alt eğitbilimsel göstergelerden herhangi biri; aynı eksenin öteki ucuna, 
ikinci kümedeki alt eğitbilimsel göstergelerden diğer uca yerleştirilenin karşıtı konularak eşleştirme işlemine 
gidilir. Sözgelimi, uçlardan birinde çocuk göstergesi varsa, diğer uçta onun karşıtı büyük göstergesi yer 
almalıdır. Üst dizimsel eksene gelince, onun bir ucunda örtük düşünme, öteki ucunda belirtik düşünme 
göstergeleri bulunmalıdır. Ancak, örtük düşünme göstergesinin alt kısmında, kendisiyle içerme bağıntısı 
bulunan birinci kümedeki alt göstergelerden herhangi biri yer almalıdır. Aynı bağıntı, belirtik düşünme 
göstergesi için de geçerlidir. Kısacası, “Küçük Prens’le Çocuğun Evrenine Girmek” başlığı altında, bu 
yazıda buraya değin yapılanların tek tümcelik özeti şudur: Sırayla elde ettiğimiz birinci kümedeki alt 
göstergelerle, karşıtlık bağıntısı eşliğinde, önce örtük düşünme göstergesine ulaştık, ardından da Çocuğun 
Evrenine Girme ulamının sonuna geldik.      

Sonuç Yerine 

Kimi olağandışılıklar, belleğimizde, anlayışımızda ve kavrayışımızda olağanlaştırılmışsa, 
olağanlaştırılan bu tür olağandışılıkların olağanüstü bir biçime büründürülerek sunumu, anlaklarımızı yalın, 
yalın olduğu ölçüde de çıplak gerçekliklerle karşı karşıya bırakır. Böylesi bir karşı karşıya kalma 
durumunda, salt anlayış ve kavrayışımız değil, belleğimiz de bir altüst olma sürecine girer. Bu, “ezber 
bozma” sürecidir. Bir bakıma da belleklerimizdeki “eğri çubukların”, düzelsin diye, “tersine bükülmesi”dir. 
İçine girilen bu süreçte, bellek-anlak eytişimi devreye girer; beynimizde çözümleme, bireşim, değerlendirme, 
değer kazandırma, tutumsal sıçrama, yeniden biçimleme, yaratma gibi dönüştürümler kendini gösterir. İşte, 
dünya çocuk yazınının başta gelen ürünlerinden Küçük Prens, bunlara yol açabilecek donanımıyla önümüzde 
durmaktadır. 

Bu çalışmayı, Küçük Prens’ten eğitbilimsel göstergeleri aracılığıyla “ezber bozan” ya da “çubuğu 
tersine büken” bir örnekle, Çocuğun Evrenine Girmek ulamı bakımından burada sonlandırmak, yerinde 
olacaktır: 

Büyüklerin açıklamalara her zaman gereksinimleri vardır. 

(…) 
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Büyükler, hiçbir şeyi, hiçbir zaman tek başlarına anlamıyorlar, onlara durmaksızın açıklamalar yapmak 
da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu! 

(…) 

Ben de artık onlara ne boa yılanlarından, ne balta girmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan söz 
açıyordum. Onların düzeyine iniyordum. Briç, diyordum, golf, politika, kravat mıravat… Onlar da böylesine 
aklı başında biriyle tanıştıklarına bayağı seviniyorlardı. (Saint-Exupery, 1975: 8–10, 1987: 10–11, 2004: 10–
11)          

Notlar 

 [1] Saussure, dizimsel ve çağrışımsal bağıntılara ek olarak dizimsel bağımlılıklardan söz açar ve değer 
değişimini şöyle açıklar: 

 “Hangi türden ve hangi uzunlukta olursa olsun, az ya da çok karmaşık her çeşit dizim belleğimizde 
bulunur. Bu dizimleri kullanacağımız zaman, seçim yapabilmek için çağrışımsal öbeklere başvururuz. Bir 
kimse yürüyelim! derken, arakesitlerinde yürüyelim! dizimi bulunan çeşitli çağrışım öbeklerini düşünür 
bilinçsiz olarak. Bu dizim bir yandan yürü! yürüyün! dizisinde yer alır ve bu durumda seçimi belirleyen, 
yürüyelim! dizimiyle bu biçimlerin karşıtlığıdır; yürüyelim! bir yandan da, aynı yöntemle içinden seçilip 
alındığı çıkalım! yiyelim! vb. dizisini anımsatır. Her dizide, aranan birime özgü ayrımlaşmayı elde etmek için 
neyin değiştirilmesi gerektiğini biliriz. Anlatılacak düşünce değişir değişmez, başka bir değer ortaya 
çıkarmak için başka karşıtlıklar zorunlu olacaktır. (…) 

Yürüyelim! karşısından yürü! yürüyün! biçimlerinin kalktığı gün kimi karşıtlıklar da yitip gidecek ve bu 
durumdan ötürü yürüyelim! biçiminin değeri de kendiliğinden değişecektir.” (Saussure, 1985: 140–141) 

[2] Iraksak düşünme (divergent thinking) ile yakınsak düşünme (convergent thinking) ikilisi, anlamsal 
kökenleri tin-çözümsel (psycho-analytic) kuramın kuruluş dönemine, Freud’a değin uzanan, ama sonradan 
Guilford’un (1967) belirlemeleriyle ete kemiğe bürünen kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakınsak 
düşünme, belirtik, kavramsal (mantıksal) düşünüşle sınırlı olmasına karşın; ıraksak düşünme, kavramsallığı 
da kuşatan, ama asıl olarak örtük (içekapanık), imgesel düşünüşü kullanan bir düşünme biçimidir. 

[3] Küçük Prens’in tam 15 Türkçe çevirisini elde ettik. Bunları, değişik ölçütler kullanarak, tek tek 
elemeden geçirdik; sonunda, Süreyya ile Uyar’ın çevirisi (Elimizdeki verilere göre, Küçük Prens’in 
Türkçedeki ilk çevirisi budur.) ile Avunç’un çevirisinde (Son çevirilerden biridir.) karar kıldık. Ancak, 
zaman zaman özgün metne de bakma gereksinimi duyduk. İsteğimi gözlerimden okuyup zamansızlığın 
ortasında bana zaman ayıran, yapıtın Fransızca özgün metninden yaptığı çevirilerle benden yardımlarını 
esirgemeyen Dr. Mehmet Atalar’a minnet borçluyum. 

[4] Vygotsky, Piaget’nin The Language and Thought of the Child (Çocuğun Dili ve Düşünmesi) ile 
Judgment and Reasoning in the Child (Çocukta Yargı ve Uslamlama) başlıklı ilk iki yapıtının birlikte basılan 
Rusça çevirisine yazdığı önsözün başında şunları dile getiriyordu: 

“Psikoloji, Jean Piaget’ye çok şey borçludur. Onun çocuk dil ve düşüncesinin incelenmesinde devrim 
yapmış olduğunu söylemek abartma olmaz. Çocukların fikirlerinin araştırılmasında geliştirdiği klinik 
yöntem, o zamandan beri geniş ölçüde kullanılmaktadır. Çocuk algı ve mantığını sistemli bir biçimde ilk 
araştıran o olmuştur. Üstelik bu konuya son derece cesurca ve olağanüstü boyutlara sahip yepyeni bir 
yaklaşım getirmiştir. Piaget, yetişkinlerle karşılaştırıldığında çocuğun akıl yürütmesinde görülen eksiklikleri 
alt alta sıralamak yerine, çocuk düşüncesinin ayıt edici özgül nitelikleri üstünde, çocukta eksik olandan çok 
çocukta var olan şeyler üstünde yoğunlaşmıştır. Bu olumlu yaklaşım sayesinde, çocukla yetişkinin düşünme 
tarzları arasındaki farkın niceliksel olmaktan çok niteliksel olduğunu göstermiştir.” (Vygotsky, 1985: 27) 

[5] Barthes’ın Mythologies adlı yapıtını Çağdaş Söylenler adıyla Türkçeleştiren Tahsin Yücel, aşağıya 
alınan çeviri metnin asıl biçiminde “erişkin” sözcüğünü değil, “ergin” sözcüğünü kullanmıştır. Taşıdığı 
anlam yönüyle metnin algılanmasında sorun yaratabilecek bu sözcüğü, “erişkin” sözcüğü ile değiştirmeyi 
uygun bulduk. 
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Barthes, oyuncakları konu edindiği yazısında, tüm bilimsel bulgulara karşıt olarak, erişkinlerin 1950’li 
yıllarda (hatta büyüklerin dünyalarına bire bir uyumlu gerçeklerinin yanında sanal oyuncakların da çılgınlık 
düzeyinde ortalığı kapladığı XXI. yüzyılın ilk çeyreğinin ortalarına doğru gittiğimiz şu günlerde bile) 
çocuklara nasıl “küçük erişkin” olarak baktıklarını bakın nasıl ortaya koyuyor: 

Erişkin Fransızın çocuğu bir başka kendisi gibi gördüğünü hiçbir örnek Fransız oyuncağından daha iyi 
anlatamaz. Yaygın oyuncaklar her şeyden önce erişkin bir küçük evrendir; hepsi de insan nesnelerinin 
küçültülmüş kopyalarıdır, sanki kitlenin gözünde çocuk eni konu daha küçük bir adam, kendi boyuna uygun 
nesneler sağlanması gereken bir homonculus’muş gibi. 

(…) 
Hiç kuşkusuz, Fransız oyuncaklarının harfi harfine ergin işlevlerinin evrenini canlandırması, çocuğun 

düşünmesine zaman kalmadan onu bütün zamanlar boyunca askerler, postacılar, Vespa’lar yaratmış bir doğa 
kandırmacası oluşturarak bunların tümünü benimsemeye hazırlar. Erişkinin şaşmadığı ne varsa, hepsinin 
katalogunu verir oyuncak: savaş, bürokrasi, çirkinlik, Marslılar vb. 

(…) 
Fransız oyuncağı genellikle bir öykünü [daha uygun bir sözcükle, yansılama] oyuncağıdır, kullanıcı 

çocuklar yetiştirmek ister, yaratıcı çocuklar değil.” (Barthes, 1990: 42–43) 
[6] Göstergebilimsel Dörtgen örnekçesine ilişkin ayrıntılı bilgi için, Yücel (2005) ile Yalçın’ın (1991) 

yapıtlarına bakılabilir. 
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GİRİŞ 

Çocuk kitapları “küçük çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, çocuğun hayal gücünü, 
kavrama yeteneğini, kendini ifade edebilme becerisini, kelime hazinesini ve düşünme çeşitliliğini geliştiren 
eğlenceli yayınlar” şeklinde tanımlanır (Akt.Aral ve Gürsoy, 2000). 

Kitaplar, çocuğun yaşamının her döneminde zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim açısından önemli bir 
rol oynamakla birlikte (Yavuzer, 1998), özellikle okul öncesi dönemin zengin uyarıcıları arasında yer alan 
çocuk kitapları, çocukların kullandıkları dili öğrenmelerinde vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilir. 
Çocuğa güzel bir dil ve anlatım yeteneği kazandıran bu eserler çizgi ve resimlerle daha etkili hale gelir ve 
kitap okumayı bilmeyen çocuk resimlere bakarak onları isimlendirir, bilmediklerini sorarak öğrenir ve 
gördüklerini anlatarak ifade edici dilini geliştirebilirler (Yavuzer ve Ark. 1993; Spiegel ve Ark., 1993; 
Öztürk, 1995; Tür ve Turla, 1999; Oğuzkan, 2000; Akt.Güleç ve Gençel, 2005). 

Masal ve öykü dinlemeyi seven okul öncesi çocukları, kitaplardaki resimleri inceleyerek 
yorumlamaktan hoşlanırlar ve özellikle 2,5-3 yaşlarından itibaren resimli hikaye kitaplarına bilinçli olarak 
ilgi gösterirler (Şen, 2003). İşte bu erken yaşlarda çocuğun kitapla tanışması, duyarak öğrendiği dili görerek 
pekiştirmesini sağlar ve  söyleyiş ilkelerine uygun olarak okunan metinlerin çocuklar tarafından dinlenilmesi, 
onların ses ve sözcüklerin doğru boğumlandırılmasına yönelik bir deneyim elde etmesine, dil bilinci ve 
duyarlığı kazanmasına yardımcı olur (Sever, 2003). Ayrıca çocuk kitapları, çocukla anne baba ve diğer 
yetişkinler arasında  etkili bir iletişim kurulmasına aracılık eder (Güleç ve Geçgel, 2005).  

Çocuk kitapları çocuklara oldukça karmaşık gelebilen  kavramları kazandırma konusunda da büyük bir 
öneme sahiptir. Özellikle zaman kavramı gelişimi uzun ve zor bir süreçtir. Piaget’e göre bunun 
gerçekleşmesi için zihinsel yönden bir yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu yapılanma süreci sonunda çocuk, bazı 
bilişsel işlemleri yapma becerisi kazanır. Bu işlemlerden biri de olayları zaman içinde sıralama işlemidir. 
Örneğin  B, A’ dan sonra , C’ den önce gelir gibi (Akt. Şen, 2004). 

Yapılan araştırmalara göre, bir buçuk-iki yaşından itibaren çocuklar büyükleri taklit ederek farklı 
zamanları içeren basit cümleler kullanırken (“baba gitti”, “anne geldi”, “abla gelecek” gibi.), yaklaşık 3 
yaşında zamanı doğru bir şekilde algılayabilmekte (yarın, daha sonra ve gelecek hafta gibi), 4 yaşından 
itibaren geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe ilişkin yeterli bir değerlendirme yapabilmekte, hatta 4-5 
yaşlarında gelecek zamanı iyi bir şekilde kullanabilmektedirler (yarın anaokuluna gideceğim gibi). Kısaca 
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çocuklar 3-4 yaşlarından itibaren geçmiş, şimdiki ve geniş zaman kullanım becerilerinin oluştuğu, sözcük 
dağarcığının (konuşmasa da) 900’e ulaştığı bir dönem içerisindedirler ve dilin bu denli hızlı geliştiği  
dönemde çocuk kitapları gibi özenle hazırlanmış ve seçilmiş materyallere ihtiyaç duyarlar ((Ülgen ve Fidan, 
1997; Çakır İlhan, 2000; Turan, 2001; Akt. Şen, 2004; www.rehabilitasyon.com; www.anafilya.org).  

Okul öncesi dönemde zaman kavramının kazanılması için gerekli bilişsel etkinliklerin verilmesi 
(sıralama, sınıflama, parça-bütün ilişkileri) ve zaman bildiren ifadelerle (önce, şimdi, sonra, geçmiş, gelecek) 
ilgili etkinliklerin düzenlenmesi çocuğun zaman kavramını ilk öğretim döneminde tam olarak kazanmasında 
önemli bir rol oynar (Akt. Şen, 2004). Okul öncesi çocuklar için hazırlanmış resimli hikaye kitaplarının 
çocuklarda zaman kavramı ve diğer tüm dil öğeleri konusunda hedeflenen gelişimi sağlayabilmesi için iyi dil 
ve anlatım özelliklerine sahip olmasının yanı sıra çocukların iç dünyasına canlılık getirebilecek, yaşama 
sevinci ve heyecanı uyandırabilecek konularla çocukların ilgisini çekmesi gerekir.   

Uzmanlar çocuk kitaplarındaki konuların çocuk dünyasının yabancı olmadığı olaylardan seçilmesi 
gerektiğini savunmaktadırlar. Çocuklar bu sayede yakın çevrelerini tanıma fırsatı elde edecek ve hayatı 
keşfetmeye başlayacaklardır. Çocukların gerçek ve günlük yaşantılarına uygun düşmeyen, onların kavrayış 
ve hayal güçlerini aşan konularda yazılan eserler, çocukların pek az ilgisini çeker, hatta bazen hiç 
çekmeyebilir. İyi bir çocuk kitabının konu bakımından yerli kültür değerleri yanında evrensel, insanlık ve 
ahlak değerlerini kazandırıcı nitelikte olması gerekir. Bu arada değişik yaşlarda bulunan çocukların ilgi 
duydukları konuların birbirinden farklı olduğu daima göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk kitapları için 
seçilen konular, küçük okurları ve dinleyicileri düşünmeye yöneltmeli, onların geçerli bir takım beceri ve 
alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmalıdır. Çocuk kitaplarında eğlendirici ve güldürücü konulara da yer 
verilmeli (Şirin,1998; Tür ve Turla 1999; Ciravoğlu, 1999; Kıbrıs, 2000; Nas,2002) ve ele alınan konular 
çağın, yaşamın gerçekleriyle ilişkili olmalı ve çocuğun toplumsallaşmasına katkı sağlayarak ona toplumun 
bir parçası olduğu ve ondan soyutlanamayacağı bilincini vermelidir. En önemlisi de çocuğu siyasal ve dinsel 
bir bağnazlığa,  yazgıcılığa yöneltmemelidir (Sever, 2000). 

Araştırmalara göre, okul öncesi dönemde kitaplarla ilgili deneyimleri çok olan çocuklarda dil 
becerilerinin daha ileri olduğu gözlenirken (Akt.Güleç ve Geçgel,2005), bu durumun aksine yaş ve gelişim 
düzeyine uygun dil becerilerini geliştiremeyen çocuklarda, okulun beklentilerini yerine getirme, sosyal 
uyumsuzluk ve okuma yazma becerilerinde zorluk çekme gibi sorunlar görülebilmektedir (Akt.Yazıcı ve 
Yaşar, 2004). 

Dili doğru kullanmada okuma ve dinleme önemli olduğu için erken yaşlardan itibaren çocuklara dil ve 
anlatım  yönünden iyi nitelikler taşıyan hikaye vb. kitaplar okuyarak çocuğa dilini sevmeyi öğretmek 
mümkündür. Ayrıca okul öncesi çocuklar için hazırlanmış hikaye kitaplarının, çocuğun kişiliğini, içinde 
bulunduğu büyüme olgusunu ve gelişiminin çeşitli evrelerini sürekli olarak göz önünde bulundurması ve 
özellikle de çocukların dil gelişimlerindeki ilerlemeleri takip edecek ve destekleyecek nitelikte olması 
gerekmektedir. Aksi takdirde çocukların zihinsel ve dil gelişiminden uzak olarak hazırlanmış, onların ilgisini 
çekmeyen konuların yer aldığı çocuk kitaplarının arzulanan amaçları gerçekleştiremeyeceği muhakkaktır.  

Bu nedenle çocuğun gelişimini  hayatı boyunca etkileyen, onları ilerideki okul dönemlerine hazırlayan, 
yaratıcı etkinlikleri teşvik eden ve okuma alışkanlığını  kazanmasında temel oluşturan hikaye kitaplarının 
incelenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle bu ve benzer çalışmalarla okul öncesi dönemde yoğun 
olarak kullanılan resimli hikaye kitaplarının dilin mekaniği açısından incelenmesinin, bu alandaki çalışmaları 
yönlendireceği  ve çocuk yayıncılığına katkılar getireceği düşünülmektedir.  

AMAÇ 

Çalışmada, okul öncesi çocuklar için hazırlanan resimli hikaye kitaplarındaki metinlerin, ele alınan konu 
ve kullanılan zamanlar açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu genel amaç doğrultusunda, aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır: 

1. Okul öncesi çocuklar için hazırlanan resimli hikaye kitaplarındaki metinlerde hangi konulara yer 
verilmiştir? 
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2. Okul öncesi çocuklar için hazırlanan resimli hikaye kitaplarındaki metinlerde görülen geçmiş zaman, 
geniş zaman, şimdiki zaman, öğrenilen geçmiş zaman ve gelecek zamanın kullanılma sıklıkları nedir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın örneklemi, Konya il sınırlarındaki yayınevleri ve kitap satış alanlarından elde edilen okul 
öncesi çocuklarına yönelik 400 resimli hikaye kitabından oluşmuştur. Örnekleme, okul öncesi alanda 
yayınlar hazırlayan tüm yayınevlerinden kitaplar dahil edilmeye çalışılmış ve dizi halinde olan kitaplar 
içerisinden sadece bir tanesi değerlendirmeye alınmıştır. 

 Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmada, 400 resimli hikaye kitabı özel amaçlar doğrultusunda 
hazırlanan kriterlere uygun olarak bizzat araştırmacılar tarafından incelenmiş ve araştırma kapsamı 
çerçevesinde her bir kitaba ilişkin özellik kaydedilmiştir. Veri toplama sürecinde, kitap metinlerinde yer alan 
ve açık uçlu olarak kaydedilen konu isimleri birbirine benzerlikleri ya da örtüşmeleri nedeniyle toplam 16 
başlık altında ele alınmıştır. Metinlerde kullanılan zamanların belirlenmesinde ise, herhangi bir zamanın 
metin içinde bir kez kullanılmış olması yeterli görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen veriler 
toplanmış ve yüzdeleri alınarak tablolarda gösterilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde okul öncesi  çocuklarına yönelik resimli hikaye kitaplarındaki metinlerde 
işlenen konu ve kullanılan zamanlara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Konulara ilişkin dağılım Tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tablo 1: Okul Öncesi Çocuklar İçin Hazırlanan Resimli Hikaye Kitaplarının İşlenen Konulara Göre Dağılımı 
 

Konular Sayı % 
Sosyal İlişkiler 91 22.75 
Davranış Problemleri 70 17.50 
Eğlence ve Macera 67 16.75 
Hayvanlar 46 11.50 
Doğa ve Çevre 19 4.75 
Evimiz- Ailemiz 19 4.75 
Sağlığımız-Vücudumuz 18 4.50 
Mevsimler ve Gökyüzü 13 3.25 
Bitkiler 11 2.75 
Taşıtlar ve Trafik Kuralları 10 2.50 
Okulumuz ve Derslerimiz 8 2.00 
Meslekler 8 2.00 
Özel Günler 7 1.75 
Ben 7 1.75 
Kitaplar ve Okuma  Alışkanlığı 5 1.25 
Kavramlar 1 0.25 
TOPLAM 400 100.00 

 

Tablo 1 incelendiğinde, okul öncesi çocuklar için hazırlanmış resimli hikaye kitaplarındaki metinlerde 
konuların, %22.75 oranla sosyal ilişkiler, %17.50 oranla davranış problemleri, %16.75 oranla eğlence ve 
macera, %11.50 oranla hayvanlar, %4.75 oranla doğa ve çevre, evimiz-ailemiz, %4.50 oranla sağlığımız 
vücudumuz, %3.25 oranla mevsimler ve gökyüzü, %2.75 oranla bitkiler, %2.50 oranla taşıtlar ve trafik 
kuralları, %2.00 oranla okulumuz-derslerimiz, meslekler, %1.75 oranla özel günler ve  ben, %1.25 oranla 
kitaplar ve kitap okuma alışkanlığı, %0.25 oranla kavramlar şeklinde yer aldığı görülmüştür. 

Tablodan da anlaşılacağı gibi arkadaşlık-dostluk, yardımlaşma, fedakarlık, anlayış gibi sosyal ilişkilerin 
temelini oluşturan kavramlara kitaplarda daha fazla yer verilmiştir. Ayrıca tembellik, söz dinlememe, 
kötülük yapma, yalan söyleme, kıskançlık gibi çocuklarda rastlanabilecek davranış problemleri, beraberinde 
getirdikleri olumsuzluklarla birlikte anlatılarak, çocuklara öğretici dersler verilmesi amaçlanmıştır. Bu 
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nedenle davranış problemleri en fazla kullanılan ikinci konu olmuştur. Bunların yanında çocukların ilgi ve 
dikkatlerini kolayca çekebilen heyecan verici olaylar, macera ve eğlence konuları da en fazla kullanılan 
konular arasında yer almıştır. 

Diğer yandan çocukların daha çok ilgisini çekecek, eğlenceli, onlarda merak uyandıracak ve araştırmaya 
yönlendirecek konulara daha az yer verildiği görülmektedir. Özellikle dünyada hızlı değişimin yaşandığına 
tanıklık eden günümüz çocuklarına orijinal, çocuğun düş gücüne daha geniş bir boyut ve renk kazandıran, 
onlarda sanat zevki kazandırabilecek çok çeşitli tema ve konulara yer verilmesinin çocukların kitaplara olan 
ilgisini artıracağı ve okuma alışkanlığı kazanmalarında etkili olacağı düşünülmektedir. 

Gönen ve arkadaşları (1994), Türkçe ve İngilizce resimli hikaye kitaplarını konuları yönünden 
incelemişler ve sonuçta İngilizce hikaye kitaplarının konularının daha çeşitli ve eğlendirici olduğunu, bu 
kitapların çocuğu sıkmadığını gözlemişlerdir. Türkçe hikaye kitaplarında ise konuların daha kısıtlı olduğu ve 
bu kitaplarda çocukların yaş, ilgi, merak, beklenti, ihtiyaç ve gelişim düzeylerinin pek fazla dikkate 
alınmadığı ortaya konmuştur. Araştırmaya göre Türkçe kitaplarda en çok işlenen ilk üç konu “sosyal 
ilişkiler”, “doğa ve çevre”, “ben” konularıdır. İngilizce hikaye kitaplarında ise en çok işlenen ilk üç konu 
“ben”, “sosyal ilişkiler” ve “hayvanlar” olarak yer almıştır (Gönen ve Ark., 1994). 

Bu araştırma sonuçları incelendiğinde,  “ben” konusu hariç “sosyal ilişkiler”, “doğa-çevre” ve  
“hayvanlar” konularının en çok işlenen ilk 5 konu arasında yer alması iki çalışma bulgularının birbirini 
destekler nitelikte olduğunu göstermektedir.  

Benzer bir çalışmada ise Konar ve Sargın (2004), okul öncesi hikaye kitaplarındaki bazı kavramları 
içerik ve biçimsel olarak incelemişler ve sonuçta kitaplarda  “hayvanlar”, “bitkiler”, ve “gök cisimleri” gibi 
konulara yeterince değinilmediğini; “arkadaşlık”, “paylaşma” ve “anlayış” gibi sosyal ilişkilerle ilgili 
konuların ise oldukça yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

 
Tablo  2: Okul Öncesi  Çocuklar İçin Hazırlanan Resimli Hikaye Kitaplarının Kullanılan Zamanlara Göre Dağılımı 

 
Zamanlar Sayı % 

Görülen Geçmiş Zaman 332 83.00 
Geniş Zaman 255 63.75 
Şimdiki Zaman 254 63.50 
Öğrenilen Geçmiş Zaman 209 52.25 
Gelecek Zaman 204 51.00 

N= 400 
Okul öncesi çocuklar hazırlanmış resimli hikaye kitaplarındaki metinlerde %83.00 oranla görülen 

geçmiş zamanın, %63.75 oranla geniş zamanın, %63.50 oranla şimdiki zamanın, %52.25 öğrenilen geçmiş  
zamanın, % 51.00 oranla gelecek zamanın kullanıldığı Tablo 2’de görülmektedir. Bunların dışında kitaplarda 
tek bir zamana yer verilmediği, genel olarak iki veya daha fazla zamanın aynı metin içinde kullanıldığı 
belirlenmiştir. 

Tablo 2’de yer alan bulgulardan da anlaşılacağı gibi örnekleme dahil edilen kitaplarda yazarların, 
çocukların görülen geçmiş zamanı daha kolay telaffuz etmelerinden  ve daha çabuk öğrenmelerinden dolayı, 
görülen geçmiş zamana diğer zamanlara oranla daha çok yer verdikleri düşünülmektedir.  

Şen (2004), okul öncesi çocuklarının dil ve kavram gelişimlerine öykü ve masal kitaplarının etkisini 
incelemek amacıyla yaptığı çalışmada, zaman kavramını önce, şimdi, sonra gibi alt kavramlar halinde 
incelemiştir. Araştırması sonucunda, hem öykü hem de masal kitaplarında en çok “sonra” kavramına, daha 
sonra “önce”  ve en son olarak da “şimdi” kavramına yer verildiğini vurgulamıştır. 

Bilir ve Bal (1989), yaptıkları araştırmada 4-6 yaş çocuklarının kullandıkları sözcük çeşitlerini 
incelemişler ve sonuçta ana okuluna gitmeyen çocukların gidenlere göre en yüksek oranda “şimdiki zaman” 
kipini, ana okuluna giden çocukların gitmeyenlere göre “geniş zaman, emir ve istek” kiplerini daha sık 
kullandıklarını belirlemişlerdir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi çocukları için hazırlanan resimli hikaye kitaplarındaki metinlerde, konu ve zamanların 
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda;  kitaplarda sosyal ilişkiler, davranış problemleri, 
eğlence-macera ve hayvanlarla ilişkili konulara daha çok yer verildiği, yine hikaye kitaplarındaki 
metinlerinde görülen geçmiş zamanın daha yoğun, gelecek zamanın ise daha nadir kullanılmasına karşın, 
tüm zaman yapılarına yer verildiği görülmüştür. 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde, okul öncesi yıllarda yoğun olarak kullanılan hikaye 
kitaplarının çocukların dil ve bilişsel gelişim özelliklerine, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine uygun, içerdiği 
zengin dil öğeleriyle çocuğun dil gelişimini destekleyecek paralellikte hazırlanmasının, anne baba ve diğer 
yetişkinlerin çocuk eğitiminde ve gelişiminde çocuk kitaplarını daha yaygın kullanmalarının ve kitap 
tercihlerinde bilinçlendirilmelerinin çocukların ilerideki başarılarının temelini oluşturacağına inanılmaktadır. 

Çocuk kitabı yazarları, çizerleri, ressamları ve yayıncıları özellikle okul öncesi döneme ilişkin kitapların 
içerik bakımdan çeşitli, dış görünüş bakımından hem çocukların hem de yetişkinlerin hoşuna gidecek kadar 
güzel olmaları amacıyla çalışmaktadırlar. Oysa çocuklar zevk alıyorsa ve her bir kitapla ilgisi daha yoğun bir 
hale geliyorsa kitaplar çocuklar için cazip bir hale gelir. Bu nedenle çocuk yayıncılığında ve çocuk gelişimi 
alanındaki tüm uzmanların bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla ve süreç içerisine çocukları da dahil etmek 
suretiyle, çocuklar için nicelik ve niteliği arzulanan seviyede, değişik yaş gruplarına farklı konu ve içerik 
özellikler taşıyan, orijinal, çocukları araştırmaya sevk edecek, onlarda problem çözme ve yaratıcılığı teşvik 
edecek, sanat zevkinin oluşmasını destekleyecek yayınlar ortaya çıkması mümkün olacaktır. 

Ayrıca çocukların okudukları ya da kendilerine okunan kitapların özellikleri ile dil gelişimleri 
arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak çalışmaların gerçekleştirilmesi konuyu farklı yönleriyle ortaya koyacak ve 
karşılaştırmalar yapabilme imkanını sağlayacaktır. 

KAYNAKÇA 

Aral, N., Gürsoy, F. (2000). “Kitabın Çocuğun Gelişimindeki Yeri ve Önemi”, 1.Ulusal Çocuk Kitapları 
Sempozyumu, 20-21 Ocak, Ankara  

Bilir, Ş. ve Bal, S. (1989). “Kütahya İl Merkezinde Anaokuluna Giden ve Gitmeyen 4-6 Yaşlar 
Arasındaki Çocukların Kullandıkları İfadelerin Sözdizimi Yönünden İncelenmesi”, 6. Ya-Pa Okul Öncesi 
Eğitimi ve Yaygınlaştırılması  Semineri, Ya-Pa Yayınları, İstanbul 

Ciravoğlu, Ö. (1999). Çocuk Edebiyatı, Esin Yayınevi, İstanbul 

Çakır, İ., A. (2000). “Çocuk Kitaplarının  Sanat Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”, 1.Ulusal Çocuk 
Kitapları Sempozyumu, 20-21 Ocak, Ankara 

Gönen, M. ve Ark. (1994). “Türkiye’deki Resimli Çocuk Kitaplarının Fizik, İçerik ve Resimlendirme 
Yönünden İncelenmesi”, 10. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa Yayınları, 
Ankara 

Güleç, H.Ç, ve Gençel , H. (2005). Çocuk Edebiyatı, Kök Yayıncılık, Ankara 

Kıbrıs, İ. (2000). Yeni Yüzyıl İçin Çocuk Edebiyatı, Eylül Yayınevi, Ankara 

Konar, E. ve Sargın, N. (2004). “1995-2002 Yılları Arasında Yayımlanan Okul Öncesi Hikaye 
Kitaplarındaki Bazı Kavramların İçerik ve Kitapların Biçimsel Olarak İncelenmesi”, Erken Çocukluk 
Eğitiminde Sanat Sempozyumu Bildiri Kitabı , Morpa Kültür Yayınları, İstanbul 

Nas, R. (2002). Örneklerle Çocuk Edebiyatı , Ezgi Kitabevi, Bursa 

Oğuzkan, A.,F. (2000). Çocuk Edebiyatı,6.Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara 

Öztürk, H. (1995).”Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Giden ve Gitmeyen İlkokul Birinci Sınıf 
Öğrencilerinin Alıcı ve İfade Edici Dil Düzeyleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 
Ankara 

 231



Sever, S. (2000). “Çocuk Kitaplarında Dilsel ve Görsel Duyarlılık”, 1.Ulusal Çocuk Kitapları 
Sempozyumu, 20-21 Ocak, Ankara. 

Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat, Kök Yayıncılık, Ankara 

Spiegel, D.L., Fitzgeralg  ve Ark. (1993). “Parental Perceptions of Preschoolers Literacy 
Development:Implications for Home-School Partnerships”, Young Children, July. 

Şen, S. (2003). “Okul Öncesi Masal ve Öykü Kitaplarında Çocuğun Görsel Algılamasını Geliştirmeye 
Yönelik Olarak Kullanılan Yöntemler”, Ana Dili Dergisi, Sayı; 27 Ekim-Kasım- Aralık 

Şen, S. (2004), “Okul Öncesi Çocuklarının Dil ve Kavram Gelişimlerine Etkisi Yönünden Öykü İle 
Masal Kitaplarının İncelenmesi” , Proje No: EĞF 01002, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 
Aydın 

Şirin, M., R. (1998). Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul 

Turan, F. (2001). “0-6 Yaş Döneminde Dil Gelişimi”, Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 
Sayı 1, Ankara, Kök Yayıncılık , 

Tür, G. ve Turla, A. (1999).  Okul Öncesinde Çocuk, Edebiyat ve Kitap, Ya-Pa Yayın Pazarlama, 
İstanbul 

Ülgen , G; Fidan, E. (1997).  Çocuk Gelişimi, Milli Eğitim Yayınevi, İstanbul 

Yavuzer, H. ve Ark. (1993). Ana-Baba Okulu, Remzi Kitabevi, 5.Basım, İstanbul 

Yavuzer, H. (1998). Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 

Yazıcı, Z. ve Yaşar, M.C. (2004). “İlköğretime Hazırlıkta Ana Dil Kazanımının Yeri, Disiplinlerarası 
Bakışla Türkiye’de Çocuk”, 4.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 15-17 Ekim 

www.anafilya.org

www.rehabilitasyon .com  (İfade Edici Dil Gelişimi) 

 232

http://www.anafilya.org/
http://www.rehabilitasyon/


 
ÇOCUK EDEBİYATININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Rasih ERKUL 
Celal Bayar Üniversitesi  Eğitim Fakültesi 

 
Arş. Gör. Nalan BAŞÖNCÜL 

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
 

Arş. Gör. Hüsniye SEZER 
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 
 
 

Giriş 

Klasik edebiyat eserlerinin, çocuklar tarafından da okunmaya başlanmasıyla “Çocuk Edebiyatı” 
gündeme gelir. 16. yüzyıla kadar çocuklar için yazılmış bir kitaba rastlanmaz. Çocuklar, kendileri  için 
yazılmamış kitaplara ilgi göstererek bir edebiyatın çıkış yolunu gösterirler.  Daha sonraları da çocuk 
psikolojisindeki gelişmeler, çocuk kitaplarının yazılmasına yol açar. 19. yüzyıldan itibaren oluşmaya 
başlayan çocuk edebiyatı kültürüyle, çocuk duyarlılığı öne çıkar. 20. yüzyılın başında, çocuklar için yazılan 
kitaplar, bu edebiyata yeni bir açılım getirir. Dünya çocukları, çocuk edebiyatının ortak tipleriyle karşılaşır. 
Çocuk klasikleriyle başlayan, çocuklar için yazılan kitaplarla süren, Batı odaklı ve batı merkezli çocuk 
edebiyatı tekeli, aynı zamanda dünya çocuk edebiyatını da etkiler. Evrensel çocuk edebiyatını, bu yönelişin 
temsil ettiği kabul edilir (Şirin; 1993,34). Çocuk edebiyatının bu noktaya gelişinde ve mevcut durumunda 
sorunları yok mudur? Uzmanlarının dikkatleriyle, karşılaşılan sorunları ele almadan çocuk edebiyatı anlayış 
ve yaklaşımlarından söz etmek yerinde olacaktır. 

Çocuk Edebiyatı Anlayışı ve Yaklaşımları 

Çocuk edebiyatıyla ilgili olarak yapılan en son tanımlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Okul öncesi ve 
okul çağındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan edebiyattır (Yardımcı - Tuncer; 2000). 
Çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve düşüncelerine yönelik sözlü ve yazılı bütün eserleri 
kapsayan edebiyattır (Oğuzkan; 2001). Gelişme ve yetişme çağındaki çocukların dil düzeyine, duygu ve 
düşünce dünyasına, anlama ve kavrama becerisine seslenen edebiyattır (Şimşek; 2004). Üç yaşla ergenlik 
çağı arasındaki çocukların bilişsel, duygusal dünyasını sözlü ve yazılı sanat ürünleriyle besleyen etkinlikler 
alanıdır (Güleryüz; 2002)”. Bu tanımlara göre, daha yaygın anlamıyla çocuk edebiyatı, okur olarak çocuğun 
düşünüldüğü edebiyattır. Bu nedenle “çocuklar için edebiyat” ifadesinin kullanılması daha yerinde bir 
yaklaşımdır. (Şirin;1993,18)  Ancak çocukların kendileri için yazılmamış kitapları okudukları ve sevdikleri 
de dikkate alınarak çocuk edebiyatının alanı geniş tutulmalıdır. 

 Çocuk edebiyatının öncelikli sorunu; çocuk edebiyatı kültürünü özümsemiş yazar-sanatçı sorunudur  
(Şirin;1993,98). Yazarı, çizeri olmayan çocuk yayınları –özellikle çocuklar için hazırlanmış dergiler- çocuk 
edebiyatının küçümsenmesine zemin hazırlamıştır. Çocuğa yönelik duygu ve düşünceyi, ona, edebiyatla 
sunma başarısını gösterebilmiş yazar ve çizer çok azdır (Şirin;1993,12). Halbuki çocuk bakışını, sanatçı 
bakışıyla bütünleştirebilenler bu yazar ve çizerlerdir. 
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Çocukluk çağlarına ve çocuk psikolojisine uygun olarak gerçekleştirilen çocuk edebiyatının, adresi 
belli, öğretici, dar bir alan edebiyatı olarak eleştirildiği görülür. “Bazı yetişkinler, çocuk kitaplarının 
yetişkinlere hitap eden bir temanın basite indirgenmiş edisyonu olması gerektiği görüşündedirler. Bu görüş, 
çocuğun kendine özgü bir dünyası olduğunu kabul etmek yerine, onu “minik-yetişkin” olarak görür. 
Ülkemizde yayınlanan bazı eserlerde bu hataya sık sık rastlanmaktadır.” Bir diğer görüş, çocukluk 
döneminin insan yaşamında kısa bir yer tuttuğu, bu nedenle çocukluk deneyimlerinin önemsiz ve hızla 
geçilmesi gereken bir dönem olarak düşünüldüğü görüştür.  Ancak, çeşitli etki ve biçimlendirmelere en 
yatkın olan bu dönemin, kısalığından ötürü kötü eserlerle geçiştirilemeyeceği bugün ulaşılan bir gerçektir. 
Çocuk edebiyatını diğer edebî türlerden ayıran üçüncü görüş ise, çocuk edebiyatının yetişkin edebiyatından 
farklı olduğu, edebi yönünden çok ahlakî ve pedagojik yönlerinin önemli olduğudur (Tuncer; 1993,42-43). 

Edebiyat, “insanın, dış dünyasıyla iç dünyası arasında dil yoluyla kurduğu ilişkinin ürünü olarak” 
(Oktay;1993,175) ifade edilebilir. Çocuk, edebiyatla okul öncesinde, kendisine anlatılan hikâyeler ve okunan 
kitaplarla karşılaşır. Okumayla edebiyatı sezmeye başlar. Edebiyatı tanımlayamasa da güzel edebiyattan 
hoşlandığını belli eder. Edebiyat çocuğun  kendisini ve çevresini tanımasına, güzel konuşmasına, zevklerinin 
gelişmesine ve incelmesine katkıda bulunur. Düşünme ve yorum yapma yeteneğini geliştirir. Çocukların 
hoşlandıkları edebiyat örnekleri daha çok hayale dayanan eserlerdir. Çocuk hayale dayalı eserleri okurken 
gerçek dünyadan uzaklaşmaz. Büyüme ve gelişme çağlarının özelliklerine göre, edebiyat örneklerine ilgi 
duyar. Dünyası, edebiyatla zenginleşir.  

Ülkemizde çocuk kitaplarının sorunları üç bölümde ele alınabilir: a. Yayıncıların sorunları, b. 
Yazar/ressam sorunu, c. Değerlendirme sorunları. 

Yayıncıların en önemli sorunu “kâğıt”tır. Küçük çocuklar için hazırlanan yayınlarda mat-beyaz ve kalın 
kâğıt kullanılmalıdır. Bu cins kâğıt pahalı olduğundan, yerine ikinci hamur sarı kâğıt kullanılmakta, bu da 
kitabın çekiciliğini olumsuz etkilemektedir. İyi kitabın pahalı olduğu gelişmiş ülkelerde, bu tür yayınların 
satışı, çok sayıdaki yaygın kütüphanelerden yapılmaktadır. 

Yerli eserlerin azlığı ve de telif hakkı ödeme zorunluluğu yayıncıların diğer bir sorunudur. Bu yüzden 
yayıncıların yabancı eserlerin çevirilerine yöneldikleri görülür. Yanlış çeviri, hatalı imlâ, kötü baskı, 
adaptasyon sorunları bu eserlerde görülen olumsuz özelliklerdir.  

Özellikle okul öncesi çağdaki çocuklara yönelik eserlerde yazar/ressam sorunu göze çarpar. Çocuk 
kitabı yazabilmek, büyüklere eser vermekten çok daha zor olduğundan, edebiyat dünyasının tanınmış 
isimleri de çocuk kitabı yazmak istemezler. Kitaplardaki resimlerin ucuza çıkması için sıradan kişilere 
yaptırıldığı ve renksiz olarak basıldığı görülmüştür. Ülkemizde resimli kitap türünde çalışan yazar/ressam 
sayısı çok az olup bunlar da yeterince teşvik edilmemektedir. 

Ülkemizde çocuk kitaplarını sürekli inceleyen, değerlendiren, konu ve yaşlara göre sınıflandıran dergi, 
kitap ve kataloglar yoktur. MEB’e bağlı Talim ve Terbiye Dairesi ile Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kurulu eserleri değerlendiren iki kuruldur. Bu kurullar eserleri daha çok ahlak ve eğitim açısından ele 
almakta, değerlendirme yapılmamaktadır.   

Oturmuş, bir ödül sistem ve geleneğinin olmayışı ile çocuk edebiyatı alanında yeterli inceleme yokluğu 
da değerlendirme sorunları arasında ele alınabilir.  

Ülkemizde 1970’lerden bu yana dikkate değer gelişmeler görülmektedir. Sanat ve edebiyat başta olmak 
üzere günlük gazeteler, radyo ve televizyon kanalları, bankalar çocuk edebiyatına önemli bir yer ve zaman 
ayırmaya başlamışlardır. Bu dergilerde karşılaşılan sorunlar, ülkenin yaşadığı sorunlardan kaynaklanan 
kültürel ve ekonomik sorunlardır.  Bu dergiler, genel olarak ciddi bir çalışmanın ürünü olmayıp amatör 
çalışmalardır. Yayıncılığın bir kolu olarak, tanıtım ve reklam için çıkarılan, ticari bir iş olan dergilerdeki 
çizgi roman, hikâye ve yazılar daha çok yabancı dergilerden doğrudan tercümedir. “Bir de çocuk yayınımız 
olsun” yaklaşımıyla çıkarılsa da bu dergilere için şimdilik “Hiç yoktan iyidir.” iyimserliğini sergilemek 
zorundayız.  
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Günümüzde çocuk klasiklerinin dayandığı temel sarsıldığı için, çocuk klasiklerinin bir kısmı, zamana 
karşı direncini yitirmiştir. Çocuk edebiyatını gündeme getiren bu eserler, her ne kadar hâlâ okunsa da yerini 
dolduracak eserlerin beklendiği de söyleyebiliriz.  

Öneriler 

Öncelikle, çocuk edebiyatının temel ilkelerinin benimsenmesinin sorunların çözümünde çıkış noktası 
olacağını düşünüyoruz. “Adresi belli oluş, metin yazarlığı, öğreticilik” gibi özellikler çocuk  edebiyatının ön 
basamağı olarak kabul edilmelidir. Bir toplumda çocuğun yerini belirleyen en duyarlı alanlardan biri, çocuk 
edebiyatıdır. Bu gün çocuk edebiyatı, çocuğu kuşatan bir edebiyat olma yolundadır, Bu yüzden, çocuk 
edebiyatı diğer edebiyat türlerinden ayrılamaz, aynı edebî değer yargılarından geçer. Artık çocuk kitabı 
yazma da bir yazarlık biçimidir.  

Çocuk edebiyatı, hafife alınmamalı ve küçümsenmemelidir. Çocuk edebiyatının nitelikli bir duruma 
ulaşması için de “çocuk için edebiyat” yaklaşımı benimsenmelidir. Çocuk kültürü bütün alanlarıyla, ne kadar 
zor olsa da, medya dışında düşünülmelidir.  

Çocuk edebiyatı yayınlarının, çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarındaki yeri kabul edilmeli ve 
gereği yerine getirilmelidir. Bu yayınlar, yazı ve çizgi-resim unsurlarıyla çocuklara kitap sevgisini aşılar. 
Bunun için çocuk yayınları özellikle çocuk dergileri, çocuğu eğlendirici, dinlendirici, hayatı tanımasına 
yardım edici çocuk edebiyatı ürünlerine yer vermelidir 

Çocuk edebiyatı alanında bilimsel araştırmalar yapılmalıdır. Bunun için, öncelikle Eğitim Fakültelerinin 
Türkçe Eğitimi bölümlerinin lisansüstü çalışmalarında, çocuk edebiyatı konularına ağırlık verilmelidir. 

Çocuk edebiyatımız,  egemen edebiyat tekeli olan Batı edebiyatının etkisinden kurtulmalıdır. Keloğlan 
ile Teneke Robot’un yan yana oluşu bir kültürel arabesktir. Sözlü geleneğin zengin verimleri, yeni bir 
edebiyata dönüştürülememiştir. Ninni, tekerleme, bilmece, lâtife, masal, efsane, halk hikâyesi, destan 
söyleme ve anlatma gibi sözlü gelenek verimlerinden yararlanarak kültürel sembollerimizin yansıyacağı bir 
edebiyat oluşturma, çocuk edebiyatımızın zenginleşmesinde en önemli yöndür. Yazılı çocuk edebiyatımız da 
çeviri ve uyarlamaların etkisinde kalarak kendine özgü çıkışını yapmakta gecikmiştir. Yazılı edebiyatta erken 
yaşta olgunlaşmış çocuk tiplerinin anlatıldığı mesneviler ve şiirler üzerinde durulabilir.  

Kurum ve kuruluşla ait çocuk dergileri, günlük yayınlardan artakalan haber ve yazıların çöplüğü 
olmamalıdır. 

Farklı bölgelerde ve yurt dışında yaşayan çocuklarımız, din ve tarih gibi uzlaşma noktalarıyla, asgari 
müştereklerin oluşturduğu bir dergide buluşturulabilir. 

Sık sık tekrarlanan çocuk kitapları fuarları, kitap resimleri sergileri, yarışmalar, sempozyumlarla kitapla 
iç içe bir hayatın sürüp gitmesi sağlanmalıdır. 

Her yaştan çocuğun, çocuk klasiklerini okuyacağı kitaplar, çocuklar için yazma bilinci oluşmuş yazarlar 
tarafından uyarlanmalıdır. Usta yazar ve çizerlerin eserleri, her yaş grubunca zevkle paylaşılabilir. 

Çocuk yayınları devlet kurumları (Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı) tarafından teşvik 
(ödüllendirme) edilmelidir. Süreklilik içinde, sistemleştirilmiş teşvikler, çocuk yayınlarının 
değerlendirilmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Eskiden başarı kazanmış; ancak piyasada mevcudu tükenmiş eserler yeniden basılarak okuyucunun 
hizmetine sunulmalıdır. 

Devletin, kaliteli kâğıt konusunda yayıncılara yardımcı olması kaçınılmazdır. Çünkü, çocuk yayınlarının 
kaliteli kâğıtlara basılması ve böylece oluşacak çekicilik  bu yayınlarının en önemli özelliğidir. 

Kaliteli kâğıt kullanılması gerekliliğiyle pahalı olan çocuk yayınlarının basımından vazgeçilmemelidir. 
Çocuk ve okul kütüphanelerine özellikle pahalı olan kitaplardan yeterince alınarak bu kitapları alamayan 
veya genel olarak kitap alamayan öğrencilere ödünç verilmesi sağlanmalıdır. 
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Piyasada bulunan çocuk kitaplarının eleştirili ve özetli bir bibliyografyası hazırlanmalıdır. Bu 
bibliyografya, seçim yapma durumundaki ana babaya, öğretmenlere ve kütüphanecilere yardımcı olacaktır.  
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Toplumun en küçük bireyi olan çocuk, çevresini, dünyayı, yaşadığı dönemin ve ortamın değer 
yargılarını, birlikte yaşamanın getirdiği kuralları, ninni,  tekerleme, masal, bilmece, hikâye ve efsane gibi 
sözlü gelenek ürünlerinden öğrendiği gibi okul öncesi ve okul döneminde karşılaştığı edebî ürünlerden de 
öğrenmekte, öğrenirken eğlenmekte ve karşılaştığı hayal dünyasıyla yaratıcılığını daha da pekiştirmektedir. 
Bu bakımdan çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişimi açısından edebî ürünler büyük önem taşımaktadır. Edebî 
ürünlerin önemi  XVI.yüzyılda Batı’da kavranınca, çocuklara yönelik yeni bir eğitim sistemi oluşturulma 
düşüncesiyle, çocuk eğitimiyle ilgili yazılar yazılmaya, kitaplar basılmaya, Homeros ve Ezop gibi klasik 
eserler çocuklar için yeniden düzenlenmeye başlanmıştır. Batı’da kendini gösteren bu yeni eğitim sisteminin 
Türk edebiyatına yansıması ise XIX.yüzyılda Fransa’da eğitim gören Tanzimat aydınlarının Fénélon’un 
Telemak’ı, La Fontaine’nin fablleri gibi çocuklara yönelik edebî ürünleri eğitsellik kaygısıyla Türkçeye 
çevirmeleri biçiminde olmuştur (Enginün, 392-394). Ancak bu alandaki ihtiyaç, Tanzimat’tan önce Klâsik 
Türk Edebiyatı döneminde yetişkinleri ilgilendirdiği kadar çocukları da ilgilendiren, çocuk yetiştirirken 
yapılması gerekenlerden söz eden, masal, fabl, atasözleri ve deyimleri içeren vs.  telif veya Arapça ve 
Farsçadan Türkçeye çevrilen çok sayıda edebî ürünlerle giderilmeye çalışılmıştır. Bildiride, doğrudan ya da 
dolaylı çocukla ilgili Klâsik Türk Edebiyatı edebî ürünlerin hepsini sıralamak mümkün olmamakla beraber 
önde gelenleri üzerinde durulmaya çalışılmış ve bunlar anlatım tekniği ve içerik bakımından bir 
sınıflandırmaya tâbi tutulmuştur. 

Klasik Türk Edebiyatı’nda insanlara iyiyi, doğruyu göstermek, topluma ve devlete yararlı, çeşitli 
erdemlere sahip kişiler yetiştirmek amacıyla yazılan,  “nasihat-nâme” veya “pend-nâme” olarak bilinen 
manzum veya mensur eserler bulunmaktadır (Devellioğlu, 2003: 808). Nasihat-nâme özelliği taşıyan çeşitli 
ahlak ve siyaset kitaplarında çocuk yetiştirirken anne ve babanın yanı sıra çocuğun ileride mutlu ve başarılı 
bir birey olabilmesi için yapması gerekenlerden söz eden bölümler vardır. XI.yüzyılda Karahanlı dönemi 
edebî ürünlerinden Yusuf Has Hâcib tarafından yazılan bir ahlak ve siyaset kitabı olmakla birlikte nasihat-
nâme özelliği taşıyan Kutadgu Bilig bu edebî ürünlerden biridir. Eserde “Çocukların Nasıl Terbiye 
Edileceğini Söyler” (Arat, 1988: 326)  başlığı altında, anne ve babanın cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 
çocuklarına ilk eğitimi vermeleri gerektiğinden, süt annesi olacaksa onun iyi ve temiz bir kişi olmasından söz 
edilmektedir. Ayrıca “Ay-Toldı’nın Oğlu Öğdülmiş’e Nasihat Verdiğini Söyler” (Arat, 1988: 94) ve “Ay-
Toldı’nın Oğlu Öğdülmiş’e Öğüt Verdiğini Söyler” (Arat, 1988: 102) başlığı altında da Ay-Toldı, 
ölümünden sonra henüz yaşı küçük olan oğlunun hem bu dünyada hem de diğer dünyada mutlu olabilmesi 
için yapması gerekenleri “Her türlü iyiliği ve kötülüğü Tanrı hükmü bil; Tanrıya inan ve ona kulluk et… 
Doğru ol, dürüst hareket et; doğruluk insanı mes’ûd eder. Hareketi doğru olan insan ne der, dinle; doğru 
insan her iki dünyayı kazanır… Dâimâ iyilik yap, kötülükten uzak dur; ister otur- ister kalk, bundan sana hep 
iyilik gelir. Kötü arkadaşa yaklaşma, sana zarar getirir; kötülük yılandır, dikkat et, seni sokar. İki yüzlü 
adama sır verme; sözün yayılır, sırrın ortaya çıkar… Eğer öfkelenirsen, kendini tut, sabırlı ol; sabırlı insan 
sonunda sevince kavuşur… Tecrübeli kimse ne der, dinle” (Arat, 1988: 102-106) gibi öğütlerle belirtir ve 
sözlerini “Her şeyi söyledim; buna inan ve sözümü tutarsan, dâimâ mes’ûd olursun. Sana söylediğim sözün 
adı vasiyettir; bu sözleri unutma, gönlüne yaz” (Arat, 1988: 106) diye bitirir. Bu bölümde çocuğu fazla nazlı 
yetiştirmenin iyi olmadığı, iyi ve güzel yetiştirmenin fazilet ve bilgiden geçtiği, iyi yetişen çocuğun anne ve 
babayı gururlandırdığı da dile getirilmektedir. 
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Türkçeye birçok kez çevrilen XIII.yüzyılda yaşamış olan Sa’dî-i Şirâzî’nin Osmanlı döneminde 
özellikle medreselerde, eğitim amacıyla okutulan “Gülistân” ve “Bostan”ında çocuklara yönelik çeşitli 
hikayeler ve öğütler bulunmaktadır. Bunlardan “Çocuğun Oruç Tutma Hikayesi” (Akça, 2005: 445), “Çocuk 
Terbiyesi Hakkında” (Akça, 2005: 480) başlıkları altında anılan hikayeler oldukça dikkat çekicidir. “Çocuk 
Terbiyesi Hakkında” başlıklı bölümde çocuk yetiştirirken anne ve babanın yapması gerekenler “Adının 
unutulmamasını istersen, çocuğuna ilim, hüner, marifet öğret ve onu akıllı düşünen biri olarak yetiştir… 
Babanın nazlı yetiştirdiği çocuk sonra çok zorluk yaşar. Onu seviyorsan nazlı büyütme. Ah küçük yaşta ona 
dinini ve ilmini öğretmeye başla. Arada sırada da onu azarla. Güzel şeyler için ona ödül vaad et ve kötü 
şeyler için de onu korkut. Yeni öğrenmeye başlayan bir çocuk için takdir edilmek, hocanın tehdit ve 
azarlarından çok daha yararlıdır. Karun kadar zengin bile olsan çocuğunu muhakkak iyi okut, ona iyi bir 
terbiye ver. Kim bilir, belki de kader yarın olduğunda onu gurbet gurbet gezdirir. Çocuğuna iyi bak ki, 
başkalarının eline bakmasın. Sen onu düşünmezsen başkaları düşünür; yani onu baştan çıkarırlar” gibi 
öğütlerle belirtilmektedir (Akça, 2005: 480).  

Türkçeye bir çok kez çevirisi yapılan, Ziyaroğullarından Emir Unsûrü’l-Ma’âli Keykâvus tarafından 
oğlu Geylanşâh için yazılan, bir ahlâk ve siyaset kitabı olan “Kabus-nâme”nin çevirilerinden biri de XV. 
yüzyılda yaşamış olan Mercimek Ahmed’e aittir (TDEA, 1982: 5/67). Mercimek Ahmed, “Ata ve Ana 
Hakkın Yerine Getirmeyi Beyan Eder” (Gökyay, 1966: 34-39) ve “Oğul Terbiyetin ve Beslemeğin Beyan 
Eder” (Gökyay, 1966: 202-213) başlığı altında kız ve erkek çocukların yetiştirilmesinde dikkat edilmesi 
gereken durumları birer hikayeyle desteklenerek sıralanmaktadır. Bedr-i Dilşâd’ın, Sultan II.Murad’a 
sunduğu “Murâd-nâme” de “Kabus-nâme”nin manzum bir Türkçe çevirisidir (Ceyhan, 1997: 43). “Murâd-
nâme”de “Ana-Baba Hakkını Bilmek Hakkında” (Ceyhan, 1997: I/441-446) ve “Çocuk Yetiştirmek ve 
Terbiye Etmek Hakkında” başlığı altında Tanrı’nın verdiği çocuğa cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 
şahsiyetini iyi yönde etkileyecek güzel bir adın seçilmesinden; beslenip yetiştirilmek üzere akıllı, dindar, 
temiz, şefkatli ve güzel konuşan bir kişiye verilmesinden; aklı başına gelen erkek çocuğunu okula gönderilip 
Kur’an okumayı öğrenmesinden, ileride muhtemel tehlikelerden kurtulabilmesi için silah kullanma, yüzme 
gibi hünerlerin kazandırılmasından; eğer bir çocuk zeki ve kabiliyetli ise onu bir okula veya bir öğretmene 
teslim edip okutmaktan; çocukların ilim ve sanatı, kendi isteklerinden çok ceza korkusuyla öğrendiklerinden, 
öğretmenin eğitim amacıyla çocuğu dövmesinin doğal olduğundan; eğitimde bir hatası veya kusuru olan 
çocuğu babanın değil de öğretmenin cezalandırmasından, ergenlik döneminde erkek çocuğa nasıl 
davranılması gerektiğinden söz edilmektedir. Kız çocuğu söz konusu edildiğinde benzer öğütlerle 
karşılaşılmaktadır. Bu öğütlerin başında onu beslemesi için örtülü bir dadıya teslim edilmesi, yedi yaşına 
ulaşınca, ibadetin şartlarını, dinin esaslarını büyüklerin öğretmesi veya okumuş bir kadına gönderilmesi gibi 
öğütlerin yanı sıra ergenlik dönemine giren kız çocuğuna nasıl davranılması gerektiğine dair bilgiler de 
bulunmaktadır (Ceyhan, 1997: I/159-162, II/863-878).  

XVII.yüzyıl şairlerinden Nâbî’nin oğlu Hayrî için yazdığı “Hayriye” ve XVIII.yüzyıl şairlerinden 
Sümbülzâde Vehbî’nin oğlu Lutfî için yazdığı “Lutfiye” manzum nasihat-nâmeler arasında yer almaktadır. 
Yazıldıkları dönemden itibaren medreselerde ders kitabı olarak okutulan “Hayriye” ve “Lutfiye”de diğer 
nasihat-nâmelerde olduğu gibi hayatta nasıl bir yol tutulması gerektiği öğütlenmekte, bütün çocuk ve 
gençlerin eğitilmesi amaçlanmaktadır (Pala, 1989; Beyzadeoğlu, 1994: 17; Kaplan, 1995). “Lutfiye”, 
Nabi’nin “Hayriye”si örnek alınarak yazılmıştır. Sümbülzâde Vehbî, eserinin sonunda “İhyâ-yı Ulûmi’d-dîn” 
ve “Ahlâk-ı Alâ’î”nin de medreselerde okutulması gerektiğini belirtir (Beyzadeoğlu, 1994: 165). 

Günümüzde eğitimcilerin en verimli eğitim ve öğretim metodu olarak kabul ettiği eğlendirerek eğitme 
yönteminin başında masal ve masalımsı ürünler olan fabller gelmektedir. Bunların Türk edebiyatında ortaya 
çıkışı ise aslında düşünüldüğü gibi geç olmamıştır. Klâsik Türk Edebiyatında doğrudan olmasa da siyaset-
nâme, pend-nâme ve letâ’if-nâme gibi çeşitli eserlerde masallara ve fabllere rastlanmaktadır. XIII.yüzyılda 
kaleme alınan Mevlânâ’nın “Mesnevî”si ve XVII.yüzyılda yazılan Güvâhî’nin “Pend-mâme”sinde doğrudan 
çocuklar için olmasa bile çeşitli hikâye ve masallar bulunmaktadır. Özellikle Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki 
ve Güvâhî’nin “Pend-nâme”sindeki hikâye ve masalların kaynağı, Brahman filozofu Beydeba tarafından 
yazılan “Kelile ve Dinme”ye dayanmaktadır. Hatta XVII.yüzyıl Fransız yazarı La Fontaine de fabllarında 
“Kelile ve Dinme”den yararlanmıştır. “Kelile ve Dinme”nin kaynağı ise M.S. ilk yüzyıllarda bir araya 
getirilmiş Sanskritçe masal ve öykülere dayanmaktadır (Batur, 2005: 12). Beydeba felsefî içerikli 
düşüncelerini hükümdarın daha kolay anlayabilmesi ve onun üzerinde etkili olabilmesi için Tarla Kuşu ile 
Fil, Kurnaz ile Budala, Bit ve Pire, Güvercin, Demir Yiyen Fare, İki Balık, Martı ile Deniz Perisi gibi masal 
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ve fabller ile anlatmakta, insanlara hikmet ve felsefe dersi vermektedir (Karkaya, 2005: 346). Güvâhî, Pend-
nâme’sinde daha çok çevresinde gördüğü, duyduğu ve kendi başından geçen olayları gerçekçi bir açıdan ele 
almış, bunları kısa hikâye, latife ve fıkralar biçiminde anlatarak, sonunda atasözleriyle öğütler vermiştir. 
Öğütler, doğrudan doğruya konuyu ilgilendiren başlıklar altında verilmektedir (Hengirmen, 1990: 17). Pend-
nâme’de Ezop tarzında yazılmış çeşitli hikâyeler de vardır. Bunlardan biri Ezop’un “Karınca ile Ağustos 
Böceği” hikâyesidir (Hengirmen, 1990: 18). La Fontaine, hikâyelerinin konusunu Ezop’tan aldığını söyler. 
Ezop’ta bulunmayan Güvâhî’nin bir hikâyesi La Fontaine’de geçmektedir (Güvâhî, 1990: 218-220/b.1675-
1699). Pend-nâme’deki  vatan sevgisi, tuzağa düşüp yakalanan bir kuş hikâyesiyle (Güvâhî, 1990: 15-
157/b.848-881); çalışmanın yararları, tembelliğin zararları, Ağustos böceği ile karınca hikâyesiyle (Güvâhî, 
1990: 159-161/b.910-927b),  yersiz söz söylemenin zararları, iki kaz hikâyesiyle (Güvâhî, 1990: 218-
220/b.1675-1699) vs. verilmektedir.  

XVI. yüzyıl şairlerinden Lâmi’î-zâde Abdullah Çelebi’nin manzum eseri olan “Letâif: Latîfeler” (fıkra, 
nükte ve şakalar) adlı kitabının ikinci bölümünde “Şehrin Çocuklarının peşine düştükleri kimsesiz deli 
(Lâmi’î-zâde Abdullah Çelebi, 1994: 134/Latîfe 66),  “Remil öğrenen fakat anlayışı kıt olduğu için doğru 
hüküm vermeyen çocuk” , (Lâmi’î-zâde Abdullah Çelebi, 1994: 279/ Latîfe 155); “Horozla namaz kılmak 
isteyen tilki” Lâmi’î-zâde Abdullah Çelebi, 1994: 337/ Latîfe 198); aç tilkinin bulduğu küçük bağırsak  
Lâmi’î-zâde Abdullah Çelebi, (1994: 342/ Latîfe 200); kedinin boynuna çan takmayı kararlaştıran sıçanlar” 
Lâmi’î-zâde Abdullah Çelebi, (1994: 356/ Latîfe 208) gibi latife başlığı altında çeşitli çocuk hikaye ve 
fabller bulunmaktadır (Çalışkan, 1994). 

XVIII. yüzyıl şairlerinden Giritli Aziz Efendi’nin “Muhayyelât-ı Aziz Efendi” adlı eseri, “Bin Bir Gece 
ve Bin Bir Gündüz usulü, üslubu ve havası içinde yazılmıştır. Eser, bağımsız üç hayal üzerine kurulmuş 
olmakla birlikte hikâye içinden hikâye yer almaktadır. Muhayyelât’ta konu ve olaylardan çok daha fazla, 
insanı şaşırtan hayaller ve bu hayallerle verilmek istenen ibretler, ahlak, tasavvuf, fazilet dersleri öne 
çıkmaktadır.  Çocuklar için yazılmasa da Muhayyelât, birçok yönüyle masalımsı unsurlar içermektedir1  
(Kabaklı, 1990: VIII-IX). 

Klasik Türk Edebiyatında XV.yüzyıl şairlerinden Şeyhî’nin çeviri olmakla birlikte Har-nâme’si ve 
XVI.yüzyıl şairlerinden Fütûhî’nin “Pire Manzumesi” gibi güldürü niteliği taşıyan ürünler de bulunmaktadır 
(Levend, 1988: 152). Yazarı bilinmeyen “Bahtiyar-nâme” (On Vezir Hikâyesi) ve XV.yüzyıl yazarlarından 
Şeyh-zâde Ahmed Mısrî’nin “Erbain Subh u Mesâ” (Kırk Vezir Hikâyesi)’sı gibi mensur nitelikteki (Levend, 
1988: 143) edebî ürünlerin yanı sıra “Mantıku’t-tayr”, “Lisânü’t-tayr”, “Deh Murg”, “Gülşen-i Sîmurg”, 
“Gülşen-i Ebrâr” (Bülbül-nâme), “Sîmurg-nâme”, “Bülbüliyye”, “Tûtî-nâme” gibi ibret dersi veren kuş dili 
hikâyeleri de vardır (Levend, 1988: 46). Çeviri ya da benzetme yoluyla yazılmış olan “Danişmend-nâme”, 
“Battal-nâme” gibi  edebî ürünler de destansı öyküler içermektedir (Levend, 1988: 127). Ayrıca insanlar 
arasındaki anlaşmazlıklara ve bunların nedenlerine işaret etmek amacıyla Fuzûlî tarafından yazılan 
“Sohbetü’l-esmâr”’da bir bahçede bulunan çeşitli meyveler konuşturulup tartıştırılmaktadır. Seydî Ali 
Reis’in “Mir’âtü’l-memâlik”i gibi coğrafya ile ilgili gezi eserlerinin yanında Evliya Çelebi’nin “Seyahat-
nâme”si gibi doğrudan doğruya gezi izlenimlerini yansıtanlar da vardır (Levend, 1988: 157). Doğrudan 
çocuklar için yazılmış olmamakla birlikte bu tip edebî ürünler, o dönemde içerik ve anlatım tekniği 
bakımından hem yetişkinlerin hem de çocukların dikkatini çekebilecek eğitici ve felsefî nitelikler 
taşımaktadır. Günümüzde bu tür eserlerin uyarlaması sayısı fazla olmamakla birlikte yapılmaya başlanmıştır. 
Birçok kez çevirisi yapılan Feridüddin Attar’a ait olan “Mantıku’t-tayr”ın günümüze uyarlanması, Cahit 
Zarifoğlu tarafından “Kuşların Dili”2 adıyla yapılmıştır. Mehmet Önder de Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden 
çocuk ruhunu yakalayabilecek nitelikte çeşitli seçmeler yapmıştır3 (Günaydın, 2005: 315). 

Osmanlı döneminde çocuklara Arapça ve Farsça öğrenimini kolaylaştırmak için iki veya üç dilli 
sözlüklerin yazıldığı ve bunların “lugat-ı sıbyân” olarak adlandırıldıkları bilinmektedir. Bu sözlükler 
“sıbyân’ ve ‘mübtedî’ olmak üzere iki çocuk grubuna göre hazırlandıklarından sözlüklerin nitelikleri 
birbirinden farklılık göstermektedir. Bazı sözlükler zor anlaşılan kelimeleri anlatmak için yazılırken, bazıları 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Recep Duymaz, Muhayyelât Üzerine Bir İnceleme, Arma Yayınları, İstanbul 1999.  
2 Cahit Zarifoğlu, Kuşların Dili, Akabe Yay., 1.b., İstanbul 1988, 77s. Bu çalışma Cahit Zarifoğlu’nun müstear adı Abdurrahman 
Cem imzasıyla birkaç baskı yapmıştır. Kuşların Dilinden Hikâyeler, Erdem Yay., 2.b., İstanbul 1992, 80., Cem Yay., 3.b., İstanbul 
1998, 88s. 
3 Mehmet Önder, Çocuklara Mevlâna’dan Hikâyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1.b., Ankara 1988. 
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basit yeni bir dili öğrenmeye başlandığında ezberlenecek kelimeleri anlatmak için yazılmışlardır (Kartal, 
2003: 21; Erdem, 2005: 179). 

Klasik Türk şairleri, şiirlerini topladıkları divanlarında da çocuğun saflığını, temizliğini, bakımını, 
eğitimini, oyun ve eğlencelerini vs. çoğunlukla asıl anlatmak istediklerine vasıta olacak biçimde çeşitli 
benzetme ve mecazlarla kullanmışlardır. Çocuk için “tıfl, etfâl, nev-civan, beççe, piser” gibi kelimeler 
kullanılırken gönül, gonca, ben, nebat, yıldız, gözyaşı, hayal, bülbül vb. çocuğa benzetilmektedir (Nedîm, 
1972: 197/Kıta 76-1; Mesîhî, 1995: 42/Kaside 8-5, 52/Kaside 11-7; Sâlim, 1994: 321/Gazel 112-2, Helâkî, 
1982: 196/Gazel 156-4, Fuzûlî, 1990: 24/Kaside 1-18). Kasidelerde övülen kişiden çocuk ya da genç olarak 
söz edilirken (Sâlim, 1994: 58/Kaside 10-151), “tıfl-ı nâz…” gibi ifadelerin sevgili için de kullanıldığı 
görülmektedir (Nedîm, 1972: 243/Muhammes 17-2). Ancak bu tür beyitler, sadece çocukla ilgili içerdikleri 
bilgiler yönünden değerlendirmeye alınmışlardır.  

Çocuğun söz konusu edildiği beyitlerin bir bölümünde bebeklik evresinden söz edilirken, bebeğin 
beslenme ve bakımıyla ilgili çeşitli unsurların ele alındığı görülmektedir. Bunlardan bazıları şöyle 
sıralanabilir: Bebeğin anne sütüyle beslenmesi (Mesîhî, 1995: 42/Kaside 8-5), insanlardaki adaletsizliğin 
çocukken anne sütüyle beslenmeye dayandırılması (Rahmî Harputî, 1996: 216/Gazel 145-1); acıktığında 
ağlaması (Enderunlu Vâsıf, 324/Gazel 71-5); beşikte anne tarafından sallanması (Nedîm, 1972: 359/Gazel 
163-2; Mesîhî, 1995: 49/Kaside 10-4); kundaklanması (Nedîm, 1972: 197/Kıta 78/6); diş çıkarması (Sâbit, 
1991: 558/Ebyât 46);  eskiden, evlatlık alınacak çocukların anne adayının yakasından, gömleğinin içinden 
geçirilmesi (Abdulkadiroğlu, 1985: 220);  iyi eğitimli bir bakıcı dahi olsa anne sevgisinin yerini alamaması 
(Sâbit, 1991: 441/182-4); dadıların bazen çocuklara şiddet uygulaması (Nedîm, 1972: 197/ Kıta 76-1); nazara 
karşı annelerin muska yazması (Enderunlu Vâsıf, 214/Kaside 14-32) gibi. 

Klasik Türk şairleri şiirlerinde, kendi dönemlerindeki eğitim sistemi hakkında bazen doğrudan, bazen de 
benzetme ve mecazlarla çeşitli bilgiler vermektedirler. Bu bilgiler arasında çocuğun yetişmesinde, iyi bir 
vatandaş olmasında anne ve babanın  yanı sıra çevrenin etkisinin çok fazla olduğu  (Helâkî, 1982: 196/Gazel 
156-4; Şeyhülislam Yahyâ, 10/Kaside 5-10); belli bir yaştan sonra çocuğun terbiyesiyle özellikle babanın 
ilgilenmesi gerektiği (Enderunlu Vâsıf, 276/Gazel 1-2) ve beli bir yaştan sonra da bir öğretmenin gözetimine 
bırakılması gerektiği (Enderunlu Vâsıf, 331/Gazel 82-3); okul öğretmeninin çocuğu “debiristan”a alabilmek 
için gece gündüz çalıştırdığı çocuklara dini eğitim verildiği (Sâbit, 1991: 360/Gazel 19-1); “Kur’ân-ı 
Kerîm”in okutulduğu (Fuzûlî, 1990: 135/Gazel 10-6); “Kur’an-ı Kerîm”i hatmetmeleri durumunda bazı 
törenlerin düzenlendiği (Bâkî, 1994: 22, Kaside 7-3); şarkı öğretildiği (Cinânî, 1994: 48/Kaside 13-9); yeni 
yetişmekte olan çocuğun okulda öğretmeni öğretmenleriyle bazı konuları tartışabildiği (Rahmî Harputî, 1996: 
216/Gazel 145-3); çocukların okuldan uzaklaştırılmaları durumunda öğretmenin bir belge doldurduğu 
(Münif, 1999: 174/Gazel 16-6); bugünkü eğitim sistemine uymamakla birlikte sırasında çocuklara bazı şiddet 
içerikli davranışların uygulandığı, kulaklarının büküldüğü,  tokat atıldığı (Enderunlu Vâsıf, 668/Gazel 84-2; 
Münif, 1999: 182/Gazel 28-2); çocuğun yazısının sürekli yazarak güzelleştiği  (Münif, 1999: 217/Matla 18; 
Fuzûlî, 1990: 256/Gazel 256-6); ezbere dayalı bir eğitim sisteminin olduğu (Şâhî, 2000: 106/Gazel 32-5; 
Rahmî Harputî, 1996: 263/Kaside 8) gibi bilgiler bulunmaktadır. 

Çocukların genel mizaç ve davranışlarının çeşitli benzetme ve mecazlarla şiire yansıdığı da olmuştur. 
Bunların başında çocukların tehlikenin nereden geleceğini bilememeleri (Fuzûlî, 1990: 239/Gazel 222-6); 
bildikleri, duydukları ve gördükleri her şeyi anlatmaları, sır saklayamamaları (Sâlim, 1994: 491/Müfred 170); 
çevrede olan biteni tam kavrayamadıkları için esirken bile gülüp oynamaları (Şeyh Gâlib, 1993: 278/Gazel 
53-3); çevrelerini neşelendirmeleri (Şeyhülislam Yahyâ, 72/Gazel 96-4); temizliğe fazla dikkat etmemeleri 
(Sâlim, 1994: 257/Lugaz 3-9);  son derece güçlü olmaları (Şeyhülislam Yahyâ, 185/Gazel 321-3), lüknet 
halleri (Şeyh Gâlib, 1993: 353/Gazel 185-1); meyve yemeyi sevmeleri (Enderunlu Vâsıf, 302/Gazel 39-2); 
destan, hikâye, masal dinlemeyi sevmeleri (Şeyh Gâlib, 1993: 404/ Gazel 281); genelde müzik dinlerken 
uyumaları (Şeyh Gâlib, 1993: 281/ Gazel 57); yetim çocukların üzgün ve boynu bükük durmaları (Enderunlu 
Vâsıf, 324/Gazel 71-4); ellerine aldıkları oyuncak, ayna gibi nesneleri kırmaları (Şeyh Gâlib, 1993: 386/ 
Gazel 244; Enderunlu Vâsıf, 348/Gazel 106-6); sahura kalkmak istemeleri (Enderunlu Vâsıf, 269/Kaside 28-
5); bayramları sevmeleri (Cinânî, 1994: 117/Kaside 34-22) ve heyecanla uyuyamamaları (Şeyh Gâlib, 1993: 
315/Gazel 116); bayramda ellerine kına yakmaları (Necâtî, 1963: 64/Kaside 16-6); el öpmeleri (Enderunlu 
Vâsıf, 276/Gazel 1-1) gelmektedir. 
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Şiirlerin bir kısmına ise çocuk, oynadığı oyunlarla, eğlenceye düşkünlüğüyle yansımıştır. Çocukların 
sokakta oynamaları (Şeyh Gâlib, 1993: 297/ Gazel 83); taş atmaları (Mesîhî, 1995: 297/Gazel 281/3; Cinânî, 
1994: 29/Kaside 6-34; Usûlî, 189/Gazel 93-4); su, ateş ve toprakla oynamaları (Helâkî, 1982: 84/Gazel 44-5; 
Necâtî, 1997: 246/Gazel 163-3), parayla oynamaları (Sâbit, 1991: 354/Gazel 8-5); kuşları sevmeleri (Nev’î, 
1977: 357/Gazel 213-1) kuş avlamayı ve kuş yuvalarını bozmaları (Cinânî, 1994: 581/Gazel 229-4, 
Şeyhülislam Yahyâ, 153/ Gazel 257-3); çiçek koparmaları (Şeyhülislam Yahyâ, 237/Gazel 425-2); genelde 
delilerin etrafında toplanmayı sevmeleri (Fuzûlî, 1990: 276/Gazel 295-7), çenberle oynamaları (Şâhî, 2000: 
105/Gazel 32-4) dönme dolaba binmeleri (Nev’î, 1977: 50/Kaside 15-5, 395/Gazel 277-4); bir ağaç veya 
tahta parçasını at yapıp koşturmaları (Nev’î, 1977: 50/Kaside 15-6); çeşitli canbazlık hareketlerinden 
hoşlanmaları, bunların bazen kazayla sonuçlanmaları (Ahmed Paşa, 1966: 327/Gazel 315-6); uçurtma 
uçurmaları (Şeyh Gâlib, 1993: 310/Gazel 107-11); yüzük saklama oyunu oynamaları (Kurnaz, 1997: 445-
456) o dönemde çocuklar tarafından oynanan oyun ve eğlencelerin başında gelmektedir. Özellikle Osmanlı 
dönemi şenliklerini konu edinen sur-nâmelerde büyüklerin yanı sıra bugün hâlâ varlığını sürdüren Karagöz 
ve Hacivat oyunu gibi çok sayıda çocukları ilgilendiren oyunlar yer almaktadır. Sur-nâmelerden çocukların 
gösterileri seyretmekle kalmayıp ip ve direk canbazlıklarında, güç, akrobasi ve denge gösterisinde bulunan 
kûzebazların gösterilerinde, dans gösterilerinde, gözbağacılık ve hokkabazlık gibi gösterilerde, güç ve 
dayanıklılık gösteren zûrbazların bazı numaralarında  yardımcı olarak kullanıldıkları, bazı gösterilere aktif 
olarak katıldıkları anlaşılmaktadır. Osmanlı şenliklerinde çocuğun eğlencesinin sınırlı olduğu; buna karşın 
gösterilerdeki yerinin eğlencesinden daha fazla olduğu görülmektedir (Nutku, 1995: 91-98; Arslan, 1999: 
234-288).  

 Ölen çocukların ardından duyulan acılar kaleme alınırken yine çeşitli benzetme ve mecazlara yer 
verilmekle birlikte artık bu tip şiirlerde çocuk ana tema olarak işlenmekte, asıl anlatılacak duyguya vesile 
olacak şekilde kullanılmamaktadır. Diğer mersiyelerde olduğu gibi ölen çocukların ardından yazılan 
mersiyelerde duyulan sonsuz acı ve keder doğadaki çeşitli unsurlarla birleştirilerek anlatılmakta, feleğe, 
zamaneye sitem, kazaya, kadere razı gelmek gerektiği vs. belirtilmektedir4 (Cinânî, 1994: 358/Tesdis 9).  

Ayrıca divanlarda sayısı fazla olmamakla birlikte çat pat konuşmaya başlayan çocukların söyledikleri 
veya öğrendikleri kelimeleri içeren çocuk diliyle yazılmış bazı şiirler de bulunmaktadır5.  

                                                 
4 “Bir Ferzend-i Dil-Pesendimüz Vefât İtdükde Hem Mersiye Hem Hasb-i Hâlimüz Olmışdur: 
Virür gubâr-ı gamı hâtıra perîşânî 
Yıkılsa bâri sipihrün bu köhne eyvânı 
(…) 
Zamâne seng-i cefâ ile gülsitânumdan 
Resîde eyledi bir bülbül-i hoş-elhânı 
 
Yürek buna nice döysün ki dest-i berd-i ecel 
Kopardı gonce-i nev-hîz-i gülşen-i cânı 
(…) 
Kanı o nahl-ı berûmend-i gülşen-i ömrüm 
Dehânı piste idi sîb idi zenahdânı 
(…) 
Hutût-ı levh-i mezârı revâdur ol tıflın 
Unutmaga bu cihânı virürse nisyânı 
(…) 
Sezâ budur ki virüp Hâletî kazâya rızâ 
Karîn-i hüsn-i kabûl eyle hükm-i Yezdânı 
(…) 
Be-hakk-ı tıfl-ı sirişk-i dil-i belâ-zedegân 
Be-âh-ı germ ü dem-i serd ü dâg-ı pinhânı” (Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek, Türk Edebiyatında Mersiye, Ankara 1993, s.325-327) 
5 Küçücek oğlan bebek takyesi oldu tata 
Neni babam uykudur su budu ekmek papa 
 
Atacık oldu vedâ taşraya dek hoppacık 
Kıh kesici nesnedir cici iyi bed kaka 
 
Çip çip akar suya de dahdah olupdur devab 
Korkutucudur böcü öcü böcü bed sadâ 
 
Koğulamak bir bir ayağa basmak çive 
Nemnecik oldu taam hem dahi derler mama 
 
Övve der evvel dili okudurur bülbülü 
Tavuğa der bilbili beyzaya derler koka 
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Divanlarda yer alan “lügaz” ve “muamma”ların, doğrudan çocuklar için yazılmış olmasalar da o dönem 
çocukların zihin jimnastiği yapmalarını sağladığı, eğlendirici ve öğretici oldukları, imgesel düşünce 
açısından önem taşıdıkları düşünülmektedir (Köktürk, 2005: 121)6. Müstakil muamma risalelerinin olduğu 
da göz ardı edilmemelidir 7 . Şiirlerde çocukların yaşamları boyunca kullanabilecekleri önemli öğütler, 
atasözleri ve deyimlerle de verilmektedir. XII.yüzyılda Edip Ahmet, XIII-XIV.yüzyılda Yunus Emre, 
Gülşehrî, Mehmet (Işk-nâme), Âşık Paşa, XV.yüzyılda Necâtî ve XVI.yüzyılda Bâkî, VII.yüzyılda Nâbî, 
Sâbit, XVIII.yüzyılda Sümbülzâde Vehbî, Şeyh Gâlib, XIX. Yüzyılda Yenişehirli Avnî gibi şairlerle 
XIX.yüzyıl sonlarına kadar atasözü ve deyim kullanma geleneği sürmüştür.  

Sonuç olarak çok sayıda Klasik Türk Edebiyatı edebî ürünleri, bazen içerik, bazen de anlatım tekniği 
bakımından bugün de çocukların dikkatini çekebilecek bazı nitelikler taşımakla birlikte, okuyucu kitlesi 
olarak doğrudan çocuğu hedef alan edebî ürünlerin sayısı yok denecek kadar azdır. Çoğu büyükler için 
yazılmasına karşın çocukları da ilgilendiren “nasihat-nâme” veya “pend-nâme” niteliği taşıyan edebî 
ürünlerde, daha çok okul dönemi çocuklarına doğrudan öğüt verme yoluna gidilirken, o dönem eğitim 
sistemi hakkında da bilgi sahibi olunmaktadır. Amaç çocukları eğlendirerek eğitmek olmasa da Klasik Türk 
Edebiyatı edebi ürünlerinin bir bölümünde, öğütlerin çocuğun ilgisini çekebilecek bir dil ve anlatım 
tekniğiyle verildiği, bitki, eşya ve hayvanların konuşturulduğu görülmektedir. Dönem şairleri de 
divanlarındaki şiirlerinde, çocukla ilgili unsurları asıl anlatmak istediklerine vasıta olacak şekilde çeşitli 
benzetme ve mecazlarla kullanmışlar; amaç bu olmasa da belli ölçülerde dönemin sosyal hayatını ve çocuğa 
bakışını yansıtmışlardır8. 
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Ceh bakış u cız yakış mahhacık oldu öpüş 
İşemeğe dendi çiş dâyeye derler dada 
 
Amin âmin okumak handeye de gülücük 
Mâh’a denir Ay dede bekçiye tak tak koca 
 
Patacık oldu kötek habbecikoldu yemek 
Pis kedi kuçu köpek gitti koma öpe ha 
 
Kimseyi pat eyleme mini mini mısdıka 
Kim bu lûgati okur isteye gönlü lapa. 
Amil Çelebioğlu, “Çocuk Dili (Lisan-ı Sıbyan) İle Yazılmış Şiirler”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB.Yay., İstanbul 1998, 
s.489. 
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ÇOCUK KİTAPLARINDA KAHRAMANIN YERİ VE ÖNEMİ 

 
Figen ZİVTCİ 
Eğitim Uzmanı 

 

Edebiyat incelemelerinde sıkça karşılaştığımız çeşitli kavramlar vardır. Bunlar; karakter, tip, kahraman, 
başkahraman ya da yan kişi olarak karşımıza çıkarlar. Bu kavramları tanımladığımızda ise karakter, “Bir 
eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse” ve tip, “Eserlerde belli bir düşüncenin, 
topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yapan yani benzerlerinin ortak yönlerini kendisinde 
toplayıp onları simgeleştiren kişi” olarak ifade edilir. Kahraman ise, “Bir anlatıda olayların merkezi 
durumunda olan ya da olaylara yön veren kişi ya da kişiler” şeklinde tanımlanır. Edebiyatta kahramanlar, 
hem yetişkin hem de çocuklara seslenen eserlerin kurgusuna göre farklı görevler üstlenirler; bunlar kimi 
zaman başkahraman kimi zaman da yan kişi olarak eser kurgusunda bulunabilirler. “Başkahraman” ya da 
“başkişi” eserde başrolü oynayıp eserin kurgusunda anlatılanlarla doğrudan ilişkili olan ve olayları 
yönlendiren kişidir. Okura bütün yönleriyle tanıtılan başkahraman, fiziksel özelliklerinden çok karakter 
özellikleriyle ön plana çıkar. Okur, başkahramanı o kadar iyi tanır ki olay örgüsü ilerledikçe onun olaylar 
karşısında vereceği tepkileri bile önceden kestirebilir. Örneğin, Gülten Dayıoğlu’nun küçük bir kızın acı ve 
mücadele dolu öyküsünü anlattığı “Fadiş” adlı romanındaki Fadiş karakteri başkahraman rolünü üstlenmiştir. 
Küçük okur Fadiş’i bütün yönleriyle tanır ve onu benimser. Olaylardan doğrudan değil de daha çok olayların 
sonuçlarından etkilenen “yan kişi” ise çok fazla karakteristik unsurlar taşımayan ve okura daha çok tek bir 
yönüyle tanıtılan kişidir. Yan kişiler yapıtta, olayları yaratan ya da yönlendiren bir rol üstlenmekten ziyade 
kahramanın yönlendirdiği olayların sonuçlarından etkilenen kişilerdir. Yine Dayıoğlu’nun aynı adlı 
romanındaki üvey baba Kamil Bey karakteri de yan kişi olarak örneklendirilebilir.   

Çocuk okur kitaplarla etkileşim içine girerek kitabın kahramanına öykünür ve onunla özdeşim kurar. Bu 
kahraman, çocuğun kitapla etkileşim içine girdiği ilk andan itibaren bir “kahraman” olmaktan çıkar ve artık 
onun “arkadaş”ı olur. Bu düşsel kahraman sayesinde çocuk, kendiyle özdeşleştirdiği başka çocukların 
olabileceği ayrımına varır. Yazarın yarattığı dünya, çocuğun da dünyası olur ve çocuk, başka yaşamlara 
tanıklık ederek toplumu ve insanları anlamaya başlar. Çocuğun kendiyle özdeşleştirdiği kahraman, eserlerde 
canlı veya cansız olmak üzere değişik biçimlerde karşımıza çıkabilir; bazen bir bitki, bir hayvan bazense bir 
eşya, bir oyuncak, veya bir makine eserde kahraman olabilir. Bu kahramanlar olgusal dünyada varolmak 
zorunda da değildir. Bunlar fantastik karakterler de olabilirler. Örneğin, Carlo Collodi’nin “Pinokyo” adlı 
kitabındaki “Pinokyo” karakteri fantastik bir karakterdir. Ya da Christine Nöstlinger’in “Kim Takar Salatalık 
Kral’ı” adlı eserindeki “Salatalık Kralı” okuru şaşırtan karakter özellikleriyle fantastik bir kahraman olarak 
karşımıza çıkar, tıpkı “Konserve Kutusundan Çıkan Konrad”taki “Konrad” karakterinde olduğu gibi. 

Çocuk kitaplarındaki karakterler onların yaş dönemine göre değişiklik gösterirler. Örneğin okulöncesi 
döneme ait çocuk kitaplarında genellikle kişileştirilmiş bir hayvan karakteri vardır. Ya da çocuğun çok 
sevdiği o oyuncak ayı başkahraman rolünü üstlenmiştir. Bu yaştaki çocuklar, çevresinde gördüğü, duyduğu, 
bildiği ve yakından tanıdığı canlıları veya nesneleri kitaplarda görmekten hoşlanırlar. Görselliğe daha çok 
ihtiyaç duyulan bu dönemde, tanıdık canlılar veya nesneler (kahramanlar), resimler aracılığıyla tanıtılır ve 
kahramanların fiziksel özellikleri ön plana çıkarılır. Çocuk böylece eserdeki kahramanla daha kolay özdeşim 
kurabilir. Okul dönemindeki çocuklara hitap eden kitaplardaki kahramanlar ise daha çok karakter 
özellikleriyle ön plana çıkarlar. Artık kahramanın fiziksel özelliklerden ziyade karakter yapısı çocuk okur 
için önem taşımaktadır. Bu yaş grubuna hitap eden kitaplardaki kahramanlar, olay örgüsünde yaşadığı 
deneyimler ve engelleri aşmada kullandığı yöntemlerle çocuk okurun özdeşim kurabileceği karakterlerdir.  
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Eserlerdeki kahramanın niteliği çocuğun yeni yaşantılar kazanmasına imkân sağlar. Çocuğun mantık 
dünyasından uzak, fiziksel ve ruhsal özellikleri abartılmış, yaşamdan kopuk tasvir edilen kahramanlar, 
çocuğun kitaptan uzaklaşmasına yol açabilir. Kahramanın sorunlarla başa çıkamaması, yenilgiye uğraması ya 
da yılgınlık yaşaması çocuk okur üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu yüzden geliştirilecek olan 
kahraman, olaylara yön veren, sorunları çözüme ulaştıran, merak ögesini sürekli canlı tutabilen bir kişiliğe 
sahip olmalıdır. Çocuk, bu kahramanlar aracılığıyla karşısına çıkabilecek engelleri aşmaya ve sorunları 
çözebilmeye dair ipuçları edinir ve bunun sonucunda da güven duygusu gelişir.  

Eserlerde yer alan kahramanlar aracılığıyla çocuk, yaşamı ve insan gerçekliğini tanımaya başlar. Yazar, 
iyi geliştirilmiş karakterlerini kullanarak çocuğa ulaşır ve onunla iletişim içine girer. Yazar bu durumu, 
yarattığı kahramanlara açık (geliştirilmiş) / kapalı (geliştirilmemiş) ve devingen (dinamik) / durağan (statik) 
gibi özellikler yükleyerek gerçekleştirir.  Bu kahramanları geliştirirken ise çeşitli yöntemler kullanır. Yazarın 
çocukla iletişim kurmakta kullandığı açık (geliştirilmiş) karakterler; konuşmaları, duygu ve düşünceleri, 
davranışları ve görünüşleri gibi birçok yönüyle okura tanıtılan ve inandırıcı nitelikleriyle öne çıkan 
karakterlerdir. Bu karakterlerin olaylar karşısında verecekleri tepkiler okur tarafından önceden tahmin 
edilebilir. Okur, bu karakterleri gerçek hayattaki arkadaşı gibi yakından tanır. Çetin Öner’in “Gülibik” adlı 
romanındaki “çocuk” ve “baba” karakterleri açık karakter özelliğine örnek olarak gösterilebilir. Ya da 
Nöstlinger’in “Konserve Kutusundan Çıkan Konrad” adlı eserindeki “Konrad” ile “Bayan Berti Bertolotti” 
karakteri açık karakter örnekleridir. Kapalı karakterler ise okur tarafından yüzeysel olarak tanınır. Bunlar 
öykü boyunca bilinen veya kolay anlaşılan bir rol üstlenirler. Kapalı karakterler iyi kalpli, yardımsever, 
fedakâr veya huysuz, kötü, çıkarcı, yalancı, kurnaz gibi karakter özelliklerine sahip olabilirler. Kötü kalpli 
kraliçe, kurnaz tilki, inatçı keçi, tembel ağustosböceği ya da çalışkan karınca gibi masallardan tanıdığımız 
kahramanlar yalnızca belirgin özellikleriyle çocuk okura tanıtılan kapalı karakter örnekleridir. İhmal 
Amca’nın “Pencereme Konmuştu” adlı eserindeki “anne” karakteri ve Peter Härtling’in “İhtiyar John”undaki 
“Bayan Marianne Besemer” karakterleri de kapalı karakterlere örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca kapalı 
karakterlerden başkahramanın özelliklerinin çocuk okur tarafından daha iyi anlaşılması ve çocuğun 
başkahramanla özdeşleşmesini kolaylaştırması açısından da yararlanılabilir. Böylece çocuk, açık karakterle 
kapalı karakterin özelliklerini karşılaştırabilme fırsatını elde eder.  

Çocuk kitaplarında karşımıza çıkan karakterler açık veya kapalı karakter özellikleri taşımalarının yanı 
sıra, değişen ve değişmeyen kişilik özelliklerine de sahip olurlar. Bu karakterler eser boyunca gösterdikleri 
değişime bağlı olarak durağan veya devingen karakter olarak adlandırılırlar. Durağan karakterler eserin 
başından sonuna büyük değişim göstermeyen ya da okur tarafından önemsenmeyecek derecede küçük 
değişimler yaşayan karakterlerdir. Rıfat Ilgaz’ın “Öksüz Civciv” adlı eserindeki “Erdem” ve “Zeliha Nine” 
karakterleri ile Erich Kästner’in “Uçan Sınıf”ındaki “Hakçı Öğretmen” veya “Sigaraiçmez” karakterleri 
durağan karakterlere örnek olarak gösterilebilir. Olay örgüsü ilerlemesine rağmen eserdeki durağan 
karakterde bir değişiklik meydana gelmek zorunda değildir. Ancak yazar, kahramanda bir değişiklik olmama 
sebebini okura ustalıkla sezdirebilmelidir. Diğer karakter özelliği olan devingen karakter ise eserin başıyla 
sonu arasındaki kesitte değişim gösterir ve bu süreç boyunca kahraman, yeni karakter özellikleri edinir. 
Önemli olan, bu değişimin çocuk okur tarafından inandırıcı bulunmasıdır. Çocuk okuru etkileyen bu 
devingenlik ondaki okuma isteğini de perçinler. Devingen karakterlere örnek olarak Fatih Erdoğan’ın 
“Korsan Kitap Çetesi” adlı eserindeki “baba” ve “anne” karakterleri veya Muzaffer İzgü’nün “Can Dayım” 
adlı kitabındaki ”Can Dayı” ve “dede” karakterleri gösterilebilir.  

Çocuk kitaplarında yer alan kahramanların özelliklerinin belirlenmesi ve kahramanın geliştirilmesi 
konusunda ise çeşitli yöntemler vardır. Bunlar: 

 Karakterin davranışlarıyla ve eylemleriyle geliştirilmesi,  
 Karakterin konuşmalarıyla geliştirilmesi,  
 Karakterin fiziksel özellikleriyle geliştirilmesi,  
 Karakterin diğer karakterlerin yorumuyla geliştirilmesi,  
 Karakterin yazarın yorumuyla geliştirilmesi şeklinde sıralanabilir.  

Bu yöntemlerden ilkinde yani davranışlarıyla ve eylemleriyle geliştirilen karakterler, içinde 
bulundukları duruma veya yaşadıkları olaylara göre sergilediği davranışlardan yola çıkılarak geliştirilir. Bu 
davranış ve eylemler aracılığıyla kahramanın karakter özellikleri hakkında ipucu edinilebilir. Karakter 
özelliklerinin saptanmasının diğer bir yöntemi kahramanın eserdeki konuşmalarından yola çıkılmasıdır. En 
sık kullanılan yöntemlerden biri olan bu yöntem, yazarın kahramanını geliştirmesinde önemli bir rol oynar. 
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Kahramanlar bunlardan başka fiziksel özellikleriyle de geliştirilebilir. Yazar ve çizerlerin kullandığı bu 
yöntemle çocukların imgelerinde kalıcı resimler yaratılarak karakter geliştirme yoluna gidilir. Bir diğer 
yöntem ise karakter özelliklerinin diğer karakterlerin yorumlarıyla geliştirilmesidir. Eserdeki diğer 
karakterler, sergiledikleri davranışları, konuşmaları ve düşünceleriyle kahramanın tanınması açısından çocuk 
okura önemli ipuçları sunarlar. Böylece okur, kahramanın kişilik özelliklerini tanır. Karakter geliştirmede 
kullanılan yollardan sonuncusu ise yazarın yorumudur. Yazar, söz konusu edilen tüm bu yöntemleri tek tek 
kullanarak karakterlerin özelliklerini oluşturabilirken birkaçını ya da hepsini kullanarak da kahramanını 
geliştirebilir. Önemli olan, geliştirilen karakterin inandırıcılığını yitirmeden anlatıyla bütünleşmesi ve iç içe 
geçmesidir. 

Çocuk kitaplarında inandırıcılık öğe büyük önem taşımaktadır. Çocuk okur eser kahramanına inanır ve 
ona güvenir. Eserdeki kahramanın tutarsız davranışlarda bulunması ya da sorunlar karşısında yılgınlığa 
uğraması veya eser kurgusunda meydana gelen ve beklenmeyen büyük değişimler çocuğun kahramana olan 
güveninin sarsılmasına yol açabilir. Çocuğa iyiyi, doğruyu, güzeli vermek adına “ideal insan, ideal 
kahraman” yaratılması da okurda esere karşı duyulan güveni sarsacak bir öğe. Yaşamda kötülüklerin, 
yanlışların ve çirkinliklerin de var olduğu, çocuğa mutlaka anlatılmalıdır; yazar bunu sezdirerek iletmelidir. 
Geliştirilen karakterler çocukta acıma duygusu yaratmamalı eser, koşullandırma üstüne kurgulanmamalıdır. 
Diğer bir ifadeyle, çocuk kitaplarında yaratılan kahramanların ve ele alınan konuların aşırı duygusal bir 
üslupla işlenmemesi gerekir. Aksi takdirde çocukta oldukça duyarlı olan acıma duygusu, arabesk bir biçim 
kazanabilir.  

Sonuç olarak, çocuk kitaplarında yer alan kahramanlar en az eserlerdeki iletiler kadar önemli bir işleve 
sahiptir. Eser kahramanına öykünen çocuk, onunla özdeşim kurarak kahramanı içselleştirdiğinden, 
geliştirilen kahramanın karakter özellikleri özenle oluşturulmalıdır. Geliştirilen kahramanlar aracılığıyla 
yazar, çocuk okurla iletişime geçer. Böylece onu yeni okumalara yönlendirir. Çocukluk döneminde kitaplarla 
tanışan çocuk insan kişiliklerini tanıyarak hayata daha kolay uyum sağlamayı, toplumsal değerleri 
önemsemeyi ve böylece çevresine sevgi ve saygıyla yaklaşmayı, sanatçı duyarlığıyla tanışarak özgür 
düşünüp demokratik davranabilmeyi ve bir birey olmayı öğrenir.  
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GİRİŞ: 

Çocuklara ve gençlere birer bayram hediye etmiş olan Atatürk, bütün ümidini yeni kuşağa bağlamıştır. 
Gençlik sadece biyolojik bir dönemi kapsamaz, yeniliği ve gerçeği ifade eden süreci de içerisine alır. 
Atatürk’ün “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir” sözü bu anlamda 
kullanılmıştır. Mustafa Kemal, Türk gençliğinin proto tipidir (Kocatürk 1986: 21-25). Bu çalışmada çocuk 
ve gençliğe bu kadar önem veren Türk büyüğünün buyrukları doğrultusunda dilimiz şuurla incelenerek Türk 
dilindeki çocuk ve gençlik ile ilgili örnek sözcükler tespit edildi.1 Çocuklarımız ve gençlerimiz, güzel 
Türkçelerinin kendileriyle ilgili kavramlarda bile ne kadar zengin olduğunu bilmelidirler. Bir şeyin kıymeti 
öğretilmeden onun sevilmesi istenemez. Bu çalışmada Türkçemizin ne kadar güçlü bir dil olduğunu 
göreceğiz ve ona sahip çıkacağız. Türkçe çok üretken bir dil olmasına rağmen radikal ve tutucu da değildir. 
Türkçe kullandığı sözcüklere türetme veya alıntı yoluyla yenilerini katmaktadır, onlara yeni anlamlar 
yükleyerek renklerdeki tonlar gibi bir zenginlik oluşturmaktadır. Şimdi çocuk ve gençlikle ilgili ne kadar 
anlam nüansı oluştuğuna hep beraber bir göz atalım. 

Bu çalışmada çocuk ve gençlikle ilgili Türk dili ve lehçelerinde yaklaşık 400 sözcüğe (396 örneğe)  
rastlandı. Şüphesiz bu sayı artırılabilir. Ancak bu durum, yapacağımız değerlendirmenin sonuçlarını pek de 
değiştirmeyecektir. Araştırmaya başlarken 40, 50 sözcüğe rastlayacağımı tahmin etmiştim. Türkçenin zengin 
bir dil olduğuna bir kez daha şahit oldum. Elbette çocuğa ve gençliğe, yani yeni nesillere bu kadar önem 
veren bir dil, bir çok coğrafya ve alfabe değiştirmesine rağmen gücünden hiçbir şey kaybetmeden yaşamını 
sürdürecektir. Ne mutlu bize ki Türkçe gibi bir dille konuşuyoruz. 

Düşünce bir kıyafetle ortaya çıkar. O kıyafet sözcüktür. Konuşma ise maskeli balodur (Dilâçar 1988: 
11). Şimdi aşağıda Türk dilinin çocuk ve gençlik ile ilgili defilesini hep beraber seyre dalalım. 

1. Çocuk ve Gençlikle İlgili Sözcüklerin Sınıflandırılması:  

Türk dilinde çocuk ve gençlik kavramlarını incelemeden önce, “Çocuk kime denir, Çocuk denilince akla 
ne gelir? gibi soruların cevaplandırılması gerekmektedir.2 Genellikle, bedensel ve zihinsel gelişim 
bakımından insanoğlunun 0-16 yaş grubuna çocuk denildiği bilinmektedir. Ancak, bu sınırlamanın her 
zaman ve her şartta geçerli olduğunu söylemek oldukça güçtür. Nitekim, bazı bilim adamları, 0-14 yaş 
grubunu çocukluk dönemi3 olarak almaktadırlar… Çocuk; iki yaşından ergenlik çağına kadar büyüme 
dönemi içinde bulunan insan yavrusu, henüz ergenlik dönemine erişmemiş kız ve erkek olarak 
tanımlanmaktadır. Çocuğun fiziksel gelişimi ile zihinsel gelişimi çoğu zaman aynı seviyede olmayabilir. 

                                                 
1 “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin.” -Gazi M. Kemal 
2 Bodinter’in çocukla ilgili değişik bir bakış açısıyla çocuğu değerlendirmesi dikkat çekicidir: “Çocukluk hali, ölüm olayından sonra 
insan doğasının en iğrenç ve aşağılık halidir.” (Sucu 2002: 4). Halbuki canlıların en sevimlisi küçüklükleridir. İnsanoğlunun 
küçüklüğü de çocukluk dönemidir ve bu dönemde sevgiye ve bakıma muhtaçtırlar. Çocuğun zayıflığı ilerde doğaya hakimiyetini 
hazırlayan temel sebebidir. 
3 Bilindiği üzere çalışma mevzuatına göre 14 yaş ile 19 yaş arası (19 yaşından gün almamış olmak) çocuk işçilerde çıraklık yaşı 
olarak tespit edilmiştir. 
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Gelişim sürecinin bazı temel dönüm noktalarından hareketle, kimi araştırmacılar çocukluk dönemini, 
çocukluk ve erken gençlik çağları olmak üzere iki döneme ayırmaktadır.” (Yalçın 2005: 13). Aşağıdaki 
lügatçeye göre soy, akrabalık, bebeklik, çocukluk, ilk gençlik, gençlik, yetişkinliğe hazırlık olmak üzere 7 
safha görülmektedir. Soya, evlilik hazırlıklarından itibaren dikkat edilir. Akraba evliliği yapılmaz. Mesela, 
Kazak Türklerinde üç jüz (yüz) vardır, evliliklerde kendi yüzünün (boyunun) dışında evlenilmesine dikkat 
edilir. Döl, tohum, yük (yüklü) gibi sözcüklerle türetilen çocuk anlamındaki kelimelerde hamilelik dönemine 
vurgu yapılmaktadır. Yakınlık derecesine göre, mesela, üveyliği ifade etmek için besleme, evlatlık, yad oğul 
gibi sözcükler kullanılmaktadır.Küçüklük kavramı içerisindeki ağı kurdu, bacaksız, kuzu gibi sözcüklerle 
bebeklik anlatılmaktadır. Evlat, kerime gibi akrabalıkla ilgili alınma sözcüklerle ve emikdaş, oğulduruk, uşak 
gibi Türkçe kökenli sözcüklerle çocukluk dönemi öne çıkmaktadır. Çocukla ilgili örnek sözcüklerin bir 
kısmının önce hayvan yavrusu (çocuk ‘domuz yavrusu’, bala ‘kuş yavrusu’) olarak kullanıldığı da 
görülmektedir. Danadöğen, ergen, fidan, örimtal gibi sözcüklerle ilk gençlik dönemi tasvir edilmektedir. 
Babayiğit, delikanlı, küçük hanım gibi ruhu okşayan sözcüklerle gençlik dönemi anlatılmaktadır. Cahil, 
kalfa, taze gibi tecrübeye dayanan sözcüklerle tam da ben adam oldum vehmine kapılan yeni kuşağa halen 
hayata hazır olmadıklarını ifade ederek tenkit yoluyla yetişkinliğe hazırlığın anlatıldığı görülmektedir. İşte 
dil böylece bir yaş türküsü tutturmuştur. Bu türkünün başlangıç dizeleri çocukluk ve gençliktir. Bu yaş 
türküsünün hepsini incelemek ancak bir doktora tezi konusu olabilir. 

1.1. Soyla İlgili Sözcükler: 

1.1.1. Kanun ve Töreye Göre Soyla İlgili Sözcükler: Batın, evin ocağı, göbek, kuşak, mirasçı, nesep, 
nesil, omak, ölke, süyek, vâris. 

1.1.2. Bebeklik Öncesi Hamilelik Dönemindeki Sözcükler: Cenin, döl, dölüt, embriyo, nur topu, 
oğulcuk, oğulduruk, tohum, urluk, urpak, uruk, yük. 

1.2. Akrabalıkla İlgili Sözcükler: Abaga, abla, açı, aga-ini, agu, ağabiye, ağiçem, ahfat, ahtıg, aka-uka, 
atalas ini, ati, azrabılġan ōl, bağır, baldız, besleme, beşik, birader, bir doğanın kızı, bolokcot, bovak, böle, 
ceka,  cigi, cuortu, çıkan, çinü,  çi’irzi,  dadaş,  doğan, dolanan, dunma, dügane, ece, ekige oylanñan egeç,  
eloğlu,  emikdaş,  ençi uul,  evlatlık,  elin çocuğu,  elkızı,  güvey, hafit,  hede, here,  iki doğan,  ikiz, ini, 
kadaş, kanoy, kardeş,  kariyen kızardaş,  kavluk, kekey, keregi cok,  kerime, kızbozbala,  koltu, köpün, 
kötükçe, kuka, kurdaş, kustı,  kuzen, kuzin,  küçük hanım,  lala, nebire, nebise, netirge, nevale, neveste, 
oğulluk, öz, piç, pidze, sıgan, sırgalcı, singil, songu, sunnen, sunzi, surus, sütkız, şanı, şöpşek, torun, 
tüvenşer,  uka,  unık, urdus, uya,  üç doğan,  ürünli, üvey, yad oğul,  yeğen,  yézne, yinak, yımıl, yuvluk. 

1.3. Bebeklikle İlgili Sözcükler: Apalak, bala, balapan, bebe, bebek, bebiş, beççe-i nev, dadaş, evin 
çiçeği, evin meyvesi, evin neşesi, ımırkay bala, naaday, nevreside, prematüre, süt kuzusu, süt çocuğu, tımık, 
togırgan oğlan, tosuncuk, yavru, yeni doğan. 

1.4. Çocuklukla İlgili Sözcükler: 

1.4.1. Okul Öncesiyle İlgili Sözcükler: Afacan, ana kuzusu, apalak, bacaksız, bıdık, bızdık, bit (a. biti), 
bitirim, bitmiyesice, boncuk, bozo, böcü, bücürük, büdük, cimcime, comba, çoni, doğma, enik, evin böceği, 
evin çiçeği, elleş, fıdıl, fırlama, göbel, gödek, gözümün nuru, haylaz, ilk göz ağrısı, karağım, kazan dibi, 
kereta, kıvırcık, kopil, körpe, kuş cücüğü, kuzu, küçük, manık, muzır, nokta, pedo, serçe, sıçırık, sidikli 
hallaç, sirke saçlı, sünnet çocuğu, şebek, şovşak, şümşük, tombalak, ufaklık, yaramaz, yavşak, yumurcak. 

1.4.2. Okul Çağıyla İlgili Sözcükler: Ayal, bala, bayram çocuğu, beççe, bisküvi çocuğu, çağa, çalı 
kuşu, çırak, çocuk, çoluk,  dünkü çocuk, ebna, erke, evlat, etfal, ferzent,  ibn, ,  kenç ‘çocuk’ (OT), kenje, 
keregi cok, kız, köpün, küçük bey, mahdum, mektep çocuğu, muhallebi çocuğu, nimkâr, oçhuh, oğlan, oğo, 
oğul, oğulcuk, okul çocuğu, orospu çocuğu, orostopol, öğrenci, öksüz,, öz çocuk, pur, püser, sokak çocuğu, 
sübyan, şabi, şakirt, şehir çocuğu, , talebe, tıfıl, tinerci çocuk, , uşak, üvey, velet, yedi, yetim, yetmen,  zade, 
zamane çocuğu, zorık. 

1.5. İlk Gennçlikle İlgili Sözcükler: Akl-ı baliğ, büluğ, balan jigit, boz ökpe bala, bozlak, danadöğen, 
ferik, fıdıl, filiz, ilk gençlik, kopil, meri, öndirşin, ören, örimtal, öspürüm, piliç, yavru kuş. 
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1.6. Gençlikle İlgili Sözcükler: Azimet> azamat, cillop, civan, çiçek, çiçek çocukları, çupa, dava, deli 
divane, delikanlı, embesil, filinta, fıstık, fidan, genç, hayta, jön, kızbozbala, seme, sülün, şebab, toraman, yaş. 

1.7. Yetişkinliğe Hazırlıkla İlgili Sözcükler: Araştırma görevlisi, asistan, aya, bahadır, bakir, bakire, 
bekâr, cahil, dadaş, damat, delişmen, efe, ev kızı, gelin, güveyi, jigolo, kabaç, kabadayı, kalfa, kazak, kırkın, 
kıro, koşşı, koşundaş, küçük hanım, muavin, levent, otrulmış kız, pehlivan, prens, prenses, reşit, serseri, 
sevgili, şeyhzade, taze, telekız, timsah, toy, urı ogıl, yakışıklı, yakın, yardımcı, yaver, yavuklu, yiğit, 
yosmam, zeybek.” 

2. Cinsiyetle İlgili Sözcüklerin Sınıflandırılması: Bilindiği üzere Türkçede cinsiyet bildiren bir ek 
yoktur. Yalnız alınma kelimelerde kaynak dildeki şekil esas alınır. Türkçede kız ve erkek çocuklar için farklı 
sözler kullanılır. Altay Türkçesinde kız çocuğu için kullanılan keregi cok ‘gereği yok’ ifadesi şüphesiz 
olumsuz bir yaklaşımın göstergesidir. Türk Dil Kurumunun genelağ adresindeki kişi adları sözlüğünde 3612 
kız ve 7230 erkek adı olmak üzere toplam 10842 kişi adı vardır. Burada da kız çocuklarına toplumun daha az 
değer verdiği yargısına varılabilinir. Nitekim bizim lügatçemizde de kız çocuğuyla ilgili sözcükler erkek 
çocuklarınkine göre daha azdır; erkek çocukla ilgili sözcükler kızlarınkine göre üç kat daha fazladır. 
Rasonyi’nin amaçlı adlardan “kız değil de oğlan doğsun” tespitine şu örnek güzel bir kanıttır: Tkm. 
Yanılbuke <yan-ıl [Kzk. canıl] + buke (bike “hanım”),  “Türkmenlerde kız çocuğunun doğumuna son 
vermek inancıyla konulmakta olan adlardan biri.” (Kolcu 2004: 220). Yine eksik etek, saçı uzun aklı kısa gibi 
ifadeler olumsuz değerlendirmelerin bir yansımasıdır. 

2.1. Kız Çocuklarıyla İlgili Sözcükler: Abla, ağiçem, cadaloz, çalı kuşu, çıtır, çiçek, çiçe, çinü, çupa, 
dügane, ece, eke, eşilik, kız oğul, evin çiçeği, evkızı, elkızı, fidan, filiz, keregi cok, kız oğul, kız oğlan kız, 
kızbozbala, koltu, kunçuy, kuzin, küçük hanım, meri, nebise, otrulmış kız, oynoş, ögük, öre, pidze, prenses, 
saçı uzun aklı kısa, safinaz, serçe, sidikli hallaç, singil, sirke saçlı, sokak kızı, sülün, sütkız, taze, telekız, 
terütaze, unık, yeğen [Yak. sıgan ‘kız torununun çocukları’, Alt. açı sıyın ‘ağabeyin kızı’], yımıl, yosma 
(52). 

2.2. Erkek Çocuklarıyla İlgili Sözcükler: Açı, afacan, aga-ini, agu, ah, ahfat, aka-uka, alpagu, atalas 
ini,  ati, au, ayal, azimet, azrabılġan ōl, babayiğit, baga, bahadır, bakir, balañ jigit, bir doğanın kızı, birader,  
bota, bozbala, bozlak, ceka, comba, çakal, çavluk, çi’irzi, çoni, çorsak, dadaş, damat, danadöğen,  deli 
divane,  delişmen, doğma, dolanan, ebna, edermen, efe, ekige oylanñan egeç, elleş, eloğlu, ençi uul, er, erci,  
eşek oğlu eşek, eşilik kız oğul, evin böceği, evkızı, ferzent, fırlama,  filinta, gugey, güvey, hafit,  haylaz, 
hayta, hohanza, ibn,  ini, izbasar, jigolo,  jön, kabaç,  kabadayı, kaďa, kadaş, kahraman, kalfa, kanoy, kariyen 
kızardaş,  kavluk,  kazak, kekey, keleş, kereta, kerkenez,  kıro, kızan, kopil, koşundaş,  köpün,  kuka,  kurdaş, 
kuzen,  küçük bey,  küreken, lala, levent, mahdum, muavin, nebire, nimkâr, oçhuh, oğlan,  oğulluk, paşa, 
pehlivan,  prenses, pur, püser, sabi, seme, serseri,  sıbt, so, sokak çocuğu,  songu, suba,  sunnen, sunzi,  surus, 
sünnet çocuğu, şabi, şakirt, şanı, şebab,  şehzade, şopa, talebe, tekin, tertip, timsah, tinerci, tokmakçı, 
tosuncuk, uka, urı ogıl,  üç doğan,  yad oğul,  yakışıklı, yaver, yavşak, yézne, yiğit, yinak,  zade,  zeybek, 
zıpır,  zıpkın (164). 

2.3. Çocukla İlgili Cinsiyet Bildirmeyen (Nötr) Sözcükler: Abaga, ağu kurdu, ahtıg, ana kuzusu, 
apalak, araştırma görevlisi, asistan, aşıktaş, bacaksız, bağır, bala, balapan, bayram çocuğu, batın, bebek, 
bebiş, beççe, bekâr, beşik, bıdık, bızdık, bisküvi çocuğu, bit (a. biti), bitirim, boydak, boz ökpe bala, bozo, 
bovak, böcek, böle, buvın, bücürük, büdük, cahil, cenin, cillop, civan, cuortu, çağa, çırak, çiçek, çiçek 
çocukları, çoluk, delikanlı, doğan, döl, dölüt, dunma, dünkü çocuk, embesil, emikdaş, embriyo, enik, ergen, 
erke, eşek sıpası, evin meyvesi, evin neşesi, evin ocağı, evlat, evlatlık, elin çocuğu, etfal, ferik, fıdıl, genç, 
göbek, gödek, göz bebeği, gözünün nuru, güz nebisi, here, ımırkay bala, iki doğan, ikiz, ilk gençlik, ilk göz 
ağrısı, kalıtçı, karağım, kardeş, kazan dibi, kenje, kıvırcık, kızbozbala, koşşı, kömekçi, körpe, kötükçe, kustı, 
kuş cucuğu, kuşak, küçük, küçüklü büyüklü, manık, mirasçı, muhallebi çoçuğu, muzır, naaday, nesil, nesep, 
netirge, nevale, nevreside, nokta, nur topu, oğlangu, oğo, oğul, oğulçuk, oğulduruk, okul çocuğu, olma, 
omak, orospu çocuğu, orostopul, oynaş, öğrenci, öksüz, öndirşin, ören, örimtal, öz, pedo, piç, prematüre, 
rüşeym, saçı bitmedik yetim, sallah, sevgili, sıçırık, sıgar, sokak kızı, sop, soy, süpyan, süt çocuğu, süt 
kuzusu, süyek, şebek, şehir çocuğu, şovşak, şöpşük, şümşük, tıfıl, tohum, tombalak, toraman, torun, toy, 
tüvenşer, ufaklık, urluk, urpak, uruk, uşak, ürinli, üvey, vâris, velet, yakın, yaramaz, yardımcı, yaş, yavru, 
yavuklu, yedi, yeğen, yenidoğan, yeni yetme, yetim, yetkin, yetmen, yımıl, yumurcak, yuğluk, yük, zamane 
çocuğu, zorık. 
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3. Dil İncelemesi: 

3.1. Ses Özellikleri: Türk dilinin iç tarihi bakımından bazı temel ses değişiklikleri çocuk ve genç ile 
ilgili sözcüklerde görülmektedir. Bunlar, alfabetik sırayla aşağıda görülmektedir: 

3.1.1. Ünlü Değişmeleri: ä> e: er <ET är, é> i: çiçek <ET çéçek, i> e: beşik <E Uyg. bişük, ü> i: beşik 
<E Uyg. bişük. 

3.1.2. Ünsüz Değişmeleri: b> v ~ Ø : ev <ET, sev- <ET *säb-, uşak <uyşak <uwşak ~ ufşak <ET ubşak 
‘ufak’, ç> s: Bşk. kustı <*kuçtı ‘dost, arkadaş’, ç> ş: Uşak Ağzı geşlik <gençlik, d> y ve egü> ev: güvey <* 
küyev <ET küdegü <ET küd- ‘beklemek’ <*kü- ‘davet etmek’, f> p: Kzk. ruvtaypa <ET uruk + Ar. t ā’ife, 
ġ> ğ ~ v ~ Ø : bağır, Kzk. bavır, Krg. boor <ET baġır ‘karaciğer; dost, akraba’), çağa <OT çaġa ‘kuş 
yavrusu’, doğan <DLT toġ- ‘meydana çıkmak’, -gan ‘fiilden sıfat yapan ek’, doğma <E Uyg. tuġma, g> k ~ 
Ø: uruk T Lhç. <ET urug “Soy, nesil.”, Bşk. zat-ırıv, Kzk. ruvtaypa, Krg. urū ~ uruk, Özb. uruğ, Tat. zat-
ıru; Tuv. uruġ, g> k: öksüz <ET ög ‘ana, üvey ana’ + süz ‘yokluk eki’, ġ> Ø: yavru <ET *yavrıġ ‘zayıf şey’ 
<yavrımak ‘zayıflamak, kötülemek’ <*yav ‘kötü’), k> g: genç (<ET kenç), k> h: Çuv hır <*kır2 ‘kız’, ng> n 
ve ç> j: kenje Kzk. <ET kängçi, ng> ñ> y: ET singil, Alt. sıyın, Çuv. şĭllĭm, Kzk. siñli, Krg. ece-siñdi, Özb. 
singil, Tat. siñil, Uyg. siñil ‘Küçük kız kardeş, bacı.”; silik ‘kız kardeş’ [gl> lk yer değiştirme] <siñgil, Ø> h: 
haylaz <*aylan- ‘dönmek’, hay+la-z, -z ‘fiilden sıfat yapan, işlek olmayan bir ek’, oġu> uØu> uu: ençi uul 
(Alt. <*añçı oġul, añ ‘av, mirastaki pay’, añçı ‘avcı’), oğlan (<DK oġlancuk, <oġ+ul+an+çuk), Çuv. ulan 
ōlan, Uşak Ağzı ōlancık,  Kum. Oglan, ET oġul, Kzk. uğul ~ ul, Krg. ūl, Özb. oğıl, Tat. ul., Yak. uol ~ ogo 
‘çocuk’ <*og ‘nesil’; Çuv. hurĭntaş ıvĭl ‘erkek yeğen’, Çuv. uvĭl, Çağ. ogul, Nog. uwıl; Gag.; Tuv., Kırg., 
Hak. ōl; Yak. uol, pk> kp: boz ökpe bala (<*AT bōz ‘boz renk’, ökpe ‘öfke’ <ET öpke ‘ciğer’, r2> z:  ikiz 
<*eki r2, Çuv. hır yerçĩn ‘üvey kız’, s> h: ET singil, Bşk. hiñli, Bşk. ükhiz ‘öksüz’, y> c ~ j ~ s: Alt. keregi 
cok (‘gereği yok’), Yak. surus <yurç, ET yaş ‘taze, genç’ <*yāş ‘genç’, Bşk. yäş ~ yäş-yilkinsäk [yilkinsäk 
<* ilk ‘başlangış’, +in, +säk], Bşk. yäş üsmir ‘delikanlı’ [üsmir <ös- ‘büyümek’ bk. Krg. öspürüm], Karç-
Balk. caş ‘oğul’, Kkp. caş ‘konuşanın dilinde oğul’ (Li 1999: 203).; Kzk. jas, Krg. caş, Özb. yàş, Tat. yäş ~ 
yäş üsmir, Trkm. yāş, Uyg. yaş, yetkin “Gerekli olğunluğa erişmiş olan (kimse).”, Kzk. jetkinşek ‘delikanlı’, 
Trkm. yetğincek ‘delikanlı’, ET yigit, Bşk. yigit, Kzk.-Uyg. jigit, Krg. cigit, yardımcı “Yardım eden kimse.”, 
Başk. yädemsi ‘kalfa’, Kzk. järdemşi ‘kalfa’, Tat. yärdemçi ‘kalfa’. 

3.2. Yapım Ekleri: 

3.2.1. Addan Ad Türeten Ekler: +cA: bit-mi-yesi+ce, yumur+ca+k <ET *yumbur ‘yuvarlağımsı 
nesne’, +ca ‘benzetme eki’, +ok ‘pekiştirme edatı’ <ET yum-; +CI: en+çi uul <*añçı oġul, añ ‘av, mirastaki 
pay’, añçı ‘avcı’, kal-ıt+çı, kömek+çi, sırgal+cı, tok-mak+çı, yardım+cı; ken+je <ET kängçi, tok-mak+çı 
<tokımakçı <tok+u-mak+çı; +CIk: cimcime <*çim ‘az, küçük, olgunlaşmamış’, +cik ‘küçültme’, +me 
‘pekiştirme’; kıvır+cık, oğul+cuk, tosun+cuk; +ç: ekige oylanñan ege+ç; +bA: tom+ba+lak <*tom 
‘yuvarlak’; +dak: boy+dak; +DAş: ata+las ini <ata+daş ini, em-ik+daş, ka+daş <*ka ‘akraba’, kar+deş <ET 
karındaş, koş-un+daş <koş-un ‘saf, askerlik dizisi’ +daş, kur+daş; +DIr: ön+dir+şin <öndir ‘güzel’, +tur-ur, 
+şin ‘hayvan adları yapar’, <*ön ‘görünüm’; +DUrUk / +DIrIk: oğul+duruk  (Hazar 2003: 44); +In <+An: 
buv+ın <buyın <ET budun ~ bod+an, kız+an <*kız+an, oğl+an+gu <oġ+ul+an+gu, toram+an <torum ‘deve 
yavrusu’ şekli +an ekiyle genişlemiş’, yetm+en <yetmen <yetim+en <Ar. yatį m; +(U)k: bebe+k, boncu+k, 
bova+k, böce+k <*böcü, bücür+ük, göde+k <göde ‘kısa boylu’, ög+ük, yumur+ca+k; +kay: ımır+kay bala 
<ımır-cımır ‘karıncalanma’, ımırkay ‘pembe; +lAk: tom+ba+lak <*tom ‘yuvarlak’; +lI: araştırma 
görev+li+si, delikan+lı, küçük+lü büyük+lü, sev-gi+li, sidik+li hallaç, sirke saç+lı, ürün+li, yakışık+lı, 
yavuk+lu; kus+tı < kustı <*kuçtı ‘dost, arkadaş’ <kuçlu; +lIk: çav+luk, evlat+lık <Ar. +t evlād +lık, 
kav+luk, oğul+luk, ufak+lık, ur+luk, yuv+luk; +mA: cimcime <*çim ‘az, küçük, olgunlaşmamış’, +cik 
‘küçültme’, +me ‘pekiştirme’; +mAn: deliş+men; +rI: yav+ru <ET *yavrıġ ‘zayıf şey, zavallı’ <*yav ‘kötü’; 
+sIz: bacak+sız, ök+süz; +ş: bebi+ş; +şIn: ön+dir+şin <öndir ‘güzel’, +tur-ur, +şin ‘hayvan adları yapar’, 
<*ön ‘görünüm’; +tal: ör-im+tal <örim+tal <*ör-üm; +Ut: döl+üt; +y: keke+y <Far. kākā ‘zenci, köle; 
büyük erkek kardeş’; +z <r2: baldı+z <baltı ‘küçük erkek kardeş’, iki+z. . 

3.2.2. Fiilden Ad Türeten Ekler: -(G)An / -yAn: azrabıl-ġan ōl, bir doğ-an+ın kızı, danadöğ-en, doğ-
an <DLT toġ- ‘meydana çıkmak’,   -gan ‘fiilden sıfat yapan ek’; dola-n-an, üç doğ-an, er-gen <Kıp. T. ergen 
‘bekâr erkek’, -gen ‘geçmiş saman sıfat-fiil eki’ <ET är- ‘ulaşmak’, yeni doğ-an; kari-yen kızar+daş <kari-
gen+ler; -(y)AsI: bit-mi-yesi+ce; -Ak: kaz-ak <*kaz- ‘avarelik etmek, başı boş gezmek’; -Ar: izbas-ar; -Ay 
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<-AġU: güv-ey <ET küd egü <ET küd - ‘beklemek’ <*kü- ‘davet etmek’; -dIk: saçı bit-me-dik yetim, tuwdık ; 
-gI: sev-gi+li <ET *säb-gli <ETsäb- ‘sevmek’; -GIn: yet-kin; -h: salla-h <salla- ‘bırakmak’; -Ik: em-
ik+daş, yakış    -ık+lı; -Im / -Um: ör-im+tal <örim+tal <*ör-üm, ös-pür-üm <T ös- ‘büyümek’; -In / -Un: 
yak-ın <ET yak- ‘yaklaşmak’; koş-un+daş <koş-un ‘saf, askerlik dizisi’ +daş; -It: kal-ıt+çı; -l: oku-l çocuğu;  
-mA: ara-ş-tır-ma görev+li+si, besle-me, doğ-ma, ol-ma, fır+la-ma, yeni yet-me; -mAk: tok-mak+çı 
<tokımakçı <tok+u-mak; -mAn: eder-men <DLT ed er- ‘aramak, takip etmek, kovalamak’; -mAz <ma-r2: 
yara-maz; -mIş: otrul-mış kız; -ncI: öğre-nci; -ş: oyn+a-ş <oyun+a-ş; -z: hay+la-z <*aylan- ‘dönmek’, 
hay+la-z, -z fiilden sıfat yapan, işlek olmayan bir ek. 

3.2.3. Fiilden Fiil Türeten Ekler: -ir-: bit-ir-im; -mA / -mI-: bit-mi-yesi+ce, saçı bit-me-dik yetim, 
yara-maz <yara-ma-r2; -n-: dola-n-an; -pür-: ös-pür-üm <T ös- ‘büyümek’, -pür- = -kür- ‘çatı eki’, +üm; -ş-: 
ara-ş-tır-ma görev+li+si; -t-: ara-ş-tır-ma görev+li+si;  

3.2.4. Addan Fiil Türeten Ekler: +A-: oyn+a-ş <oyun+a-ş; +lA-: eki+ge oy+la-nñan egeç, fır+la-ma, 
haylaz <*aylan- ‘dönmek’, hay+la  -z; +Ø- <+I- <+U-: tok-mak+çı <tokımakçı <tok+u-mak. 

3.3. İşletme Ekleri:  

3.3.1. İyelik Ekleri: +(I)m / +(U)m: ağiçe+m, göz+üm+ün nuru, kendi çocuğ+um, öz evlad+ım, 
karağ+ım; +(s)I / +(s)U: ana kuzu+su, araştırma görevli+si, bayram çocuğ+u, bir doğanın kız+ı, bisküvi 
çocuğ+u, çiçek çocuklar+ı, elin çocuğ+u, eşek sıpa+sı, eşek oğul+u eşek,  ev kız+ı, evin böceğ+i, evin 
çiçeğ+i,  evin meyve+si, evin neşe+si, ev+in ocağı, evkız+ı, gözümün nur+u, güz nebi+si, ilk göz ağrı+sı, 
kazandib+i, kereg+i cok,  kuş cücüğ+ü, mektep çocuğ+u, muhallebi çocuğ+u, nur top+u, okul çocuğ+u, 
orospu çocuğ+u, saç+ı bitmedik yetim, saç+ı uzun aklı kısa, sokak çocuğ+u, sokak kız+ı, sünnet çocuğ+u, 
süt kuzu+su, şehir çocuğ+u, zamane çocuğ+u, saç+ı bitmedik yetim. 

3.3.2. Ad Durum Ekleri: +GA: eki+ge oylanñan egeç; +(n)In / +(n)Un: bir doğan+ın kızı, el+in 
çocuğu, ev+in böceği, ev+in çiçeği, ev+in meyvesi, ev+in neşesi, ev+in ocağı, gözüm+ün nuru. 

3.3. Çokluk ve Aidiyetlik Ekleri: +lAr: çiçek çocuk+lar+ı; +kU / +KI: dünkü çocuk. 

3.4. Birleşik Sözcükler:   

3.4.1. İkilemeler: Aga-ini, aka-uka, deli divane, küçüklü büyüklü. 

3.4.2. Birleşik Yazılan Sözcükler: Babayiğit, bozbala, danadöğen, delikanlı, evkızı, elkızı, izbasar, 
kabadayı, kazandibi, kardeşaş <karında+eş, kızbozbala, koşundaş <koşunda+eş, nevreside <Far. nev ‘yeni’ 
+ resįdę ‘yetişmiş’, nimkâr  <Far. nį m ‘yarı’ + kâr ‘iş’, sütkız, şehzade, telekız, terütaze. 

3.4.3. Tamlamalar: 

3.4.3.1. Belirtisiz Ad Tamlaması: Ağu kurdu, ana kuzusu, araştırma görevlisi, bayram çocuğu, bisküvi 
çocuğu, çalı kuşu, çiçek çocukları, eşek sıpası, göz bebeği, güz nebisi, ilk göz ağrısı, kuş cücüğü, mektep 
çocuğu, muhallebi çocuğu, nur topu, okul çocuğu, orospu çocuğu, sokak çocuğu, sokak kızı, sünnet çocuğu, 
süt çocuğu, süt kuzusu, şehir çocuğu, zamane çocuğu.  

3.4.3.2. Belirtili Ad Tamlaması: Evin böceği / e. çiçeği / e. meyvesi / e. neşesi / e. ocağı, elin çocuğu, 
gözümün nuru. 

3.4.3.3.  Sıfat Tamlaması: 

3.4.3.3.1. İki Sözcükten Oluşan Sıfat Tamlamaları: Azrabılġan ōl, balañ jigit, dünkü çocuk, ençi uul, 
ımırkay bala, iki doğan, ilk gençlik, kariyen kızardaş, keregi cok, küçük bey, küçük hanım, otrulmış kız, 
sidikli hallaç, sirke saçlı, urı ogıl, üç doğan, yad oğul, yavru kuş, yeni doğan, yeni yetme. 

3.4.3.3.2. Üç Sözcükten Oluşan Sıfat Tamlamaları: 

Boz ökpe bala, ekige oylanñan egeç, eşek oğlu eşek, eşilik kız oğul, kız oğlan kız, saçı itmedik yetim, 
saçı uzun aklı kısa. 
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4. Alınma Sözcükler: Açı <Moğ. açı, aga <Moğ. aka, agu <Çin. ā gū, ah <Ar. ahį , ahfat <Ar. ah fād, 
akl <Ar. ‘akl, asistan <Fr. assistant, aşık <Ar. ‘āşık, ayal <Ar. ‘ayāl, azimet <Ar. ‘azimet, bacak <O Far. 
pāçak, bahadır <Far. bahādır <Moğ. baga+tor> batır, bakir <Ar. bākir, bakire <Ar. bākirę, baliğ <Ar. bāliğ, 
beççe <Far. beçe, bekâr  <Ar. bekār ‘hiç evlenmemiş, ergen kimse’, bızdık  Argo <Erm. bızdig, birader  
<Far. birāder, bisküvi <Fr. biscuit, böle  <Moğ. böle ~ bülü, cahil  <Ar. cāhil ‘bilgisiz’, cenin  <Ar. cenįn, 
civan  <Far. civān, comba <Ar. cāmūs, cuortu <Moğ. icaġurtu, çakal  <Far. şaġāl, çırak  Far. çerāġ, çi’irzi 
<Far. hwāharzāda, çoni  Argo <Çing. çoni, damat  <Far. dāmāt, dava  <Ar. da’vā, dügane  <Far. dü-gāne, 
ebna  <Ar. abnā,embesil  <Fr. imbécile, embriyo  <Fr. embryon, evlat  <Ar. evlād, etfal  <Ar. et fāl, ferik  
<Ar. ferį k, ferzent  <Far. ferzend, fıdıl  . <Ar. t ifl, filinta  <Alm. flinte, fıstık  <Ar. fustuk, fidan  <Yun., filiz  
<Yun., hafit  OT <Ar. h afį d, hayta  <Ar. hayt a, ibn  <Ar. ibn, iki doğan  Lehç. <Rus. çeviri dvoyúrodnıy, 
jigolo  <Fr. gigolo, jön  <Fr. jeune, kahraman  <Far. kahramān, kalfa  <Ar. halį fe, kekey  <Far. kākā, kereta  
<Yun. kheraton, kerime  <Ar. kerįmę, kopil <Rom. copil, köpün  <Moğ. köbün ~ kübegün, kuka  <Çin. kaka, 
kunçuy <Çin. kung-chu, kuzen  <Fr. cousin, kuzin  <Fr. cousine, levent  <Far. levend, lala  <Far. lāla, 
mahdum  <Ar. mahdūm, mektep <Ar. mekteb, miras  <Ar. mį rās, muavin  <Ar. mu‘āvin, muhallebi <Ar. 
h aleb, muzır  <Ar. mużirr, naaday  <Moğ., nebire  <Ar. nebįr, nebise  <Ar. nebį sę, nesil  <Ar. nasl, nesep  
<Ar. neseb, netirge  <Ar. natį ca, nevale  <Ar. nevālę, neveste  <Rus., nevreside  <Far. nev + resį dę, nimkâr  
<Far. nį m + kâr, nokta  <Ar. nokt ą, nur  <Ar. nūr, omak  <Moğ. omaġ, orospu  <Far. + T rūspį, paşa  <Far. 
pādi+şāh <E Far. pāti, pedo  <Fr. pédo, pehlivan  <Far. pehlevān, piç  <Far. pį ç, piliç  <Yun. *pulítsi, 
prematüre  < Fr. prématuré, prens  <Fr. prince, prenses  <Fr. princesse, pur  <Far. pûr, püser  <Far. püser, 
reşit <Ar. reşį d, rüşeym  <Ar. ruşeym, sabi  <Ar. sabį , saçı uzun aklı kısa <Ar. ‘akl, safinaz  <Ar. + Far. sāfį 
+ nāz, seme  <Far. seme, serseri  <Far. serserį, sıbt  <Ar. sıbt , sıgar  ~ sigar <Ar. sıgar, sidikli hallaç  <Ar. 
h allāç, sokak  <Ar. zukāk, sop  <Ar. sulb, soy  <Çin. so, sunnen  <Çin. sūn, sunzi  <Çin sūnzi, sübyan  <Ar. 
sibyān, sünnet   <Ar.sunnet, süyek  <Moğ. süñük, şabi  <Çin. sha-mi, şakirt  <Far. şāgirt, şebab  <Ar. şebāb, 
şebek  <Ar. şebbāk, şehir <Far. şehr, şehzade  <Far. şeyhzādę, talebe   <Ar. t alebe, taze  Far. tāze,telekız  
<Fr. téle, tertip  <Ar. tertį b, terütaze  <Far. ter + tāze, tıfıl  <Ar. t ifl, tinerci  <İng. + T thinner, tohum  <Far. 
tohum, torun  <Erm. t’oŗn, tüvenşer <Moğ. toġonçer, unık  <Rus. vnúçka, urdus <Moğ. uridus, üç doğan  
<Rus. çeviri troyúrodnıy, ürünli  <Moğ. üre, vâris  <Ar. vārį s, velet  <Ar. veled, yetim  <Ar. yetį m, zade  
<Far. zāde, zamane   <Ar. + T zamāne. 

Ar. (61), Far. (34), Fr. (13), Moğ. (12), Çin. (6), Yun. (4), Rus. (3), Erm. (1), Rom. (1) ve Çing. (1). 

5. Hayvan Adları İle İlgili Sözcükler: Ağu kurdu, ana kuzusu, bala ‘kuş veya hayvan yavrusu’, beççe 
‘insan veya hayvan yavrusu’, béslemek ‘hayvan doyurmak, yem vermek, semirtmek, terbiye etmek’, bit 
(Argo <a. bit+i), bota ‘deve yavrusu’, comba  (<Ar. cāmūs ‘camız, manda’), çaġa ‘kuş yavrusu’, çakal 
(<Far. şaġāl ‘sürü halinde yaşayan kurttan küçük bir yaban hayvanı’), çalı kuşu, çocuk ‘domuz yavrusu’, 
çoluk ‘bıldırcın kuşu’, enik ‘köpek yavrusu’, ençi uul (Alt. <*añçı oġul, añ ‘av, mirastaki pay’, añçı ‘avcı’), 
eşek sıpası, eşek oğlu eşek, evin böceği, ferik (<Ar. ferįk) ‘halk ağzında piliç’, genç (<ET kenç) ‘genç, 
çocuk, her hayvanın küçüğü’, here (Der. Söz.) ‘sincap’, kereta (<Yun. kheraton ‘boynuz’dan), kerkenez 
(Zoo. Falco tinnunculus), kuş cücüğü, manık ‘kedi yavrusu ‘, meri (Der. Söz. ‘dişi keklik’), oğul II ‘arıların 
baharda çıkardığı yavrular’, öndirşin (+şin daha çok hayvan adı türeten ek), seme tavuk ‘ahmak kimse”, sirke 
saçlı ‘sirke: bit yavrusu’, sülün (Zool. phasianus colchicus), süt kuzusu, şebek (<Ar. şebbāk, Zool.), timsah, 
toraman (Der. Söz. torum ‘deve yavrusu’),  tosuncuk, yavru kuş, yavşak (Argo <ET *yavsı ‘bit yavrusu,), 
zorık Niğde ağzında ‘piliç’. 

6. Sonuç: 

Çocuk ve gençlikle ilgili sözcüklerde soy, akrabalık, bebeklik, çocukluk, ilk gençlik, gençlik, yetişkinliğe 
hazırlık olmak üzere 7 safha görülmektedir. Kız çocuklarıyla ilgili sözcüklerin sayısı 52, erkek çocuklarıyla 
ilgili sözcüklerin sayısı 164’tür. Ne yazık ki bu oran kız çocuklarına daha az değer verildiğini gösterir.Yine 
keregi cok ‘gereği yok’ (kız çocuk) örneği bize eksik etek, saçı uzun aklı kısa, avretin çoğulu olan avrat gibi 
kadın ve kızlara noksanlık atfeden bir olumsuz anlayışı yansıtmaktadır. Bu anlayış muhtemelen cahiliyet 
dönemi Araplarından kalmadır. Kız maddesinde güzel Türkçemizin tarihi döneminde geçen dizelerden de 
anlaşılacağı gibi, kız silig ‘temiz’ ve oglagu ‘nazik’ sıfatlarıyla anılır. Kız çocuğu geleceğin annesi ve 
sevgilimizdir. Hatta al bayrağımız bile kurtuluş savaşında kaşlarını çatan bir sevgiliye benzetilmiştir. Bu 
değerlendirmeden sonra yaptığımız dil incelemesini kısaca gözden geçirelim: 
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Türk dili tarihine ait bazı (b> v, d> y, ġ> ğ ~ v ~ Ø, ng> ñ> y, oġu> uØu> uu, pk> kp, y> c ~ j ~ s) 
temel ses değişiklikleri çocuk ve gençlikle ilgili kelimeler de de görülmektedir. Benzetme, küçültme, 
kuvvetlendirme ve pekiştirme (+ca, +cik, +(U)k, +me) ekleri çocuk sevimliliğini ifade etmeye yardımcı 
yapım ekleridir. Yine -(G)An, -(y)As, -Ar, -dIk, -mIş sıfat-fiil ekleriyle çocukla ilgili sözcükler türetilmiştir. 
Ayrıca -ir-, -n-, -pür- = -kür-, -ş-, -t- çatı eklerinin de bu sözcüklerde kullanıldığına tanıklık etmekteyiz. 
+(I)m / +(U)m, +(s)I / +(s)U, +GA, +(n)In / +(n)Un, +lAr, +kU / +KI çekim ekleri de incelediğimiz 
sözcüklerde kullanılmıştır. Kelime grubunda ise en çok belirtisiz ad tamlaması ve iki sözcükten oluşan sıfat 
tamlamaları dikkat çekicidir. Alınma sözcüklerin sayısı azdan çoğa doğru şöyle sıralanmaktadır: Ar. (61), 
Far. (34), Fr. (13), Moğ. (12), Çin. (6), Yun. (4), Rus. (3), Erm. (1), Rom. (1) ve Çing. (1). 

Hayvan adları ile ilgili sözcüklerin çocuk adlarında kullanılması ise ayrı bir özelliktir. Kısacası 
Türkçemiz yaşadığı her iklime uygun bir gül bahçesi açmıştır. Bize düşen bu gülistanda yaşamasını 
bilmektir.  

Sözcük Listesi: 

abaga (Özb. àbàġa) “Torununun torunu, uzak torunlar.” (Li 1999: 224). 

abla “1. Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi. 2. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi 
gösterilen kız veya kadın.”: “Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla.” -A. M. Dıranas, Bşk. olo apay, 
Kzk. apa, Özb. àpä, Tat. olı apa. 

açı (Alt. açı <Moğ.) açı karındaş ‘ağabeyin oğlu’, açı sıyın ‘ağabeyin kızı’ (Naskali 1999: 20). 

afacan (<*ivecan ‘aceleci’ <ET év- ‘acele temek’), “Zeki ve yaramaz (erkek) çocuk, ele avuca 
sığmayan çocuk.” (Nişanyan 2003: 5). 

aga-ini (Özb., Uyg. aġa-ini<Moğ. + T aka ‘ağabey’, ini ‘küçük kardeş’) “Erkek kardeşler.”, Tuv. ha-
duñma, bk. aka-uka, duñma (Li 1999: 39, 40). 

agu (Sal. <Çin. ā gū ‘hala, görümce’) “Hala oğlu.” (Li 1999: 39, 40).  

ağabiye (Çuv.) aġabiye “Hala kızı.” (Li 1999: 188). 

ağiçem (Uyg.) “1. Abla. 2. Bayan.” (Necipoviç 1995: 4). 

ağu kurdu “Tırtıla benzediğinden çocuğa da ağu kurdu denir”, bk. Der. Söz. ağu ‘zehir, susam 
tarladayken dadanan tırtıl’. 

ah (<Ar. ahį ) ah “Erkek kardeş.” (Tar. Söz. III: 1501). 

ahfat (<Ar. ah fād [çoğulu h afį d]) “Oğul oğulları, torunlar”.  

ahtıg (OT ahtıġ) “Torun.” (Li 1999: 216). 

aka-uka Ağabey ve küçük kardeş, kardeşler.” Özb. äkä-üke, Uyg. aka-uka, bk. aga-ini. 

akl-i baliğ (<Ar. ‘akl-i bāliğ) “Ergin kimsenin hali.” (Devellioğlu 1997: 29), özünü bilmek ‘büluğ 
çağına gelmek’ (Der. Söz. IX: 3324). 

alpagu (ET KTK7) “Cesur savaşçı, yiğit savaşçı” (Tekin 1988: 118), müteradifi yılpagut “Cesur 
savaşçılar, yiğit savaşçılar” (BKD31) (Tekin 1988: 186). 

ana kuzusu “1. Pek küçük kuçak çocuğu. 2. Sıkıntıya, güç işlere alışmamış, nazlı büyütülmüş çocuk 
veya genç.” 

apalak “Tombul, gürbüz, iri, (bebek ve küçük çocuk)”. 

araştırma görevlisi “Yüksek öğretimde öğretim üyeliğinin ilk basamağı, asistan.” 
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asistan (<Fr. assistant) “1. Yardımcı. 2. Yüksek öğretimde öğretim üyeliğinin ilk basamağı.” 

aşıktaş (<Ar. + T, ‘āşık + da + eş) “Birbiriyle sevişen erkek ve kadından herbiri”, bk. oynaş, sevgili. 

atalas ini (Kkp.) “Yaşça küçük kuzen.” 

ati (S Uyg. ati ~ hati) “Erkek torun.” (Li 1999: 206). 

au (Sal.) “Oğul.” (Li 1999: 203). 

aya (Özb. <ET ana) “Torunu olamamış, genş anne.” Alt. ed’e ‘abla’, Nog. äye ‘nine’ (Li 1999: 70). 

ayal (OT ‘ayāl ‘çocuk’ <Ar. ‘ayāl ‘kadın’) “Çocuk, oğul.” (Li 1999: 201), DK ‘ayāl  ‘oğul’ (Kaçalin 
2006: 308),  Osm. T evlâd ü ıyâl “çoluk, çocuk”. 

azimet (<Ar. ‘azimet ‘gidiş’ <Ar. ‘azį m ‘bir işte engelleri yenme kararı’), Krg. azamat ‘yiğit, 
babayiğit’, Özb. àzämät ‘delikanlı’, Uyg. äzimät ‘delikanlı’, Kzk. azamat ‘vatandaş’ [azamat ‘genç, 
delikanlı’, er azamattar ‘gençler’  (Hazar 2005: 377)]. 

azrabılġan ōl (Çuv.) “Üvey oğul.” (Li 1999: 84). 

babayiğit “Yürekli, kendisine güvenilebilecek, güçlü, kuvvetli, korkusuz (kimse).”: “Yeni yetişen 
babayiğitler  orasını er geç uğranılacak bir menzil sayarlardı.” -Y. K. Beyatlı. 

bacaksız (<O Far.+T pāçak  ‘ayakçık, hayvan ayağı’ [<Far. pāçe ‘yakçık, hayvan ayağı, pantolon 
bacağı <pāy ~ pā ‘ayak’ <O Far. pāį = Ave pādha (Nişanyan 2003: 342) = Sümerceye geçmiş Türkçe 
kelimede pad ak+ur2 ~ phad ak+ur2> ET adak] +sız ‘yokluk eki’) “Yaşından büyük işlere kalkışan çocuklara 
ünlem olarak söylenen bir söz”. 

bacı “Kız kardeş.”, bk. siñil. 

baga (ET BKD14) “Küçük (rürbe ve unvanlarda).” 

bağır (<ET bagır ‘karaciğer; dost, akraba’) “Kardeş.”, Kzk. bavır, Krg. boordaş. 

bahadır (<Far. bahādır <Moğ. baga+tor> batır, batur), “Yiğit, savşlarda kahramanlık gösteren kişi”. 

bakir (<Ar. bākir) “Cinsel ilişkide bulunmamış erkek.” 

bakire (<Ar. bākirę) “Cinsel ilişkide bulunmamış kız oğlan kız.”: “Bu mahallede bakire kızları bakkal  
dükkanına bile yollayamıyorlar.” -P. Safa. 

bala (<ET bala ‘kuş veya hayvan yavrusu’) “Çocuk, körpe yavru.”, Der. Söz. bala+k ‘manda yavrusu’, 
Uyg. mala+y+lar ‘evlat’, Bşk. malayzar, Çuv. pala. 

balapan (Kzk.) “Yavru.”: “balapan şıq-” ‘yuvadan yavru çıkmak’ (Hazar 2005: 377). 

balañ jigit (Kzk.) “Gençlik.” (Hazar 2005: 377). 

baldız “Erkeğe göre karısının kız kardeşi.” Yak. balıs ‘kardeş’ <*bāltız (Vasiliev 1995: 144), Dol. baltı 
‘küçük erkek kardeş’. (Li 1999: 170). 

baliğ (<Ar. bāliğ, bülūğ’dan) “Büluğa eren, reşîd.” (Devellioğlu 1997: 86). 

bayram çocuğu “1. Bayram dolayısıyla süslenmiş, donatılmış, sevinçli çocuk: Hacı Arif Efendi bir 
bayram çocuğu gibi yerinde duramıyordu.  -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Bayram Günü doğmuş çocuk: 
Kardeşim 23 Nisanda doğduğu için ona bayram çocuğu diyorlar.” 

batın (<Ar. bat n, sos. mec.) “Kuşak”: “O, dördüncü batından dedesi oluyor.”, bk. göbek. 
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bebek (<*bébé ‘taklidî ses, onomotophe’, +k ‘küçültme ve pekiştirme bildiren ek, intensive’) “Emzirme 
dönemindeki küçük çocuk.”, Hlk. bebe, Kzk. böpe, Krg. böbök, Trkm. bääbek, Uyg. bovak, bebe torağı 
‘öllük’ (Der. Söz. IX: 3332). 

bebiş “Çocuk dilinde bebek.”, Bşk. bäpis. 

beççe (<Far. beçe) “İnsan veya hayvan yavrusu.”, beççe-i nev ‘yeni doğmuş çocuk’, beçe-bāz ‘çocukla 
oynayan’, beçedān ‘rahim, dölyatağı’, beçe-dār ‘yavrusu olan, hamile’, beçe-gān ‘yavrular’ (Devellioğlu 
1997: 75), Çul., Hak., Şor. pice < pidze, päcä ‘abla’< biçe, Çuv. huritaş piççe ‘yaşça büyük kuzen’ (Li 1999: 
175, 189); Özb. ämäkiväççä ‘amca çocuğu, yeğen’. 

bekâr (<Ar. bekār ‘hiç evlenmemiş, ergen kimse’) “Evlenmemiş olmak.”: “Genç adamsın, bekâr 
kalacak değilsin ya.” -M. Ş. Esendal. 

besleme (<ET *béslemek ‘hayvan doyurmak, yem vermek, semirtmek, terbiye etmek’, Far. bes ‘bol, 
kâfi, doyurucu’ sözcüğünden alıntı olasılığı tartışılmıştır, bk. Nişanyan 2003: 48, [Kıp. T bestle-, besle-, 
bisle-; Tar. Söz. beslengi ‘besleme, evlatlık’, besirek <Far. bįserāk ‘tüylü, besili erkek deve’, beslü ‘besili’; 
Der. Söz. beslek, béslek, beslegen, besleh, beslengi, beslenki, beslenti ‘besleme, hizmetçi, uşak; evlat’]) 
“Evlâtlık olarak alınan, ev işlerinde çalıştırılan hizmetçi küçük kız çocuğu.” 

beşik (<E Uyg. bişük ~ böşük ~ büşük) “Dosta, akraba, sevgili.”: “Büşük körtük”, ‘sevgili’ (Li 1999: 
39, 44). 

bıdık “Kısa ve tıknaz.”, halk ağzında çocuklar için kullanılan bir sözcüktür. 

bızdık (Argo <Erm. bızdig) “Çocuk, yeni yetme.” (Aktunç 2002: 57). 

birader (<Far. birāder) “Erkek kardeş.”, Özb. biràdär. 

bir doğanın kızı (Tat. bĩrtuġannıñ kızı) “Kız yeğen.” (Li 1999: 210), bk. eki, iki, ikiz, üç ile başlayanlar. 

bisküvi çocuğu (<Fr. + T biscuit ‘pasta türü’,  çoçuk+u), “Şehirde yetişmiş, kibar çocuk.”, bk. 
muhallebi çocuğu. 

bit (Argo <a. bit+i) “Küçük çocuk” (Aktunç 2002: 37). 

bitirim “Yaman, zeki, çok beğenilen, iş bitirici delikanlılara, kızlara ve çocuklara denir.” 

bitmiyesice “Halk ağzında küçük kız çocuklarını severken kullanılan bir sevgi sözcüğü.” 

bolokcot (Krg.) “Kız tarafının torununun torunu.” (Li 1999: 224). 

boncuk (<ET boncuk ~ moncuk <*monç  ‘boyna takılan inci gibi kabarık, yuvarlak süs eşyası <*boy ~ 
bod+un+ça  ‘benzetme ve küçültme eki’,+u k ‘küçültme eki’ [Azr, muncug, Trkm. mōncuk; Kzk. monşaq, 
Kır. monçok, Özb. munçàq, Uyg.  monçak; Başk. muyınsa, Tat. moyınça; Der. Söz. bonci ‘fino köpeği’, bk. 
boduk  vb. ‘deve yavrusu’, bödük ‘küçük çocuk’]), “Mecaz analmıyla küçük çocuklar için kullanılan bir 
sevgi ifade eden sözcüktür.” 

bota (OT <bota ‘deve yavrusu’) “Oğul” (Li 1999: 202). 

boydak “Bekâr.” Bşk. buyzak, Kzk. boydak, Kırg. boydok, Özb. boydàk, Tat. buydak, Trkm. boy, Uyg. 
boydak. 

bozbala (Kzk.) “Delikanlı, yiğit.” (Koç 2003: 68). 

boz ökpe bala (<*AT bōz ‘boz renk’, ökpe ‘öfke’ <ET öpke ‘ciğer’, <ET bala ‘kuş veya hayvan 
yavrusu’) “Genç çocuk.” (Hazar 2005: 386). 

bozlak (bozlak ‘acıklı türkü’ <DLT bozla- ‘ses vermek’) Kzk. bozdak “1. Genç, yiğit, delikanlı. 2. 
Devenin tüyleri döküldükten sonra yerine çıkan yeni tüy. 3. Ayı balığı (fok) yavrusu.” (Koç 2003: 68). 
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bozo (Der. Söz.) Arhavi, Rize ağızlarında “Kız.”, Güney-doğu ağızlarında “Sarışın erkek çocuk.” 

bovak (Uyg. bowa+k) “Küçük kardeş.” 

böcek Halk ağzında böcü, Der. Söz. böci, “Küçük çocuk.” 

böle (De. Söz. <Moğ. böle ~ bülü) “Kuzen ve Kuzin.”, Kzk., Kkp. böle, Krg., Alt. bölö, Hak., Şor. pöle 
(Li 1999: 182). 

buvın (T Lhç. <DLT buyın <ET budun ‘kavim, ulus’) “Göbek, nesil.” Bşk. bıvın, Kzk. buvın, Tat. buın., 
Krg. mūn. 

bücürük Halk ağzında “Ufak tefek çocuk anlamında kullanılan bir sevgi sözü.” 

büdük (Der. Söz.) “Çelimsiz, zayıf çocuk”. 

Şahıs İsimleri: (Erkek çocuklara konulur.) bala, balaban, balabey, balaman, balamir, balatekin, balatürk, 
bozbala, gökçebala, gökçebalan, oğuzbala, özbala.  

cahil (Hlk. cahil <Ar. cāhil ‘bilgisiz’) “Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)”: “Kusura bakmayın 
cahildir.”, Trkm. cahīl ‘delikanlı’. 

cadaloz Halk ağzında “Yaramaz kız çocuğu.” 

ceka (S Uyg.) “Kuzen.” (Li 1999: 188). 

cenin (<Ar. cenįn) “Dölüt, karındaki çocuk”, iskat-ı cenį n ‘çocuk düşürme’ (Devellioğlu 1997: 164). 

cılasun (Tar. Söz calasun, calasın, cılasın, carasun) “Kahraman, babayiğit, gürbüz delikanlı.”: “Ol gün 
cılasun beğ erenler döne döe savaş açtı.” -Dede Korkut,  (Tar. Söz. 1996: 767). 

cigi (Trkm.) “Küçük kardeş; yaşça küçük olanlara okşayıcı seslenme biçimi.” (Li 1999: 165). 

cillop “Parlak, pıprıl pırıl.”, cillop gibi ‘parlak biçimde.”, Daha çok yakışıklı gençlere bu şekilde hitap 
edilir. 

cimcime (<*çim ‘az, küçük, olgunlaşmamış’, +cik ‘küçültme’, +me ‘pekiştirme’ [Der. Söz. cimcime 
‘körpe yavru’]), “Küçük ve sevimli çocuk.” 

civan (<Far. civān) “Genç.” bk. jön. 

comba  (<Ar. cāmūs ‘camız, manda’), Der. Söz. “İki ile dört yaş arasında erkek manda; yiğit güçlü 
kuvvetli çocuk.” 

cuortu (Yak. <Moğ. icaġurtu ‘asil’) “Kardeş.” (Li 1999: 166). 

çağa (<OT çaġa ‘kuş yavrusu’), [Der. Söz. çağa ‘çocuk’, çağala- ‘çocukça hareket etmek’, Elazığ 
ağzında çağa çoluk davar doluk şeklinde geçer], “Çocuk.”, Azr. çağa ‘bebek’, Özb. çäkalàk ‘bebek’, Bşk. 
bala-sağa ‘evlat’, Kzk. bala-şağa ‘evlat’ [şağa ‘çocuk’ (29.25) <Kıp. T çaġa ‘tüyü bitmemiş kuş yavrusu’ 
(Hazar 2005: 96)], Tat. bala-çağa ‘evlat’, Trkm. bala-çāğa ‘evlat’. 

çakal (<Far. şaġāl ‘sürü halinde yaşayan kurttan küçük bir yaban hayvanı’), “İçanadolu ağızlarında ‘iş 
bilmeyen, acemi, toy’ anlamında kullanılır.” 

çalı kuşu “Yerinde duramayan kız çocuğu için kullanılan bir sözcük.”: “Bir gün, bu çocuk insan değil, 
çalı kuşu diye bağırmıştı.”  -R. Nuri Güntekin. 

çavluk (Çağ. çawluk) “Erkek torun.” (Li 1999: 219). 

çırak (Far. çerāġ), “Zanaat öğrenmek için ustanın yanında çalışan çocuk”. 
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çıtır (Argo) “Evlenilecek kız, erdemli kız.”, bk. taze. 

çiçe (Çağ. <*içi + eçe) “Teyze, abla.” (Li 1999: 170). 

çiçek (<ET çéçek, Argo) “İstek uyandıracak güzellikte genç (kız); genç (oğlan).” (Aktunç 2002: 79), 
çiçek olmak ‘yaşına, durumuna uymayan aşırı davranışlarda bulunmak.’, bk. evin çiçeği. 

çiçek çocukları “Çağdaş toplumu eleştiren, özgürlük hareketlerini destekleyen, kendine özgü 
düşünceleri sergileyen gençlik kesimi.” 

çinü (Sal. <Çin. zhi nǔ) “Kız yeğen.” (Li 1999: 215). 

çi’irzi (Lhç.<OT <Far. hwāharzāda) “Erkek yeğen.” Sal. çi’irzi, Uyg. ciärzi (Li 1999: 208). 

çocuk (<ET çocuk ‘domuz yavrusu, her şeyin küçüğü’) (Nişanyan 2003: 78), OT çoçğa / çoçka / cocğa 
‘domuz yavrusu’ (Clauson 1972: 400), Tkm. çoçka ‘domuz’. Nog. şoşka., Kazan Tat. şuşka, Bşk. Suska, 
Kzk. şoşka, KKlp. şoşka, Krg. çoçka, Özb. çoçka, Alt., Tel. çoçko, Şor. Şoşka. Sag., Koy. Soska, Hak. sosxa. 
Eski çağlardan başlayarak kullanıldığı anlaşılıyor. Orta Türkçede çocuk ‘domuz yavrusu’ olarak geçer. Eski 
Kıpçakçada çoçka biçiminde göze çarpar. Mac. disznó (<gyisznó) sözünün Çuvaşça sısna’dan geldiğini 
biliyoruz. Çuvaşça śısna benzeşme (assimilation) yoluyla sısna’ya çevrilmiştir. Palinov çuçka’nın Çincede 
domuz yavrusuna verilen çu adıyla birleştirilemeyeceğini yazmıştır. (Eren 1999:96), çocukla- ‘doğurmak’ 
(Gülsevin 2002: 373). 

1 .    Küçük yaştaki oğlan veya kız:  "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay. 
2 .    Soy bakımından evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu. 
3 .    Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi 

dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu. 
4 .    Genç erkek. 
5 .     mecaz  Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi. 
6 .    mecaz  Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ 

çocuk."- . 
7 .    mecaz  Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. 

Deyim ve birleşik fiillerde çocuk: çocuğu olmak,  çocuk aldırmak, çocuk dergiciliği, çocuk dünyaya 
getirmek, çocuk düşürmek, çocuk edebiyatı, çocuk eğitimi, çocuk gibi, çocuk gibi sevinmek, çocuk kalmak, 
çocuk kılasiği, çocuk olmak, çocuk oyuncağı haline gelmek, çocuk peydahlamak, çocuk sözlükleri,4 çocuk 
yapmak, çocuk yetiştirmek, ‘çocukla çocuk, büyükle büyük olmak’, çocuklar!, çocuklara maskara olmak, 
çocuklar başı  Deli Ömer “çocukların oyunlarına karışmayı, onları başına toplayıp çocuksu işler yapmayı 
seven yaşlı adam”, çocukluk etmek, çocukluktan kurtulmak, çocuk tiyatrosu, çocukluğu tutmak, çoluk çocuk 
elinde kalmak. 

Atasözlerinde çocuk: Çocuğun yediği helal, yemediği haram. Çocuk düşe kalka büyür. Çocuksuz kadın 
meyvesiz ağaca benzer. Çocuktan al haberi. 

Birleşik Sözler: bayram çocuğu, çiçek çocukları, çocuk aklı, çocuk bahçesi, çocuk bakıcı, çocuk 
bakıcısı, çocuk bezi, çocuk bilimci, çocuk bilimi, çocuk dili, çocuk doktoru, çocuk edebiyatı, çocuk eğitimi, 
çocuk felci, çocuk giysisi, çocuk hakları, çocuk hastahanesi, çocuk hastalıkları, çocuk işi, çocuk karakolu, 
çocuk kitapları serisi, çocuk mahkemesi, çocuk odası, çocuk oyuncağı, çocuk oyunu, çocuk romanları, çocuk 
ruhlu, çocuk ruhluluk, çocuk sempozyumu; çocuk teması (Sucu 2002); çocuk tiyatrosu, çocuk vakfı, çocuk 
yuvası, çocuk zammı, çocukça fikirler, çocukça laflar, çoluk çocuk, dünkü çocuk, köprü altı çocuğu, kucak 
çocuğu, mektep çocuğu, muhallebi çocuğu, okul çocuğu, orospu çocuğu, sokak çocuğu, sünnet çocuğu, süt 
çocuğu, üvey çocuk, zamane çocuğu. 

                                                 
4 Bu türü bulan Amerikalılardır. Bunlardan en büyüğü 10.000 kelimelik Courtis Watters sözlüğüdür (Türkay 1982: 165). 
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http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocu%C4%9Fu%20olmak
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20ald%C4%B1rmak
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20d%C3%BCnyaya%20getirmek
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20d%C3%BCnyaya%20getirmek
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCrmek
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20gibi
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20gibi%20sevinmek
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20kalmak
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20olmak
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20peydahlamak
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20yapmak
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20yapmak
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuk%20yeti%C5%9Ftirmek
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocukla%20%C3%A7ocuk,%20b%C3%BCy%C3%BCkle%20b%C3%BCy%C3%BCk%20olmak
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuklar!
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuktan%20al%20haberi
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%C3%A7ocuktan%20al%20haberi
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20bayram%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7i%C3%A7ek%20%C3%A7ocuklar%C4%B1&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%C3%A7ocuk%20bah%C3%A7esi&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20bak%C4%B1c%C4%B1&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20bak%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20bak%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20bezi&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20bilimi&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20dili&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20i%C5%9Fi&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20oyunca%C4%9F%C4%B1&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20oyunu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20ruhlu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20ruhlu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20yuvas%C4%B1&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7ocuk%20yuvas%C4%B1&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%A7oluk%20%C3%A7ocuk&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20d%C3%BCnk%C3%BC%20%C3%A7ocuk&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20k%C3%B6pr%C3%BC%20alt%C4%B1%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20kucak%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20kucak%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20mektep%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20muhallebi%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20okul%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20orospu%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20sokak%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20s%C3%BCnnet%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20s%C3%BCt%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20s%C3%BCt%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20%C3%BCvey%20%C3%A7ocuk&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2
http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/sozbul.ASP?Kelime=%20%20zamane%20%C3%A7ocu%C4%9Fu&EskiSoz=%C3%A7ocuk&GeriDon=2


Türemiş Kelimeler: Çocukcağız, çocukça, çocuklama, çocuklamak, çocuklaşma, çocuklaşmak, 
çocuklaştırma, çocuklaştırmak, çocuklu, çocukluk, çocuksu, çocuksuluk, çocuksuz, çocuksuzluk. 

İkilemeler: Çağa çoluk, çoluk çocuk, çoluklu çocuklu. 

Yayınlar: Çocuklarımıza Neşîdeler -A. Ulvi Elöve, Çocuk Şiirleri -İ. Alâattin Gövsa, Adını Göklere 
Yazdıran Çocuk (Japon Kaoru İkeya) -Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknik Dergisi; Düşkün Çocuk, 
Çalınmış Çocuklar, Çocuklar Adası, Çocuksuzlar -K. Tuğcu; Kaptanın Çocukları -A. Gürbüz; Başak Çocuk 
(aylık dergi), Çocuğa Selam (aylık dergi), Çocuk Bahçesi (aylık dergi), Çocuk Dünyası (haftalık dergi), 
Diyanet Çocuk Dergisi (2 aylık dergi), Doğan Kardeş (aylık dergi), Kandil Çocuk (aylık dergi), Milliyet 
Çocuk (haftalık dergi), Milliyet Kardeş (aylık dergi), Şeker Çocuk (aylık dergi), Tercüman Çocuk Dergisi 
(aylık dergi), Türkiye Çocuk (haftalık dergi), Vakıf Çocuk (2 aylık dergi), Yavru Türk (haftalık dergi), Yeni 
Can Kardeşler (haftalık dergi); Çocuklara Mahsus Gazete. 

çoluk (Der. Söz çoluh çocuk [bk. uşak] ~ çor çocuk ~ çol çocuh ‘hayvanları bağlamak için boyunlarına 
geçirilen ‘U’ şeklindeki ağaç; bıldırcın kuşu; irili ufaklı kalabalık’, Rize ağzında çeluk ‘çocuk’), “Çocuk.”, 
çoluk çocuk (İng. offspring) ikilemesinde geçer, bk. kızan (kız kızan). 

çoni (Argo <Çing. çoni) “Çocuk, erkek çocuk.” (Aktunç 2002: 381). 

çorsak (Argo) “Çocuk, erkek çocuk.” (Aktunç 2002: 82). 

çupa (Arn. çupi) “Yetişmiş genç kız.”, Rize ve çevresinde ‘çalıdan daha küçük çubuk.’ (Der. Söz 1993: 
1305). 

dadaş “Erkek kardeş; yiğit kimse; bebek, bir aylıktan iki yaşına kadar çocuk.”, Hal. dadāş ‘erkek 
kardeş’ (Li 1999: 154). 

damat (<Far. dāmāt) “1. Güyev. 2. esk. Padişah soyundan kız almış kimse.”: “Öyle bir aileye damay 
girmek isterim.” -H. Taner, Azr. dāmad, Özb. dàmàd. 

danadöğen (Der. Söz.) Muğla, Fethiye ağızlarında  “Haylaz delikanlı, genç erkek.” 

dava (<Ar. da’vā, argo) “Sevgili.”, Genç kızlar için kullanılan bir sözcüktür. 

deli divane argoda “Sevgili, genç erkekler için kullanılır.” 

delikanlı (deli+kan+lı <DLT telü ~ telwe <ET tilwä ~ tilfä, [Öz. telbä]), “Kanı coşkun olma mecaz 
anlamından hareketle çocukluk çağından çıkmış genç erkeklere hitap şekli.”, Azr. däliganlı. 

delişmen “Zıpır.”: “Arabaşı yirmi beş yaşlarında delişmen, dili biraz kekeme bir oğlan.” -M. Ş. 
Esendal. 

devşek Der. Söz. uşak devşek “Çoluk çocuk.” (Sertkaya 2006: 53), bk. uşak. 

doğan (<DLT toġ- ‘meydana çıkmak’, -gan ‘fiilden sıfat yapan ek’), “Kardeş.”, Kırg. tūğan, Özb. 
tuğışän, Tat. tuğan, Uyg. doğan; Trkm. doğanoğlan ‘yeğen, amca çocuğu’; E Uyg. toġan kadaş ‘öz kardeş’ 
(Li 1999: 40), Blk.-Krç. tuwduk ‘torun’ (Li 1999: 224). 

doğma (<E Uyg. tuġma) “Çocuk.”, Trkm. doğma ‘oğul, oğlan’ (Li 1999: 51), bk. kendi, olma, öz. 

dolanan (Trkm.) “Ebeveynin kuzenlerinin oğulu.” (Li 1999: 191). 

döl İlk anlamı nesil, zürriyettir, “Yavru, çocuk”, “Yarenlik mi ediyordun Kara Osman’ın dölüyle” -T. 
Oflazoğlu. 

dölüt “Embriyonun, bütün organları belirlendikten sonra aldığı ad, cenin.” 

dunma Tuv. akı-duñma ‘erkek ve kız kardeşler; hısım akraba’, ha-duñma ‘erkek kardeşler; hısım 
akraba’, Krg. a’ha-duñma ‘erkek ve kız kardeşler’ (Li 1999: 40), bk. aka-uka, aga-ini, ini. 
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dünkü çocuk “Deneyimi az, toy, acemi kimse.”: “Dünkü çocuk bize akıl öğretmeye kalktı.” 

dügane (<Far. dü-gāne ‘çift, ikiz, iki tane’) Özb. dügàne “İki kız kardeş veya arkadaş., bk. ikiz. 

ebna (OT <Ar. abnā’) “Oğul.” (Li 1999: 202). 

ece “Güzel kadın, kıraliçe.”: “Dün sirkeci istasyonunu görmeliydiniz, ecemiz geldi.” -F. R. Atay, Krg. 
ece ~ eceke ‘abla’, Trkm. eceke ‘abla’, Uyg. aça ~ ağiça. 

edermen (Trkm. <DLT ed er- ‘aramak, takip etmek, kovalamak’) “Yiğit, kahraman, cesur, cesaretli, 
gözü pek.: “Türkmen vatanınıñ edermen goraycıları. (Türkmen vatanının cesur koruyucuları.)”  (Tekin 
1995:193), Yak. eder kihi ‘kahraman kişi, delikanlı’. 

efe “1. Kadın erkek arasında kullanılan çağırma ünlemi. 2. Gelinin kayın biraderini çağırmak için 
kullandığı sözcük. 3. Evsiz barksız, işsiz güçsüz.”, (Der. Söz V: 1667), efesek ‘efece, efe gibi’ (Gülsevin 
2002: 376), bk. bahadır, dadaş, delikanlı, kazak, yiğit,  pehlivan, zeybek. 

eke (DLT) “Abla, görümce, baldız.” Özb. ägeçi, Yak. aġos. 

ekige oylanñan egeç “Ebeyn kuzenlerinin oğlu.” (Li 1999: 191). 

eloğlu “1. Yabancı, el: El oğlunu beslemekleoğul olmaz, büyüyünce bırakır gider, gördüm demez. (Dede 
Korkut)”, “2. Damat.” 

embesil (<Fr. imbécile, argo) “Budala, aptal, daha çok saf gençler için kullanılır.” 

emikdaş (Tar. Söz. emükdaş, emikdeş) “Süt kardeş.”: “Üşde Ebumüslim Meymune Bânu ile emikdaş 
karındaş oldular.” –Terceman XV. 357, (Tar. Söz. 1996: 1464). 

embriyo (<Fr. embryon) “Oğulcuk.” 

enik (<ET enük ‘yırtıcı hayvan yavrusu’, Argo enik ‘çocuk’) “Köpek yavrusu.”: “Evliyim ya, üç 
de enik var arkamda” -N.Cumalı. 

ençi uul (Alt. <*añçı oġul, añ ‘av, mirastaki pay’, añçı ‘avcı’) “Mirasçı.” (Naskali 1999: 195). 

er (<ET är ‘bülûğa erdikten sonra erkeğe verilen ad’) “Erkek, kahraman, yiğit.”, Çuv. ar ‘erkek çocuk’ 
(Paasonen 1950: 5). 

erci (Uyg. <Çin. ér zi) “Oğul.” (Li 1999: 203). 

ergen (<Kıp. T. ergen ‘bekâr erkek’, -gen ‘geçmiş saman sıfat-fiil eki’ <ET är- ‘ulaşmak’), “Döl 
verebilecek duruma gelmiş olan; bekâr”, “Ergene karı boşamak kolay.” -Atasözü. 

erke (Azr.) “Çocuk, tıfıl.” (Altaylı 1994: 386). 

eşek sıpası “Sevgi belirtisi olarak kullanılan bir söz.” 

eşek oğlu eşek “Konuşma dilinde erkek çocuları severken eşşoleşek şeklinde kullanılan bir ifade.” 

eşilik kız oğul (ET KTD7; BKD7) “Hanım olmaya lâyık kız evlât.” 

evin böceği “Erkek çocuk için kullanılan bir ifadedir.” 

evin çiçeği  (<ET eb ‘ev’, çäçäk ‘çiçek’) “Çocuk veya bebek, kız çocuğu.”, bk. ferzent. 

evin meyvesi (<T + Ar. + T ev+in mįve+si ) “Çocuk veya bebek.”: Çocuk evin meyvesidir. 

evin neşesi (<T + Ar. + T ev+in neş’e+si) “Çocuk veya bebek.”: Çocuk olmazsa evin neşesi olmaz. 
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evin ocağı “Çocuk.”, ocak ‘Ev, aile, soy.’: “Henüz temelleri atılmayan kendi ocağım kurulmadan 
yıkılmıştı.” -A. Gündüz. 

evkızı “Ev işleriyle uğraşan ve bu işi iyi başaran, evliliğe hazır olan genç kız.” 

evlat (<Ar. evlād [veled’in çoğulu]), “Çocuklar, çocuk anlamında da kullanılır, bu yüzden evlatlar şekli 
de halk arasında konuşma dilinde kullanılır.” , Azr. övlat, Kzk. ävlet, Özb. ävlàd, Uyg. ävlat. 

evlatlık “Küçük yaştan beri  eve alınıp yetiştirilen kimse.” : “Albayın evlatlığı kendini göstermek için  
terliklerini şaplata şaplata  aşırı bir kırıtışla geçmişti.” -H. Taner. 

elin çocuğu “Yabancının çocuğu, başkalarının çocuğu.” 

elkızı “Gelin, kadın, eş.” 

elleş “Komşusuna zarar veren çocuk.” (Der. Söz. : 1721). 

etfal (<Ar. et fāl ‘çocuklar’<tıfl ‘çocuk’) “Çocuklar.”,  etfal hastahanesi ‘çocuk hastahanesi’, Etfal 
Dergisi (1875 yılında çıkan haftalık dergi), Nuhbetü’l Etfal [çocuk edebiyatının ilk fabl örneği] (<Ar. nuhbe 
‘seçilmiş’) -Kayserili Rüştü. 

ferik (<Ar. ferįk) “Halk ağzında piliç veya gevrek elma çeşidi için kullanılır.”, ferik ‘1. Genç, taze 
körpe. 2. Yaşını göstermeyen, olduğundan genç görünen kimse.’ (Der. Söz.: 1846). 

ferzent (<Far. ferzend [çoğulu ferzendān]), ‘oğul’ (Devellioğlu 1997: 261), “Çocuk.”, Özb. “Ferzenddir 
hayatniñ güli.  ‘Çocuk hayatın gülüdür.’ ” - Özbek Atasözü, Kzk. perzent ‘oğul’ (Hazar 2005: 459), Uyg. 
pärzänd (Li 1999: 194). 

fıdıl (Der. Söz. <Ar. t ifl ‘küçük çocuk’, göçüşme ile ünsüzler yer değiştirmiş) “Toy, genç.” 

fırlama (Argo <fır+la-ma) “Çocuk, özellikle çok hareketli, akıllı, cingöz çocuk, anasının gözü; piç.” 
(Aktunç 2002: 112). 

filinta (<Alm. flinte ‘bir çeşit küçük tüfek’, Argo filinta ‘yakışıklı’), filinta gibi genç “İnce uzun boylu 
(kimse).” 

fıstık (<Ar. fustuk , Argo), “Güzel, genç kız”. 

fidan (Yun.) yeni yetişen ağaç, mecazen “genç kız”, “Fidan gibi bir boy, yağız bir çehre, üst dudağında 
hafif bir gölge” - Cahit Sıtkı Tarancı. 

filiz (Yun.), yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün; “Filiz gibi ince ve güzel vücutlu 
(genç kadın).”, kız çocuklarına ad olarak konulur. 

genç (<ET kenç) “Genş, çocuk, her hayvanın küçüğü.” (Nişanyan 2003: 145), genç ‘yaşı ilerlemiş olan.’ 
Eski Türkçeden başlayarak kullanılır. Orta Türkçede kenç ‘çocuk’ olarak geçer. Yalnız Türkiye Türkçesinde 
(ve Azerî alanında) yaşadığı göze çarpıyor. Türkçeden Moğolcaya kence olarak geçmiştir. Çuvaşçada 
śamrăk biçimi genç olarak kullanılır. Kökenini bilmiyoruz. Macarca gyermek ‘çocuk’ biçiminin Çuvaşçadan 
geldiğini Räsänen ortaya atmıştı. (Eren 199: 154), geşlik ‘gençlik’ (Gülsevin 2002: 378). 

1 .    Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."-H. Taner. 
2 .    Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at." . 
3 .    Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç, “Genç Kalemler”. 
4 .    Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy. 
5 .    mecaz  Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan:  "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş 

milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek. 

Birleşik Sözler: Genç irisi. 
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Yer İsimi: Bingöl iline bağlı ilçelerden birinin adı, Genç. 

Şahıs İsimleri: (Erkek çocuklara konulur.) Ergenç, genç, gençağa, gençalp, gençaslan, gençay, gençel, 
gençer, gençkal, gençosman, gençsav, gençsoy, gençsu, gençtan, gençtürk, özgenç. 

göbek “Kuşak, nesil, batın.”: “Temiz bir isim, züğürt evlatlarda ancak bir, nihayet iki göbek 
dayanabilir.” - R. N. Güntekin, yedi göbek “1. bir soyun bilinen en büyüğü. 2. Yedi cet. 

göbel “Halk ağzında kimsesiz, başıboş çocuk.”, Der. Söz.’nde ‘piç, çocuk, yaramaz çocuk, kimsesiz 
çocuk, öksüz çocuk’ anlamlarında da kullanılmaktadır. 

gödek (Tar. Söz. göde ‘kısa boylu, şişman, göbekli’, +k ‘küçültme eki’), Özb. gödäk “Çocuk.” 

göz bebeği “Mec. Çok sevilen, önem verilen kimse vb.”: “Bir insanla değil, bir milletin göz bebeğiyle 
evleniyorsun.” -H. Taner. 

gözümün nuru “Değer verilen bir kimseyi (daha çok çocukları) severken kullanılan ifade.” 

gugey (S Uyg.) “Kadına göre kız kardeşin oğlu.” (Li 1999: 215). 

güvey (<ET küd egü <ET küd - ‘beklemek’ <*kü- ‘davet etmek’) “1. Evlenmekte olan bir erkeğe, 
evlenme töreni sırasında verilen ad. 2. Bir kızın ailesinden olan büyüklere göre kızın kocası, damat.”: 
“Güvey girdiğinin ertesi günü askere çağrıldı.”, Bşk. kiyäv, Kzk. küyev, Krg. küyöö bala, Özb. küyàv, Tat. 
kiyäv, Trkm. giyev, Uyg. küyoğul. 

güz nebisi (nebi ‘mısır’ bk. Der. Söz: 3242), mısır bitkisinin tohumları bir ilkbaharda bir de sonbaharda 
olmak üzere iki defa ekilir ancak sonbaharda ekilen mısır ürün veremez, taze taze süt veren hayvanalara 
verilerek yeme katkıda bulunulur, buradan hareketle mecazen “ömrün sonbaharında, yaşlılık dönemine yakın 
devrede olan son çocuğa denir”, bk. kazandibi. 

hafit (OT <Ar. hafį d ‘torun’) “Erkek torun.”, çokluk şekli ahfād  (Li 1999: 224). 

haylaz (<*aylan- ‘dönmek’, hay+la-z, -z fiilden sıfat yapan, işlek olmayan bir ek), “Hoşa gitmeyen 
davranışlarda bulunan (çocuk)”, “Gelene geçene dilini çıkarır, edepsiz, haylaz bir çocuktu” - S. Faik 
Abasıyanık. 

hayta (<Ar. hayt a ‘çadır ipi, çadır kazığı’), “Osmanlıların ilk döneminde eyalet askerlerinin uç 
boylarında görevli sınıflardan biri, mecazen serseri (genç)”, “Öteki masada bir takım hayta gençler cıvık 
cıvık gülüşüyor”  -Y. Kadri Karaosmanoğlu, bk. kabadayı, serseri. 

hede (Uyg.) “Büyük kız kardeş.” 

here (Der. Söz.) “1. Küçük kardeş, 2. Sincap”. 

hohanza (Uyg. xoxanzä) “Delikanlı.” (Ercilasun 1991: 159), bk. yiğit, azamet. 

ımırkay bala (Kırg. ımır-cımır ‘karıncalanma’, ımırkay ‘pembe’) “Yeni doğmuş çocuk, bebe.” 
(Yudahin 1994: 353). 

ibn (Ar. ibn [çoğul şekilleri benūn, ebnā]), “Oğul.”, İbn-ül-hattâb “Ömer-el-Fârûk”, ibn-üz-zemân 
‘zamane çocuğu”(Devellioğlu 1997: 403). 

iki doğan (Lehç. <Rus. çeviri dvoyúrodnıy) Bşk., Tat., Uyg. ikĩ tugan “Kuzen, kuzin.”, bk. üç doğan. 

ikiz “Aynı gün bir doğumda arka arkaya doğan kardeşler.”, nadir de olsa sayılarına göre, üçüz, dördüz 
dahi denilebilir.” 

ilk gençlik “ergenlik çağı; deneyimsizlik, toyluk”. 
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ilk göz ağrısı “ilk doğan çocuk”, anne babanın nezdinde ayrı bir yeri olan ilk evlat, çocuk sevgisini 
ebeynine tattıran bebeklere büyüse de anne babası tarafından çocuk gibi davranılır. 

ini “Küçük kardeş”, Kzk., Krg., Trkm., Uyg., Yak. 

izbasar (<T iz + bas-ar) Kzk. izbasar “Çırak, halef, takipçi.” (Koç 2003: 627). 

jigolo (<Fr. gigolo) “Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç, erkek sevgili, 
tokmakçı.” 

jön (<Fr. jeune) “1. Genç. 2. Önemli rollerde oynayan genç oyuncu, jönprömiye <Fr. jeune premier”. 

kabaç (Der. Söz.) “Çocukluğundan beri ince yapılı büyüyen erkek”. 

kabadayı (Der. Söz.) “Genç, evlenmemiş erkek.” bk. bahadır, dadaş, delikanlı, efe, kabadayı, kazak, 
yiğit,  pehlivan. 

kaďa (K Tat.) “Küçük kardeş.” 

kadaş (E Uyg. kadaş <*ka ‘akraba’),  “Erkek kardeş.” (Li 1999: 46). 

kahraman (<Far. kahramān) “Cesur, yiğit.” Trkm. gahrımān. 

kalıtçı “Ölenin kalan malına kanunen hakkı olan, vâris, mirasçı.” 

kalfa (<Ar. halį fe) “1. Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı”: “Beyoğlu’nda Cadde-i kebir’de 
kunduracı kalfası olarak hayata girdi.” -H. E. Adıvar. 2. Ustalıktan yetişme mimar yardımcısı. 3. esk. 
Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan kadın. 4. esk. İlk okullarda hoca yardımcısı. 5. 
Çocukları evlerinden alarak okula, okuldan evlerine götüren kimse.” 

kanoy (Şor.) “En küçük erkek kardeş.” 

karağım (<ET karak ‘göz bebeği’, +ım) “Özb. Sevilen bir kimseye (çocuğa) kàräğım ‘göz bebeğim’ 
şeklinde hitap edilir.” 

kardeş (<ET karındaş <karın, +da, +eş) “Yaşça küçük olan çocuk.”, Azr. gardaş, Bşk. kärzäş, Kzk. 
karındas, Krg. karındaş; Çuv. kārındājım tuġba+m ‘üvey erkek kardeş’ (Li 1999: 84). 

kariyen kızardaş (Kmk. <karigenler) “Ebeyn kuzenlerinin oğlu.” (Li 1999: 191). 

kavluk (Çağ. kawluk) “Torununun oğlunun çocuğu.” (Li 1999: 219), bk. çawluk, nebire. 

kazak (<*kaz- ‘avarelik etmek, başı boş gezmek’) “Kazakistanda yaşayan halk.”, qazaq jastarı ‘Kazak 
gençleri’ (Koç 2003: 241), Çuv. hazah ‘evlenmemeiş, bekâr’ (Paasonen 1950: 50). 

kazandibi aynı zamanda bir muhallebi çeşidi, konuşma dilinde “son doğan çocuk”, bk. güz nebisi. 

kekey (<Far. kākā ‘zenci, köle; büyük erkek kardeş’) “Kardeş.” (Der. Söz. VIII: 2723). 

keleş (Tar. Söz.) “1. Yiğit, cesur, bahadır. 2. Pek yakışıklı, pek güzel.”: “Karac’oğlan eder okuyam 
yazam / Keleş değilim ki kervanlar bozam.” (Tar.  Söz 1996: 2405). 

kendi (çocuğum) “Öz.” benim kendi çocuğum, benim kendi kızım, benim kendi oğlum, benim kendi 
evladım vb. bk. doğan, öz. 

kenje (Kzk. <ET kängçi, “En sonuncu küçük çocuk” (Hazar 2005: 54). 

keregi cok (Alt. ‘gereği yok’) “Mec. Kız evlat.” (Naskali 1999: 106).  
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kereta (<Yun. kheraton ‘boynuz’dan, Argoda ‘karısı tarafından aldatılan erkek’), günlük dilde ayakkabı 
çekeceği anlamına gelir, “Küçüklere sevgi ile söylenen bir sitem sözü”, “Kimden yana bu kerata?” – Necati 
Cumalı. 

kerime (<Ar. kerįmę [çoğulu kerāim, mahdū’ karşılığı]), “Kız evlat.” (Devellioğlu 1997: 509). 

kerkenez (Zoo. Falco tinnunculus, Argo ‘aptal, hödük’), “Küçüklere gülümsenerek söylenen bir sevgi 
sözü”, “Sen kimsin lan kerkenez? Bir karış boyun var bızır kadar!” – İrfan Yalçın, Pansiyon Huzur (Aktunç 
2002: 117). 

kırkın (ET kırkın) “Genç kız, cariye” (Gabain 1988: 280). 

kıro ( <Kıp. T kırov <DLT kıraġu ‘kırağı, soğuk havalarda yaprakların üzerinde oluşan ince, küçük su 
tanecikleri’) “Anlam kaymasıyla kabalığı ifade etmek için ‘ulan’ şeklinde taşralı genç ve tecrübesiz erkeklere 
hitap”, “Ulan şuna bak, bayaa iyi oynuyor kıro, yenecek yavu!..” - Fakir Baykurt. 

kıvırcık Günlük dilde koyun ve marul için kullanılır, “Saçlarının şeklinden dolayı çocuklara söylenen 
bir sevgi sözü.” 

kız (<ET kız, urı oğıl ‘erkek çocuk’, kız oġıl ‘kız çocuk’), “Dişi çocuk”, Azr. gız, Bşk. kız, Çuv. hĩr, Hal. 
kį z, Krg. kıs, Trkm. gīz, Tuv. kıs, Yak. kīs.: “Ular kuş ünin tüzdi, ünder işin / Silig kız okır täg könil 
birmişin.” ‘Erkek keklik sesini düzenleyerek eşine sesleniyor / Gönül verdiği temiz kızı çağırır gibi onu 
çağırıyor.’; “Kara çumguk ötti sıta tumşıkın / Üni oglagu kız, täg yakın.” ‘Kuzgun ötüyor güneş ışını 
gagasıyla / Sesini nazik bir kızın sesi gibi cana yakın.’ (Türkay 1982: 115). 

Diğer Sözler: amca kızı, kız böceği, kızevi, kızkalbi, kız kardeş, kız kızan, kız kilimi, kız kurusu, kız 
kuşu, kızmemesi, kız oğlan, kız tavlası, kızlar ağası, kızlı erkekli, besleme kız, gelinlik kız, kız oğlan kız, 
kiralık kız, naylon kız, üvey kız, dayı kızı, denizkızı, elkızı, emmi kızı, hala kızı, kapak kızı, maça kızı, 
sokak kızı, analıkızlı. 

Deyimler: kız almak, kız beşikte – çeyiz sandıkta, kız gibi, kız istemek, kız kaçırmak, kız vermek, kızın 
gönlüne bırakmak, kızı kısrağı. 

Atasözleri: Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya kaçar ya zurnacıya. Kızım sana söylüyorum gelinim 
sen işit. Kızını dövmeyen dizini döver. 

Şahıs İsimleri: Ağkız, akkız, alakız, allıkız, altınkız, anakız, arukız, aygünkız, aykız, balkız, cankız, 
durkız, gelinkız, gülkız, hanımkız, hankız, haskız, karakız, kızhanım, kızımay, kızkına, sarıkız, sıylıkız ~ 
sıylihan “sayılan, değer verilen kız”, yeterkız. 

Deyim: Küçükle küçük, büyükle büyük olmak, büyüklü küçüklü. 

Diğer Sözler: Ana kuzusu, süt kuzusu, kuzucuğum, kızcağı <k ızçuk az (Tar. Söz.). 

kızan (<*kız+an, oġul+an gibi) “Erkek çocuk; delikanlı”, kız kızan ‘çoluk çocuk’ (Tar. Söz). 

kızbozbala (Kzk.) “Kızlar, delikanlılar; gençler.” (Hazar 2005: 437). 

kız oğlan kız “Bakire.” 

koltu (Alt.) “Gelin.” (Naskali 1999: 136). 

kopil (Argo <Rom. copil) “Çocuk; yeti yetme, yeni ergen; eskiden müslüman olmayan, azınlık çocuk ve 
gençler için kullanılırdı” (Aktunç 2002: 189). 

koşşı (Kkp, Nog. <*koşçu ‘yardıma koşan’) “Genç yardımcı.” (Li 1999: 165). 

koşundaş (ET koşundaş (<Tar. Söz. koş-un ‘saf, askerlik dizisi’ +daş ) “Askerlik arkadaşı, saf 
arkadaşı.”, “… Altı yüz yiğidiyle bizim sefere me’mur oldukta; hemen hakir koşuniyle bile koşundaş ve sırdaş 
ve koldaş olup…”  (Tar. Söz. 1996: 2673). 
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kömekçi (<kömek ‘yardım’) “Yardımcı.”, Azr.  kömekçi, Kzk. kömekşi. 

köpün (OT <Moğ. köbün ~ kübegün ‘oğul; santrançta piyon’) “Çocuk, oğul.” (Li 1999: 202). 

körpe “Çocuk.” (Sami 1998: 518), bk. taze. 

kötükçe (Azr.) “Torununun torunu.” (Li 1999: 224). 

kuka (S Uyg.<Çin. kaka) “Erkek kardeş.” (Li 1999: 166). 

kunçuy (ET kunçuy <Çin. kung-chu) “Prenses” (Gabain 1988: 284). 

kurdaş (Çağ. kurdaş) “Erkek yeğen.” (Li 1999: 215). 

kustı (Bşk. kustı <*kuçtı ‘dost, arkadaş’) “Küçük kardeş.” (Li 1999: 165). 

kuş cücüğü (Der. Söz. kuş cücüğü ‘küçük, körpe’) “Halk. Kuş yavrusu analamına gelen bu söz, 
çocuklar için de kullanılır.” 

kuşak “Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, 
jenerasyon”: “Bugünkü kuşak benim kuşağımın bir hikâyesini dinlemelidir” - F. R. Atay. 

kuzen (Fr. cousin) “Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen.” (Li 1999: 179). 

kuzin (Fr. cousine) “Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen.” (Li 1999: 179). 

kuzu “Okşamalık, yalvarma, dikkat çekme anlamlarını taşıyan bir ünlem.”, daha çok (kız) çocuklar için 
kuzum şeklinde kullanılır. 

küçük “Çocuklara seslenirken kullanılan bir ünlem.”, Küçük Sevgili (çocuk romanı) -K. Tuğcu. 

küçük bey “1. Evin küçük erkek çocuğu. 2. Çıt kırıldım, şımarık genç: “Küçük bey, bizimle birlikte sen 
de söylesene!” - O. C. Kaygılı. 

küçük hanım “Evin kızı veya genç gelini.”: “Küçük hanımların bayram hediyesi zevklerinin bütün 
incelikleriyle uygun olacaktır.” -H. Uşaklıgil. 

küçüklü büyüklü “Küçüğü de büyüğü de birlikte.” : “Küçüklü büyüklü bütün aile bize geldiler.” 

küreken (T Lhç.) “Damat.”, Azr. küreken, Trkm. kööreken. 

lala (Hal. lāla) “Erkek kardeş.”, Der. Söz. lala ~ lele ‘kız kardeş; deli kanlı; baba’, leleş ‘ağabey’ (Li 
1999: 165). 

levent (<Farsça levend) 1. Osmanlı donanmasında ve kıyılarındagörev yapan asker sınıfı: "Kıyıdaki 
barakadan bizim leventler birerbirer çıkıp denize dalarlardı."- C. Uçuk. 2. sıfat Uzun: "Kuvvetlebüyüyen 
levent kavaklardan başlar; sırasıyla meşe, ayva, köknar ve çamlarlabiterdi."- S. F. Abasıyanık. 3. sıfat, 
mecazi anlamı “Boylu boslu, yakışıklı (kimse, genç). 

mahdum (<Ar. mahdūm [hidmet’ten]), “Oğul, evlât [aslı ‘hizmet edilmiş’ mânâsınadır].”, (Devellioğlu 
1997: 566). 

manık Kedi yavrusu anlamındaki bu kelime halk ağzında çocukları severken “seni manık” şeklinde 
kullanılr. 

mektep çocuğu “Öğrenci, okul çocuğu.”, Argo “Acemi, toy.” 

meri (Der. Söz. ‘dişi keklik’), “Eskiden halk ağzında ‘genç kız’ için de kullanılırdı.”, bk. piliç. 

mirasçı (<Ar. + T mį rās+çı) “Ölenin kalan malına kanunen hakkı olan.” 
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muavin (<Ar. mu‘āvin) “Yardımcı., bk. yaver. 

muhallebi çocuğu (<Ar. + T haleb ‘süt’, çocuk+u) “Nazlı büyütülmüş çocuk.”: “Burnundan ataş 
saçarak alay komutanına muhallebi çocuğu bir ihtiyat zabitini rapor ediyor.” -A. İlhan, bk. bisküvi çocuğu. 

muzır (<Ar. mużirr ‘zararlı’) “Her şeyi bozan, karıştırarn çocuk.” 

naaday (Alt. <Moğ.) “Kukla, bebek.” (Naskali 1999: 136). 

nebire (<Ar. nebįr, erkek torun nebį r, kız torun nebirę), “torun” (Devellioğlu 1997: 814), Özb. nevere, 
äbirä, äbirä-näbirä ‘torunun çocuğu, çewärä ‘torununun torunun oğlu’; Kzk. nemere aga-ini ‘beyn 
kuzenlerinin oğlu’; Krg. öbürö-çübürö ‘torunun çocukları’; Uyg. äwrä ‘torunnun oğlu’, näwrä äwrä 
‘gelecek kuşaklar’ (Li 1999: 212); bk. sıbt. 

nebise (<Ar. nebį sę) “Kız torun.” (Devellioğlu 1997: 814). 

nesil (<Ar. nasl) “soy” (Kaçalin 2006: 323), Azr. äsil-näsil, Bşk. näsil-näsäp, Özb. näsl, Tat. näsil, 
Uyg. näsil. 

nesep (<Ar. neseb) esk. “Soy, baba soyu.”, neseb-i gayri sahih ‘kanunî olmayan birleşme sonunda 
doğan çocuk’, neseb-i sahih ‘kanuna uygun bir evlenme sonunda doğan çocuk’, bk. piç. 

netirge (<Ar. natį ca) “Torununun çocuğu.” (Der. Söz. XII: 4605). 

nevale (OT newāle <Ar. nevālę ‘bağış’) “Torun.” (Li 1999: 224). 

neveste (Alt. <Rus.) “Gelin.” (Naskali 1999: 137). 

nevreside (<Far. nev ‘yeni’ + resį dę ‘yetişmiş’) “Yeni olgunlaşmaya başlamış, genç, tâze (Devellioğlu 
1997: 830), Mecmua-i Nevresdigan (1881 yılında çıkan okul dergisi), Kzk. näreste ‘bebek’, Krg. nariste 
‘bebek’,  Tat. narasıy ‘bebek’, Uyg. naresidä ‘bebek’. 

nimkâr (<Far. nį m ‘yarı’ + kâr ‘iş’) Uyg. nimkar ‘çırak’. 

nokta (Argo <Ar. nokt ą ) “Çocuk, küçük çocuk, ufaklık.” (Aktunç 2002: 222). 

nur topu (<Ar. + T nūr ‘ışık; ilahi kaynaktan gelen parlaklık’, top+u) “Sağlıklı, çok güzel ve temiz 
(çocuk, bebek): “Oğlan nur topu gibi idi.”  -P. Safa. 

oçhuh (Sal. ōçhuh) “Oğul.” (Li 1999: 203). 

oğlan (<DK oġlancuk, <oġ+ul+an+çuk) “oğul”. (Kaçalin 2006: 324), oġlan uşak ‘çoluk çocuk’, 
oġlancuk ‘küçük çocuk’ (Tar. Söz.), Uyg.. oğultay, Kum. oglan ‘oğlan, yardımcı, hizmetçi’ togırgan oglan 
çuprakka çulganmış ‘yeni doğmuş çocuk kundağa sarılmış’ (Grönbech 1992: 142), Çuv. ulan ‘mızraklı 
süvari’<Tat. (Li 1999: 198), ōlan, ōlancık (Gülsevin 2002: 375). 

oğlangu (ET oġlangu) “Çocuk gibi muamele edilen, nazik, şımarık.” (Gabain 1988: 288). 

oğo (Yak. oġo <Moğ. ökin ‘kız evlat’) “Çocuk, evlât” (Vasiliev 1995: 55, 84), (Li 1999: 198). 

oğul I (<DK oġul, <oġ+ul+an) “çocuk”. (Kaçalin 2006: 324); batman [oğul] (<Soğd.) “7,697 kg.’lık 
ağırlık ölçüsü” (Kaçalin 2006: 309), “batman, yöreden yöreye değişen bir ağırlık birimidir. … İran’da 2,9 
kilo tutardı. 2,9 kilo ağırlık bir bebeğin ağırlığına denk düşebilir.” (Özçelik 2005: 58), Kzk. uğul ~ ul, Krg. 
ūl, Özb. oğıl, Tat. ul., Yak. uol ~ ogo ‘çocuk’ <*og ‘nesil’; Çuv. hurĭntaş ıvĭl ‘erkek yeğen’. (Li 1999: 
21216), Nog. uwıl; Gag.; Tuv., Kırg., Hak. ōl; Çağ. ogul “Avrat erine derler şoy (kadının kocası) manasına 
ki Mecnun ve Leyli’de Mecnun’un atası vefat idicek anası halinde kelür: Beyit; Bir Yandın ogul yam u 
şikenci / Bir yandın abuşka der u renci (Bir yandan oğul uşak tasası ve üzüntüsü, bir yandan kocanın derdi)” 
(Atalay 1970: 1). 
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Diğer sözler: amca oğlu, oğul balı, oğulduruk, oğullanma, oğullanmak, oğullu, oğulluk, oğul otu, oğul 
uşak, oğul oğul, oğulsuz, sütoğul, üvey oğul, âdemoğlu, dayı oğlu, amca oğlu, çapanoğlu, dayı oğlu, el oğlu, 
emmi oğlu, hala oğlu, herifçioğlu, hinoğlu, insanoğlu, kişioğlu, köpek oğlu, köpoğlu, kuloğlu, köpekoğlu, 
köpoğlu, ölmezoğlu, sultanoğlu, yokoğluyok. 

Şahıs İsimleri: (Erkek çocuklara konulur.) Eroğul, karaoğlan, köroğlu, oğulbalı, oğulbaş, oğulbay, 
oğulbey, oğulcan, oğulçak, oğultan, oğultekin, oğul türk, özoğul. 

Diğer kelimeler: Paşa paşa, paşazade, paşaağa (Der. Söz.), oġul oġlancuk  ‘çoluk çocuk’. 

oğul II “Arıların baharda çıkardığı yavrular.” (Der. Söz. IX: 3269). 

oğulcuk  “1.Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme ve okşama biçimi. 2. Döllenmiş yumurtacığın 
gelişmeğe başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyo. 3. Bitki tohumlarında 
bir kökçük ile bir filizcikten oluşan ana bölüm.”   

oğulduruk  Birinci anlamı ‘döl yatağı’, “Sülâle, oğul ve torun gibi kimseler”. 

oğulluk (Tar. Söz. oġulluk) “Üvey oğul, evlatlık.” 

oğuş “Erkek çocuk.” (Der. Söz. IX: 3272). 

okul çocuğu “Öğrenci.”, bk. mektep çocuğu. 

olma (<ET bolma, boġaz bol- ‘gebe olmak’) “Doğma, doğmak.”: “Filandan olma filan oğlu.” bk. 
kendi, öz, doğma. 

omak (<Moğ. omaġ ‘kabile’) “Soy, akraba.” (Li 1999: 61, bk.Courteille 1870). 

orospu çocuğu (<Far. + T rūspi ‘fahişe’, çocuk+u) “Serseri, haylaz, hinoğluhin, hilekâr, kalleş.” 

orostopol (Argo) “Alçak, orospu dölü, kahpe çocuğu.”: “Serseriler! Kopuk puştlar! Orostopollar!” -H. 
Aktunç (Yalan Oldu Dünya), (Aktunç 2002: 226). 

otrulmuş kız (<ET oltur- ‘oturmak’) “Evlenme çağı geçmiş yaşlı kız.” (Der. Söz. IX: 3295). 

oynaş “Aralarında toplumca hoş karşılanmayan ilişkiler bulunan kadın veya erkekten her biri.”, Alt. 
oynoş “Sevgili.” (Naskali 1999: 142), bk. âşıktaş, sevgili. 

ögük (ET öġük) “Sevgili.”, ög ‘anne’ (Gabain 1988: 290). 

öğrenci “Talebe, şakirt”, Bşk. öyrensik ‘çırak’, Tat. öyrençik ‘çırak’, Yak. üöreneeçi. 

ölke “Soy, kabile.” (Der. Söz. IX: 3332). 

öksüz (<ET ög ‘ana, üvey ana’ + süz)“Anası olmayan (çocuk): “Nihayet iki saat uzakta bir köyde öksüz 
bir kız bulundu.” - Ömer Seyfettin, Bşk. ükhiz. 

öndirşin (Kzk. <öndir ‘güzel’, +şin ‘daha çok hayvan adları yapar’, <*ön ‘görünüm’) “Genç.” (Hazar 
20005: 177). 

öre (Lehç.) Hak., Şor ööre ‘kız arkadaş’, Çul öle ‘kız kardeş’ (Li 199: 178). 

ören (Kzk.) “1. Sülale, akraba. 2. Genç’ (Hazar 2005: 457). 

örimtal (Kzk.<örim+tal <*ör-üm) “1. Çocuk, genç. 2. Örme, örgü.”: Kzk. örmdey ‘tay, körpe, çok 
genç’ (Hazar 2005: 177, 457). 

öspürüm (<T ös- ‘büyümek’, -pür- = -kür- ‘çatı eki’, +üm) Kırg. öspürüm “Yetişmiş genç, (14-15 
yaşında çocuk)” (Yuhadin 1994: 616). 
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öz (<ET öz ‘kendi’) “Aynı anne ve babadan olma.” öz çocuk, öz evlat, öz kardeş, öz kız, öz oğul, bk. 
doğan, kendi. 

paşa (<Far. pādi+şāh <E Far. pāti ‘efendi’, bk. Nişanyan 2003: 342), Albaydan üstün rütbeli asker 
unvanı olan bu sözcük “uslu çocuklar için kullanılır”: “O ne paşa çocuk.”, ilk kez Orhan Bey’in oğlu 
Süleyman Paşa için kullanılmıştır (Nişanyan 2003: 352). 

pedo (<Fr. pédo) “Çocuk.”, pedodonti ‘çocuk diş hekimi’, pedelog ‘çocuk bilimci’, pedoloji ‘çocuk 
bilimi’, pediyatri <Fr. pédiatrie “Çocuk hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı”. 

pehlivan (<Far. pehlevān) “Boylu poslu, güçlü kimse.”: “Pehlivan yapılıydı, fakat yüzünü tam 
göremedim.” remedim.” -R. H. Karay. 

piç (<Far. pį ç ‘tahrif, bozma, çarpıtma’) “Anası ile babsı arasınad evlilik bağı olmadan dünyaya gelen 
çocuk.”, bk. nesep. 

pidze (Çul. pidze ~ piya) “Hala; kız yeğen.” 

piliç (<Yun. *pulítsi ‘yavru kuş’, Argo) “Genç, güzel, alımlı kız.”, bk. meri, (Nişanyan 2003: 358). 

prematüre (< Fr. prématuré) “Vaktinden önce erken doğmuş bebek.” 

prens (<Fr. prince) “Hükümdar ailesinden olan genç erkeklere verilen unvan”. 

prenses (<Fr. princesse) “Hükümdar ailesinden olan kadın ve kızlara verilen unvan”. 

pur (<Far. pûr [çoğulu pūrān]) “Oğul.” (Devellioğlu 1997: 868). 

püser (<Far. püser [çoğulu püserān]) “Oğul, erkek çocuk” (Devellioğlu 1997: 870). 

reşit (<Ar. reşį d) “Ergin.” (Devellioğlu 1997: 1065). 

rüşeym (<Ar. ruşeym) “Oğulcuk.” 

sabi (<Ar. sabį [asbiye, sasbye, sıbyān, sıbvān, sıbye, subye çoğul şekilleri]) “henüz memeden 
kesilmemiş erkek çocuk; üç yaşını tamamlmayan erkek çocuk” (Devellioğlu 1997:905), Tat. sabıy. 

saçı bitmedik yetim “Doğalı çok olmamış yetim.” 

saçı uzun aklı kısa “Kadınları aşağılamak için kullanılan bir söz.”: “Ona oğluna olduğu kadar 
güvenmiyor. Kız çocuğu bu, ne kadar okusa da, saçı uzun aklı kısa olur der. 

safinaz (<Ar. + Far. sāfį + nāz) “Çizgi film kahramanından hareketle saf ve ince, nazik kızlar için halk 
arasında kullanılan bir söz”. 

sallah (Trkm. salla- ‘bırakmak’) “Evlenmemiş bekâr.” âr.”, sallah gez- ‘evlenmemiş olmak.’ (Tekin 
1995: 558). 

samrak (Çuv. śamrăk) “Genç.” 

seme (Far. seme) “Sersem, şakın”, halk ağzında daha çok genç erkekler için kullanılır, seme tavuk 
‘ahmak kimse”, Der. Söz. semele- ‘sersemlemek’. 

serçe (Argo <DLT Oğz. seçe ‘serçe kuşu’) “Küçük kız, küçük oğlan çocuk.” (Aktunç 2002: 256). 

serseri (<Far. serserį) “Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, avare”, “Hayran Baba’yı bir serseri 
ile birlikte temizlemişlerdi”, -F. R. Atay, daha çok gençler için kullanılan bir sözcüktür, bk. kabadayı, hayta. 
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sevgili (<ET *säb-gli bk. Gabain 1998: 52) “Sevilen ve aşık olunan kimse.”, ET säb- ‘sevmek’, 
säwiglig ‘sevimli’ (Gabain 1998: 293), Bşk. höyöklö, Kzk. süyikti, Krg. süyüktǖ, Özb. sevikli, Tat. söyikli, 
Trkm. söyğüli, Uyg. süyümlük, bk. aşıktaş, oynaş. 

sıbt (<Ar. sıbt  [çoğulu esbāt , sıbteyn ‘iki torun’]) “Torun.”, bk. nebire. 

sıçırık (Argo) “Velet, çocuk.” (Aktunç 2002: 256). 

sıgar (~ sigar <Ar. sıgar) “Küçüklük, ufaklık.”  (Devellioğlu 1997: 952), Garâibü’s-Sıgar ‘küçük 
gariplikler’ “Ali Şir Nevayi’nin 20 yaşına kadar yazdığı şiirlerinin içinde bulunduğu divânının adı.”  

sırgalcı (Alt.) “Gelin.” (Naskali 1999: 136). 

sidikli hallaç (<T + Ar. sidik ‘idrar’ +li hallāç ‘yünü, pamuğu yay gibi bir araçla kabartan kimse’) 
“Altını sürekli ıslatan küçük çocuk, daha çok kız çocukları için kullanılır.” 

singil (ET) Alt. sıyın, Bşk. hiñli, Çuv. şĭllĭm, Kzk. siñli, Krg. ece-siñdi, Özb. singil, Tat. siñil, Uyg. siñil 
‘Küçük kız kardeş, bacı.”; silik ‘kız kardeş’ <siñgil (Der. Söz: 3634), (Li 1999: 176). 

sirke saçlı (sirke ‘bit yavrusu’) “Eskiden bakımsızlıktan dolayı küçük kız çocuklarının saçına bit 
düşerdi, bundan dolayı kız çocuklarına hitap edrgen bir sevgi ifadesi olarak kullanılır.” 

so (Sal.) “Erkek yeğen.” (Li 1999: 215). 

sokak çocuğu (<Ar. + T zukāk çocuk+u) “Vaktini genellikle sokaklarda geçirip eğitimden yoksun 
kalmış çocuk.”: “Sokak çocuklarını bir muzırlık yapmasınlar diye mektep çocukları gibi ikişer ikişer tabura 
sokarak bahçeden geçirdi.” -R. N. Güntekin. 

sokak kızı “Kötü yola düşmüş kadın veya kız.” 

songu (Tuv. soñġu) “Sonraki, üvey.”: soñġu kadayınıñ oġlu ‘sonraki kadının oğlu, baba için üvey oğul’. 

sop (<Ar. sulb) “Soy.” (Kaçalin 2006: 326). 

soy (<*sō ‘arka, geri’ <Çin. so ‘zincir’) “Nesep.” (Kaçalin 2006: 326). 

subay (<ET sü ‘ordu’, bay ‘zengin’), Azr. subay “Bekâr.” 

sunnen (Sal. oġıl sunnen <Çin. sūn ‘torun’) “Torununun oğlu.” (Li 1999: 224).   

sunzi (Lehç. <Çin sūnzi) Sal. sundzı, Uyg. sunzi “Erkek torun.” (Li 1999: 222). 

surus (Yak. <yurç) “(Ablaya karşı) küçük erkek kardeş.” (Li 1999: 166). 

sübyan (Osm. sıbyan <Ar. sibyān [sabį’nin çoğulu]) “Çocuklar” (Devellioğlu 1997: 948), Argo sübyan, 
sübiş ~ sübüş “çocuk, küçük yaştaki kimse; yeni yetme” (Aktunç 2002: 264); sübyan koğuşu ‘tutuk evlerinde 
suçlu çocukların bulunduğu bölüm’. 

sülün (Zool. phasianus colchicus) “Boylu boslu, yürüyüşü genç, güzel kız.”, Der. Söz. sügü, süğün, 
sülün ‘buzağı’. 

sünnet çocuğu (<Ar. + T sunnet ‘erkeklik organının ucundaki derinin çepe çevre kesilmesi’, çocuk+u) 
“Sünnet edilmiş veya edilecek çocuk.”: “Yaralı asker biraz sünnet çocuklarını andırıyor.” -Y. K. 
Karaosmanoğlu. 

süt çocuğu “Sütle beslenen çocuk, bebek.” 

sütkız “Bir kadının kendi çocuğu değilken emzirdiği ve kocasıyla birlikte evlat olark benimsediği kız 
çocuk.”: “Siz bizim hanımefendinin ölen kocasının erkek kardeşinin süt kızı imişsiniz.” -P. Safa.  
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süt kuzusu Mec. “1. Çok küçük çocuk, bebek, yavru. 2. Çok nazlı büyütülmüş kimse.” 

süyek (Alt. söök <Moğ. süñük ‘kemik’) “Kuşak.” (Naskali 1999: 157), Özb. àk süyek ‘soylu kimseler’, 
Türkçede halk ağzında sınıkçı ‘kırıkçı’ <sınık ‘kemik’ < süñük. 

şabi (ET <Çin. sha-mi) “Buda dinine mensup, şakirt, öğrenci” (Gabain 1998: 295). 

şakirt (Far. şāgirt) “Öğrenci, çırak.”, “Dedeye -yeni şakirdiniz efendim- diyerek çekilip gidince kız 
odanın ortasında kala kaldı.” -H. E. Adıvar, Azr. şākirt ‘çırak’, Kzk. şäkirt ‘çırak’, Krg. şakırt ‘çırak’, Özb. 
şàgird ‘çırak’, Trkm. şääğirt ‘çırak’, Uyg. şagirt ‘çırak’,  bk. öğrenci, talebe. 

şanı (Alt.) “Kuzen veya kuzin oğlu.” (Li 1999: 188), Alt. şanı ‘amca çocuğu’, Alt. çanı ‘üç göbek 
geriden akraba’ (Naskali 1999: 70, 161). 

şebab (<Ar. şebāb) “Gençlik.” : “Geçer şebâbımızın en güzîde eyyâmı / Hayatı anlayarak atamadan bu 
evhâmı”, “Devlet batacak! İşte bu öldürdü şebâbı / Git yokla da bak, var mı kımıldamaya tâbı?” -M. Akif 
(Safahat: 466, 346), şebâbet ‘gençlik yılları’; Beytüşşebâp (beytü’ş-şebāb <Ar. beyt ‘ev’ + şebāb ‘gençlik’) 
“Şırnak ilinin bir ilçesinin adı”, Nevâdirü’ş-Şebāb ‘nadir bulanan gençlik’ “Ali Şir Nevayi’nin 20-35 yaş 
arasında yazdığı şiirlerinin bulunduğu bir divânının adı.” 

şebek (<Ar. şebbāk, Zool., Mec.) “Çirkin, arsız (kimse/çocuk), bk. talebe, öğrenci. 

şehir çocuğu “Diyarbakır halk ağzında argo konuşan çocuklara denir.” 

şehzade (<Far. şeyhzādę) “Hükümdar oğlu, prens.” 

şopar (Çing.) “Çingne çocuğu, oğlan”, “Çalgı sesini duyan bütün şoparlar çadırlardan fırlayıp 
çevremizi kuşatıyorlardı.” -O. C. Kaygılı. 

şovşak (Argo şörşak ~ şövşak, bk. çorsak) “Çocuk.” (Aktunç 2002: 269). 

şöpşek (Kzk.) “Torununun torunu.” (Li 1999: 224). 

şümşük “Yaramaz çocuk.” 

talebe  (<Ar. t alebe) “Öğrenci”, bk. şakirt, öğrenci. 

taze (Far. tāze,  mec.), “Genç kadın”, “Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor.” Ö. Seyfettin. 

tekin (<ET tegin ~ tigin) “Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük 
oğlu”. 

telekız (<Fr. télé + T kız) “Telefonla iletişim kurark fuhuş yapan (genç) kadın.” 

tertip (<Ar. tertį b) “Askere alınma dönemleri aynı olanların birbirlerine hitapları.” 

terütaze (<Far. ter + tāze) “Çok taze, körpe.”: “Frenk illerinde … tenorların akbabaya dönmüş, 
kartlaşmışlarına bile terütaze kızlar gönül verirlermiş.” -R. H. Karay. 

tıfıl (<Ar. t ifl) “Küçük çocuk”. 

tımık (Alt.) “Yeni doğmuş bebek.” (Naskali 1999: 176), bk. yeni doğan. 

timsah (Argo) “Yakışıklı erkek gençler için kullanılır.” 

tinerci (<İng. + T thinner ‘Boyanın yoğunluğunu azaltan sıvı inceltici’, +ci) “Tineri soluyarak 
ciğerlerine çeken sokak çocukları.” 

tohum (<Far. tohum ‘tane’) “mec. Soy sop, döl, nesil, sülâle.”: “Tohumu kurudu.”, Uyg. tuhum ‘soy’, 
Özb. tuhım ‘yumurta.’ 
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tokmakçı (Der. Söz. tokmakçı ‘yolsuz birleşmelere aracılık eden kadın.’) “Hlk. Jigolo.”,  

tombalak (<*tom ‘yuvarlak’) “Kısa boylu, şişman, tıknaz,  ve tobulca: “O, o zaman vara yoğa gülen 
tombalak bir çocuktu.” -R. N. Güntekin. 

toraman (Der. Söz. torum ‘deve yavrusu’ şekli +an ekiyle genişlemiş) “İriyapılı bir genç”. 

torun (<Erm. t’oŗn) “torun, çocuğun çocuğu”, ET torum “deve yavrusu” sözcüğü İrani bir dilden alıntı 
olmalı (Nişanyan 2003: 462), Bşk. toron ‘erkek torun’, toronsa ‘kız torun’ (Li 1999: 222). 

tosuncuk “Olağandan iri doğmuş bebek.”  

toy “Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan, çaylak: “Meslektaşlarım, kim bilir, beni ne kadar 
bilgisiz ve toy bulacaklardı?” –Y. K. Karaosmanoğlu. 

tüvenşer (Nog. tüwenşer <Moğ. toġonçer) “Torununun çocuğu.”, Bşk. tıwa ‘torununun erkek çocuğu’, 
Krg. toġonçor ‘torununun çocuğu, kızın torunu’ (Li 1999: 222). 

uka “Küçük erkek kardeş” Özb. üke, Uyg. uka. 

urı ogıl (ET KTD24, BKD20, BKD7) “Erkek evlât.” (Tekin 1988: 178), orı ‘erkek, genç’ (Gabain 1988: 
289). 

ufaklık “Küçük çocuk; çocuklar için kullanılan bir seslenme sözü.” 

unık (Lehç. <Rus. vnúçka) “Torun.” Gag. unuka, Krg. nunçka ‘kız torun’, Çuv. mĭnuk  (Li 1999: 224). 

urdus (Dol. <Moğ. uridus ‘atalar’) “Torunlar.” 

urluk (<ET urluk) “Tohum; mec. soy-sop.”: Orhun Abideleri’nde uruġsırat- ‘dölsüz bırakmak’, Kar. 
urluk, Çuv. vĭrlĭh (Li 1999: 54). 

urpak (Kzk.) “Göbek, evlât, nesil.” 

uruk (T Lhç. <ET urug) “Soy, nesil.”, Bşk. zat-ırıv, Kzk. ruv-taypa, Krg. urū ~ uruk, Özb. uruğ, Tat. 
zat-ıru; Tuv. uruġ ‘çocuk (Li 1999: 206). 

uşak (<uyşak <uwşak ~ ufşak <ET ubşak ‘ufak, ince’, <*yub- ‘incelmek’), “Çocuk”, Der. Söz. uşak 
‘kuzusu ölen sağılır koyun’, uşak devşek ‘çoluk çocuk’, DLT uşak oglan ‘küçük çocuk’, (Sertkaya 2006: 53). 

uya (OT ‘hısım, kardeş’) uye ‘kız kardeş’ (Der. Söz. XII: 4789), Özb. iyä,  Trkm. uya ‘küçük kardeş’. 

üç doğan (Tat., Bşk. <Rus. çeviri troyúrodnıy) “Yaşça büyük oğul.” (Li 1999: 189), bk. iki doğan. 

ürünli (Çağ. <Moğ. üre ‘tohum’) “Erkek torun.” (Li 1999: 215), Alt. üren ‘1. çocuk, 2. tohum’ (Naskali 
1999: 198).  

üvey (<ET ögey, ög ‘anne’) “Yalnız yasaca akraba sayılan, aralarında kan bağı bulunmayan, öz 
olmayan.”, “Mısır’dan beri bana dadılık eden Hadiye isminde bir genç kızın üvey kardeşiydi.”, -Y. K. 
Karaosmanoğlu, Alt. ööy  ‘sıhrî akraba’, Azr. ögey, Bşk. ügäy, Kzk. ögey, Krg. ögöy, Özb. ögäy, Tat. ügäy, 
Trkm. övey, Uyg. ögäy, bk. songu. 

Diğer kelimeler: üvey çocuk, üvey evlat, üvey kardeş, üvey kız, üvey oğul. 

vâris (<Ar. vārį s ) “Kendisine miras düşen, mirasçı, kalıtçı”. 

velet (<Ar. veled [bk. evlād, vld kökünden viladet, mevlid “doğma, doğurma”, vālide “doğuran kadı”] ) 
“Çocuk, erkek evlâd, oğul” (Devellioğlu 1997:1146), telet velet ikileme. 

Atasözü: Yetimi okşamışlar, vay sırtım demiş; Saçı bitmedik yetim. 
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yad oğul (Tar. Söz.) “Evlatlık, üvey oğul.”: “Kimisi istemezken verir evlat / Kimisi ister ana yad oğul 
eyler.”  -Niyazi (Tar. Söz. 1996: 4191). 

yakın (<Sarı Uyg. yakın <ET yak- ‘yaklaşmak’) “Gayri meşru sevgili.” (Li 1999: 61). 

yakışıklı “Güzel gösterişli (erkek)”.: “Genç bir adamdır, ama hiç de yakışıklı sayılmaz.” -Y. K. 
Karaosmanoğlu, bk. levent, flinta. 

yaramaz “Haşarı çocuk”; “Annesine bakabilmek için akşama kadar elliye yakın yaramazın kahrını 
çekiyordu.” -R. N. Güntekin. 

yardımcı “Yardım eden kimse.”, Başk. yädemsi ‘kalfa’, Kzk. järdemşi ‘kalfa’, Tat. yärdemçi ‘kalfa’. 

yaş (<ET yaş ‘taze, genç’ <*yāş) “Genç.”, Bşk. yäş ~ yäş-yilkinsäk [yilkinsäk <* ilk ‘başlangış’, +in, 
+säk], Bşk. yäş üsmir ‘delikanlı’ [üsmir <ös- ‘büyümek’ bk. Krg. öspürüm], Karç-Balk. caş ‘oğul’, Kkp. caş 
‘konuşanın dilinde oğul’ (Li 1999: 203).; Kzk. jas, Krg. caş, Özb. yàş, Tat. yäş ~ yäş üsmir, Trkm. yāş, Uyg. 
yaş. 

yaver (<Far. yāver) “1. esk. Yardımcı. 2. Emir subayı.” 

yavru (ET *yavrıġ ‘zayıf şey, zavallı’ <yavrımak ‘zayıflamak, kötülemek’ <*yav ‘kötü’), “yeni doğmuş 
hayvan veya insan yavrusu” (Nişanyan 2003: 493), “Çocuk, evlat.”: “O zaman gördü ki, küçük çocuk 
memleketlisi mini mini yavru ağlıyor.” -R. H. Karay, Görmeyen Yavru (çocuk romanı) -K. Tuğcu. 

yavru kuş (Argo.) “Küçük yaşta kız; çok genç kız.”: “İri iri simsiyah gözler. Yavru daha şerefsizim.” -
O. Kemal, (Aktunç 2002: 306). 

yavşak (Argo <ET *yavsı ‘bit yavrusu, böcek yavrusu, sürfe, kene’ bk. Nişanyan 2003: 493), “Çocuk, 
erkek çocuk, kız çocuk; edilgen, eş cinsel (oğlan, erkek).” (Aktunç 2002: 306). 

yavuklu “Sevgili.” 

yedi “Yedi sayısı yediden yetmişe ‘küçükten büyüğe herkes’ şeklinde zamir olarak kullanılır.” 

yeğen (<ET yéğen ‘kız kardeşin çocuğu’) “Birine göre, kardeş, amca, hala, dayı veya teyzenin çocuğu”: 
“Ama yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur.” -T. Buğra., Alt. d’ēn ‘erkek yeğen’, Bşk. yiyän, Hak. çēn 
‘yeğen, torunların torunları’, Kzk. jiyen, Özb. ciyän, Trkm. yeğen, Uyg. ciyän, Yak. siän ‘erkek torunlar’ (Li 
1999: 213), Kkp. şıkan, Yak. sıgan (<*çıkan) (Li 1999: 182), Yak. sıgan ‘kız torununun çocukları’ (Li 1999: 
191), Alt. açı sıyın ‘ağabeyin kızı’ (Naskali 1999: 20). 

yeni doğan “Hastahanelerde yeni doğmuş olan bebeklere ve bu bebeklere bakan bölüme verilen addır.”, 
Bşk. yañı tıvğan ‘bebek’, Tat. yaña tuğan ‘bebek’, bk. tımık. 

yeni yetme “Ergen”: “Oğuz töresini yeni yetmelerimizin kulağına iyice koyun.” -N. Araz. 

yerçin (Çuv. yerçĩn) “Üvey.”: hır yerçĩn ‘üvey kız’, ıvĭl yerçĩn ‘üvey oğul’, Kkp. yerşeñ bala (Li 1999: 
84). 

yetim (<Ar. yetį m) “Babası ölmüş olan çocuk”: “Açlarla, yetimlerle uğraşır ve … biraz nüfuzu varsa 
yalnız onlar için kullanırdı.” -F. R. Atay, Bşk. yätim, Kzk. jetim, Tat. yätim, Trkm. yetį m, Uyg. jitim ~jitim-
jitme. 

yetkin “Gerekli olğunluğa erişmiş olan (kimse).”, Kzk. jetkinşek ‘delikanlı’, Trkm. yetğincek 
‘delikanlı’. 

yetmen (DK yetmen <yetim+en, Ar. yatį m) “tanecik, yegâne, ayal, oğul, evlât, çoluk, çocuk.” (Kaçalin 
2006: 331). 
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yézne (Azr.) “1. Enişte, kız kardeşin kocası. 2. Damat.” (Altaylı 1994: 1250). 

yiğit (ET yigit) “Delikanlı, genç erkek”: “Yiğide ölüm geçine / Al beni zülfün ucuna / Sallanayım tel 
yerine.”  -Karacaoğlan, Bşk. yigit,  Kzk.- Uyg. jigit, Krg. cigit. 

yinak (Çul. <*yēnaġa) “Büyük kuzenin oğlu.” (Li 1999: 213). 

yımıl (Çuv.) yĭmĭl ‘küçük kız kardeş’ (Li 1999: 179). 

yosma  şen, güzel, şirin, albenili, çekincesiz, fettan (genç kadın), “Kaldırımdan bir yosma geçiyor” - 
Orhan Veli Kanık. 

yumurcak (<ET *yumbur ‘yuvarlağımsı nesne’, +ca ‘benzetme eki’, +ok ‘pekiştirme edatı’ [DLT 
yumur ‘hayvanların göden bağırasğı’; ET kumursġa ‘karınca’, Kır. qurmursqa gibi *yum murtqa 
<*yumburtqa, <ET yum- ‘kapatmak, top haline getirmek’]) “Yaramaz küçük çocuk.”: “Bizim yumurcaklar 
ağızları gibi açık o güzel gözleri yuvarlacık, verdiğim derse bakıyorlardı.” -T. Buğra. 

yuvluk (Trkm.) “Torununun torunu.” (Li 1999: 224). 

yük (Tar. Söz.) “Rahimdeki çocuk, cenin.”: “Sitervan [Far.]: Kısır olan dişi ki karnında yükü olmaya.” 
(Tar. Söz. 1996: 4753). 

zade (<Far. zāde ‘doğma, doğuş’) “Oğul, evlat”: “Şimdi bilmem ne zade namı altında, İstanbul’un en 
büyük zenginlerinden biriydi.” -Ö. Seyfettin. 

Diğer kelimeler: amcazade, asilzade, bendezade, beyzade, dayızade, halazade, haramzade, helalzade, 
hemşirezade, kibarzade, kişizade, paşazade, şeyhzade, teyzezade, bk. oğul. 

zamane çocuğu (<Ar. + T zamāne ‘içinde bulunulan zaman, dönem’, çocuk+u) “Çok bilmiş, akıllı 
çocuk.” 

zeybek “Batı Anadolu efesi.” bk. bahadır, dadaş, delikanlı, efe, kabadayı, kazak, yiğit,  pehlivan. 

zıpkın (<ET sap- ‘saplamak’, -kın gerilek benzeşme ile kelimenin şekli değişmiş, Der. Söz. zıpgın ~ 
zıpkın ‘büyük balıkları vurup çekmeye yarayan ucu çengelli mızrak; keçinin kuyruğundaki ince kemikler; 
meyve sırığı; işsiz’) Mec. “Çevik delikanlı.”: Zıpkın gibi çocuk. 

zıpır “Şımarık ve delice tavırlı, hareketlerinde ölçüsüz, delişmen”: “… zıpır bir oğlan …” -M. Ş. 
Esendal, zırtaboz (Argo): “Zıpır, delişmen”. 

zorık Niğde ağzında ‘piliç’, Güneydoğu ağızlarında (Cizre) “Çocuk.” 

 

A. Kısaltmalar: 

a) Dil ve lehçe kısaltmaları: 

Alt.: Altay Türkçesi 
Ar.: Arapça 
Arn.: Arnavutça 
AT: Ana Türkçe 
Azr.: Azeri Türkçesi 
Blk.-Krç.: Balkar, Karaçay Türkçesi 

Bşk.: Başkurt Türkçesi 
Çağ.: Çağatay Türkçesi 
Çin.: Çince  
Çing.: Çingenece  
Çul.: Çulım Türkçesi 
Çuv.: Çuvaşça 

Dol.: Dolganca  
E Uyg.: Eski Uygur Türkçesi 
Erm.: Ermenice  
ET: Eski Türkçe 
Fr.: Fransızca  
Hak.: Hakas Türkçesi 
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Hal.: Halaç Türkçesi  
Hlk.: Halk ağzı.  
K Tat.: Kazan Tatatcası 
Kıp. T: Kıpçak Türkçesi  
Kkp.: Karakalpak Türkçesi 
Koy.: Koybalca. 
Krg.: Kırgız Türkçesi  
Kzk.: Kazak Türkçesi 
Mac.: Macarca  
Mec.: Mecaz anlamı 
Moğ.: Moğolca 

Nog.: Noğayca  
O Far.: Orta Farsça 
OT: Orta Türkçe 
Özb.: Özbek Türkçesi  
Rom.: Romence 
Rus.: Rusça. 
S Uyg.: Sarı Uygur Türkçesi 
Sag.: Sagayca 
Sal.: Salur Türkçesi 
Şor.: Şor Türkçesi 
T: Türkçe 

T Lhç.: Türk Lehçeleri 
Tar. Söz.: Tarama Sözlüğü  
Tat.: Tatar Türkçesi  
Tel.: Teleüt Türkçesi 
Trkm.: Türkmen Türkçesi  
Tuv.: Tuva Türkçesi  
Uyg.: Uygur Türkçesi  
Yak.: Yakutça.  
Yun.: Yunanca  

 
b) Eser kısaltmaları: 
BKD: Bilge Kağan doğu cephesi 
DK: Dede Korkut 
DLT: Divanu Lügati’t-Türk 

Der. Söz.: Derleme Sözlüğü 
KTD: Kültigin Doğu cephesi 
KTK: Kültigin Kuzey cephesi 

Tar. Söz.: Tarama Sözlüğü. 

  
c) Diğer kısaltmalar: 
bk.: Bakınız vd.: Ve devamı Zoo.: Zooloji  
 
B. İşaretler: 
 
 a) Eklerde Kullanılan Ses İşaretleri: 
A: a, e. 
C: c, ç. 
D: d, t. 

G: g, k. 
I: ı, i. 
U: u, ü. 

Ø: Sıfır ek. 

 
 b) İşaretlerin Anlamları: 
(…): y, s, n gibi ihtiyari sesleri gösterir.. 
* : Tahmini şekli gösterir. 
- : Fiile bağlanmayı gösterir;  
    örnek cümlenin kime ait olduğunu gösterir. 
/: Ekin diğer şeklini gösterir. 
[]: Açıklamaları içerir. 
‘: Ayın sesini gösterir. 

‘…’: Anlamı belirtir. 
’ : Hemze sesni gösterir. 
“…”: Sözcüğün anlam açıklamasını belirtir;  
          alıntıları gösterir. 
+: İsime bağlanmayı gösterir. 
<: İşaretin açık tarafı sözcüğün geldiği şekli  gösterir. 

  
c) Transkript İşaretleri: 

ä: a-e. 
ā: uzun a. 
d: dh. 
é: kapalı e. 
ē: uzun e. 
ę: güzel h ile yazılan e ünlüsü (ه). 
ġ: erime öncesi görülen g sesi. 
h: kalın h (ح). 
h: hırıltılı h (خ). 
ĩ: kısa i ünlüsü. 
į: zun i (î) ünlüsü. 
k: kaf, kalın k (ق). 

ñ: nazal n (�). 
ō: uzun o ünlüsü. 
r2: r’leşme dönemindeki z’ye dönüşen r ünsüzü. 
s: peltek s. 
s: sad, kalın s. 
t’: th 
t : tı (ط). 
ū: uzun u ünlüsü. 
ǖ: uzun ü ünlüsü. 
w: vav-ı ma’dule. 
w: çift dudak v’si. 
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“NARNİA GÜNLÜKLERİ: ASLAN, CADI VE DOLAP” VE UR-FAŞİZM 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Şükran KARA 

 

Roland Barthes, 1978’de Collège de France’da verdiği derste, ülkesine egemen olmaya başlayan 
“tehlikeli” durumun bileşkelerini şöyle sıralamıştır: ideolojik bağlamda, küçük burjuvazinin güçlü tırmanışı; 
medya düzenini ele geçirerek orada hüküm sürmeye koyuluşu ve soylu değerlerin itilip kakılışı; entelektüel 
düşmanlığının semirmesi (…) (Barthes, 1978:309 ) Roland Barhes’ın ülkesi için tehlikeli olmaya başlayan 
bileşkeleri; hem “Narnia Günlükleri” adlı 7 ciltlik seride  hem de önceki metin Rowling’in  Harry Potter 
serisinde de bulmak olasıdır.  

İrlandalı yazar C.S. Levis’in tüm dünyada yüz milyon satan “Narnia Günlükleri”adlı 7 ciltlik serisinin 
ilk kitabı “Aslan, Cadı ve Dolap” kendinden önce okunma ve izlenme rekorları kıran  Harry Potter’in  rakibi  
olarak okura sunulur. İki romanın konusu ve kahramanları arasındaki ilişkiler birbirine benzemektedir. Her 
iki masalsı fantastik romanda ak ve kara büyülerini işlenir ve faşizme koşut biçimde entelektüel düşmanlığı 
semirtilir.  

Metinler Arası Okuma  

Gerard Genette, bir yapıtla ondan öncekiler ve sonrakiler arasındaki ilişkilerin okur tarafından 
algılanmasına “metinler arası ilişkiler” adını verir. Gerard Genette, Palimsestes adlı yapıtında “önceki-
metin”, “sonraki-metin” kavramlarını kullanır (Genette, 1982:.558-559). Genette’in bu kavramlarından 
hareketle, Rowling’in  Harry Potter serisinin önceki-metin,  “Narnia Günlükleri: Aslan Cadı ve Dolap” adlı 
kitabın sonraki-metin olduğunu söyleyebiliriz. Her iki metinde de büyücülük, cadıcılık ve kehanet konuları 
işlenir. Her iki metnin kahramanlarının üstlendiği roller birbirine benzer. Her iki  anlatının başlangıç 
durumuyla bitiş durumu arasında bir geçiş, bir dönüşüm gerçekleşir. Bu dönüşüm sürecinde eyleyenler 
değişik işlevler ve roller üstlenirler. 

“Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap”ta dört çocuğun fantastik bir ülkedeki maceraları anlatılır. 
Pevensie kardeşler, Adolf Hitler’in hava kuvvetlerinin bombaladığı II. Dünya Savaşı İngiltere’sinin kabus 
gibi ortamından kaçarak bir profesörün evine sığınırlar. Çocukların en küçüğü olan Lucy’nin, bir saklambaç 
oyunu sırasında evdeki bir gardıroptan, konuşan hayvanlar ve mitolojik yaratıklarla dolu peri 
masallarındakilere benzer büyüleyici başka bir boyuta geçmesiyle macera başlar. 

Bu büyüleyici  yerin adı ”Narnia” dır.  Narnia ülkesi bir büyücünün uyguladığı buzlu iksirin etkisi 
altındadır. Narnia’da hiç bitmeyen bir kış yaşanmaktadır. Lucy; tüm bunları belinden yukarısı insan, 
bacakları keçi bacağı şeklinde olan kuyruklu ve alnının her iki yanında boynuzları olan Tumnus adında bir 
faundan Narnia’ya  yaptığı ilk ziyarette öğrenmiştir. Başlangıçta diğer kardeşler Suzan, Peter ve Edmund, 
Lucy’nin anlattıklarına inanmaz; fakat onlar da Narnia ülkesini gördüklerinde  Lucy’nin yalan söylemediğini 
anlarlar. 

Narnia’daki bir kehanet onları çok yakından ilgilendirmektedir.  Lucy ve kardeşlerinin gizli bir 
gardıroptan başka bir evrene, Narnia’ya geçmesi ve yüzyıllar önce yapılan bir kehanetin parçası olduklarını 
anlamaları ile gelişiyor öykü… Görülüyor ki  Narnia Günlükleri’nde fantastik dünyada yaşamını sürdüren bir 
cadı ve sihirli yaratıklar anlatılır. Cadı, cüceler, konuşan hayvanlar, büyülü ağaçlar, faunlar, orman ve su 
perileri, bedenlerinin bir bölümü iri İngiliz çiftlik atlarına diğer bölümü de sert ve yakışıklı dev insanlara 
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benzeyen sentorlar, insan başlı boğalar vb. gibiler iyi ve kötü  diye ayrılmaktadır. Örneğin: Beyaz Cadı Jadis, 
kötü büyücü; Aslan ise iyi kurtarıcıdır. Cüce Mougrim cadının gizli polis şefi ve kötülüklerin en büyük 
yardımcısıdır. Aslan, iki Adem oğlu ve iki Havva kızının en büyük destekçisi ve bilge kişidir. Aslan’ın da   
Beyaz  Cadı Jadis’in de yardımcıları ve engelleyicileri vardır. Aslan’ın yardımcıları, Jadis’in engelleyicileri 
olur. Karşı öznenin yani Jadis’in yardımcıları  da baş kahraman, Aslan’ın engelleyicileri olurlar; çünkü hem 
baş kahraman hem de karşı özne aynı nesnenin Narnia ülkesinin peşindedir. Önemli eylemlere katılan 
Aslan’dır. Görüldüğü gibi  anlatıda baş kahraman yani özne bir insan değil, hayvandır. Aslan, efsanevi iki 
Adem oğlu ile iki Havva kızının  yani Pevensie kardeşlerin kral ve kraliçeleri olmaları için Beyaz Cadı 
Jadis’e (Karşı özne) karşı fedakarca bir mücadeleye girişir. Aslan, Narnia ülkesini ele geçirmek için  fiziksel 
güçlerinden  öte olağanüstü güçlerle kötü kahraman Beyaz Cadı Jadis’i yok eder. Pevensie kardeşler de 
Narnia ülkesinin kral ve kraliçeleri olurlar. Narnia ülkesine ve orada yaşayanlara huzur ve barış getirmek 
adına  Aslan; kendisine aykırı gelen “ötekini”,  Beyaz Cadı Jadis’i gözünü kırpmadan yok eder; böylece 
ulusal kahraman kimliğiyle şiddeti yüceltir. 

Harry Potter  serisinde de modern dünyada yaşamını sürdüren bir cadı ve sihirbaz toplumu betimlenir: 
cadılar, safkan büyücüler (doğuştan anne ve babası büyücü olanlar), sihirbazlar (Sihir Bakanı ve bakanlıkta 
çalışan görevliler), vampirler, kurt adamlar, ruh emiciler, cinler, periler, ölüm yiyenler (suç işlemiş 
büyücüler). Bütün bunlar iyi ve kötü diye ayrılmaktadır. Örneğin: Fenrir Greyback, kötü kurt adam. Remus 
Lupin ise iyi kurt adam. Dobby, iyi cin. Kreacher de kötü cin. Harry  Potter’ın anne ve babasını öldüren 
zalim Voldemort örnek alınmaması gereken ”kötü” ve kara büyücü; Dombledore, kötü olanı yok etmeye 
odaklaşmış ak büyücü olarak karşımıza çıkar. Dombledore’ın yönlendirdiği Harry de doğaüstü güçlere sahip  
“iyi” büyücüdür. İyi büyücü, Harry, kendisine aykırı gelen  “öteki”, kötü büyücüyü Voldemort’u gözünü 
kırpmadan yok eder; sonuçta iyilerin kahramanı kimliğiyle şiddeti yüceltir, şiddetin benimsenmesini sağlar.  

Her iki romanda baş kahraman, kendisine aykırı gelen “ötekini” gözünü kırpmadan yok eder. Bu 
gerçekten hareketle, “Narnia Günlükleri: Aslan Cadı ve Dolap” “ile önceki-metin “Harry Potter ve Felsefe 
Taşı” arasındaki benzerlikler saptanır. Her iki masalsı fantastik romanın benzer öğeleri, U. Eco’nun Ur-
faşizm adlı çalışmasında saptadığı özelliklerle karşılaştırılır. Sonra da şiddet öğelerinin ve Ur-faşizm’in 
çocuklar üzerine etkileri belirlenir. 

“Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap” ve “Harry Potter ve Felsefe Taşı” ve Ur- faşizm  

Her iki masalsı romanda da “nazileştirme politikası” fantastik bir biçimde verilir. Bu gerçekten 
hareketle  bu çalışmada, U. Eco’nun Ur-faşizm adlı çalışmasında saptadığı özelliklerle, “Harry Potter Felsefe 
Taşı” ve “Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap” başlıklı fantastik masalsı romanlar arasındaki 
benzerlikler karşılaştırılır. 

İnsanları ve dünyayı koruyacak kahraman; kendisine aykırı gelen “ötekini” gözünü kırpmadan yok eder; 
böylece ulusal kahraman kimliğiyle şiddeti yüceltir; sonuçta öz savunma aracı olarak şiddeti ve korkuyu 
yaratan bu olguları,  Umberto Eco Ur-faşizm olarak adlandırır (Batur, 1998:50-54). 

U. Eco’nun Ur-faşizm adlı çalışmasında saptadığı özelliklerle “Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve 
Dolap” ve “Harry Potter ve  Felsefe  Taşı” adlı  masalsı fantastik romanlardaki benzerlikler karşılaştırmalı 
olarak şöyle  sıralanabilir: 

“...Ur-faşist ideolojinin kökeninde, bir komplo saplantısı vardır. Komplonun en kolay yolu da yabancı 
düşmanlığı duygusuna başvurmaktır. Yalnız komplonun bir içeriği ve kaynağı olmalıdır...” 

Hagrid, Harry’i Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu’na götürmek için teyzesinin evinden alır. 
Hagrid, trafik kazasında öldüğünü sanan Harry’ye ailesini Voldemort’un öldürdüğünü; ama kendisini 
öldüremediğini, o günden sonra ortalarda hiç görünmediğini söyler. Ayrıca Hagrid, Voldemort’un bir 
yerlerde yaşadığına ve eski gücünü yitirdiğine inanıldığını; felsefe taşındaki yaşam iksirini ele geçirince 
kendi bedenini yaratabileceğine dikkat çeker.  

Beyaz Cadı Jadis sihir gücünü kullanarak Narnia  ülkesini, lanetli bir büyü yaparak hiç bitmeyen bir kış 
yaşamaya mahkum eder. Cadının hükümranlığına son verecek efsanede iki Adem oğlu ve Hava kızı Narnia 
ülkesine yeniden baharı ve barışı getirecektir. Bu efsaneyi bilen cadı, İki Adem oğlundan Edmund’u tuzağa 
düşürüp sihirli yiyeceklerle kandırarak diğer kardeşlerini de saraya getirmesi için komplo kurar. 
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“Ur-faşizmde … bireylerin birey olarak hakları yoktur ve halk bir nitelik gibi algılanır, ortak iradeyi 
ifade eden tek gövdeli bir varlık olarak ve büyük sayıda hiçbir insan topluluğunun ortak bir iradesi 
olamayacağından lider onların tercümanıymış gibi davranır.” 

Harry, felsefe taşının Voldemort’un eline geçmesini engellemek için tek başına zorlu bir savaşı göze 
alır. Bu savaşta  her şeye “o” karar verir.  

Aslan altın rengi yelesi ve büyük, soylu, heybetli ve karşı konulamaz gücüyle Beyaz Cadı Jadis’e karşı 
savaşta liderdir. Aslan, Narnia ülkesine barış ve huzuru getirmek için zorlu savaşı göze alır, fedakarca 
mücadele eder; savaşta her şeye o karar verir.. 

 “Ur-faşizm farklı olana karşı duyulan doğal korkuyu kullanarak ve abartarak görüş birliği arar.  (...) 
araya girenlere, uyumsuzlara karşıdır. Dolayısıyla Ur-faşizm tanımı gereği ırkçıdır.” 

Voldemort’un karanlık güçlerle uğraştığına, yandaş aradığına, yandaş olmayan ya da kendine karşı olan 
Harry’nin anne ve babasını öldürdüğüne; ama  Harry’i öldürmek isteyip de öldüremediğine, o günden sonra 
da eski gücünü yitirip ve başkasının bedeninde yaşadığına ve felsefe taşı ya da yaşam iksiri eline geçince 
tekrar bedenini yaratacağına inanılır; böylece doğal korku yaratılır ve Voldemort’a karşı tepki oluşturulur. 

Beyaz Cadı Jadis,  Narnia ülkesindeki hükümranlığında büyüyü ve zulmü kullanarak kendine yandaş 
bulur. Beyaz Cadı Jadis’in yandaş olmayanları, kendine karşı gelenleri acımadan taşa çevireceğine inanılır; 
böylece doğal korku yaratılır ve Beyaz Cadı Jadis’e karşı tepki oluşturulur. 

“Ur-faşizm de düşmanlar hem çok kudretli, hem de çok zayıf gösterilir.”  

Başlangıçta Voldemort kendisine karşı olan herkesi öldürecek kadar güçlü büyücüdür.  Anlatının 
sonunda Voldemort gücünü yitirir; Quirrell’in sarığı içinde yaşayan korkunç bir yüzle karşımıza çıkar. 
Voldemort felsefe taşına sahip olmak için Quirrell’in sarığına sığınarak felsefe taşına ulaşıp kendi bedenini 
yeniden yaratmak ister. 

Beyaz Cadı Jadis sihir gücünü kullanarak düşmanlarını taşa çevirecek, Aslan’ı öldürecek kadar güçlü 
büyücüdür; ama  taş masa efsanesinde aldanır. Kehanete göre ortada eğer gerçek bir ihanet yoksa taş masa 
kırılacak ve kendini feda eden yeniden dirilecektir. Aslan, Edmund’un ihanetine inanmaz ve kendini Beyaz 
Cadı’ya feda eder; ama Edmund suçsuz olduğu için taş masa çatlar. Aslan da  dirilir.  

 “Ur-faşizm, Aydınlanmayı modern çürümüşlüğün başlangıcı olarak görür. Bu nedenle entelektüel 
dünyaya karşı güvensizlik Ur-faşizm’in her zaman bir belirtisi olarak olagelmiştir.”  

“Harry Potter ve Felsefe Taşı” kitabında aydınlanma düşüncesinin sona erdiği ve gotik olanın yeniden 
egemen olmaya başladığı görülmektedir. “Harry Potter ve Felsefe Taşı”ndaki uçan süpürgeler, havada 
uçuşan toplar ve kanatlı anahtarlar yer çekimi yasasından kaçınmak için birer araçtır. Unutulanları hatırlatan 
küre, yaşam iksiri ve felsefe taşı, görünmez tren peronu, sihirli asa, insanın hayvana dönüşmesi, cinler 
yaşanan tarih dilimindeki toplumsal ilişkileri belirleyen yasaları görmezden gelmenin ve bu yasaları 
açıklama çabasından kaçınmanın aracıdır.  

“Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap” kitabında aydınlanma düşüncesinin sona erdiği ve gotik 
olanın yeniden egemen olmaya başladığı görülmektedir. “Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap” 
kitabındaki konuşan hayvanlar, cadı, cüceler, orman ve su perileri, büyülü ağaçlar, sentorlar, faunlar, sihirli 
yiyecekler, sihirli ninniler yaşanan tarih dilimindeki ilişkileri belirleyen yasaları görmezden gelmenin bu 
yasaları açıklama çabasından kurtuluşun fantazyanın tasvir ettiği başka bir dünyaya, büyülerin ve cadıların 
dünyasına erişmenin sihirsel esrikleşme yoluyla olası olacağı izlenimini verir.  

“Ur-faşist ideolojide kahramanlık olağandır. Bu kahramanlık kültü ölüm kültüyle sıkı sıkıya 
bağlantılıdır(...) Neredeyse ölmek için sabırsızlık içinde olan ur-faşist kahraman, başkalarını ölüme 
götürür.” 

Harry, felsefe taşının Voldemort’un eline geçmemesi için her şeyi;  hatta ölümü bile göze alır. “Felsefe 
taşı”nı ele geçirme savaşının içine Ron ve Hermione’i de çeker.  
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Aslan, Narnia ülkesi için her şeyi, hatta ölümü bile göze alır. Ülkenin kurtuluşu için Pevensie kardeşleri 
de savaşının içine çeker. 

“Ur-faşizm “newspeak” (yeni söylem) diliyle konuşur. Bu terim İngiliz Sosyalizmi anlamına gelen 
“ingsoc” un resmi dili olarak, Orwell tarafından “1984” adlı eserinde icat edildi.”. 

Yeni söylem, akıldışı, uydurma bir gelenekçilik anlayışı içinde oluşturulmuş farklı bir gruba ya da bir 
topluluğa hitap eden kurgusal bir dil ve bu dil çevresinde dönen söylemdir. 

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nda yeni söylem anlayışı anlatının içinde kemikleşmiş bir yapı oluşturur. 
Burada yeni söylem içindeki sözcükler ve söylemler şöyle oluşmuştur: 

Var olan anlamlı sözcüklerle anlatıya uygun kavramlar oluşturmak:  Şeytan Kapanı, Kelid Aynası,  
Görünmez  Pelerin, Cadılık ve Büyücülük Okulu... 

“Narnia Günlükleri: Aslan,Cadı ve Dolap”ta yeni  söylem anlayışı anlatının içinde kemikleşmiş bir yapı 
oluşturur. Burada yeni söylem içindeki sözcükler ve söylemler şöyle oluşmuştur: 

Varolan anlamlar sözcüklerle anlatıya uygun kavramlar oluşturmak: tek boynuzlu atlar, Çoban cini, 
insan yiyen devler, minotourlar (yarı insan, yarı boğa, insan etiyle beslenen mitolojik canavar), sentorlar 
(bedenlerinin bir bölümü iri İngiliz çiftlik atlarına diğer bölümü de sert ve yakışıklı dev insanlara benzeyen 
varlıklar)… 

 

Sonuç  

Masum bir evrene; çocukların evrenine giren “Narnia Günlükleri: Aslan Cadı ve Dolap” adlı kitapta 
büyücülük, cadılık ve doğa üstü konularının işlendiği ve fantazya ile gotiğin karıştırıldığı görülür.  Tıpkı 
Harry Potter serisinde olduğu gibi…Görülüyor ki bugünün fantastik yazını, akıl ve bilimi işler kılan ve 
yücelten  aydınlanma düşüncesinin sona erdiğini ve gotik olanın yeniden egemen olmaya başladığını 
vurgular. Örneğin; “Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap” başlıklı kitapta büyücülük, cadıcılık ve 
kehanet konuları işlenir; ayrıca ormanlar kralı aslana kendini ölümüne feda eden İsa mesih rolü verilmesi de 
dikkati çeker. Kehanete göre ortada eğer gerçek bir ihanet yoksa taş masa kırılacak ve kendini feda eden 
yeniden dirilecektir. Aslan, Edmund’un ihanetine inanmaz ve kendini ölümüne feda eder. Beyaz Cadı Jadis,  
Aslan’ı  öldürür; ama Edmund suçsuz olduğu için taş masa çatlar ve  Aslan   dirilir. Aslan, Beyaz Cadı’nın 
taşa çevirdiği yandaşlarını diriltir ve yandaşlarıyla Beyaz Cadı Jadis’i dehşet  ve korku saçarak öldürür.  İki 
Adem oğlu ve iki Havva kızı Narnia ülkesinin kral ve kraliçesi olurlar; böylece Narnia ülkesine huzur ve 
barış gelir.   

“Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap” da Hıristiyanlık’ta kötülük olmadan iyiliğin, savaş olmadan   
barışın olmayacağı vurgulanır.  Ayrıca erdemli doğaüstü gücün simgesi kadın değildir. Kötü gücün simgesi 
kadın Beyaz  Cadı Jadis’tir. Öz olarak Narnia ülkesini koruyan kahraman, Aslan; kendisine aykırı gelen 
“ötekini” Beyaz Cadı Jadis’i öz savunma aracı gözünü kırpmadan yok eder; sonuçta ulusal kahraman 
kimliğiyle şiddeti yüceltir. Gerçek ve kurmaca arasındaki farkı yetişkinler kadar kolay algılayamayan 
çocuklar,  öz savunma aracı olarak şiddeti, dehşeti, gerilimi ve korkuyu yaratan satırlardan; bir başka deyişle 
tehlikeyi ayrımsamadan okuduğu satırlardan olumsuz etkilenirler. Fantazya düzeyinde bile olsa  çocuklar, 
öğrenme ve taklit etme yoluyla gördüklerini içselleştirme  sonucunda, şiddeti günlük yaşamlarının ve 
davranışlarının bir parçası olarak  kabul ederler (Oskay, 1982:369). Çocuk, neyi nasıl yaşıyorsa yaşamını 
aldıklarının üzerine koyup da yapılandırmıyor mu? Öz savunma aracı olarak  savaşı  ve şiddeti yücelten bir 
başka deyişle kendi ülkesini korumak ya da ele geçirmek adına savaşana “iyi kahraman” kendine karşı olan 
”kötü kahraman” rolünü  veren kitapları okuyan çocukların olumsuz etkilenmediğini kim  yadsıyabilir? 
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Giriş  

Bu bildiri, üç aşamalı bir tasarının ikinci bölümü olarak da değerlendirilebilir. İlki Oluşum Drama 
Enstitüsü’nün 2005 yılında düzenlediği Türkiye 7. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama 
Semineri’nde sunduğum “Drama’da Bir Anlatı Biçimi Olarak Masal” adını taşıyan bildirimdir. Okuma ve 
okul öncesi sözlü kültür geleneğini, anlatı biçimlerini irdeleyen bu bildiri, masalın okumaya geçişte ve 
çocuğun hayal dünyasına neler kazandırdığını irdeler.  

Ülkemizde yeteri kadar anlaşılamayan Çizgi Roman ise bana göre okuma öncesi ikinci basamağı 
oluşturur. Dünyada ve ülkemizde yarar ve zararları tartışılan, Türkiye’de kalıcı etkilerine rağmen üzerinde 
çok fazla düşünülmeyen Çizgi Roman, okuma yetisine ne oranda hizmet etmiş ya da ne oranda zarar 
vermiştir. Bu bildirinin amacı, konuya dikkat çekmektir. 

Konunun devamında Çocuk Klasikleri ve Gençlik Edebiyatını inceleyeceğim. 

Tarihçe 

Tarihsel süreç içerisinde resmin kullanımının mağara duvarlarına resim yapan insanla başladığını, 
resimli anlatımın yazıdan önce varolduğunu arkeolojik keşif ve bulgulardan biliyoruz. Günümüzde bilinen 
anlamda çizgi öykü ve çizgi romanlar ise 19. yüzyıl başında Amerika Birleşik Devletleri’nde gelişmiştir. Bu 
gelişmeyi etkileyen öncülerden biri Alman Wilhelm Busch’un 1865’te çizdiği “Max und Moritz” adlı çizgi 
dizidir.    

Gazetelerde ve çeşitli kitaplarda görülen karikatürlerden, gravürlerden farklı olarak çizgi roman, başlı 
başına bir öyküyü içerir.  

Özellikle gazetelerde sık rastlanan ve Çizgi Romanın ilk gelişim çizgilerini oluşturan Çizi Bantlar ise, 
hikayeyi daha az resimle anlatma yolunu seçer. Bu yönleri ile karikatüre daha yakın kabul edilebilirler.   

Çizgi Öykü: Çizgi öyküler, gazete ve bazı dergilerde çıkan, devamı olan öykülerin, 4 ya da daha fazla 
kare dizilimiyle anlatımından oluşur.  

Çizgi Roman: Çizgi romanlar ise, çizgi öykülerden oluşmuş olmakla birlikte farklı olarak kendi 
başlarına da bir kitle iletişim aracıdırlar. Dergi veya kitap biçiminde olabilir, bir ya da birkaç öyküyü 
içerebilirler. 

Her iki biçimin ortak özellikleri şöyledir: 

1- Birbirini izleyen resimlerle anlatılan bir öykü, 

2- Karakterlerin, bir maceradan diğerine süregelen özellikleri, 
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3- Konuşma veya metnin resmin içinde yer alması, 

4- Resim ile metnin bir bütün oluşturması, resmin daha ağır basması, 

5- Düzenli aralıklarla çıkması. 

Çizgi romanlar 1920’lerden sonra Amerika Birleşik Devletleri dışında da yayılmaya başlandı. Bu 
tarihten sonra diğer ülkelerde kendi özgün eserlerini vermeye başladılar. Farklı ülkeler kendi folklorik 
yapılarını, efsanelerini, çocuk masallarını ve masal kahramanlarını kullanıp çok güçlü Amerikan etkisini 
azalttılar. 

Türkiye’nin çizgi roman gelişiminde geçirdiği süreç de bu görüntü ile paraleldir.  

Türkiye’de Çizgi Roman 

Ülkemizde çizgi roman sayılabilecek ilk örnek 1929’da yayımlanmaya başlanan Çocuk Sesi adlı 
dergidir. Çocuk Sesi, çizgi romanı ilk olarak kullanmaya başladı. 

Karikatürist Cemal Nadir Güler’in bu dönem eserlerine çizgi roman denebilir. Orhan Tolon, ilk yerli 
çizgi roman “Zıp Zıp ve Arkadaşları”nı Çocuk Sesi dergisinde çizmeye başladığında yıl 1934’tür. 

Bu tarihten sonra ülkemize özgü eserler görülmeye başlandı. 1939’da 1001 Roman ağırlıklı olarak çizgi 
roman vererek yayına başladı. Çocuk Sesi ve Afacan birleşti. 

1939’da Çocuk Dünyası “Kara Maske” adlı çeviri çizgi romanı yayımlamaya başladı. 

1941 – 1945 arası II. Dünya Savaşı’nın etkisi ile çok fazla çizgi romana rastlanmaz.  

1945’lere kadar çocuk okuyucu kitlesi hedef alınarak çizgi roman üretildi. Bu dönem Türk masal 
kahramanlarının yanı sıra Türk tarihinden kahramanların ve yurt dışından gelen çizgi roman kahramanlarının 
bir arada olduğu bir süreçti. 

1945’te Doğan Kardeş “Mandrake” ve “Tarzan”ı yayımlamaya başladı. 

1948’de “Swing”, 1950’de “1001 Özel”, 1951’de “Pekos Bill”, 1953’te “Koca Teks” ve “Tarzan” gibi 
haftalık dergilerle çizgi roman akımı artmaya başlar.  

Çocuk dergilerinin içinde bölümler halinde verilen çizgi roman 1951’de “Pekos Bill” ile ayrı bir dergi 
halinde ortaya çıkar.  

1950 konu ve kahramanlarını tarihten alan ürünlerle geçildi. Ratip Tahir Burak tarafından çizilen 
“Barbaros’un Son Seferi”, ve “Koca Yusuf” Hürriyet Gazetesi’nde, Turhan Şimga’nın çizdiği “Preveze 
Deniz Seferi” de Armağan Gazetesi’nde yayımlandı. Gerçek anlamda çizgi roman Türkiye’de bu tarihlerden 
sonra tanınmaya başlandı.  

Ratip Tahir bu yılda Hürriyet Gazetesi için “Cem Sultan”ı çizdi. Kore Savaşı’nın etkisi ile yine 
Hürriyet, Sururi’nin çizdiği “Kunuri Savaşı”nı ilk sayfada yayımlamaya başladı.  

1953’te ilk yerli çizgi roman dergisi “Köroğlu” çıktı. 

1954 ve 1956 arası karikatüristlerin de ağırlıklı olarak çizgi roman yapmaya başladıkları dönem oldu. 
Bedri Koraman, Altan Erbulak, Eflatun Nuri, Turhan Selçuk ve Oğuz Aral dönemin önde gelen çizerleri idi.  

1955’te çizgi roman denince bir döneme ad olan “Tommiks”, 1956’da “Teksas” çıktı.   

1957’de Turhan Selçuk “Abdülcanbaz”a başladı. 

1959’da “Red Kit” ve “Sipru” Türkiye’de yayımlanmaya başladı.  
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1959’da Akşam, tarihi çizgi roman döneminin başlangıcı sayılan “Kaan”ı yayımlamaya başladı. 1959 – 
1976 dönemi yerli yapıtların çokça görüldüğü bir devredir.  

1963 “Karaoğlan”, 1964-1968 “Timur”, 1964 “Kahramanlar”, “Akbulut Kaan”, 1966 “Ogan”, 1967 
“Kızıltuğ” ve “Akbulut”, 1968 “Alptekin”, 1970 “Tarkan”, 1971 “Tolga”, 1972 “Bahadır”, 1973 “Baytekin” 
1974 “Kaan”, “Malkoçoğlu” ve “Kara Murat” ve 1975 “Arhan” bu devrede yayımlanan tarihi kahramanlı 
çizgi romanlardı. 

1962’de başrollerinde Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Öztürk Serengil’in oynadığı “Kaan”, Atıf Yılmaz 
tarafından filme çekildi.  

1963 “Kaan” albümler halinde “Karaoğlan” ise dergi şeklinde çıkmaya başladı. 

1965’te Suat Yalaz “Karaoğlan”ı filme çekti ve büyük ilgi gördü. Tarihi kahramanlar bu dönem sonrası 
çoğaldı. 

1967 korku türü hikâyelerden oluşan “Korku” ve genç kızlar için “Tina” çıktı. Sezgin Burak “Tarkan”ı 
ortaya çıkardı.  

1970 Oğuz Aral, Günaydın Gazetesi’nde “Gırgır” adlı köşesine başladı.  

1972 Oğuz Aral “Gırgır”ı bağımsız olarak yayımlamaya başladı. Dostlar Tiyatrosu “Abdülcanbaz”ı 
tiyatroya uyarladı.  

1972’de “Milliyet Çocuk” yayıma başladı. 1979’da Yaşar Kemal’in “İnce Memed” romanı İsmail 
Gülgeç tarafından Milliyet Çocuk için çizildi. 

1977 “Tercüman Çocuk” çıktı. 

1978 Gırgır ekolü fire vermeye başladı. “Mikrop” adlı bir mizah dergisi çıktı. 

1980 12 Eylül Askeri Darbesi gerçekleşti. 

1981 Ayhan Başoğlu devletin verdiği sipariş üzerine “Altın Saçlı Çocuk” adlı çalışmasını yaptı.   

1982 yayın hayatına başlayan Güneş Gazetesi önemli çizerleri toplayarak çıktı. 

“Alaska – Ken Parker” yayımlanmaya başladı. 

“Hürriyet Çocuk” yayımlanmaya başladı. 

1986 Gırgır ekolü yine bölündü “Limon” dergisi çıktı. Bu bölünme, 1989’da “Hıbır” “Dıgıl”, ve 
“Fırfır”ın çıkması, “Gırgır”ın satılması ile zirveye çıktı. 

1991 “Limon”, bağlı olduğu yayın grubundan ayrılıp “Leman” adlı bağımsız dergiye dönüştü. 

1980 sonrası çizgi roman satışları eski hızını yitirmeye başlarken 12 Eylül Askeri Darbesi’nin etkisi ile 
mizah dergilerinde bir patlama yaşandı. Toplumsal muhalefet kendisini mizah yolu ile ifade etme yolunu 
seçti. 

Türkiye’de çizgi roman gelişim sürecinde okuyucu kitlesini 1930 – 1955 arası, 1955 – 1980 arası ve 
1980 sonrası okuyucu kitlesi olarak üç gruba ayırmak gerekir. 

1930 – 1955 arası okuyucu kitlesi, Cumhuriyetin model insan yetiştirme düşüncesi ile bu anlayışa karşı 
çıkan düşüncenin arasında sıkışmış kalmış, her iki kesim için de ürünler sunan çizgi roman açısından arkaik 
bir devirdir. 

Daha çok çocuklara seslenen, çocuk dergilerinin içinde yer alan, onların görsel hafızalarından 
yararlanarak eğitme düşüncesi ile hareket eden çizgi romanlar, zaman içinde farklılık göstermeye başlar. 
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Daha çok gazete tefrikaları yolu ile okura ulaşan çizgi roman, bağımsız bir ürün olarak görülmeyip 
yalnızca gazeteye okur ilgisini çekmek amacıyla değerlendirilir. Devletin Amerikan yanlısı milliyetçi 
yaklaşımıyla anti komünist bir seyir takip eder. Seçilen konu ve kahramanlar da bu düşünceye hizmet eder. 

1955 – 1980 arası okuyucu kitlesi, çizgi romanın altın dönemine tanık olur. Her türlü okur kitlesine 
seslenen, zengin seçenekleriyle ekonomik getiri sağlayan, sinema endüstrisini de yanına alan bir panorama 
görünmektedir. Ağırlıklı olarak İtalyan ve Belçika ekolü çizgi romanların yanı sıra Türk çizerlerin ürünleri 
de revaçtadır.   

Dönemin siyasi yapısının yansıması mizah dergilerinde kendini gösterir. Bu nedenle soruşturmalar, 
mahkeme süreçleri yaşanır.  

Tommiks, Teksas, Zagor, Mandrake, Teks, Mister No, Kaptan Swing, Tarkan, Karaoğlan, Malkoçoğlu 
vd. günümüze kadar ulaşan ürünler olurlar. Bugün onları toplayan orta yaşlı varsıl bir kuşak yetişmiş 
durumda. Çocukluk yıllarına ait kitaplara sahip olmak, onları ellerinde tutmak, sanki çocukluk yıllarına geri 
dönmekle eşdeğerde gibi. 

Orson Welles’in “Yurttaş Kane” adlı filminde canlandırdığı medya baronu ölüm döşeğinde “Rose bud” 
diye sayıklar. Yanındakiler ne demek istediğini anlamazlar. Bu onun son sözleridir. Kamera şömineye 
döndüğünde yanmakta olan tahta kızağın üzerindeki kırmızı gül dövmesi ve “Rose bud” yazısı okunur. 
İnsanın hafızası, bilinçaltı, ölüm anında bile çocukluğunu aramaktadır. Hayat boyu kalıcı edinimler çocukluk 
yıllarında belleklere kazınır. Yılların çok önce yaşanmış olması anıların izlerini hafızalardan kolay kolay 
silemez.     

1980 arası okuyucu kitlesi ise konularını Western ya da tarihi macera romanlarından alan eski çizgi 
romanlara değil, American Comics diye tanımlanan “Supermen”, “Batman”, “Örümcek Adam” ve “X-Men” 
gibi Marvel karakterlerine ilgi duymaya başladılar. Kırk yaşın üzeri ağırlıklı olarak eski tip çizgi roman 
okuru iken gençler ise American Comics ve Heavy Metal çizgilere yöneldiler. Bunda dinledikleri müziğin, 
takip ettikleri modanın etkisi de göz ardı edilemez. Aralarında “Barbar Conan” okurları da azımsanmayacak 
sayılardadır. 

Bu dönemin okuru aynı zamanda mizah dergilerinin ve büyükler için çizilen erotik çizgi romanların da 
takipçisidir. 

Çizgi Roman Konu ve Kahramanları 

Çizgi romanlarda konular folklorik öğeler taşısa da iki yönlü bir açılım görülür; Macera ve güldürü 
öğesi taşıyanlar. Günümüzde sosyal muhalefet ve politik görüşlerle beslenen, belli bir ideoloji aktaran çizgi 
romanlarda sayıca artmıştır.   

Macera romanları, Antik Yunan’da olduğu gibi bir kahraman çerçevesinde iyilerin kötülerle 
mücadelesini anlatır. Her ülke kendi kültüründen yararlanma yoluna gitmiş, tarihi öyküler ortaya çıkmıştır. 
Burada Amerikan kovboy hikâyeleri de önemli bir yer tutar. Western çizgi roman edebiyatı için sonsuz bir 
kaynak özelliği taşır. Klasik edebiyat eserleri de çizgi roman şeklinde ürün olarak sunulmuştur. Ülkemizde 
bunun en önemli örneği Milliyet Çocuk dergisinin verdiği “Resimli Klâsikler” serisidir.  

Güldürü ağırlıklı çizgi romanlarda ise güldürü öğesi tip özelliklerinden yola çıkılarak ya da esas 
kahramanın yanındaki yan karakterlerle verilir.  

Çocukları Çizgi Roman Okumaya Yönelten Etkenler 

Çizgi roman okurlarının çoğunlukla çocuklar olduğunu söylemek tam anlamı ile doğru olmaz. 
Toplumun çeşitli kesimlerinden insanlar çizgi roman okumaktadırlar. Ancak ben daha çok çocuk okuyucu 
üzerinde duracağım ve dünkü çocuğun bugünkü konumuna bakacağım. 

İlk başta değindiğim gibi sözlü anlatı kültürünün ürünü masallarla, klasik edebiyat arasında bir geçiş 
kabul ettiğim çizgi romanlar, çocukların hayal dünyasındaki boşlukları doldurma adına onlara sonsuz 
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açılımlar sunuyorlar. Bunda çizgi romanın yapısında varolan sinemanın da kullandığı geçmeli ve kesmeli 
anlatı biçiminin etkisi büyüktür. Çocuk boşlukları kendi zihninde dolduruyor.  

Çocukların çizgi roman okumasında etken olan nedenler şöyle sayılabilir: 

1- Çizgi romanlar, çocuğun hareket ve macera isteğini doyurmaktadır. 

2- Olaylar hızla gelişmekte olup öyküler kısadır.  

3- Okunmaları kolaydır. Okuma bilmeyen çocuklar bile resimden öyküyü anlayabilir. 

4- Çizgi romanların satın alınması çok kolaydır; çünkü her yerde satılmakta ve fiyatları ucuzdur. 
Mahalledeki her çocuk dergilerini değiş tokuş aracı olarak kullanmakta ya da ödünç vermektedir.  

5- İstendiği zaman sinema önlerinde ya da çocukların oyun alanı olan arsa ve parklarda paraya, sinema 
biletine ya da yeni maceraların olduğu kitaplara dönüştürülebilmektedir. 

6- Çizgi roman okumak, herkesin yaptığı bir eylemdir. Çocuklar grup onayına önem verirler. Diğerleri 
çizgi roman okurken birinin okumaması, o çocuğu topluluk içinde yalnız bırakabilir. 

7- Okunan öyküler oyun alanlarında çocuklar tarafından farklı kurgularla yeniden oluşturulup 
oynanmaktadır. Günümüzde filmlerin oyuncaklarının yapıldığı gibi o dönemde de kitaplar filme çekilmekte 
ve oyun konusu olmaktaydı.  

8- Pek çok çocuğun okumak için başka bir seçeneği yoktur. 

Son on yıllık süreç dışında çizgi roman okumak ucuz bir uğraştı. Ancak son yıllarda koleksiyonerlerin 
artması eski çizgi romanlara olan ilgiyi de artırdı. Eski kitaplar normal  değerinin üzerinde alıcı bulmaya 
başladılar. Bu da çizgi roman piyasasında eskilerin yeni basımlarını gündeme getirdi. Şimdilerde hareketli 
bir pazar oluşmuş durumda.  

Çizgi Romanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri 

Çizgi roman çocuğun ruhsal ihtiyaçlarından olan bir gruba ait olma, bir gruba kabul edilme duygusunu 
tatmin ettiğinden dolayı özellikle 6-14 yaş arası ilgiyi toplamaktadır.  

Arkadaşlarının çoğunluğunun yaptığı çizgi roman okuma eylemi kabul görme isteği taşıyan çocuk 
tarafından tekrarlanır. Bugün bunun yerini bir ritüel gibi topluca gidilen oyun salonları almıştır. Makinenin 
başına oturan çocuk diğer arkadaşları gibi oyun oynamakta ve bu gruba kabul edilme yönünde en temel şart 
olmaktadır. 

Daima kazanan, yaşadığı tüm sayısız tehlikeye rağmen hayatta kalmayı başaran kahraman motifi 
çocuktaki başarı duygusunun tatminini sağlar. Çocuk, kahramanla özdeşlik kurup kendi sıkıntı ve sorununu 
geçici de olsa unutmaya, sanal çareler bulmaya başlar. Bu sorunların üstesinden gelmek için yeterli değildir. 

Çocuk çizgi romana bağlı kalıp çocuk klasiklerine, gençlik klasiklerine ya da klasik edebiyat eserlerine 
geçiş yapamıyorsa bunda sorun var demektir. Bu sorun ilerleyen yaşlarda başka bir şey okuyamamakla 
ortaya çıkar. Ancak büyüklerin koleksiyon merakı ile ya da arada çizgi roman okumaları ile karıştırmamak 
gerekir. Çünkü klasik edebiyat eserlerinin çizgi roman uyarlamaları da gerek dil, gerekse anlatı açısından 
aynı özellikleri barındırır.  

Büyüklerden farklı yapıda fizyolojik ve ruhsal özellikler taşıyan çocuklara büyüklerin yaşantısı 
monoton ve durağan gelir. Değişiklik ve hareket ihtiyacında olan çocuk bu duyguyu çizgi romanlarda bulur. 
Çocuğun içinde doğal olarak varolan şiddeti oyun yoluyla gidermek aynı şekilde çizgi romanlarla da 
sağlanabilir. Çizgi romandaki özdeşlik hali onun şiddetini ve saldırganlık dürtüsünü yok etmesine yardımcı 
olurken aşırı şiddet içeren çizgi romanlarında saldırganlık dürtüsünü artırdığı bilinmektedir. 

1954 yılında Amerika’da çocuk ve gençleri şiddete yöneltebilecek nitelikte olduğu tespit edilen çizgi 
romanlara rastlanması üzerine yayıncılar kedi yapıtlarını denetleme kararı aldılar. Bunun sonucu ortaya Çizgi 
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Roman Yayın Kuralları (American Comic Code Authority) çıkmıştır. Ülkemizde de bazı yayınların üzerinde 
bunların uygulandığına dair kısaltmalar görülse de bunlar Amerika için hazırlanan kurallardır. 

Farklı Görüşler 

Çizgi romanın uzun zaman okumaya engel olduğunu, okumayı gerilettiğini savunan uzmanlar farklı 
kullanımlar sonucu bu görüşlerini tekrar gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. Son yıllarda önemi anlaşılan 
“Eğitimde Drama”, çizgi romandan yararlanma yoluna gidip yeni açılımlar sağlamıştır. Noktalama 
işaretlerini ve cümlenin öğelerini öğretme amacıyla çizgi romanlar kullanılmıştır.   

Çocukların resimli kitapları tercih etmeleri okumayı sevdirmek adına kullanılabilir. Resimli kitaplar 
sözcük öğreniminde katkıda bulunup genel okumaya yardımcı olurlar.  

Bir eğitimci çizgi romanı şu amaçlarla kullandığını belirtmiştir: 

1- İyi okuyup yazmayanların okumalarını ilerletmek için, 

2- Okuyan; fakat yazmaktan hoşlanmayanları yazmaya teşvik için, 

3- Sınıfta toplum içinde söz konusu olan çeşitli konularda tartışmaları başlatmak için, 

4- Karakterler yoluyla toplum değerlerini bulmak için. 

Yine Eğitimde Drama kullanımına bir örnek olarak Fen derslerinde molekülleri öğretmek adına çizgi 
roman karakterlerinden yararlanılmıştır. 

Çizgi roman balonlarını öğrencilerin doldurması yazma becerisi ve çocuğun hayal gücünü geliştirirken, 
yine boyama ve kesme metodu ile yeni hikayeler yaratma görsel beceriyi artırmakta ve küçük yaşta sanat 
eğitiminde faydalar sağlamaktadır.  

Sonuç 

Ülkemizde uzun zaman değer verilmeyen, okunması ailelerce ve öğretmenlerce yasaklanan çizgi 
romanlar geçmişte banyo kazanlarında su ısıtmak için kullanılmışlardır. Ancak anne babalar günümüzde 
okumaya mesafeli bir kuşakla karşılaşınca edebiyatı nasıl sevdireceklerini aramaya başlamışlardır. Dünün 
çizgi roman okuru çocukları bugün kırk yaşın üzerindedir. Çizgi romanla başladıkları yolculuklarında kitap 
dostluğunu, kitap sevgisini kazanmış bireyler olarak hayatlarını sürdürmekteler. Kendi çocuklarında 
göremedikleri kitap okuma alışkanlığının kökeninde masal anlatan anneanneler, babaanneler ve dedelerin 
yok olması kadar televizyon denilen kitap katilinin gücünün etken olduğunu da  biliyorlar. 

İlk adımın anlatı geleneği olduğunun altını çizerek, çizgi romanların okuma yolculuğu içerisinde bir ara 
durak olduğunu belirtmeliyim.  

Bundan bir sonraki aşama ülkenin folklor zenginliği ile orantılı yerel edebiyat ve dünya klasiklerine 
ulaşan yoldur. 

Çizgi roman kaliteli edebiyat ürünüdür. Yalnızca ehil ellerde değerlendirilmeyi beklemektedir.  

KAYNAKÇA 

Levent CANTEK, Türkiye’de Çizgi Roman, İletişim Yayınları, İstanbul-1996. 

Nilüfer TUNCER, Çizgi Roman ve Çocuk, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul-1993. 

Üstün ALSAÇ, Türkiye’de Karikatür, Çizgi Roman ve Çizgi Film, İletişim Yayınları, İstanbul-1994. 

 290



  

AYTÜL AKAL’IN MASALLARIYLA ÇOCUKLARA DEMOKRATİK 
YAŞAM EĞİTİMİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Türkan KUZU 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

 

Dünyadaki toplumlar yüzyıllarca farklı sistemlerle yönetilmiş, uzun ve yorucu uğraşlar sonucunda da 
büyük çoğunluğu cumhuriyet rejimini, dolayısıyla demokrasiyi benimsemiştir. 

Bilindiği gibi demokrasi “halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimi”dir (Ergeneci ve diğerleri, 2002, 
s.550). Demokrasi cumhuriyet yönetiminin temelidir. Kendi hakkına sahip çıkabilen, başkalarının hakkına 
saygılı davranabilen, hukukun üstünlüğünü benimseyip kendi geleceklerine özgürce karar verebilen 
insanların yaşam şeklidir demokrasi. Demokrasilerde kararlar ortak alınarak doğruya ulaşma hedeflenir. 
Herkes kanunlar karşısında eşittir, hiç kimse düşüncesi, inançları, dili ve ırkı gereği aşağılanamaz, 
kınanamaz. Temelinde sevgi, saygı ve hoşgörü bulunmaktadır. Bu bağlamda demokrasi, siyasi bir sistem 
olmaktan çok, bir yaşam biçimidir ve bu özelliğinden dolayı da yaşanılarak öğrenilebilir. 

Demokrasinin dayandığı bir takım ilkeler vardır ve bu aynı zamanda demokratik yaşamın ilkeleridir. Bu 
ilkelerin öğrenilmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması her bireyin temel görevidir. Bu anlamda 
demokratik yaşamın ilkeleri ancak eğitim süreci içinde öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Bu nedenle 
demokrasinin eğitime gereksinimi vardır ve eğitim demokrasinin ön koşuludur. 

Demokrasi eğitimi doğal olarak bireyin ailesinde başlar. Aile içinde, çevresinde demokratik yaşamın 
ilkelerini öğrenmeye başlayan çocuk, formal eğitime başladığında yani okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim 
vb. kısacası eğitimin her bir aşamasında bu ilkeleri uygulamak, geliştirmek ve korumak durumundadır. Bu 
uzun süreçte kendisine yol gösterecek olan yardımcılara gereksinim duyacaktır çocuk. Yardımcılar arasında 
anne, baba, kardeş, akraba, öğretmen, arkadaş, medya, ders kitapları vb. sayılabilir. Ancak yazınsal bir tür 
var ki –masallar- onun yardımı asla yadsınamaz.  

Masal, çocuğun daha okuma yazmayı öğrenmeden önce tanıştığı ilk yazınsal eserdir. Masalların 
yaşamımızda ne kadar önemli olduğunu söylememize gerek yok sanırım ama, yine de Dickens’in “Benim ilk 
aşkım Kırmızı Şapkalı Kız’dı. Biliyordum ki Kırmızı Şapkalı Kız’la evlenebilseydim, dünyanın en mutlu 
insanı ben olurdum.” (Kurt, 2000, s.309) sözleri, çocukluğumuzda dinlediğimiz masalların bizi ne denli 
etkilediğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. 

İnsanları böylesine etkileyen masal, aynı zamanda okulöncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin her 
aşamasında kullanılabilen, eğitici ve öğretici bir gereçtir. Onun aracılığıyla evrensel değerler kolayca 
öğrenilebilir ve temalar güncelleştirilerek eğitimde rahatça kullanılabilir. Çünkü masallar düş yanının 
zenginliği kadar içinde barındırdığı öğretiler, konular açısından her çağa uyarlanabilen özelliğiyle (bkz: 
Dilidüzgün, 2003, s.31) güncelliğini hep devam ettirebilen, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edebilen 
yazınsal bir türdür. Dolayısıyla temelde çocuklar için yazılmamış olsalar bile, bugün çocuk edebiyatının 
içinde değerlendirilmekte, yetişkinler tarafından da sevilerek okunmaktadır. Bu nedenle de yukarıda 
değindiğimiz gibi eğitimin her aşamasında kullanılabilen bir özelliğe sahiptir.  
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Masallar sayesinde çocuk, küçücük yaşta bazı değerleri öğrenip, bunları korumayı ve yaşatmayı 
kendisine hedef edinebilir. Çocuktaki demokrasi bilincinin geliştirilmesinde masalların öneminin farkında 
olan Türk çocuk edebiyatı yazarları bu nedenle masal türünde bir sürü eser vermiş ve vermeye devam 
etmektedir. Bunların arasında, özellikle son yıllarda Nur İçözü, Mustafa Ruhi Şirin, Gülsüm Cengiz, Ülkü 
Tamer, Ayla Çınaroğlu, Erdal Öz, Oğuz Tansel, Kemal Özer, Hasan Latif Sarıyüce, Tarık Dursun Kakınç, 
İbrahim Zeki Burdurlu, Aytül Akal (bkz: Dilidüzgün, 2003, s.46; Kıbrıs, 2000, ss.40-41) vb. isimleri 
sayabiliriz.  

Bu bildiride çocuğa demokratik yaşam ilkeleri, dolayısıyla demokrasi bilinci kazandırmada Aytül 
Akal’ın “Geceyi Sevmeyen Çocuk”la başlayan beş serilik masal kitaplarına yer verileceğinden, Akal 
hakkında biraz bilgi vermemiz, tanımamız açısından yararlı olacaktır.  

1952 yılında İzmir’de doğan Akal, İzmir Amerikan Kız Koleji Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. 
Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve röportajları yayımlandı, çocuk oyunları yazdı. 1991 yılında çocukların 
büyülü dünyasına girerek, ilk masal kitabı olan “Geceyi Sevmeyen Çocuk”u yayımladı. Bunu “Canı Sıkılan 
Çocuk” (1993), “Kardeş İsteyen Çocuk” (1994), “Sabahı Boyayan Çocuk” (1995) ve “Masalları Arayan 
Çocuk” (1997) izledi. Ciltli masal kitaplarından başka yayımlanmış 32 karton kapaklı masal kitabı vardır. 3-
15 yaş arası çocuklara yönelik yüzlerce kitabı bulunan Akal, 1995 yılında Aysel Gürmen ve Ayla Çınaroğlu 
ile birlikte Uçanbalık Yayınları’nı kurarak, çocuk kitapları yayımlamaya başladı. Bugün diğer işlerinin 
yanında yazmaya ve yayımcılığa devam etmektedir (bkz: Kuzu, 2005, s.323; Akal, 1998c, s.Dış Kapak) 

Akal’ın çocuklara demokratik yaşam ilkelerini “çocuğa görelik” ve “çocuk gerçekliği” prensipleri 
doğrultusunda öğretmeye çalışma çabası, 1993 yılında yayımladığı ve daha sonra devamını getirdiği ve hâlâ 
da yazmayı sürdürdüğü masallarında açıkça görülmektedir. Akal, masalın çocuğun değerler sistemini 
öğrenme konusundaki etkisinin bilincinde olarak yazdığı eserlerinde güncel konulara yer vererek, çocuğu 
hem içinde bulunduğu çağa, hem de demokratik yaşamın gerektirdiği ilkelere hazırlamaktadır. Bu ilkeleri 
öğrenen çocuk demokratik bir kişiliğe sahip olacak, sosyalleşecek ve çocuğun ilerdeki yaşamında bunları 
uygulaması ve yaşatması daha kolay olacaktır. 

Demokratik bir kişiliğe sahip olmanın belirtilerinden biri, bireyin içinde bulunduğu toplumun yaşayışını 
düzenleyen kurallara uymasıdır (bkz: Şenünver ve diğerleri, 2005, s.18; Yanıklar ve Elyıldırım, 2004, s.3)). 
Kurallara uyulmadığı zaman ailede, okulda, çevrede kısaca toplumda bir kargaşanın, düzensizliğin, 
huzursuzluğun olabileceği kaçınılmazdır. Çocuk için soyut olan bu olguların öğrenilmesi güçtür. Ancak 
çocuğa bu kurallar uygun yollarla anlatılabilirse, zamanla çocuk anlayabilir ve öğrenebilir. Peki nedir bu 
kurallar? 

Kuralların ilki başkalarının hakkına saygı duymaktır. İnsan belli bir topluluk içinde yaşadığına ve 
toplumdaki herkesin yaşama hakkı olduğuna göre, birlikte yaşanılan kişilerin hakkına saygı göstermek 
gerekir. Sen başkasının hakkına saygı duyacaksın ki başkası da senin haklarına saygılı olsun. Aksi bir 
durumda, yani herkes istediği gibi davranmaya çalışırsa ortaya hiç de hoş olmayan durumlar çıkabilir, tıpkı 
“Geceyi Unutan Fil” masalındaki filin başına gelenler gibi: 

“Geceyi Unutan Fil” masalında canı sıkılan yavru fil, hortumuyla kocaman kocaman sesler çıkarır, 
kendi sesini öyle beğenir ki bir türlü susmak bilmez. Gece olur; ama yavru fil hâlâ sesler çıkarmaya devam 
eder. Filin sesinden kimse uyuyamaz. Sonunda maymun dayanamaz, uyumak istedikleri ve gürültüyü 
kesmesi konusunda yavru fili uyarır. Ama yavru filin uykusu kaçtığı için bu sefer de top oynamaya başlar, 
topa tekmeler atar, eğlenir, gürültüsünden kimsenin uyuyamadığını düşünmez. Sabaha karşı iyice yorulur ve 
uyumaya başlar. Tam uyuyacakken dışardan müthiş bir gürültü duyar. Ayılar, maymunlar, kurbağalar, 
geyikler, aslanlar uyanmış, oyun oynuyor, değişik sesler çıkarıyormuş. Arkadaşlarına uyumak istediğini 
söyler; ama onlar da uyku saatinin çoktan bittiğini, sabah olduğunu söyler. Yavru fil yatağına döner; ama bir 
türlü uyuyamaz. Birilerinin gürültü yaparken uyumaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu ve dün gece 
kendisinin oyun oynayıp, bağırıp gürültü yaparken arkadaşlarının neler hissettiğini daha iyi anlar, o günden 
sonra kurallara uyarak uyumak isteyenleri hiç rahatsız etmez (Akal, 1996, ss.5-6). 

Çocuk bu masalla, kendisinin bazı hakları olduğunu ve birlikte yaşadığı arkadaşlarının da aynı haklara 
sahip olabileceğini, haklarını, özgürlüklerini sınırsız kullanamayacağını, başkalarının haklarına saygılı 
olunması gerektiğini anlar. Gerçek yaşamında bunu asla unutmaz. 
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Kendim eğleneyim derken bütün insanların günlük yaşamlarının alt üst olmasına neden olan yaramaz 
trafik lambasının anlatıldığı masalda da, canı sıkılan ve ne olacağını merak eden trafik lambası kırmızı ışığını 
yakmış ve hiç söndürmemiş. İnsanlar, arabalar durup beklemiş, öğrenciler derslerine, işlerine gidenler iş 
yerlerine, ekmek taşıyan kamyonlar bakkallara ulaşamamış. Ortalık darmadağın olmuş; ama trafik lambası 
çok eğlenmiş. Bir müddet sonra yine canı sıkılmaya başlayan trafik lambası bu sefer yeşil ışığını sürekli 
yakmış. Otomobiller birbirine çarpmış, insanlar taşıtların arasından dolaşarak tehlikeli bir şekilde karşıdan 
karşıya geçmeye çalışmış, yine öğrenciler okullarına, insanlar işyerlerine ulaşamamış, arabalar arka arkaya 
sıralanmış, trafik alt üst olmuş. Sonra trafik ekipleri gelerek lambayı sık sık arıza yapıyor diye depoya 
kaldırmak ya da yedek parça olarak kullanmak istemiş, trafik lambasının yüreği ağzına gelmiş, ekip arızayı 
düzeltip bir müddet daha çalışmasını denemek istemiş. Yaramaz trafik lambası yedek parça olmaktan 
kurtulmuş; ama eğlenmek isterken kendinin ve insanların başına nasıl bir iş açtığını anlamış ve bir daha 
lambalarını yanlış yakmayı hiç denememiş. Çünkü kendi hak ve özgürlüklerinin olduğu gibi başkalarının da 
olabileceğini ve bunların sınırsız kullanılamayacağını anlamış (Akal, 1997b, ss.33-36). 

Demokratik ve huzurlu bir toplum için insana saygı anlayışının küçük yaşlardan başlayarak verilmesi ve 
bunun ayrıca davranışlara da yansıtılması gerekmektedir. Yoksa yukarıdaki örneklerde olduğu gibi 
karşımızdakinin hak ve özgürlüğüne saygı göstermezsek, onlar da bize saygı duymaz ve toplumda huzur ve 
düzen kalmaz.  

Demokratik yaşamın ilkelerinden birisi de yardımlaşma ve paylaşmadır. Toplum halinde yaşama, 
kişilerin birbirleriyle yardımlaşarak, birbirlerini destekleyerek bütünlük içinde iş görmelerini gerektirir. 
Toplumda sağlıklı ve huzurlu yaşanabilmesi için zaman zaman başkalarının yardımlarına gereksinim 
duyulabilir. Yardımlaşma, kendi gücümüzü ve olanaklarımızı başkalarının iyiliği için de kullanmaktır. 
Dayanışma, topluluğu oluşturan bireylerin herhangi bir konuda, duygu ve düşünce birliği içinde olmalarıdır. 
Her insan bir başka insanın yardımına gereksinim duyar. Hiçbir insan tek başına yaşayamadığı gibi, 
gereksinimlerini de tek başına karşılayamaz. Bu bağlamda yardımlaşma ve paylaşma devreye girer. 
Yardımlaşma, paylaşma maddi ve manevi olabilir. Maddi yardımlaşma, dayanışma her türlü mal ve para 
yardımıdır. Manevi yardımlaşma ise, insanların acılarını, sevinçlerini, iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşma, 
mutlu ve huzurlu olmak için karşılıklı çaba göstermektir. Toplumun gücü, dayanışmayla güçlenir, ortaya 
çıkacak her türlü zorluk bu şekilde yok edilebilir (bkz: Şenünver ve diğerleri, 2005, ss.28-29; Yanıklar ve 
Elyıldırım, 2004, ss.3-4), tıpkı aşağıdaki masal örneklerinde olduğu gibi. 

İki kavgacı çocuğun diktiği elma ağaçları birbirleriyle sürekli kavga edip kendi gelişimlerini engeller. 
Günlerini kavga ederek geçirdiklerinden hiçbir kuş dallarına yuva yapmaz, kelebekler, arılar tırtıllar onlarla 
arkadaşlık yapmak istemez, meyve vermedikleri için çocuklardan da sevgi göremezler. Sonunda yaprakları 
sararmaya, dalları kurumaya başlar. Doktorlar dertlerine çare olarak kavgayı bırakıp, öteki ağaçlar gibi 
birbirlerine yardım ederek gelişmeyi, büyümeyi ve çiçeklenmeyi önerirler. İki kavgacı ağaç yaptıklarından 
utanır ve yapraklarını birbirinin üzerinden çekmeyi dener ama boşuna, yapraklar öyle iç içe girmiş ki 
ayıramazlar. Bir kuş bunların yardımına koşar, tüm kuş arkadaşlarını çağırarak yaprakların birbirinden 
ayrılmasını sağlar. Ama sorun sadece yapraklar değildir. Kökleri de birbirine dolanmıştır. O sorunu da 
solucanlar çözümlerler ve iki kavgacı ağaç o günden sonra bir daha kavga etmezler, kuşlar, kelebekler, 
çocuklarla dost olurlar (Akal, 1998a, ss.40-48). 

“Işığını Yitiren Yıldız” masalında yaramaz çocukların taş atarak kırdıkları sokak lambası artık sokağı 
aydınlatamaz, buna çok üzülen bir çocuk ona yardım etmek ister. Belediyeye haber verir ve tamir edilmesini 
sağlar. Sokak lambası bu yardımlaşmadan çok mutludur (Akal, 1997b, ss.55-59). 

“Rengini Arayan Top” masalında ise, renk dağıtılırken geç kalan renksiz top çok üzülür, Diğer renkli 
toplar bir kez renksiz topa dokunarak onun rengarenk olmasına, dahası dünyanın rengarenk olmasına yardım 
ederler (Akal, 1997a, ss.27-29). 

Örnekler, çocuklara paylaşmanın, yardımlaşmanın ne kadar güzel ve insanı mutlu eden bir olay 
olduğunu, böylelikle içinde bulunulan dünyanın daha yaşanılası olduğunu kanıtlamaktadır. Dayanışma ve 
yardımlaşma olmasaydı, iki kavgacı ağaç kuruyup gidecekti, sokak lambası bozuk kalacak ve top ise renksiz 
olacaktı. Masallardan anlaşıldığı üzere hem yardım edenler, hem de kendilerine yardım edilenler çok mutlu 
oluyor ve yardımlaşmanın, paylaşmanın, birlikteliğin tadına varıyor, güçlüklerin kolayca çözüleceğini 
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görüyorlar. Demokratik yaşamda da bu olay böyle değil midir? Birlikte, paylaşarak, yardımlaşarak yapılan 
işler insanları hem mutlu eder, hem de işler daha hızlı ve güzel gerçekleşir. 

Demokrasinin temel ilkelerinden bir başkası, çok seslilik, insanların kendilerini yöneteceği kişiyi yine 
kendilerinin seçebilme hak ve özgürlüğüdür (Şenünver ve diğerleri, 2005, s.24). Fikirlerin çokluğu, doğru 
olanın seçilmesinde kolaylık sağlar (Final, 2005, s.26) Kendi hak ve özgürlüklerini koruyacak ve 
sürekliliğini sağlayacak idarecileri toplu halde seçmek, insanların en doğal haklarından biridir. Bu hak 
demokrasi ile güvence altına alınmış ve insanların vatandaş olarak yerine getirmesi gereken bir ilke haline 
gelmiştir. Demokrasilerde seçme ve seçilme hakkı,  çok seslilik, çoğulculuk, uzlaşmacılık, hukuken güvence 
altındadır ve bu haktan hiç kimse men edilemez. Vatandaşlar eğer yaptıklarını beğenmiyorsa yöneticileri 
değiştirme hakkına da sahiptir, tek seslilik yerine çok sesli, çok bakış açılı olmanın zenginliği Akal’ın 
“Şımarık Fil” ve “Rengini Arayan Top” masalında çarpıcı bir şekilde vurgulanmıştır. 

Kocaman bir ormanda tüm hayvanlar mutlu ve huzurlu yaşarken bir gün fil iri cüssesine, aklına ve 
gücüne güvenerek ormandaki gölü sahiplenmiş ve kimseye gölden su içirmemiş. Hayvanlar kendilerine 
başka bir göl bulmuşlar. Sonra fil, gölün çevresindeki ağaçları sahiplenerek kimseyi ağaçlara yaklaştırmamış. 
Hayvanlar çaresiz başka ağaçlara taşınmışlar. Fil iyice şımarmış ve bu orman benim diyerek hepsini 
ormandan kovalamış. Herkes kendine bir ev bulmuş ama, hiç kimse yeni evinden memnun değilmiş. 
Sonunda çare olarak bir yönetici, temsilci seçmeyi düşünmüşler. Zürafa, aslan ve gergedanın temsilci 
olmasına karar verirken, bir çocuk onlara yol göstermiş ve uzlaşarak, hep birlikte ormanlarına geri 
dönmüşler. Fil de şımarıklıktan vazgeçmiş ve mutlu yaşamışlar (Akal, 1998a, ss.16-19).  

Topluca alınan kararların doğruluğunu, yöneticisini seçebilme özgürlüğünü, uzlaşmanın yararını, 
çoğulculuğu, çocuk yaşayarak öğreniyor. Daha önce değinilen “Rengini Arayan Top” masalında da çok 
sesliliğin, uzlaşmanın, dayanışmanın önemi sunulmuştu. 

Kişinin kendi hakkında karar verebilmesi, kendine güvenmesi, zorluklarla baş edebilmesi, demokratik 
yaşamın ilkelerinden sayılmaktadır. Kendine güvenmeyen, kendi hakkındaki kararları alamayan, zorluklar 
karşısında pes eden, güçlüklerle savaşamayan bireyler, toplum içinde yok olmaya mahkûmdur. Demokrasi, 
topluma uyum sağlayan, güçlü, kararlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir rejimdir. Bu şekilde yetişen 
bireyler, hem kendi, hem de toplumun hakkını savunabilir, haksızlıklar, güçlükler karşısında dimdik 
durabilir. Korkarak, kendisi hakkında başkaları karar vererek hiçbir yere varamaz, kişiliksiz, asosyal biri 
olarak kalır.  

“İp Bacaklı Uzaylı Çocuk” masalında yemek yemek yerine sürekli olarak çikolata ve şekerleme isteyen 
çocuğun bir gün dileği yerine gelmiş ve ip bacaklı uzaylı bir çocuğun uçan dairesi ile onların gezegenine 
gitmiş. Çocuk mutludur, çünkü bu gezegende her şey şeker ve çikolatan yapılmıştır, istediği kadar yer, ama 
çok tatlı yediği için midesi bulanır. Su içer, aslında portakal suyu içmek ister ama bu gezegende ne bir ağaç, 
ne bir yaprak, ne bir hayvan, hiçbir şey yokmuş. Her yer kurak ve çikolata gibi kahverengiymiş. Çocuk süt 
içmek istemiş, süt yokmuş. Gezegenin nasıl bir yer olduğunu anlamaya çalışmış, çocukların et, meyve ve 
sebze yemeden, süt içmeden nasıl büyüyebileceğini düşünmüş. İp Bacaklı Uzaylı Çocuk da kendisini örnek 
göstererek gayet güzel büyüdüklerini söylemiş. Çocuk, dengeli beslenmeyip hep şeker ve çikolata yerse, 
tıpkı ip bacaklı uzaylı çocuk gibi olacağını anlamış, kendisi için en iyisinin annesinin güzel yemekleri 
olduğuna karar vermiş ve ülkesine geri dönmüş (Akal, 1996, ss. 7-13) 

Çocuk burada masal sayesinde kendisi için neyin iyi neyin kötü olacağına yine kendisi karar veriyor. 
Başkaları kendisi hakkında karar verse belki bu karara uymayacaktı; ama burada çocuk olayı içselleştirerek 
kendi hakkında kararı veriyor. Tıpkı “Ben Büyüküm” masalındaki çocuk gibi. 

Bu masalda da abisine ve babasına özenen, onlar gibi büyük olmak isteyen çocuğun isteği yerine gelmiş 
ve önce abisi olmuş; ama küçük olduğu için okula gitmek, okuldan sonra da ders çalışmak, arkadaşlarıyla 
satranç oynamak ona zor gelmiş. Çünkü o oyuncaklarıyla oynamak istiyormuş. Daha sonra babası olmuş. 
Her gün erkenden tıraş olup işe gitmek, yorgun argın akşam geç saatlerde eve dönmek, oyuncaklarla 
oynayamamak çocuğa çok zor gelmiş ve kendisi için en iyi seçimin yine kendisi olmak, herkes gibi yavaş 
yavaş büyüyüp her şeyi zamanında yapmak olduğunu anlamış ve oyuncaklarıyla oynamaya başlamış (Akal, 
1996, ss.114-20). 
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Kendine güvenen kişinin zorluklarla baş edebilmesi de kolay olur. Çünkü insan her an yanında 
kendisine yardım edecek birisini bulamayabilir. Böyle bir durumda kendi kendisini telkin ederek veya farklı 
bir davranışta bulunarak korkusunu yenebilir, karşısına çıkan engelleri aşabilir. Örneğin, “Karanlıktan 
Korkan Çocuk” karanlıkta bir şeylerin üzerine atılıvereceğini sanıyormuş. Yatarken ışığı yakıp yatıyormuş, 
evde gece bir odadan başka bir odaya giderken tüm ışıkları yakıyor, geri dönünce de bunları 
söndürmüyormuş. Annesi bir gün odasından ceketini getirmesini istemiş, çocuk korktuğunu söyleyememiş, 
tüm ışıkları yakarak annesinin ceketini getirmiş, annesi ona yaktığı elektrik yüzünden hem bir sürü para 
ödediklerini, hem de ülkenin enerjisinin boşa harcanmış olduğunu söylemiş, çocuk annesine hak vererek bu 
korkusunu yenmeye karar vermiş. Akşam odasına giderken bildiği bütün şarkıları yüksek sesle söylemeye 
başlamış, şarkı söyledikçe korkusu azalmış, o günden sonra artık karanlıktan hiç korkmamış, çünkü aydınlık 
ve karanlığın sadece bir renk ve her ikisinin de içinde aynı şeylerin olduğunu anlamış (Akal, 1996, ss.53-57). 

Korkusunu kendi kendini telkinle yenen bireyin aslında özgüveni de yerine gelmiş demektir. Çünkü 
kendi kendisine bir şeyler başarmanın mutluluğunu ve önemini kavramıştır. Başkalarına gereksinim 
duymadan da kendisi bir şeyler yapabiliyor, karşısına çıkan engelleri aşabiliyordur artık. “Üç Gözlü Çocuk” 
masalında da hayatından hiç memnun olmayan bir çocuk hep “keşke” ile başlayan cümleler kurar ve sürekli 
mutsuzluğundan şikayet edermiş. Bunun şikayetlerini duyan “Keşke Perisi” dileklerini gerçekleştirmek 
istemiş, çocuk önce üç gözünün olmasını dilemiş, peri kabul etmiş; ama çocuk üç gözü ile bir sürü 
olumsuzluklar yaşamış, sonra üç kolunun ve en sonunda da üç ayağının olmasını dilemiş. Ama bu dilekleri 
gerçekleşince de bir sürü olumsuzluklar yaşamış ve yeniden normal bir çocuk olmayı istemiş, peri ona 
yardım edemeyeceğini, ancak sihirli kelimeyi bulursa normal bir çocuk olacağını söylemiş. Çocuk çok 
pişman olmuş ve iyi ki daha fazla burun, kulak, kafa istememişim diye düşünürken, karşısında başka bir 
periyi bulmuş. Bu “İyi ki Perisi” imiş. Peri onu eski haline döndürmüş ve çocuk o günden sonra hep “iyi ki” 
ile başlayan cümleler kurmuş ve mutlu olmuş (Akal, 1997b, ss.24-31).  

Bu masaldan da çocuk kendinden hoşnut olmanın, buna bağlı olarak kendine güvenmenin ve böylelikle 
zorluklarla baş edebilmenin önemini anlar. Hayattan tat almaya başlar. Mutlu olan bireyler çevrelerine 
pozitif enerji verirler, mutluluk aşılar. Bu kişiler aynı zamanda söz dinleyen, kurallara uyan bireylerdir. Söz 
dinlemenin yararlarının farkındadırlar ve sonucun kendileri için iyi olacağını bilirler. “Suda Oynamayı Kim 
Sevmez?” masalındaki yavru su aygırı da annesinin sözünü dinleyerek hasta olmaktan kurtulur, ama 
arkadaşları söz dinlememenin cezasını evde bir hafta hasta yatarak çekerler; çünkü anneleri onlara havaların 
artık soğuduğunu ve bu havalarda suya girmemeleri gerektiğini, yoksa üşütüp hasta olacaklarını söyler. 
Ancak onlar bunu dinlemez ve sonunda hasta olurlar. Ama yavru su aygırı annesinin söylediklerinin kendi 
yararına olacağını anlar, arkadaşlarını uyarır; ancak sözünü dinlemezler, o olaydan sonra yavru su aygırı 
kendine başka arkadaşlar bulur (Akal, 1996, ss.49-52). Çünkü söz dinlemeyenlerle arkadaşlığını devam 
ettirse, belki kendisi de hasta olacaktı, belki daha sonraki günlerde başına daha tatsız olaylar gelecekti. 
Bunun bilincinde olarak arkadaşlığını kesip, yeni arkadaşlar bulur yavru su aygırı. Demokratik yaşamın bir 
yansıması olan masaldaki konu, çocuğu söz dinleme anlamında bilgilendirip ona yol göstermesi açısından 
yararlı bir örnektir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz ilkelerin dışında bazı ilkeler var ki, -bunlar sevgi, arkadaşlık, dostluk, iyilik, 
güzellik ve doğruluk vs. gibi- hem demokratik yaşam ilkeleri hem de evrensel ilkeler kapsamında 
değerlendiriliyor. Bu değerlerin çocuklara öğretilmesi, onların uygar, hoşgörülü, barışsever, dürüst, dostluğa, 
arkadaşlığa önem veren, insana ve doğaya sevgiyle yaklaşan bireyler olması açısından oldukça önemlidir. 
Demokratik toplum yaşamında bu ilkelerin de “olmazsa olmaz” gibi bir önceliği vardır. Örneğin, içinde 
sevgi barındırmayan bir birey, ne karşısındaki kişiyi, ne doğayı, ne hayvanı sever, ne de onlara değer verir. 
Bireysel olarak yaşar ve belki kendisi de diğer insanlar tarafından sevilmez. Böyle bir yaşam tarzı doğaldır ki 
hiç arzulanmaz ve demokrasi ile bağdaşmaz. Bu bağlamda çocuklara evrensel değerleri öğretmek, demokrasi 
bilinci kazandırmada, demokratik yaşamda oldukça önem arz etmektedir. Toplumun huzuru, mutluluğu, 
birlikteliği, o toplumun gelişimini de etkilemektedir. Akal’ın masallarında işte bu ilkeler oldukça yoğun bir 
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, “Nerden Çıktı Bu Kardeş” (Akal, 1998b, ss.4-10) masalında kardeş 
sevgisi, “Üç Sihirli Öpücük” (Akal, 1997a, ss.50-55) de anne sevgisi, “Park Yiyen Robot” (Akal, 1998a, 
ss.20-26), “Buruşuk Kağıt Parçası” nda (Akal, 1997a, ss.39-43) doğa sevgisi, “İki Kavgacı Ağaç”, (Akal, 
1998a, ss.40-48),  “Uzaylı Çocuğun Ödevi” nde (Akal, 1997a, ss.44-49) dostluk, arkadaşlık, “Işığını Yitiren 
Yıldız” da ( Akal, 1997b, ss.55-59) iyilik, dostluk ilkeleri çocuğa en güzel örnekleriyle aktarılmıştır. 
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Aslında Akal’ın tüm masallarında demokratik yaşamın ilkeleri iç içe geçerek öyle güzel kurgulanmış ki 
bir masalı tek bir ilke ile sınırlandırmak da yanlış olur. Her bir masalda, çocuğu demokratik yaşama 
hazırlamak, çocukta demokrasi bilincini geliştirmek, çocuğu sosyalleştirmek için gerekli koşullar, ilkeler 
“çocuğa görelik” ve “çocuk gerçekliği” kapsamında kurgulanmış ve çocukların hizmetine sunulmuştur. 

Çocuklarımız gelecek adına elimizde tuttuğumuz en değerli emanetlerimizdir. Çocuklarımızda, 
demokrasi kültürünün ve bilincinin kazandırılması, kendi sorunlarını kendi bakış açılarıyla ele aldıkları, 
katılım ve hoşgörü anlayışının aşılandığı, çoğulculuk, farklı görüşlere, evrensel değerlere saygı ile birey ve 
bireyin önemini de içeren ilkelerin yerleştiği bir demokrasi bilincinin ve kültürünün oluşması büyük önem 
taşımaktadır. Demokrasi devam eden bir süreç olduğundan, her bireye ve kuşağa bu konuda görev 
düşmektedir. 

Demokrasi eğitiminin etkin bir şekilde amacına ulaşması, demokrasi ile özdeşleştirilen ilke ve 
değerlerin bireyler tarafından ne kadar iyi öğrenildiğine ve benimsendiğine bağlıdır. Bu ilke ve kavramların 
yeterince benimsenmemesi ve özümsenememesi durumunda bireyler, demokratik bir toplumda yaşamanın ne 
anlama geldiğini ve böyle bir toplumun gelişmesi ve ayakta kalması için gerekli kişisel davranışları ve 
sorumlulukları yeterince anlayamayacaklardır (bkz: Yanıklar ve Elyıldırım, 2004, s.1). Bu bağlamda 
çocuklarımıza demokrasi bilincini ne kadar erken kazandırırsak, onların demokratik yaşama uyumu ve 
demokrasiyi sahiplenmeleri de o kadar erken olur. Eğitimin farklı basamaklarında bulunan öğrencilere 
demokrasi eğitimi doğrudan ya da dolaylı olarak oldukça farklı tarzlarda verilebilir. Ancak böyle bir eğitim, 
her şeyden önce öğrencinin yaşı ne olursa olsun, onun ilgisini çekebilmeli ve hayâl dünyasına 
seslenebilmelidir. İşte Akal’ın masalları bu bağlamda okul öncesi ve ilköğretimdeki öğrencilere mükemmel 
örnek oluşturabilecek, onların yaş ve hayal dünyalarına hitap edebilecek şekilde kurgulanmış masallar olarak 
değerlendirilebilir. 
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GİRİŞ 

Bir topluluğu millet yapan unsurların başında gelen kültür; nesilden nesile aktarılan, gelenek ve 
göreneklerden beslenen, bireye kimlik ve kişilik kazandırmanın yanında her şeyden önce bir topluma ait 
olma bilinci veren bir değerler sistemi, bir hayat ve düşünce tarzıdır (Tural 1988, 52, 57; Kafesoğlu 2003, 
15-16). Bireyin kendine ait maddî ve manevî değerlere sahip çıkarak içinde yaşadığı toplumla 
bütünleşmesini, uyum sağlamasını ve kimlik kazanmasını sağlayan kültür, etkileşime bağlı olarak etkileyen 
ve etkilenen bir yapıya sahiptir. 

“Ulusun dili ruhudur; ruhu da dili” diyen Humboldt’tan günümüze dil-toplum-kültür ilişkisi sosyolojik 
manada varlığını korumuş ve toplumsal boyutta çeşitli ortamlarda sorgulana gelmiştir.  Söz gelimi “Bir 
ulusun yaşayış biçimi, inançları, gelenekleri, dünya görüşü, çeşitli nitelikleri ve hatta tarih boyunca bu 
toplumda meydana gelen çeşitli olaylar üzerinde hiç bir bilgimiz olmasa, yalnızca dilbilim incelemeleriyle 
bu dilin söz varlığının, söz hazinesinin derinliğine inerek bütün bu konularda çok değerli bilgiler ve güvenilir 
ipuçları edinebiliriz.” (Aksan 1995, 65) Çünkü dil, edebiyat, onu çepeçevre kuşatan toplum ve kültür 
ayrılmaz bir bütündürler ve dolaylı olarak düşünce yapımızı, varlığımızı ve geleceğimizi şekillendirirler 
(Tural 1991, 27; Müller 2001, 17). 

Bir dilde, kültür birimler olarak kabul edilen kalıplaşmış anlatımlar (kalıp sözler, atasözleri ve deyimler) 
mecazlar, söz sanatları, türküler, şarkılar, ninniler ve bir topluma özgü danslar, halk oyunları, maniler, 
hitaplar, akrabalık isimleri, selamlaşma biçimleri, çeşitli ritüeller, yiyecek-içecek, kılık-kıyafet ve sporla 
ilgili kavramlar, gelenek ve görenekler, dinî, ahlâki ve sosyal değerler, çeşitli araçlarla ilgili adlandırmalar, el 
sanatları vb.leri kültür kavramı içerisinde sorgulanan başlıca hususlardır (Gökdayı 2003, 31, 36). Çünkü bir 
dilde kullanılan her kelime, her cümle o kültüre ait bir göstergedir (Özbay 2002, 116). 

Seçme, değiştirme ve yeniden kurma olarak da adlandırabileceğimiz yazma eylemi sırasında yazar 
olaylara belli bir kültür penceresinden, yani inançlar bütünü açısından yaklaşır (Öztürk 1991, 3). Dolayısıyla 
yazar doğuştan hazır bulduğu veya toplumun kendisine kazandırdığı bakış açısını, ait olduğu sosyal ve 
kültürel değerleri, edebiyatın ana malzemesi kültür taşıyıcısı ve kültür aktarıcısı dil aracılığıyla doğrudan 
eserine, dolaylı olarak okuyucuya ve topluma yansıtır. Ancak bu bazı yazarlarda bilinçli, bazılarında 
bilinçsiz veya yarı bilinçsiz gerçekleşir. 

Milliyet kavramına bağlı olarak her yazarın kültür dünyası diğerine göre farklılık gösterir. Farklı kimlik 
ve kültürlerin esere yansımasından kaynaklanan bu durum son derece doğaldır ve bu her yazarda farklı 
ölçülerde gerçekleşir. Burada kastedilen evrensel değil, içerisinde mahallî kültürü de barındıran millî/ulusal 
kültürdür (Günay 2000, 113-114). Milletler arası karşılıklı etkileşim, toplumsal olaylar, tarihsel süreç, bilim 
ve teknolojideki değişmeler, zaman, sosyal değerler ve normlar kültürü, edebiyatı ve dili geçmişten 
günümüze sürekli şekillendirmekte işlemekte, zenginleştirmekte ve geliştirmektedir (Tural 1991, 12, 61). Bu 
süreçte bazı unsurlar ister istemez doğasına uygun olarak değişime uğrarken, bazıları da değişmeden 
geleceğe taşınmakta, nesilden nesile aktarılmaktadır (Özbay 2002, 114). 
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Ancak toplumun gerçekleriyle edebî bir eserin bire bir örtüşmediği durumlar da söz konusu olabilir. Bu 
noktada araya yazarın tercihleri, kimliği, bakış açısı girer. Yazılan her eserde şüphesiz yazarın cinsiyeti, 
eğitimi, yaşı, karakteri, mesleği, yetiştiği sosyal çevre, devir, birikim ve bilgi kaynakları, ait olduğu mahallî 
ve millî/ulusal kültür, sosyal tabaka, meslekî veya edebî gruplar, milliyet belirleyici bir nitelik taşır (Tural 
1993, 164, 170; Werder 2002, 84-86). Zira edebiyat eseri ait olunan toplumun ve çağın aynı zamanda bir 
aynası, tanığıdır. 

Yarının büyükleri çocuklarımızın ve gençlerimizin küreselleşen bir dünyada, sağlıklı bir şekilde, 
toplumsal değerlere yabancılaşmadan kendi içerisinde bütünleşmiş, çağdaş bir toplumda, kimlik ve 
kişiliklerini korumaları kültürel değerlerine sahip çıkmalarına ve onlara sadık kalmalarına bağlıdır. Aksi 
durumda ulusal değerlerle beslenmeyen bir toplum ister istemez kendine yabancılaşacaktır (Binyazar 2004, 
54).  

Kültür aktarımını karşılaştırmalı edebiyat kavramı çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla sorgulamayı 
amaçlayan bu çalışmada, ülkemizde beğeniyle okunan Latin Amerika Edebiyatı’nın önemli isimlerinden 
Kızılderili bir anneyle, Portekizli bir babanın oğlu olan José Mauro De Vasconcelos’un kendi hayatından 
yola çıkarak yazmış olduğu büyük şehrin mahallelerinde yoksul bir hayat süren Zezé’nin yaşamını konu 
edinen Şeker Portakalı ile ülkemizde çocuk edebiyatına gönül vermiş Kemalettin Tuğcu ile eş değer eğitimci 
yazar Gülten Dayıoğlu’nun Fadiş adlı eseri karşılaştırılmıştır (Gündüz 2005, 446).  

2005 yılı itibarıyla ülkemizde 76. baskısını yapan Şeker Portakalı, Kızılderili ve Portekizli bir aileye 
mensup, hayatı boyunca Kızılderili haklarını ve Kızılderili gerçeğini Brezilyalılara ve tüm dünyaya 
duyurmayı amaçlayan José Mauro De Vasconcelos’un ülkemizde yayımlanan ilk kitabıdır. Vasconcelos eseri 
1968 yılında, 12 günde yazdığını ancak onu yirmi yıldan fazla yüreğinde taşıdığını ifade etmektedir. Düşle 
gerçek arası bir eser olan Şeker Portakalı’nın kahramanı Zeze aynı zamanda Güneşi Uyandıralım ve 
Delifişek adlı eserlerin de ortak kahramanıdır.  

Yazarlığının 43. yılını kutlayan ve nitelikli bir Türk toplumunun oluşmasına bugüne kadar 72 eser 
vererek katkıda bulunan Türkiye’nin en çok okunan önde gelen çocuk edebiyatı yazarlarından Gülten 
Dayıoğlu Fadiş’i 1971 yılında yazmıştır. Eser ilk baskısında 10 bin adet basılmış ve iki buçuk ay gibi kısa bir 
sürede tükenmiştir. 2005 yılı itibarıyla 34. baskısını yapan eseri Hüsnü Terek gizli bir klasik olarak 
değerlendirmekte ve her yıl 5-6 bin sattığını ifade etmektedir. Tanınmış gazeteci yazar Ülkü Tamer ise 
Gülten Dayıoğlu’nu kendi kuşağının Kemalettin Tuğcu’su olarak nitelemekte ancak onu daha insaflı 
bulduğunu ve eserlerinde duygunun acımanın önünde olduğunu belirtmektedir. 1  

On beş yıl ilkokul öğretmenliği de yapmış olan Gülten Dayıoğlu rahat anlatımı ile ülkemizde çocuk 
edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Çocuklarla içiçe olan yazarın yalnız çocuk edebiyatı ve eğitim-
öğretim sorunlarıyla ilgili otuza yakın bildirisi bulunmaktadır.  

1920’li yıllarda, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra köy ile şehir arasına sıkışmış yoksul bir hayatı kasaba ve 
köy çizgisinde incelemeyi amaçlayan melodram bir çocuk romanı olan Fadiş’te, küçük bir kızın yedi yaşına 
kadar annesinden ayrı yaşadığı zor günler konu edinilir. Yer verilen acıklı olaylar dizisi biraz Kemalettin 
Tuğcu’yu anımsatsa da eser bu hâliyle köy romanlarına benzer özellikler barındırmaktadır (Ateş 2005, 418). 
Yazar bu eseriyle köyü, köylüyü, köy ortamını folklorik unsurlar aracılığıyla çocuklara sevdirmiş; yaşanan 
çevrenin kültürünü, kişilerin yaşam şeklini, kullanılan araç ve gereçleri, halkın kullandığı dili eserine 
başarıyla yansıtmıştır (Ateş 1998, 31, 43).  

Müller’in (2001, 34) dediği gibi: “Kültürler devamlı akan bir nehrin içindedirler, gelişirler ve genellikle 
yavaş yavaş; ama ara sıra da aniden özelliklerini değiştirirler. Bir yapı ya da süreç olarak algılanabilirler. 
Bundan dolayı farklı kültürleri karşı karşıya getirmek ve yüzleştirmek doğru değildir, zira, farklı zamanlarda 
çok ayrı niteliklere sahip olabilirler.” Bu nedenle biz her iki eseri kültür aktarımı yönünden karşılaştırmaya 
değil değerlendirmeye çalıştık. Bunu yaparken kültürün dilden soyutlanamayacağını, bir değerler manzumesi 
ve tıpkı dil gibi sosyal bir varlık olduğunu, gelişime açık, yenilenen, toplumu bütünleştirici, devamlılık 
esasına dayalı dinamik, sosyal bir olgu ve bir paylaşımdan ibaret olduğunu da gözden uzak tutmadık.  

                                                 
1 Milliyet.com.tr/2002/02/19/Pazar/yazulku.html 
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Şeker Portakalı ve Fadiş’i kültürel yönden değerlendirirken kültürel unsurlar olarak nitelendirdiğimiz 
birtakım ölçütleri göz önünde bulundurduk. Bunları şöyle sıralayabiliriz:  

1. BESLENME ALIŞKANLIĞI VE YİYECEK-İÇECEK KÜLTÜRÜ 

Şeker Portakalı:  
İçecekler: Şarap, bira, likör, kahve, limonata, içki, soda, portakal suyu, frenküzümü suyu, gazoz, süt. 
Meyveler: Hintarmudu, portakal, şeker portakalı, elma, hintkirazı, muz, kestane, üzüm. 
Bakliyat: Kara fasulye, pirinç. 
Kuruyemişler: Fındık, ceviz, incir, kuru üzüm. 
Çeşitli Yiyecekler: Kuru ekmek, şaraba batırılıp yağda kızartılmış ekmek, meyve salatası, taze darı, 

tavuk, salam, yumurta, tavuk, püre, peynir, çorba, konserve, balık. 

Yağ Çeşitleri: Zeytinyağı, domuz yağı. 

Hamur İşi Yiyecekler: Kremalı börek, sandviç. 

Tatlılar: Pasta, Maria-Mole (Bir çeşit pasta), muzlu pasta, şekerleme. 

Fadiş:  

İçecekler: Su, çay, kahve, ayran/yoğurt ezmesi, erik hoşafı, şerbet, sirke. 

Kahvaltılık Yiyecekler: Zeytin, reçel, beyaz peynir, tereyağ, pekmez, pancar pekmezi, üzüm pekmezi.  

Meyveler: Erik, elma. 

Sebzeler: Domates, patlıcan, taze mısır, biber, fasulye, patates, soğan, kabak, hıyar. 

Bakliyat: Fasulye, nohut, buğday, bulgur. 

Kuruyemişler: Kuru üzüm, leblebi, incir, yemiş, fıstık, fındık, patlamış mısır, kavrulmuş nohut, elma 
kurusu, erik kurusu. 

Çeşitli Yiyecekler: Erişte, tarhana, bulgur pilavı, yoğurt, patates haşlaması, turşu, et, tavuk, domates 
salatası, külde pişmiş patlıcan, yoğurtlu çorba, et yemeği, konserve, kül hamursuzu. 

Hamur İşi Yiyecekler: Ekmek, börek, pide, simit, gözleme, yufka, hamursuz. 

Tatlılar: Baklava, şeker, lokum, mevlut şekeri, helva, akide şekeri, sütlü incir tatlısı, bisküvi, çikolata. 

Balık Çeşitleri: Sazan. 

Eserde kahvaltı kavramının yanında köye özgü sabah çorbası, akşam aşı gibi ifadeler de geçmektedir. 

2. GİYİM-KUŞAM 

Şeker Portakalı:Atkı, önlük (Ev işleri için), boyunbağı, postal, lastik/tahta pabuç, tulum, terlik, galoş, 
pantolon, gömlek, pantolon askısı, yelek, mendil, yemeni, ceket, şapka, önlük (Okul giysisi), kovboy giysisi, 
don (İç çamaşırı), altın kol düğmeleri, kemer (Erkek eşyası), kuşak (Fıtık için), kasket, kayış, çizme.  

Fadiş: Kundura, ayakkabı, basma, elbiselik pazen, cübbe, entari, manto, hırka, kayış, basma giysi, 
ceket, pazen entari, yün ceket, lastik (Ayağa giyilen bir çeşit ayakkabı), basma entari, pamuklu çorap, yelek, 
fötr şapka, pantolon, mest, içi kuzu derisi kaplı gocuk, kaput, gömlek, iç donu, palto, avcı yeleği, asker 
pantolonu, şalvar, yün çorap, nakışlı yün çorabı, takunya, baş örtüsü, sokak örtüsü, canfescar (Bayanlar 
tarafından kullanılan bir çeşit sokak örtüsü), bayramlık, yağmurluk, örtü (Bayanların kullandığı bir çeşit örtü; 
üslük), car (Evli bayanların sokağa çıkarken kullandıkları bir çeşit siyah çarşaf), mintan, mendil, saçlık 
(Renkli boncuklarla yapılan bir tür toka), önlük (Okul giysisi), kordela. 
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3. AKRABALIK İSİMLERİ   

Şeker Portakalı: Anne/ana, anneanne, baba, ağabey, abla, yeğen. 

Fadiş: Ana/anne, sütanne, baba, ağabey, nine, teyze, teyze oğlu, teyze kızı, kaynana, yenge, dede, amca, 
gelin. 

4. DİNİ DEĞERLER 

Şeker Portakalı 

Romanda geçen Hıristiyanlıkla ilgili kelimeler arasında şunları görüyoruz: Vaftiz babası, şeytan, dua 
ezberlemek, şeytanın vaftiz çocuğu, Noel, Noel Baba, Noel Armağanı, Noel Baba’nın armağanı, Noel gecesi 
yemeği, küçük İsa, peri, melek, gece yarısı ayini2, kilise, çan, şaraplı ekmek, Tanrı, Ulu Tanrı, aziz, kutsal 
eşya3, Papaz efendi, tılsım, iblis, cehennem. 

İlginç bulduğumuz diğer dinî ifadeler arasında ise şunları sıralayabiliriz.  

- Evi kem gözlerden korumak için bir dua (s.20). 

- Tanrı’dan evi kutsayıp korumasını, kötü ruhları uzaklaştırmasını dileyen duayı okudum (s.20). 

- Hazreti Yusuf’un4 Mısır’daki hikâyesi (s.22). 

- Omuzlarında bir kuzu taşıyan Aziz Jean (s.42).5 

- Yeryüzü, Ulu Tanrı’nındır değil mi? Yeryüzündeki her şey de Ulu Tanrı’nındır öyleyse (s.81). 

Eser Hıristiyanlığın Katolik mezhebindeki dinî ifade ve ritüel nitelikteki davranışlarla örtüşmektedir.6 
Bunda yazarın Katolik inancına bağlı olmasının da önemli bir payı bulunmaktadır. Noel’de “küçük İsa’nın 
doğması”, şaraplı ekmek yenilmesi, kiliseyle ilgili ifadeler ve yukarıda yer verdiğimiz alıntılar bunu 
desteklemektedir. Roman kahramanı Zeze’nin kendini “şeytanın vaftiz oğlu” veya “küçük İsa” olarak 
nitelemesi de hayli ilginçtir.  

16. yüzyıla kadar Avrupa’da kilise çocukların dinsel yayınlar dışında kitap okumalarına karşı çıkmış, 
ancak çocuklar da dinsel içerikli kitapları okumayı sıkıcı bularak bu tür kitapları okumak istememişlerdir. 
Buna rağmen 18. yüzyıla değin çocuklarla ilgili yazılan metinler kilisenin etkisinden kurtulamamış ve 
öğretici-didaktik yapısından sıyrılamamıştır (Kıbrıs 2000, 3). 18. yy’a kadar çocuk edebiyatı ile ilgili 
ürünlere rastlanamayan Almanya’da da ilk çocuk edebiyatı örneklerinde kilisenin etkisiyle belli ahlâk 
kurallarının öğretilmeye çalışıldığı, dinsel geleneklerin işlendiği yapıtlar ortaya konulduğu gözlenmiştir. 
Aynı eğilim 19. yüzyılın sonuna kadar Amerikan çocuk edebiyatında da söz konusudur (Kıbrıs 2000, 4-5). 
Bunun yansımalarını Latin Amerikan Çocuk Edebiyatı’nda da görüyoruz. 

Fadiş 

Romanda geçen başlıca dinî ifadeler şunlardır: Ezan, akşam ezanı, sabah ezanı, sabah namazı, öğle 
namazı, ikindi namazı, alın yazısı, dua, Allah, Tanrı, Ulu Tanrı, mevlut, Bismillah, Ramazan, Bereketli 
olsun, dua etmek, Ramazan hazırlığı, oruç, oruca niyetlenmek, iftar, sahur, teravih, teravih namazı, namaz, 
                                                 
2 Katolik inancına göre Noel’de veya diriliş bayramında yapılan gece yarısı ibadeti. 
3 Katolik kilisesinde ibadet sırasında kullanılan kase ve ekmek. 
4 Hz. Yakup’un 12 oğlu içerisinde en çok sevdiği oğludur. Güzelliğiyle meşhurdur. Görmüş olduğu rüya ile bilinir. Mısır 
hükümdarının rüyasını doğru tabir ederek maliye bakanı olmuştur. 
5 Doğrusu Yahya Peygamberdir. Hz. Zekeriya’nın İsâ adlı eşinden olan çocuğudur. Tevrat’a inanırken sonradan Hz. İsa’yı 
peygamber olarak tanıyıp İncil öğretisini seçmiştir. Yuhanna İncili’nde kuzu ve Yahya Peygamberle ilgili olarak şu ifadeler 
geçmektedir: Yu. 1:29 “Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: ‘İşte dünyanın günahını ortadan 
kaldıran Tanrı kuzusu!” MÖ 7. yy.da yazılmış Tevrat’ta kuzu konusu şöyle geçmektedir: Yşa 53:7 “O baskı görüp eziyet çektiyse de 
ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde duran koyun gibi açmadı ağzını.” 
6 Brezilya’da halkın %91’i Hıristiyan olup nüfusun %73’ü Katolik mezhebine mensuptur. Bunda Katolik Kilisesinin Brezilya’da 
Hıristiyanlığı yaymasının önemli bir payı bulunmaktadır. İkinci sırada Protestanlık gelmektedir (Bknz. Operation World 2000, 
Copright © 2001 Patrick J. St. G. Johnstone. Paternoster Publishing). 
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namaz duası, dindar, sure, imsak, abdest, şükür duası, amin, hacı, imam, hafız, secde, rekat, namazda selam 
vermek, Arife günü, cami, bayram namazı, bayram, sevab, mübarek, yatır. Bu noktada dikkatimizi çeken 
Cuma Namazı’na değinilmemesidir. Bunda yazarın cinsiyetini önemli bir etken olarak kabul edebiliriz. 

Eserde dinî terimlerle ilgili olarak Fadiş ile kendisine bakan yaşlı Hafize nine arasında geçen bir dialog 
da içerik yönünden dikkati çekmektedir. Hafize Nine mevlût dinlediğinde içinin arındığından bahseder ve 
daha sık mevlude gitmek istediğini belirtir. Buna karşılık Fadiş mevlutten bir şey anlamadığını, sıkıldığını 
ancak dürgü dürgü mevlut şekerini alınca sıkıntısının geçtiğinden söz eder. Yani o, mevludu şeker için 
sevmektedir. Nine Fadiş’in bu sözlerine kızar. Çünkü mevlut zorunluluğu olmayan dinî bir merasimdir. 
İnsanlar mevlutten maddî bir çıkar yerine manevî bir doyum beklemektedirler. Ardından mevludu anlayıp 
anlamama konusunda aralarında kısa bir münakaşa geçer (s.57-58). Fadiş’in mevludu anlamaması son derece 
normaldir. Çünkü küçüktür. Arapça bilmemektedir. Henüz sure ve ayetleri öğrenmediği gibi üstelik dinî bir 
eğitim de almamıştır. Romanda ayrıca Anadolu’da sıkça rastladığımız yatır kavramına da yer verilmiştir 
(s.124-125).  

5. GELENEK-GÖRENEKLER İLE ÇEŞİTLİ AHLAKİ VE SOSYAL DEĞERLER 

Şeker Portakalı 

a. Kâğıt üzerine yapılmış bir yıldızın üzerine Tanrı’dan evi kutsayıp korumasını ve kötü ruhları 
uzaklaştırmasını dileyen bir dua yazılması. 

b. Erkeklerin bayanlara günaydın dedikten sonra şapkalarını çıkarması. 

c. Noel gecesinde şaraplı ekmek yenilmesi ve kahve içilmesi. 

d. Zeze’nin babasına sigara satın alırken dükkân sahibi tarafından sigara içmemesi konusunda 
uyarılması. 

e. Bayan Maria de Penha’nın Zeze’nin Fanny şarkısını bağırarak söylemesini hoş karşılamaması ve bu 
yüzden bay Ariovaldo ile tartışması ve onu Zeze’yi sömürmekle suçlaması. Papaz Efendi ile konuşacağını 
söyleyerek tehdit etmesi. Yargıca ve polise gideceğinden söz etmesi. 

f. Manuel Valadares/Portekizli/Portuga’nın Zeze’nin hayvanları hırpalamasını hoş karşılamaması. 

g. Zeze’ye babası, ablası ve ailenin diğer üyeleri tarafından uygulanan dayağın şiddet olgusu olarak ön 
plana çıkması. 

h. Küçük yaşta her şeyin parayla ve pahalı olduğunu gören Zeze’nin yoksulluğun farkına vararak hiçbir 
şeyi çarçur etmemeyi öğrenmesi. 

i. Zeze’nin öğretmeninin kendisine börek alması için verdiği parayla aldığı böreği zenci kız Dorotilia 
ile paylaşması ve öğretmeninden ara sıra ona da para verebileceğini söylemesi. 

j. Portekizlinin Zeze’yi insanlara sövmemesi, kötü ve müstehcen kelimeler kullanmaması hususunda 
uyarması. 

k. Hastalanan Zeze’nin Nega Eugênia tarafından kusmasının kesilmesi için karnının üzerine okunup 
üflenmesi. 

Fadiş  
a. Fadiş’in annesi Cemile hanımın kentte başka bir kadınla yaşayan kocası Kâmil Bey’den ayrılanları 

kınarlar ve kötü gözle bakarlar düşüncesiyle son ana kadar ayrılmak istememesi. 
b. Genç kadınların erkeklerden yüzlerini ve kendilerini sakınırken yaşlı kadınların yabancı erkek 

görünce yüzlerini kapamaması. 
c. Köyde on bir yaşına giren kızların, üslük denilen örtülerle başlarını örtmeleri. On beş yaşına gelince 

de “car” denilen çarşaflarla sokağa çıkmaları. 
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d. Ölen kimselerin ardından veya onları anmak amacıyla mevlut okutma. 
e. Yemeğe ilk kaşığı babanın uzatması. Diğerlerinin onu izlemesi. Yemek bitince babanın şükür duası 

yapması ve diğerlerinin ellerini açıp amin demesi. 
f. Sofrada yemeğe başlarken bismillah denilmesi. 
g. Ramazan gelmeden evlerde Ramazan temizliği yapılması. Köyün ortak çamaşırlığı olan çayın 

hareketlenmesi. Sahur ve imsak vaktinin davulla bildirilmesi. Akşamları teravih namazına gidilmesi. 
Çocukların öğlene kadar tekne orucu tutarak oruca alıştırılması. 

h. Askere giden gençlere çıkın hazırlanıp askerlik türküleri eşliğinde davul zurnayla köy çıkışına kadar 
asker uğurlama töreni yapılması. 

i. Ramazanın on beşinci gecesi çocukların köy davulcusunun peşine takılması, kapı kapı dolaşılması, 
her kapının önünde davul eşliğinde mani ve deyişler söylenmesi, bahşiş toplanması. Ev sahibinin kapıya 
çıkarak varlığına göre çocuklara ve davulcuya bir şeyler vermesi, çeşitli şakalar yapılması. 

j. Çocukların bayramda bayramlık denilen giysiler giymesi. Arife günü tüm ev halkının yıkanıp 
temizlenmesi. Bayram namazının camide kılınması. Yalnızca erkek çocuklara çarşı dükkân gezerek 
erkeklerin elini öperek el öpmelik bayram parası biriktirme izni verilmesi. 

k. Kışın köyde geceleri bir evde toplanılması. Karşılıklı maniler söylenmesi. Masal anası denilen bir 
kadın tarafından masallar anlatılması. Evlerde çeşitli eğlenceler düzenlenmesi. 

l. İneği doğuran kadının konuklarına doğum şerbeti ikram etmesi. 

6. HAYVAN ADLARI 

Şeker Portakalı: At, kelebek, yarasa, vampir, tavuk, piliç, papağan, dudu kuşu, aras7, maymun, aslan, 
panter, inek, boğa, ayı, geyik, kaplan, ağustos böceği, öküz, yaban öküzü, eşek, arı, yılan, iskete kuşu, yaban 
öküzü, bizon, ördek, sülük, kara tavuk, Bengal kaplanı, bizon, muhabbet kuşu, kanarya, keçi, sivrisinek, 
domuz, sıçan, leopar, timsah, goril, cırcır böceği, ispinoz, şahin, saka kuşu, kurbağa, çırçır (bir tür balık). 

Fadiş: Köpek, kuzu, eşek, katır, at, kurt, koyun, tavuk, horoz, karga, inek, kedi, sıpa, buzağı. 

7. ÇOCUKLARIN OYNADIKLARI OYUNLAR 

Şeker Portakalı: Sinema yıldızlarının resimlerini toplayıp değiş tokuş etmek, yarasa8, uçurtma uçurmak, 
avcılık, futbol, bilye oynamak, topaç, kâğıttan balon yapmak, düğmelerle teleferik oynamak, kovboyculuk, 
makinistçilik, atçılık oynamak. 

Fadiş: Salıncakta sallanmak, evcilik, beş taş, longoz9, kaydırak10, ebecilik, sek sek, gagı, yesir oyunu, 
ballıbaba çiçeğinden çelenk örmek (Ateş 1998, 30).  

8. OYUNCAK ADLARI 

Şeker Portakalı: Tekerlekli at, bilye, uçurtma, topaç, kement, kılıç, gazoz kapağı, sapan, paçavradan 
yapılmış top, çeşitli taşlar, balon, artist resmi, düğme, kasket, düdük, madalyon. 

Fadiş: Taş ve kiremit kırıkları, kırmızı çamur, kaydırak taşı, hayvan boynuzu, çeşitli taşlar.  

9. DİLE AİT UNSURLAR 

Şeker Portakalı çeviri bir eserdir. Eserin orijinali üzerinde çalışılmadığından dile ait unsurları Türkçe 
açısından değerlendirmek pek güvenilir ve sağlıklı olmamakla beraber, çevirmenin Türkçeye hakimiyetini 
iyi olarak değerlendirebiliriz. 

                                                 
7 Çoğunlukla Güney Amerika’da yaşayan bir papağan türü. 
8 Otomobilin ardından koşup arkasındaki yedek tekerleğe yapışarak bir müddet seyahat etmek. 
9 Toprağa bir daire çizilir ve ortasına bir hayvan boynuzu konulur. Ebe boynuzun başında durur. Diğer oyuncular ebenin arkasında 
olurlar. Ellerindeki kaydırak taşlarıyla boynuzu daireden dışarıya fırlatmaya çalışırlar. Longuz daireden fırlayınca ebe, onu yerine 
koyup el taşını almaya gelen oyuncuyu yakalar. Yakalanan oyuncu ebe olur. 
10 Taşla oynanan bir çeşit oyun. 
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9.1. Kalıp Sözler  

Şeker Portakalı: Hoşça kal, Tanrı aşkına, oh olsun, oh canıma değsin, günaydın, günah, rica ederim, 
alacağım olsun, iyi bayramlar, çok teşekkür ederim, teşekkür ederim, lütfen, iyi akşamlar, bayanlar, baylar, 
evet bayım, hayır efendim, aman Tanrım, efendim, yarın görüşmek üzere, elbette, bayım. 

Fadiş: Aferin, rahmetli, sağ olun, sağol, uğurlar olsun, Allaha ısmarladık, Allah kısmet ederse, hele 
şükür, inşallah, sizlere ömür, hoş geldin, Tanrıya şükür, güle güle gidin, evelallah, sağlıcakla kal, sağlıcakla 
gidin, yine buyurun, bereketli olsun, günah, kısmetiniz bol olsun, Allah çocuklarını bağışlasın, Allah cezanı 
versin, yaşadık, yaşa, uğurlar olsun, sağlık ve esenlikler dilerim. 

9.2. Deyimler 

Şeker Portakalı: Kafasını kurcalamak, ağzı açık kalmak, palavra atmak, kafadan kontak olmak, 
gözbebeği, sus payı, akıl etmek, pılıyı pırtıyı toplamak, göz kulak olmak, çene yormak, canından bezmek, 
değiş tokuş, hayal kırıklığı, gırtlağında (boğazında) düğümlenmek, boğazından geçmemek, eli ayağı (yüzü) 
düzgün, taş yürekli, topu topu, göze almak, gönlünü almak, ayak altında dolaşmak, göz atmak, içini çekmek, 
tabanları yağlamak, tadı damağında kalmak, ağız dolusu (sövmek/küfür), başı derde girmek, görmez(lik)ten 
gelmek, tepeden bakmak, kendinden geçmek, aralarından su sızmamak, üzerine çullanmak, gözlerinde 
şimşekler çakmak, tepeden tırnağa, gevezelik etmek, ağzına geleni söylemek, göz yummak, yüreğini 
hoplatmak, göz gezdirmek, elini sürmemek, çarçur etmek, tüyleri ürpermek, burnunu çekmek, gözü kara, 
boyun eğmek, iç çekmek, kulp (bulmak) takmak, eli ayağı (buz) kesilmek, gözleri yaşarmak, ortaya çıkmak.  

Fadiş: Alt üst (etmek) olmak, baştan başa, taş taş üstünde bırakmamak, kolu kanadı kırılmak, kulp 
takmak, boynunu bükmek, üstüne (üzerine) titremek, bağrına basmak, kulağı seste (kirişte) olmak, göz kaş 
süzmek, lafa tutmak, göz alıcı, dudak sarkıtmak, gönlünü yapmak, yürek burkmak, iç çekmek, içi cız etmek, 
açığa vurmak, yüzünü buruşturmak, hor görmek, diken üstünde olmak, tepesine çıkmak, içi içine sığmamak, 
ok gibi (yerinden) fırlamak, belli belirsiz, yüz vermek, başından aşağı kaynar su dökülmek, göz atmak, 
güngörmüş, dört dönmek, havadan sudan konuşmak, dizlerinin bağı çözülmek, dudak bükmek, yola 
koyulmak, çıt çıkarmamak, gününü gün etmek, kan başına (beynine) sıçramak, duymazlıktan gelmek, alın 
yazısı, dil dökmek, yüreği yanmak, ağır başlı, göğüs germek, düşünüp taşınmak, burnunda (gözünde) tütmek, 
ölçüp biçmek, içinden geçirmek, yüreği yerinden (fırlamak) oynamak, yaygarayı basmak, ağız dolusu 
(küfür), katı yürekli, diken diken olmak, fiskos etmek, ağız (söz) birliği etmek, ununu elemiş, eteğini asmış, 
bol keseden atmak, tepeden inme, gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak, yüreği hoplamak, sabun köpüğü 
gibi sönmek, bıyık altından gülmek, gözü tutmamak, hal hatır sormak, biçilmiş kaftan, yakışık almamak, dili 
varmamak, adam yerine koymak, başından savmak, kuruntuya kapılmak, kan çanağı gibi, yüreği ağzına 
gelmek, Hanya’yı Konya’yı öğrenmek (anlamak), yüzü kalmamak, içi burkulmak, gözü ilişmek, aklı ermek, 
gözleri çakmak çakmak olmak, üst baş, beyninden vurulmuşa dönmek, burnunda tütmek, çıkmaza girmek, 
sudan bahane (neden), boğazında düğümlenmek, düşünüp taşınmak, göz atmak, can atmak, el sürmemek, 
ağızdan ağza, göz kulak olmak, hatır sormak, gönül almak, tüyleri diken diken olmak, tozu dumana katmak, 
içi ezilmek, her kafadan bir ses çıkmak, ayaküstü, göz nuru, kafa tutmak, sarmaş dolaş olmak.  

9.3. Kişi Adları 

Şeker Portakalı: Totoca, Faulhaber, Zezé, Edmundo, Severino, Labonne, Glória, Dindinha, Scottfield, 
Lalá, Luis, Jandira, Alaıde, Antônio, Aracy, Jurandyr, Julinho, Biriquinho, Dimerinda, Chico Franco, Celina, 
Paulo Vasconcelos, Baron Drummond, Godóia, Benedito, Nardinho, Paixáo, Coquinho, Rozemberg, Manuel 
Valadares, Adaucto Luz, Serginho, Aristides, Estefania Pinagé de Vasconcelos, Eulália, Cecilia Paim, Jacop, 
Godofredo, Corujinha, Dorotilia, Zacarias, Nanzeazena, Corinha, Fanny, Ariovaldo, Maria de Penha, 
Ladislau, Bié, Nega Eugênia, Baron de Capanema, Cordélia, Narcisa, Abel, Tentena, Rosena, Ladislau, Lota, 
Orlando, Rosena, Jerônimo, Helena Villas-Boas, Orlando Cabelo de Fogo, Zico. 

Fadiş: Cemile, Naciye, Naci, Kâmil, Galip, Edip, Aydın, Fadiş, Fatma, Fadime, Saime, Hamdi, 
Gülsüm, Sami, Mustafa, Hafize, Zeliha, Zehra, Hüseyin, Hamdi, Fatma, Zalhe, Mahmure, Hasan, Bekir, Ali 
Kadir, Ahmet, Adil, Feten, Habibe, Sıdıka, Emine, Ayşe, Hanife, Şerife, Hamza, Hasibe, Elif, Aziz, Arif, 
Mahmut, Halil, İbrahim, Süleyman, Nezihe, Sedat, Emeti, Şatır, Halit.  
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9.4. Lakaplar 
Şeker Portakalı: Topal ördek Nardinho. 
Fadiş:  Türklerde İslami isimler, unvanlar ve lâkap kullanma çok eskilere dayanmaktadır (Kafesoğlu 

2003, 355). Eserde kullanılan başlıca lakaplar arasında şunları görüyoruz: Malak Ahmet, Adam Ahmet, 
Topal Ayşe, Fadiş-Fadik (Fatma/Fadime), Habiş (Habibe),  Sümüklü Sıdıka, Bitli Emine, Hacı Gülsüm, Hacı 
Halil, Karagözoğul’nun Mahmut, Davulcu İbir (Davulcu İbrahim), Hacı Şatır, Aymazoğlu. 

9.5. Yöresel Kelime Kullanımı 
Fadiş: Tutağaç, ura kabı, pişirgeç, kıyı, saçlık, dürgü, dikiltmek, yağ cızlatmak, longuz, esiklenmek, 

içine güve yayılmak, kayışı çekmek, ünlemek, tavsamak. 

10. ÇEŞİTLİ ARAÇ VE GEREÇLERLE İLGİLİ ADLANDIRMALAR 

Şeker Portakalı: Çamaşır teknesi, yılbaşı kartı, maşrapa, ipek kağıt, tahta perde, kilise çanı, donanma 
fişeği, komodin, rugan pabuç, tahta pabuç, sigara, posta arabası, pudra, jilet, bobin, salıncaklı koltuk, 
teleferik, hamak.  

Fadiş: Kilim, bohça, karyola, demlik, fırın, somya, pösteki, testi, soba, asma kilit, minder, sedir, 
mangal, beşik, döşek, idare lambası, tokaç, heybe, çıkın, tutağaç, sofra, tahta kaşık, takunya, pişirgeç, hamur 
teknesi, ura kabı (un kap), oklava, tabla, saç, çamaşır taşı, çinko tas, susak kabağından yapılmış tas, peşkir, 
davul, tokmak, bakraç, kese, sabunluk, sahan, kandil, okka, maşa, kağnı, yumak, iplik çilesi. 

11. ŞARKILAR VE TÜRKÜLER 

Şeker Portakalı: Eserde daha çok şarkıya yer verildiğini görüyoruz. Zeze’nin annesi sözleri “Ey 
denizcim, denizcim..” diye başlayan bir şarkı söyler. Eserde geçen diğer şarkıların adları ise şunlardır: 
Casinha Pequenina (Küçük Kulübe), Geçici Aşkın İçin, Ramona, Bağışlama, Fanny, Seni Beklerken Sigara 
İçiyorum, Hoşçakalın Delikanlılar, Kralların Gecesi, Gökyüzünün Işığı, Numaracı, Claudionar. 

Fadiş: Çocukların söylediği “Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında 
koşarken…” şarkısı haricinde eserde genellikle türkü ve bunun yanında marş söylendiğini görüyoruz.  

12. AMERİKA VE LATİN AMERİKAN TOPLUMU İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER 

Fred Thompson, Tom Mix, Buck Jones, Richard Talmadge, Ken Maynard, Hoot Gibson (Kovboy filmi 
kahramanları ve oyuncuları), Rudolf Valentino (İtalyan asıllı sinema oyuncusu), Laura La Planta, Patsy 
Miller, Frank Merril (Sinema oyuncuları), Califa Stork (Yazar), Rio-Sáo Paulo (Portekizli papazlar 
tarafından kurulmuş Brezilya’nın en büyük şehri), Santo Alexio (Bir yer adı), Bangu (Rio de Janeiro 
yakınlarında bir kasaba adı), Trás-os-Montes (Portekiz’de bir yerleşim birimi), Escopa, dört kollu iskambil 
(bir tür oyun), footing (İng. yürüyüş), Campo dos Afonsos (Brezilya’da Rio de Janeiro’da kargo 
taşımacılığına yönelik bir askeri havaalanı),  Joga de Bicho (Bir çeşit oyun, eğlence), Amazon, Carborundum 
(Bir çeşit maden), Realengo askeri okulu, Mangaratiba (Brezilya’ya özgü bir çeşit tren), Reis (Bir çeşit para 
birimi), Kızılderili, Pinagé,  Komançi, Apaçi, Reis Sakin Boğa, kovboy, şerif yıldızı, Casinho Pequenina 
(Jose Barrense Dias’ın ünlü müzik eseri), Chico Viola, Vicente Céléstino (Brezilya’nın ünlü şarkıcıları), 
samba, tango (bir tür dans), Kral Luis (Sofokles’in Yunan Mitolojisini konu edinen Kral Oedipus adlı 
trajedik eserinin kahramanlarından Kral Oedipus’un babası), Kraliçe Charlotte (İngiltere krallarından 3. 
George’un kendisine hediye olarak Buckingham sarayını verdiği ve 17 yaşındayken evlendiği eşi), Özgürlük 
Kanatlarını Aç Ülkemize (Brezilya’nın Ulusal Özgürlük Marşı’ndan bir mısra), Ulusal Bayram, Büyük Marş, 
Bayrak Marşları, Baron de Capanema (Bir sokak adı), Tarzan. 

13. TÜRKİYE VE TÜRK TOPLUMU İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER 

Atatürk, Anadolu, Kurtuluş Savaşı, İstanbul, Haydarpaşa, Ankara, Başkent, Cumhuriyet Bayramı, asker 
uğurlama töreni, abdestlik, keselenmek, döğen sürmek, tekne orucu (Büyüklerin çocukları oruca alıştırmak 
amacıyla icad ettikleri öğlene kadar tutulan çocuk orucu), mani atmak, deyiş söylemek, ninni söylemek, 
türkü söylemek, bayramlık, el öpmelik bayram parası, gelinlik kız, imece. 
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SONUÇ 

Bir metnin oluşturulması, hedef kitlenin algılama düzeyine, ruh dünyasına, ilgi alanına ve yaş durumuna 
uygun olmasına bağlıdır (Yalçın ve Aytaş 2002, 4). Bir hikâyenin, romanın yazılış amacı yalnız eğiticilik 
öğreticilik değildir. İyi bir metin aynı zamanda edebî ve estetik bir bütünlük içerisinde çeşitli kültür ve değer 
yargılarını, dinî, ahlâkî hükümleri, dile ait unsurları da içermelidir.  

Eğer çocuk okumuş olduğu metinde kendini, yaşadığı dünyayı, ait olduğu topluma ait çeşitli değerleri, 
inanışları bulabiliyorsa yazar başarılıdır. Bu nedenle çocuk edebiyatı, yazarın; ‘Neleri yazmalıyım?’ yerine 
‘Nasıl?’ ve ‘Ne kadarını?’ ‘Niçin yazmalıyım?’ diye düşündüğü ve kendisini sorguladığı bir yazma süreci 
olarak da adlandırılabilir (Yalçın ve Aytaş 2002, 6). 

Yazarken amaç yabancılaştırmak değil, kendi kimliğini yansıtmak, ait olunan kültürel özellikleri millî 
değerleri gerçeğe uygun bir şekilde bireye aktarmak, sağlıklı bir kimlik ve kişilik kazandırmaktır. Dile dayalı 
kültürleme olgusu tek taraflı bir oluşum değildir. Milli kültür ile evrensel kültür arasındaki karşılıklı 
etkileşime ve geçişliliğe dayanır.  

Her şeyin insan için olduğu bir dünyada, çocuk içinde yaşadığı ülkenin gerçeklerini yeterli, sağlam, 
güvenilir kalemlerden okumalı, geçmişten haberdar olmalı, geleceğe karşı ümitsizlik beslememeli, kalıcı ve 
sağlıklı bir güven duygusu geliştirerek ülkesiyle ve dünyayla uyum sağlar bir yapıda yetişmeli, insanlığın 
ortak malı olan evrensel değerlerden de payına düşeni almalıdır (Çetin 2004, 11). Atatürk’ün de işaret ettiği 
üzere ulusal kültürden yola çıkılarak evrensel dünyaya açılmalıdır. Aksi takdirde ulusal bilince ermemiş 
toplumlar “gelişmiş ülkelerin düzeysiz kültür tüketicileri” olmaya devam edeceklerdir (Binyazar 2004, 53, 
56).  

Çocuklar için yazılan eserlerde ulusal değerlerin yanında evrensel temalara da yer vermek kaçınılmaz 
bir zorunluluktur (Kıbrıs 2000, 29). Ancak bu doğal olmalı, zoraki ve kuru hamaset şeklinde olmamalıdır. 
Geleneksel toplumlarda rastladığımız, kasıtlı kültürleme olarak da adlandırabileceğimiz bu süreçte bilgi, 
bakış açısı, yaşam ve deneyim; estetik, dil ve kültürle birleştirilerek ölçülü bir şekilde harmanlanmalıdır (Nas 
2002: 77).  

Toplumun bir üyesi olan çocuklar için yazmak aslında büyükler için yazmaktan daha zordur. Çünkü 
çocuk edebiyatı yazarının hedef kitlesini 2-16 yaşları arasında iyiyi kötüden, yanlışı doğrudan ayıramayan, 
koşullandırmaya açık çocuk ve gençler oluşturmaktadır (Kıbrıs 2000, 2). Bu yaşlar arasındaki çocuk ve 
gençlerin algılama, bellek, muhakeme ve kavrama süreçleri yetişkinlerden farklıdır (Güleryüz 2002, 6). 
Yazarın yapacağı küçük bir yanlış güdüleme, dış etkilere açık, saflığı, temizliği, dürüstlüğü temsil eden 
binlerce çocuk ve genci olumsuz etkileyecek ve tarım toplumundan henüz tam olarak sanayi toplumuna 
geçemeyen ülkemizde şehir ve büyük şehirlerde kendine ve kültürüne yabancılaşmakta olan gencin üzerinde 
telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır (Tural 1988, 80-82; Üstünova 1999, 25). Çünkü çocuklar 
kültür çatışmalarında taraf değildirler. Bilinçsiz ve önyargılı ideolojik yaklaşımlar çocuğun kişiliği ve değer 
yargıları üzerinde kalıcı olumsuz etkilenmelere yol açabilir (Dayıoğlu 30 Yıl Çocuklarla Soluk Soluğa, s.58; 
Ural 1987, 536). Bu nedenle yazar bilgi sahibi olmadığı konularda temkinli olmalı, dil, din, ırk ayrımı 
yapmamalı, cinsel, dini ve ahlaki konularda tartışmalı konulara değinmemeli, anayasamızda şekillenmiş olan 
ilkelerin dışında bir ideolojiyi benimsetmeye kalkışmamalı, politik konulara girmemeli, toplumun değer 
yargılarını küçümsememeli, ulusal değerlere saygılı olmalıdır (Kıbrıs 2000, 30, 124; Güleryüz 2002, 296; 
Nas 2002, 63-64, 72; Tuncer ve Yardımcı 2000, 57).  

İyi bir çocuk edebiyatı yazarı her şeyden önce geniş bir kültüre sahip olmalı ve bunu iyi bir şekilde 
örneklemelidir. Ait olduğu toplumun gelenek-görenek ve değer yargılarıyla barışık olmalıdır. Ancak bunu 
yaparken onlara küresel düşünmeyi ve dünya vatandaşı olmayı da öğretmelidir. Öyle ki geleceğin bireyleri 
kendi ulusal kültür değerlerinin yanında evrensel kültürle de iç içe yaşamayı ve bunu bir hayat tarzına 
dönüştürmeyi bilmelidirler. 
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İLKÖĞRETİM DÖRDÜNCÜ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA YER 

ALAN ARAÇ METİNLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI 
VE ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN İÇERİKSEL ÖZELLİKLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Öğr. Gör. Şükran OĞUZ 
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

Türkçe öğretiminin temel bir aracı olarak çocuk edebiyatı ürünleri, Türkçe ders kitaplarının içerik 
düzenlemesinde ana kaynak olarak kullanılmaktadır. Öğrenciler anadillerinin en güzel örneklerini, 
kullanımındaki inceliklerini ve ilk edebi-sanatsal değerlerini Türkçe ders kitapları aracılığıyla tanımaktadır. 
İlköğretimde Türkçe dersi öğrencinin bilişsel ve ruhsal açıdan gelişmesine ve sosyalleşmesine katkıda 
bulunduğu gibi olumlu kişilik gelişimine de yardımcı olmaktadır. Bu durum Türkçe ders kitaplarının 
önemini arttırmaktadır. Çalışmamızın amacı, ilköğretim 4.sınıf Türkçe öğrenci ders kitabında yer alan araç 
metinlerin, yeni Türkçe öğretim programı  amaçları ve çocuk edebiyatı ürünlerinin içeriksel özellikleri 
açısından uygun olup olmadığının incelenip değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacına uygun olarak tarama 
yöntemi kullanılmıştır. 

Dil öğretiminde temel amaç bireyin iletişim gücünü ve becerisini arttırmaktır. Günümüzde Türkçe 
öğretimi: sadece dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel dil 
becerilerinin geliştirilmesi anlamına gelmemektedir. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
anadili öğretim yöntemleri üzerine yapılan tartışmalarda, ana dili öğretiminde 1970’li yıllarda gündeme 
gelen ve uzun bir süre gündemde kalan “öğrenme hedeflerine yönelme” anlayışından vazgeçilerek, 
öğrencinin dersin merkezine yerleştirildiği “öğrenci merkezli” bir anlayışa geçiş gerçekleştiği 
gözlemlenmektedir. (YILDIZ, 2003, s.131.) Bu nedenle yeni Türkçe öğretim programı ayrı bir önem 
taşımaktadır. 

Türkçe öğretiminin amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak: 

Öğrencilerin; 

• Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dil becerilerini geliştirmek,  

• Türkçeyi sevdirmek doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,  

• Zihinsel gelişimlerine uygun olarak anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, 
tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek,  

• Metinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek,  

• Eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, işbirliği yapma, problem çözme ve 
girişimcilik becerilerini geliştirmek,  

• Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmek,  

• Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek,  
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• Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini 
geliştirmek,  

• Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama becerilerini geliştirmek,  

• Kişisel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden gelişmelerini sağlamak,  

• Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal ve sanatsal değerlere önem vermelerini sağlamak; milli 
duygu ve düşüncelerini güçlendirmek,  

• Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak,  

• Okuma sevgisini ve alışkanlığını kazandırmaktır. (VURAL, 2005, s.18.) 

Türkçe dersinin ifade ve beceri dersi oluşu, öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılacak araç ve 
gereçlerin seçiminde belirleyici bir özelliktir. Öğrenme-öğretme sürecinden beklenen verimin elde 
edilebilmesi, bilgi toplumunun bir üyesi olan öğrencilerde bulunması gereken bilimsel, yaratıcı ve eleştirel 
düşünme, problem çözme, işbirliğine dayalı öğrenme, araştırma yapma gibi öğrenme yeterlilikleri olarak 
kabul edilen üst düzeydeki bilişsel becerilerin, öğrenme-öğretme sürecinde koordineli bir şekilde öğrencilere 
kazandırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum, genel yapısı itibariyle, hala okul öğrenmelerinde 
öğrencilerin dil gelişimine, zihinsel gelişimine, kişilik gelişimine ve sosyal gelişimine katkı sağlayan en 
önemli materyaller olarak kabul gören Türkçe ders kitaplarının ders öğretim programı amaçlarına ve 
ilkelerine bağlı olarak hazırlanmasını gerektirmektedir. (ŞENGÜL, 2005, s.305.) 

Türkçe öğretiminin amaçlarının gerçekleşmesinde temel bir araç olarak kullanılan çocuk edebiyatı 
ürünlerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çocuk edebiyatı ürünleri, ders içi ve ders dışı etkinliklerle, öğrenme 
ve öğretme yaşantısına sunduğu olanaklarla öğrencilerin anadili öğrenme sürecini kazanımlarla 
sürdürmelerini sağlamaktadır. Etkili ve işlevsel dil öğretiminin nitelikli araç metinlerle yapılan çalışmalar 
sayesinde istenilen düzeye ulaşacağı göz ardı edilmemelidir.  

Türkçe ders kitaplarının içerik düzenlemesinde ana kaynak olarak çocuk edebiyatı ürünlerinden 
yararlanılmaktadır. Çocuk kitapları, çocuk gazete ve dergileri, kısaca çocuklar için hazırlanmış edebi ve 
sanatsal değer taşıyan, çocuğa görelik ilkesi göz önünde bulundurularak yazılan her türden çocuk edebiyatı 
ürünü Türkçe öğretim programında belirtilen amaç ve ilkelere göre Türkçe ders kitaplarında araç metin 
olarak yer almaktadır.  

Türkçe öğretiminin temel bir aracı olarak çocuk edebiyatı ürünlerinin içeriksel özellikleri şöyle 
sıralanabilir:  

• Yaşama sevinci, iyimserlik aşılamalıdır. Çocuklar karamsarlıktan, kötümserlikten uzak tutulmalıdır. 

• Çocuğun dilsel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmalıdır. 

• İnsanı, doğayı, hayvanı sevdirmelidir. 

• İnsanı idealize etmeden işlemelidir. 

• Korku, acı, şiddet, kin gibi öğeler, ölçülü ve abartılmadan işlenmelidir. 

• Çocuğun düzeyine uygun ruhsal çözümlemelere yer verilmelidir. 

• Mizah öğesine yer verilmelidir. 

• Çocuğa, toplumsal olaylara, yaşama karşı eleştirel, sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırılmalıdır. 

• Bağnazlığı aşılamamalıdır. 

• Din, ırk üstünlüğünü ve ayrımcılığını aşılamamalıdır. 
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• Şovenizmden arınık ulus ve yurt sevgisi kazandırılmalıdır. 

• Bireyciliği özendirmemeli, yardımlaşma, dayanışma anlayışını kazandırmalıdır. 

• Çocuğun barışçı olmasına katkıda bulunmalıdır. 

• Emeği, emeği ile geçinenleri küçümseyen anlatımlara yer verilmemelidir. 

• Otoriteye körü körüne itaat anlayışı kazandırılmamalıdır. 

• Hayvan adları sövgü olarak kullanılmamalıdır. 

• Hiçbir ulus aşağılanmamalıdır. 

• Ataerkil baskıyı yansıtan anlatımlara yer verilmemeli, cinsiyet ayrımcılığı yapılmamalıdır. 

• Engellileri aşağılayıcı, küçük düşürücü anlatımlara yer verilmemelidir. 

• Yaşamın gerçeklerine ilişkin konular işlenmeli, dile getirilmelidir. 

• Doğrudan öğüt verilmemeli, öğretici tutum takınılmamalıdır. 

• Belli bir öğretiyi dayatmamalı, güdümlü olmamalıdır. (NAS, 2002, s.59-76.) 

Çalışmamızın amacı, ilköğretim 4.sınıf Türkçe öğrenci ders kitabında yer alan araç metinlerin, yeni 
Türkçe öğretim programı amaçları ve çocuk edebiyatı ürünlerinin içeriksel özellikleri açısından uygun olup 
olmadığının incelenip değerlendirilmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 18.07.2005 
gün ve 272 sayılı kararıyla ders kitabı olarak kabul edilen ve 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ders kitabı 
olarak kullanılan ilköğretim 4.sınıf Türkçe ders kitabı (ÇANAKÇI ve diğerleri, 2005.), tarama yöntemi 
kullanılarak incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

İlköğretim okulları (1-5.sınıflar) Türkçe dersi öğretiminde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde ele alınacak 
tema sayısı sekizdir. Bu sekiz temanın dördü zorunlu, dördü ise seçmelidir. Zorunlu temalar: Atatürk, 
Değerlerimiz, Sağlık ve Çevre, Birey ve Toplum’dur. Seçmeli temalar ise Güzel Ülkem Türkiye, Yenilikler 
ve Gelişmeler, Oyun ve Spor, Dünyamız ve Uzay, Üretim-Tüketim ve Verimlilik, Hayal Gücü ve Gizemler, 
Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler, Kurumlar ve Sosyal Örgütler, Doğal Afetler, Güzel Sanatlar’dır. Seçmeli 
temalar, listede yer alan temalardan seçilebilir veya listede olmayan yeni temalar belirlenebilir. (VURAL, 
2005, s.75.) 

İncelemeye konu olan İlköğretim 4.sınıf Türkçe ders kitabında sekiz tema bulunmaktadır:  

1- Birey ve Toplum 

2- Atatürk 

3- Sağlık ve Çevre 

4- Üretim-Tüketim ve Verimlilik 

5- Yenilikler ve Gelişmeler 

6- Güzel Sanatlar 

7- Değerlerimiz 

8- Güzel Ülkem Türkiye 

Türkçe 4.sınıf ders kitabında yer alan her temada dört araç metin bulunmaktadır. Bunlar öyküleyici, 
bilgilendirici ve şiir türünde araç metinlerdir. Bu araç metniler, aşağıdaki tabloda tema sırası, temanın adı, 
araç metin ve araç metnin içeriksel özelliği başlıkları altında gösterilmiştir. 
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Tema 
Sırası 

Temanın Adı 

 

Araç Metin  

 

Araç Metnin İçeriksel Özelliği 

 

Kendine İnandığın Kadarsın Başarıya giden yol kendini tanımaktan ve kendine inanmaktan geçer.  

Kazların Uçuşu Adalet, topluluk bilinci, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi. 

Hoşgörü Hoşgörünün birey ve toplum yaşamındaki yeri ve önemi. 

 

 

 

1 

 

 

 

Birey ve Toplum Ödül Toplumsal yaşamda insanlar birbirinin hakkına saygılı olursa toplumda 
düzen ve huzur olur. 

Bir Haber Atatürk ulusumuz için aklı ve yüreği ile çalışan, inancı, cesareti ve 
bilgisiyle pek çok konuda örnek alacağımız gerçek bir kahramandır. 

Ben Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusunun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması ve bağımsız 
olarak yaşaması için pek çok alanda yenilik yapmıştır. 

Atatürk Anadolu’da Atatürk Anadolu’nun her köşesine sinmiş, buram buram özgürlük ve umut 
olmuştur. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Atatürk 

Atatürk ve Sanat Atatürk sanata ve sanatçıya önem vermiştir.  

Koku Kişisel temizliğimize özen göstermeliyiz. 

Vücudumuzun Davetsiz 
Misafirleri 

Sağlıklı yaşam için temizlik ve beslenmemize özen göstermeliyiz. 

Renkler Olmasaydı Renkler insanlar için pek çok fayda sağlarken, bitki ve hayvanlar için de 
farklı farklı anlamlar ifade etmektedir. 

 

 

 

3 

 

 

 

Sağlık ve Çevre 

Çevreni Temiz Tut Çevre temizliğine özen göstermek uygar insan olmanın bir ölçütüdür. 

Neyi Seviyorsanız O İnsanlar başaracaklarının en iyisini yapmak için yeteneklerinin en fazla 
olduğu alanlara yönelmelidir. 

Yerli Besinlerimiz Yerli besinlerimizi tanımalı ve onları tüketmeye özen göstermeliyiz 

Tüketici Ailesi Alışveriş yapmadan önce iyi bir planlama yapılmalıdır. 

 

 

4 

 

 

Üretim-Tüketim  

ve Verimlilik 

Bulduk İnsanlığa faydalı olmak, faydalı işlerle uğraşmak önemli bir özelliktir. 

Haberleşme İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar haberleşmek amacıyla çeşitli yollar 
kullanmıştır. 

Teknolojinin Hayatımızdaki Yeri Teknoloji doğru kullanıldığında insanlığa yararlı, yanlış kullanıldığında 
insanlığa zararlıdır. 

Hayalimdeki Robot Robotlar insanoğlunun hayatını kolaylaştıran pek çok işi yaparken onların 
duygularının da olması hayal edilebilir. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Yenilikler  

ve Gelişmeler 
Çocuklar Doğuştan Bilim 
Adamıdır 

Bilimin temelinde insanların çocukluğundan başlayan soru sorma ve 
merak etme duygusu yatar. 

Tiyatro Anne babalar çocuklarının yerine, çocuklar da anne babalarının yerine 
kendilerini koysalar birbirlerine karşı daha anlayışlı davranabilirler. 

Ebru Geleneksel Türk el sanatlarından olan Ebru sanatının tanıtılması. 

Flüt Çalıyoruz Müzik sayesinde duygular seslere aktarılır ve seslerle sevgiye ulaşılır. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Resim Resim sanatı, duygularını renklerle, desenlerle kalbini de katarak kağıt 
üzerine geçirmektir. 

Bayram Heyecanı Bayramlar paylaşımın sevgi ve saygının yoğun bir biçimde yaşandığı 
önemli günlerimizdendir. 

Türkçemiz Dil sevgisi ve bilinci kazanarak Türkçemizi geliştirmeliyiz. 

Para Ülkelerin en büyük değerlerinden biri de paralarıdır. 

 

 

 

7 

 

 

 

Değerlerimiz 

Mektup Örneği Mektup yazmanın kendine özgü kuralları vardır. 

Türkiyem Türkiye’nin coğrafyası, kültürü, tarihi eserleriyle tanıtılması. 

Benim Anadolum Anadolu coğrafyası kültürel değerleriyle her bir köşesi güzelliklerle 
bezenmiş bir tablo gibidir. 

Müze Müze, tarih, sanat ve kültürün buluştuğu yerdir. 

 

 

 

8 

 

 

 

Güzel  

Ülkem Türkiye Kaybolan Çocuklar Çocuklar merak ve macera duygusu nedeniyle sorumsuzca davranışlarda 
bulunarak onları sevenleri üzmektedirler. 
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Bilgi çağı insanını yetiştirme anlayışından hareketle hazırlanan Türkçe öğretim programı; eleştirel ve 
yaratıcı düşünebilen, öğrenmeyi öğrenebilen, bilgiyi kullanabilen, üretebilen, mantıklı kararlar alabilen, 
girişimci, sorun çözebilen, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanan, kişisel ve sosyal değerlere önem veren 
bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. (VURAL, 2005, s.15.) İncelemeye konu olan Türkçe ders kitabında 
yer alan araç metinlerin, tema ve konu açısından ders öğretim programının amaçları ve temel ilkelerine 
uygun olarak düzenlendiği görülmektedir. 

Türkçe ders kitabında yer alan araç metinler çocuk edebiyatının içeriksel özellikleri açısından 
değerlendirildiğinde: 

• Yaşama sevinci ve iyimserlik aşıladığı, 

• Dilsel becerilerin gelişmesine katkıda bulunduğu, 

• İnsanı, doğayı, hayvanı sevdirdiği,  

• Düzeye uygun ruhsal çözümlemelere yer verildiği, 

• Korkuya ölçülü ve abartılmadan yer verildiği,  

• Acı, şiddet, kin gibi öğelere yer verilmediği, 

• Mizah öğesine yeteri kadar yer verilmediği, 

• Toplumsal olaylara, yaşama karşı eleştirel, sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırıldığı, 

• Bağnazlığın aşılanmadığı, 

• Din, ırk üstünlüğünün ve ayrımcılığının ön plana çıkarılmadığı, 

• Şovenizmden arınık ulus ve yurt sevgisinin kazandırıldığı, 

• Bireyciliğin özendirilmediği, yardımlaşma, dayanışma anlayışının kazandırıldığı, 

• Barışçı olmaya katkıda bulunulduğu, 

• Emeği, emeği ile geçinenleri küçümseyen anlatımlara yer verilmediği, 

• Otoriteye körü körüne itaat anlayışı kazandırılmadığı, 

• Hayvan adlarının sövgü olarak kullanılmadığı, 

• Hiçbir ulusun aşağılanmadığı, 

• Engellileri aşağılayıcı, küçük düşürücü anlatımlara yer verilmediği, 

• Yaşamın gerçeklerine ilişkin konuların işlendiği, 

• Doğrudan öğüt verilmediği, öğretici tutum takınıldığı, 

• Belli bir öğretiyi dayatmadığı, güdümlü olmadığı görülmektedir.  

Belirtilen içeriksel özelliklerin yanında incelemeye konu olan Türkçe ders kitabındaki Yenilikler ve 
Gelişmeler temasının “Hayalimdeki Robot” (ÇANAKÇI ve diğerleri, 2005, s.73.) ve Değerlerimiz temasının 
“Bayram Heyecanı” adlı araç metinlerde dolaylı olarak cinsiyet ayrımcılığına yer verilmektedir. (ÇANAKÇI 
ve diğerleri, 2005, s.93.) Ders kitabındaki araç metinlerde genel anlamda insanın idealize edilmeden işlendiği 
ancak Birey ve Toplum temasının “Ödül” adlı araç metninde, öykü kahramanı küçük kızın ideal bir çocuk 
tipi çizdiği görülmektedir. (ÇANAKÇI ve diğerleri, 2005, s.18.) 
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Sonuç olarak, Türkçe eğitim-öğretim sürecinde, Türkçe ders kitapları yaygın olarak kullanılan temel 
araç olma özelliğini sürdürmektedir. Türkçe dersinin ifade ve beceri dersi oluşu, dil öğretimi ile edebiyat 
öğretiminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeği, öğrenme ve öğretme sürecinde kullanılacak araç ve 
gereçlerin seçiminde belirleyici bir özelliktir.  

2005 Türkçe öğretim programı vizyonuna göre: “Türkçe öğretim programı, öğrencilerin hayat boyu 
kullanabilecekleri, dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kazanmaları; 
bu becerileri kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri; etkili iletişim 
kurmaları; Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır.”   

Bilgi toplumu insanını yetiştirme anlayışından hareketle hazırlanan yeni Türkçe öğretim programından 
beklenen verimin elde edilmesi için; Türkçe ders kitapları hazırlanırken, çocukların gelişim özellikleri, hazır 
bulunuşlukları, ilgi alanları, gereksinimleri göz önünde bulundurularak Türkçe dersi öğretim programındaki 
amaçlarla çocuk edebiyatı ürünlerinin içeriksel özelliklerini taşıyan dil ve anlatım yönünden uygun araç 
metinlere yer verilmelidir. Ayrıca araç metin seçiminde çağdaş çocuk edebiyatındaki yenilikler ve 
gelişmeleri yansıtan araç metinler kullanmaya özen gösterilmelidir. 
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Amerikalı yazar J.D.Salinger, Gönülçelen adlı romanında 17 yaşındaki başkahraman Holden 
Caulfield’in bunalımlarını anlatır. Roman çok değişik açılardan incelenmiş olmakla beraber, çoğunlukla 
Holden’ın ergenlik bunalımları üzerinde durulmuştur.  Bu sunuda, romanın başkahramanı Holden’ın  
psikolojisi farklı  psikolojik teoriler ışığında değerlendirilecek,  ancak Holden’ın temel probleminin zorlu 
ergenlik döneminde, ailesinin duygusal desteğinden yoksun olmasından kaynaklandığı  vurgulanacaktır. 

Bilindiği gibi, ünlü Beatles grubunun üyelerinden John Lennon 1980 yılı Aralık ayında öldürülmüştür. 
Katil Mark David Chapman adlı bir gençtir. 

. . . Mark David Chapman, John Lennon’ı öldürdüğünde cebinde  
Salinger’ın romanını taşıyordu. Katil, daha polis olay yerine gelmeden kendi  
Kendine yüksek sesle  romanı okumaya başladı. Mahkeme başladığında 
 yargılama sırasında ise Holden’ın [ “Çavdar tarlasında kollayıcı” olmak istediği] 
 bölüm’ü yüksek sesle okudu . . . .i  (Whitfield 1997, 571). 

Bir eleştirmen, Salinger’ın romanıyla ilişkilendirildiğinde Chapman’ın, John Lennon’ı öldürmesine 
gerekçe olarak, onu , Beatles grubunun ilk üne kavuştukları dönemlerdeki masumiyetlerinin tek yolla - 
Holden’ın ölen kardeşi Allie örneğinde olduğu gibi  - ölümle korunabileceğini söyler (Whitfield 1997, 572).  
Bu bakış açısına göre, paradoksal bir biçimde, John Lennon masumiyet adına öldürülmüştür. 

Amerikalı yazar J. D. Salinger’ın 1951 yılında basılan ve 17 yaşındaki başkahraman Holden 
Caulfield’in ergenlik bunalımlarıyla başa çıkma mücadelesini yansıtan, ilk ve tek romanı Gönülçelen de 
benzer tarzda bir paradoks üzerine kurulmuştur.  Holden’ın ergenlik bunalımlarının, ruhsal çöküntüyle 
sonuçlandığı gözlenir bu romanda. Holden yetişkinler dünyasına tepkilidir. Dört yıl önce ölen ve kendisinden 
iki yaş küçük kardeşi Allie ile özdeşleştirdiği çocuk dünyasının masumiyetine sığınmaya çalışır. Holden’ın, 
romanın temel mecazını da oluşturan “çavdar tarlasında çocuklar” düşü bu kaçışın ve masumiyet arayışının 
en belirgin simgesidir. Holden için çocukluk, yetişkinliği temsil eden sarp kayalıklar üzerinde ki bir çavdar 
tarlasıdır, o ise buradaki çocukların kayalardan düşüşünü engellemeye adar kendini: 

. . . büyük bir çavdar tarlasında oynayan çocuklar geliyor gözümün  
önüne. Binlerce çocuk, ortada da, onlara göz kulak olacak benden başka tek  
büyük yok. Bana düşen, oraya buraya koşup önünü göremeyen çocukların, sarp  
kayalıklardan aşağıya yuvarlanmalarını önlemek, uçurumun kenarında  
yakalamak onları. Gün boyunca bütün işim gücüm bu, çavdar tarlasında  
çocukları kollamak. (Salinger 1990,187). 
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Holden’ın anlatıcılığını da yaptığı ve aslında kendisinin sarp kayalıklardan düşüşüne direncini ve 
“çavdar tarlası”’nda kalma çabasını yansıtan bu roman basıldığı ilk günden itibaren çok tartışılan bir eser 
olmuş, özellikle gençler üzerindeki etkisini uzun süre sürdürmüştür.   

Gönülçelen 1967 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Gönülçelen’i Türkçeye kazandıran Adnan Benk, yazar 
Salinger’ı, “ . . . 1950 yıllarında Amerikan gençliğini kendi durumunun bilincine vardıran . . . romanıyla 
bütün bir kuşağı etkileyen, günümüzün en gerçek, en katıksız Amerikan yazarlarından biridir”  diye tanımlar 
( Benk 1990, 6). Başkahraman Holden’ı ise, genel yaklaşımın aksine, “ yumuşak”, “utangaç” ve  “çekingen” 
bir karakter olarak niteler, Adnan Benk (Benk 1990, 7).  

Amerika’da hem en çok sansüre uğrayan kitaplar listesinin başında, hem de okullarda en çok okutulan 
kitaplar listesinin ikinci sırasında yer almıştır, Gönülçelen (Whitfield 1997, 574).   Bir eleştirmen de, 
gençlerin ilk defa bu romanla edebiyat’ın sadece okul kitaplarındaki gibi sıkıcı şiir ve hikayelerden ibaret 
olmadığının farkına vardığını ileri sürer (Burrows 1990, 80). Dahası, bir kuşak genç, Holden’ın konuşma ve 
tavırlarını taklit edip dünyanın “sahte”1 ve “iyi” insanlardan oluştuğuna dair inancını benimsemişler ve alttan 
alta bir “Gönülçelen kült’ü” oluşturmuşlardır (Burrows 1990, 80) Öte yandan, bazı aileler müstehcenlikle 
suçlamışlardır romanı (Whitfield 1997, 596). Böylesine etkin olan ve çok kısa sürede klasik eserler 
arasındaki yerini alan roman, görüldüğü gibi pek çok açıdan ele alınmış, incelenmiş, Holden’ın asi 
duruşundan dolayı da çoğu zaman olumsuz eleştirilere hedef olmuştur. Geismar, örneğin, romanın “nörotik 
anarşist” kahramanını “paranoid kurtarıcı” ve çocuklara olan tutkulu, takıntılı duygusallığıyla 
betimlemektedir (Melard, 1990) 

Romandaki olaylar kısaca Holden’ın atıldığı üçüncü okuldan, Noel arifesinde,  New York’taki evine 
dönüş serüvenini anlatır. Sadece üç gün süren bu serüven sonucunda Holden, kendi ifadesiyle,  “ . . . hasta 
düşüp kalafata çekilmek üzere. . . ” bir sanatoryum’a yatırılır (Salinger 1990, 9). Holden Caulfield ergenlik 
bunalımları büyük bir ruhsal çöküntü’ye dönüşmüş bir gençtir. Johnson,  yirminci yüzyıl edebiyatında 
ergenlik temasını incelediği makalesinde, şöyle tarif eder ergenliği, “ . . . çocukluğu takip eden geçici bir 
dönemdir, ancak aynı zamanda da çok ciddi  izler bırakabilen, yaşamın en kritik dönümlerinden biridir . . . . 
ergen in bilişsel yapısı, çocukluğun masumiyetinden ve yetişkinin olayları pratik kabulünden yoksun bir 
bakış açısına sahiptir . . . ” (4)  Romanın başında kendini anlatırken ergenliğin fizyolojik ve psikolojik 
karmaşasını tarif eder Holden, şöyle derken, “ O zamanlar on altı yaşındaydım- şimdi on yedisindeyim. Gene 
de on üç yaşında bir çocuk gibi davrandığım olur. Gerçekten matrak bir durum, çünkü sırık bir boyum var . . 
.  kimi zaman, on iki yaşındakiler gibi davranırım. Herkes böyle söylüyor, hele babam.” (17) Uzun boyu ve 
hatta doğuştan kısmen beyaz saçlarıyla, fiziksel olarak yetişkin görüntüsünde olsa bile, Holden’ın özellikle 
çelişik ifade tarzında görüldüğü gibi,“Yarı çocuk yarı yetişkindir” (Johnson 1959, 4) 

Ergenlikte ortaya çıkan bütün biyo-kimyasal değişimlerin en önemli etkilerinden birisi, Holden 
örneğinde görüldüğü gibi, cinsel dürtülerdeki ve duygulardaki artıştır. Bir çok ergen için bu yeni keşfedilen 
duygular şaşkınlık ve kaygı kaynağı olabilmekte ve aynı zamanda da kendi kendini her şeyin merkezinde 
görmesine neden olmaktadır. Ergenin, benmerkezci düşünce yapısı onun bilişsel gelişiminin her evresinde 
farklı biçimlerde dile getirilir. Ergenlik döneminde gençlerin yaşadıkları bedensel ve cinsel değişimlere 
duyarlı olmaları onları her an kendileriyle ilgilenmeye yöneltir. Ergenler, çevrelerindeki insanların “onların 
davranışlarıyla ve görünümleriyle kendileri kadar saplantıyla ilgilendiklerini” ve her zaman ilgi odağı 
olduklarını düşünürler ve kendi yarattıkları seyirci kitlesi tarafından izlendiklerine inanırlar. Bu tutumu 
Holden’da da  görmek mümkün. Asansörcü Maurice’den çok kötü dayak yemiştir, ancak hissetiği acı sanki  
barsağına saplanan bir kurşundan kaynaklanıyormuş gibi düşler kendini, bir başka ifadeyle bir film yıldızı 
olarak canlandırır kendini: “Durum iyice canlanıyordu gözlerimin önünde . . . giyinmiş olarak yıkanma 
odasından çıkıyorum. Otomatik tabancam elimde . . . üstüne ateş ediyorum herifin . . . . Sonra da sürüne 
sürüne odama çıkıyorum . . . Jane hemen geliyor, yaramı sarıyor. Çok acı duymayayım diye de bir cigara 
tutuşturuyor ağzıma.” (Salinger 1997, 117)  Elkind, buna düşsel seyirciler der(Elkind, 1979)  

Özel ve biricik olduklarını düşünürler. Bu kişisel anlatım ergenin kendine anlattığı gerçek olmayan bir 
öyküdür. Örneğin “insanlık tarihinde kimse benim gibi hissetmemiştir.”  Bunun Gönülçelen’deki en belirgin 
yansıması  Holden’ın “Çavdar tarlasında”’ki tek büyük olma isteğidir. Holden çocukları yetişkin olmaktan 
korumak gibi insan üstü bir misyon üstlenmeyi düşler. Ergenlikte ortaya çıkan bütün biyo-kimyasal 
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değişimlerin en önemli etkilerinden birisi de cinsel dürtülerdeki  ve duygulardaki artıştır. Birçok ergen için  
bu yeni keşfedilen duygular şaşkınlık ve kaygı kaynağı olabilmektedir. 

Geismer Salinger’ın  romanı annesine adadığını söyler. Ancak, aslında bu roman, Holden Caulfield’in 
öyküdeki bir gölge ya da duvarların ardında kalan bir ses gibi beliren annesine ve adeta “yokluğuyla” 
kendini hissettiren babasına adanmıştır (Mellard, 1990). 

Holden kaygılıdır, düşmanca olduğunu algıladığı, kötülüklerle dolu olan bir dünyada ona destek verecek 
sevme, sevilme ait olma gereksinimini karşılayacak bir yetişkin de yoktur. Erkek kardeşini kaybetmiştir. 
Central Park’taki göl donunca oradaki ördeklerin nereye gidecekleri onu kaygılandırmaktadır. Birisi gelip 
onları bu donan gölden alıp bir hayvanat bahçesine götürecek midir? Yoksa onlar bir yerlere çekip 
gidebilecekler midir? Aslında bu kaygılar kendi yok olma korkusuyla bağlantılıdır. Ördeklerden söz ederken 
düşünceleri kendi yok oluşuna kayar daha sonra ölen kardeşini hatırlar ve sonra kendisinin de zatürree olup 
öleceğini belirtir. Sonra kendi cenaze merasimini düşünür. Erkek kardeşinde olduğu gibi amcalar, halalar, 
kuzenler tüm o insan yığını cenazeye geleceklerdir. Çocuğun kendi cenaze törenini hayal etmesi aslında ana-
babasının sevgi ve ilgisini istemesidir. Lacan’a göre buradaki sorun ana-baba sevgisine duyulan 
gereksinimdir (Mellard, 1990). Çocuğun ölüm fantezisini tetikleyen ana-babasıyla olan sevgi yoksunluğuna 
dayalı yaşanan ilişkilerdir. Romanda, Holden zatürree olduğunu ve ölmek üzere olduğunu düşlerken aynı 
zamanda ana-babasını da düşünüp onlar adına üzülmeye başlar. Özellikle de annesine üzülür, çünkü o daha 
kardeşinin ölüm acısını atlatamamıştır. Bu kayıplar düşlenirken onun asıl arzusu ana-baba sevgisine sahip 
olabilmek onların ilgi ve sevgisine ulaşabilmektir. 

Neden ölen erkek kardeşin Holden’ın yaşamında çok kritik bir yeri vardır? Aslında Allie Holden’ın ego 
idealidir. Holden Allie ile özdeşleşmiştir. Bu özdeşleşim Holden’ın bilincinde yer almaktadır. Ancak 
bilinçdışına bastırılmış, daha derinlerde olan özdeşimini ise Allie’nin beyzbol eldiveni sembolize etmektedir. 
Bu eldiven Allie’ye ait bir nesne olmaktan çok “eli” simgeleyen bir nesne olarak anlamlıdır Holden için. Bu 
eldiven Holden’a Allie’nin ölümü sırasında kendi elinin kırılmış olmasını hatırlatmaktadır. Eldiven Allie’yi 
hatırlattığı kadar bu kırık eli de hatırlatmaktadır ona 

Birçok eleştirmene göre, Holden Caulfield, ergen okuyucular için bir roman kahramanından daha öte bir 
özdeşleşme figürü olmuştur. Ergenler için adeta bir kahraman olmuştur. Bir yönüyle toplumdaki tüm 
kötülüklerle savaşan cesur bir şövalyedir Holden. Bir yönüyle de, onun dünyayı kötülüklerle dolu bir açıdan  
görmesi, tüm baş kaldırıcı, öfke dolu, isyankar ergenler için, topluma kafa tutmak için bir çerçeve 
oluşturmaktadır. Adler’in bakış açısından ise, Holden normal bir ergen modelinden çok uyumsuz ergen 
tipinin bir prototipidir. Salinger’ın roman kahramanı kökleri çok derinlerde var olan  aşağılık duygularının 
etkisindedir. Bu duyguları ödünleme çabası ile de hep üstünlük, güçlü olma arayışı içerisinde bocalamaktadır 
(Huber, 1990). 

Holden’ın yaşam biçimine bir bütün olarak bakarsak doğal olarak onun aşağılık duygularıyla baş 
etmeye çalıştığını ve üstün olma çabaları içinde bocaladığını görebiliriz. Holden içinde yaşadığı dünyanın 
olumsuzluklarıyla mücadele etmeyi seçmiştir. Bu da onun nörotik davranışlarına temel oluşturmaktadır. 
Kendi derinlerinde yatan aşağılık duygularını ödünleme için ise çevresindeki kendisine destek olamayan, ona 
sevgi veremeyen insanları ve çevre koşullarını kötülemekte, suçlamaktadır. Holden’ın yaşamını incelemeye, 
daha yakından ve bir bütün görmeye başladığımızda onun yaşam biçimindeki ve kişiliğindeki 
uyumsuzlukları algılayabiliyor ve anlayabiliyoruz (Huber, 1990). İnsanın dünyayı algılayış biçimi onun 
yaşam biçimini yansıtır. Holden’ın da tüm davranış ve tutumları onun tüm kişiliğini oluşturan parçaları 
yansıtıyor.  

Adler davranışlarla bireyin dünyayı algılayış biçimi birbiriyle yakından ilişkilidir. Eğer kulaklarımızı 
onun sözlerine  tıkayıp davranışlarını gözlemlersek onun kişiliğinin anlamını yakalayamayız. Aslında onun 
öykü boyunca sergilediği, tüm tutumları, hareketleri, iletileri, tavırları, umuları, alışkanlıkları ve kişilik 
özellikleri onun yaşama yüklediği anlamla doğrudan ilişkilidir.  

Holden’ın dünyayı algılayış biçimi onun yaşadığı yoğun aşağılık duygularının etkisindedir. İşte bu 
nedenle de benlik algısı bu duyguları yansıtır.  
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Üstün olma çabası ile aşağılık duyguları diyalektik bir yöntemle çalışır. Aşağılık duyguları 
yoğunlaştıkça bireyin amaçları da abartılı (şaşaalı, muazzam) olur. Çocuklukta yaşanan güvensizlik ve 
aşağılık duyguları insanüstü, gerçekçi olmayan amaçların oluşturulmasına neden olur. Bu bir savunma 
mekanizmasıdır birey için. Holden’ın ürettiği fantezi onun nevrotik yapısına yardımcı olur. Holden’ın bu 
abartılı benlik algısı tehdit edildiğinde, kendini yaralanmış, kanlar içinde  ölmek üzere olan biri olarak hayal 
eder. Holden ürettiği fantezilerle kendi benliğini  değerli bulmaya çalışır, adeta  üretilen bu fantezilerle  
kişiliği değer kazanmaktadır. Kendini John Wayne gibi görür. Bu Adlere göre “erkeksi protesto” dur. (Kadın 
ya da erkeğin kendilerini güçsüz gördükleri bir alanda ödünleme mekanizmalarını kullanmalarıdır). Holden 
sergilediği erkeksi protesto ile  aslında gerçek bir erkek (adam) olmak istemektedir. Eğer John Wayne olursa 
kendi güçsüzlüklerinin üstesinden gelecektir. 

Görünürde, Holden’ın yaşamındaki üç günden ibarettir romanda anlatılan olaylar, ancak bu üç gün, daha 
önce yaşadığı olumsuz deneyimlerin tam doruk noktasıdır. Holden’ın dayanma gücünün tükendiği, 
parçalanıp dağılmanın eşiğine geldiği aşamadır. Her ergen gibi, Holden da yetişkin olma yolunda aşılması 
gereken arkadaş ilişkilerini, karşı cinsle ilişkileri ve aile ile ilişkilerini oturtmak, ayrıca da “Allie’yi 
gömmek” zorundadır, der bir eleştirmen (E. H.Miller 32).  

Holden’ın, yalnızca toplum ve onun bireyleri ile değil karşı cinsle de problemleri vardır. Holden, ne 
kızları ne de bir erkek olarak kendini anlayamamakta, sadece sosyal değil cinsel kimlik arayışı içindedir de.  
Yaşamla etkili bir biçimde baş edemediği için her şey ve herkese yabancılaşmaktadır.  

Bütün New York’a karşı hissettiği yabancılaşma, kendi içinde de gittikçe yoğunlaşan bir huzursuzluğa 
dönüşür. İç bunaltısından, yalnızlıktan söz eder (58). Otele döndüğünde, “ Uykum falan yoktu ama, leş gibi 
hissettim kendimi. Bezginlik, bıkkınlık. Hani ölmek işten bile değildi.” (102) Özellikle, otelde maruz kaldığı 
şiddet Holden’ın zaten tepkili olduğu yetişkinler dünyasından hem sosyal hem de cinsel açıdan iyice 
uzaklaşmasına neden olur. Yetişkinler dünyasının en anlaşılmaz ve acımasız yüzüyle karşılaşmıştır.  İntihar 
etmeyi bile düşünür, ancak nefret ettiği “phoney”lerin kendisini parçalanmış kanlar içinde görmelerini 
istemediği için vazgeçer (117). 

 Holden’ın  psikolojik problemleri aslında, Caulfield ailesinin geçmişindeki sağlıksız anne-baba-çocuk 
ilişkisinden kaynaklanır. Ergenlikte zaten zorlaşan aile içi ilişkiler anne baba ile iletişimsizlik nedeniyle bir 
travmaya dönüşmüştür, Holden için.   Baumbach’ın belirttiği gibi Holden’ın ailesiyle ilişkisi çok da ayrıntılı 
bir biçimde anlatılmamıştır (55).  Holden’ın okulu, arkadaşları, dış dünyayla ve kardeşleri ile ilgili anlattığı 
pek çok ayrıntı arasında, ailesi yoktur, başka olayları anlatırken araya sıkıştırdığı çok küçük detaylar dışında. 
Ancak Holden’ın anlattıklarının satır aralarında, anne ve baba’nın çocukların yaşamında, özellikle baba’nın, 
çok fazla bir etkinliklerinin olmadığını görebilmek, his edebilmek olanaklıdır. Çocuklar da, ilgisizlikleriyle 
kendilerini dışlayan anne babayı dışlayarak kendilerine alternatif bir dünya kurmuşlardır. Anne ve babaları 
ile ulaşamadıkları duygusal paylaşımı birbirleriyle sağlamaya çabalamışlardır. Ancak, Holden’ın yaşamında 
Phoebe dışında artık destek verecek kardeşleri de yoktur. 

Çocukların yaşamında baba, ya hiç yoktur  ya da sadece  otoritesiyle hissedilir. Phoebe, Holden’ın 
Penceyden de atıldığını öğrenince ilk söylediği şey, “  Öldürür babam seni!” dir (178). Annesinin  Holden’ın 
yaşamındaki yeri de babasınınkinden farklı değildir. Annesiyle ilgili yansıttığı tek olumlu şey, onun 
Phoebe’yi giydirmekteki zevkidir; ya da kendisine hediye aldığı patenlerdir.  

Mr. Caulfield, “Oğlunun . . .  gelişimini boğmak ve tehlikeye atmak için karısıyla elbirliği yapar”, der 
Edwards (155).  Ergen  Holden için, yetişkinliğe geçişte model alabileceği anne ve baba’nın yeri boştur. 
Edwards, Mr. Caulfield’in model oluşturmaktan çok uzak olduğunu vurgular. O, Holden’ın “ . . . özdeşim 
kurabileceği, normal gelişimini   tamamlamasına model oluşturabilecek bir baba değildir, ulaşılmaz ve 
soğuktur . . . ” der, Edwards (1990, 155). 

Pek çok eleştirmene göre, Holden’ın “Çavdar tarlasında koruyucu” olma düşü, bu arayışın en belirgin 
simgesidir.  Baumbach bu düşü bir paradoks olarak değerlendirir: Holden çocukların düşüşünü engellemek 
için çavdar tarlasında olmak ister, ancak kendisi de hâlâ “çavdar tarlasında” koştuğu için kendi düşüşünü 
engelleyecek birine ihtiyacı vardır, “ Masumiyet koruyucusu olmak için kendi masumiyetinden vazgeçmesi 
gerekmektedir” (56) .  
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Bir eleştirmene göre Holden, “ iyi babalardan . . . yoksun bir dünyada kurtuluşu çocukluğa, düşe ve 
psikoza kaçmakta bulduğu, ruhsal yönden yıpratıcı bir karmaşalar dünyasında bulur kendini .” (Baumbach 
57) Bu ruh çöküntüsü içinde Holden’ın kendisini ait hissettiği ya da kendisine yakın hissettiği tek şey kardeşi 
Allie’ye ait hatıralar ve Phoebenin temsil ettiği çocuk dünyasıdır. Allie öleli dört yıl olmuştur, ancak Holden 
hala onun üzerine şiirler yazdığı beysbol eldivenini yanında taşımaktadır. Çaresiz kaldığında ve bunalarak 
adeta  yok olacakmış gibi hissettiğinde de Allie ile konuşur, ondan yardım ister, Allie’nin ölmüş olduğunu 
inkar ederek(111). Bu gerçeği görmezden gelirse sanki değiştirebilecekmiş gibi hisseder. Aynı kaçışı 
yetişkinler dünyasına olan tepkisinde de görmek olanaklıdır. O dünyaya ait olması gerektiği gerçeğini 
görmezden gelirse, sanki hep çocuk kalabilirmiş gibi gelir ona.  

Çocuklara ait her şey, tavırları, saflıkları, giysileri, defterleri, öyküleri, düşleri  hoşuna gider 
Holden’ın(173-174).  Anlatımının başından beri, Holden’ı mutlu eden ilk şey, ailesiyle birlikte  kiliseden 
çıkmış sokakta yürüyen ve  şarkı söyleyen küçük çocuktur: “ İçim açıldı. Yüreğimin karaları dağıldı 
sandım.”  (129). Phoebe’ye, “iki ön dişi  düştü diye sokağa çıkmaktan utanan küçük kız”’ın hikayesini 
anlatan, “Little Shirley Beans”  plağını aldığı zaman da aynı mutluluğu duyar (128).   

Holden’ın gerçeği kabullenme ya da olgunlaşma sürecinde Phoebe’nin çok önemli bir rolü vardır.  
Allie’nin  ölümünün kendisini üzdüğü gibi, kendi ölümünün de Phoebe’yi üzeceğini anladığında kardeşine 
duyduğu sevgi ve bağlılığın farkına varır. Phoebe’yi sevdiği birini kaybetme acısından korumak için 
kurtarıcı görevini üstlenmiş, büyümüştür artık (Burrows 1990, 85). Miller da Holden’ı, kız kardeşi 
Phoebe’nin, sevgisi ve masumiyetinin kurtardığına inanır ve Phoebe’yi, “ . . .  yaşı ve cüssesi küçük bir anne 
modeli . . . ”  olarak nitelendirir (H. Miller 1990, 139). Phoebe, Holden’a onun hiç de karşı koyamayacağı bir 
yolla, “sevgi” ile ulaşmıştır.  Holden’a duyduğu saf  sevgiyle, o da Holden’la batıya gitmeye karar vermiştir. 
Onu kocaman bavuluyla görünce, bu koşulsuz sevgi karşısında Holden kendisini Phoebe’den sorumlu 
hissetmiş ve bir yetişkin gibi düşünmek zorunda kalmıştır : “ . . . ana-baba, bir ağabey – kısacası bütün 
yetişkinler gibi . . . ”,  Phoebe’yi , kendisiyle gitmesinin doğru olmadığına ikna etmeye çalışır. Ciddi bir 
biçimde bir başkasını düşünmek zorunda kalınca sorumluluk üstlenmiştir, Holden. “ . . . ilgi görme 
gereksinimi içinde olan ve ilgi bekleyen çocuk değildir artık.” (E. H. Miller 1990, 142)  

Sonuç olarak, Holden çok duyarlı kişiliği, kardeşinin zamansız ölümü, bu ölümün annesinin ruh hali 
üzerindeki etkisi, babasının süreki meşgul olmasından dolayı normal bir ergenlik yaşayamamış ve 
gerçeklerden kopmuştur. Gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalınca da psikolojik dengesi bozulmuş, parçalanıp 
dağılmıştır. Bu aşamada ise, anne ve babası değil kızkardeşi Phoebenin sevgisi kurtarmıştır onu bu 
karmaşadan.   
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ÇOCUK EDEBİYATI ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA 

NEZİHE MERİÇ’İN ÇOCUK KİTAPLARI 
 
 

Hüseyin ÖZÇELEBİ 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türk Dili Okutmanı 

 

Nezihe Meriç’in yazmış olduğu çocuk kitapları (Alagün Çocukları, Ahmet Adında Bir Çocuk, Dur 
Dünya Çocukları Bekle, Küçük Bir Kız Tanıyorum) hem çocuklar, hem de büyükler tarafından okunabilecek 
türden yapıtlardır. Meriç, çocuğun dünyasını ortaya koyabilen, onun dünyasına girmeyi başarabilen “has” 
yazarlarımızdan biridir. Yazar, kurmaca ile gerçekliğin iç içe geçtiği bu kitaplarda, hem gözlem ve 
yaşantılarından, hem de imgelem gücünden bol bol yararlanmıştır. Çocuklarla söyleşir gibi öykülerini yazan 
Meriç, çocukların yaşama sevincini, dünyayı algılayış biçimini, büyüme serüvenini onların içinden biriymiş 
gibi ortaya koyar. Küçük Bir Kız Tanıyorum ırmak romanında büyüyen, sanki Ayşe değil de, yazarın 
kendisidir. Köyden kente göçen bir ailenin anlatıldığı Alagün Çocukları’nda yazar, Ali ile birlikte hem köyü 
bir masal ülkesi olarak algılar, hem de  “la” sesinin anlamını arar. Bir başka deyişle Meriç, Ali’yi anlatırken 
biraz da kendini anlatır: çocukluk anılarını, düşlerini, özlemlerini… Yazar, iletisini verirken kıssadan hisse 
çıkarmaz; düşüncelerini satır aralarında, öykünün içine yedirerek ortaya koymaya çalışır. Meriç, bu 
kitaplarda öykü kurarken kullanılacak malzemelerin ne olduğunu, çocukların anlayabileceği bir dille verir.   
O, dili bir kuyumcu ustalığıyla işleyen, gün 24 saat dil düşünen bir yazardır. Onun dili kullanmadaki 
ustalığını diğer kitaplarında olduğu gibi, konusu çocuk olan bu yapıtlarında da görürüz. Meriç’in kitapları, 
çocukların düş ve imgelem gücünü, dil becerilerini  geliştirebilecek; onların birer birey olduklarını 
algılatabilecek; onlara okuma ve yazma sevgisini aşılayıp nitelikli yapıtın ne olduğunu kavratabilecek  
yetkinliktedir. 

“Çocuk için çocuk edebiyatı” düşünmeyen Nezihe Meriç, doğrudan çocuklar için yazılmayan, ama 
konusu çocuk olan, çocukların okumakta güçlük çekmediği, ilgiyle izlenen kitaplar yazmak ister. Bunun ilk 
örneği Alagün Çocukları’dır. Dur Dünya Çocukları Bekle, yazarın bu anlayışını en iyi ortaya koyduğu 
yapıtıdır. Küçük Bir Kız Tanıyorum adlı ırmak romanı ile Ahmet Adında Bir Çocuk ise, çocuklara yönelik 
yazılmışlardır.  

Çocuk yazını alanında bir boşluk, daha doğrusu başıbozukluk olduğunu düşünen Nezihe Meriç, bu 
alandaki niteliksiz yapıtlar üzerine ağır eleştirilerde bulunur.  Onun bu sözleri, çocuk yazınına nasıl 
bakılması gerektiğinin de ipuçlarını verir: 

“Genellikle, çocuk, büyük adamın küçüğü gibi düşünülüyor. Oysa çocuk başlı başına bir dünya, bir 
âlem, bir kişi. Dili algılayışı, dili kullanışı, düşünce sistemi, yargılaması, usa vurması hep kendine has. (…) 
Ortada çok kitap var da, (…) bunlarda, çocuğa dil yoluyla metinden geçecek olan dili iyi kullanma zevki, 
becerisi, estetik duyguların uyanması, kendini düşünme, çevreyi algılama vb. üzerinde durulmadığı için 
amaç gerçekleşmiyor. (…) İnceleyin kitapları, dil bozuk, kurgu bozuk, çocuk psikolojisi sıfır, renk bozuk, 
koku bozuk. Yani bu çocuklara yaşadıkları kültür yansıtılmıyor. Şu dünyanın neresinde yaşıyorlar. Hangi 
koşullar içindeler. Gelmişleri geçmişleri nedir, gelenek görenek denilen şey nedir, çağdaş yaşam ne 
demektir, atasözlerimiz, deyimlerimiz, âdetlerimiz, masallarımız, alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle 
nelerdir vb. aktarılmıyor çocuklara. Yaşadıkları kültürü algılayıp üzerinde düşünmeleri falan verilmiyor, yok 
canım, bir uydur uydur yaz tekniği var, akıllarına estiği gibi yazıp gidiyorlar.” (2004:18-19/38) 
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Küçük Bir Kız Tanıyorum’da Ayşe’nin 6 yaşından 12 yaşına kadar geçen yaşam serüveni anlatılır. Ayşe, 
anne ve babası çalıştıkları için evde tek başına kalan, yalnızlığını kendi kendine oyunlar üreterek, 
komşularıyla balkonda konuşarak, evlerinin balkonuna kadar uzanan meşe ağacıyla söyleşerek gidermeye 
çalışan, akıllı, düşünceli, duygulu, sevecen, sevimli bir çocuktur. Meriç, Ayşe figürüyle, aslında toplumsal 
kaderi ona benzeyen binlerce çocuğun da öyküsünü anlatır.  

Köyden kente göç olgusunun işlendiği Alagün Çocukları’nda ise, mekânsal açıdan yükseklerden -bir 
dağ köyünden- alçaklara, hatta aşağılara –bir apartmanın kapıcı dairesine- zorunlu iniş; bir başka deyişle 
güneşi hiç yitmeyen bir dağ köyünden “yolu da gara, kendi de gara” bir kentin gün görmeyen, “mezer gibim, 
havasız” bir kapıcı dairesinde son bulan bir yolculuğun; bu yolculuğun son durağı olan kapıcı dairesi ve bu 
daireyi çevreleyen dairelerin, apartmanların, kırların; “la” sesini arayan yaşlı bir kadının öyküsü anlatılır. 
“Gız anam biz ölürük la Hüsün burda. Mezer gibim töbeler ossun.” diyen Güzel, bu durumu yalın bir 
biçimde ortaya koyar. Kapıcı Hüsün, eşi Güzel ve oğulları Ali’nin yaşantıları ve düşlerinin anlatıldığı bu 
romanda kentli-köylü, varsıl-yoksul  çelişkisi,  gecekondulaşma/apartmanlaşma olgusuna da değinilir.    

Güzel ve Hüsün için köy, bir uzak düş gibidir. Ali, anne ve babasının köydeki günlerini, köyden kente 
göçleri sırasındaki düşlerini duyduklarına kendisinden de bir şeyler katarak yazara anlatır. Yazar, bu 
anlatılanlara bin katarak romanını oluşturur. Ali’nin okumasını, kendileri gibi sürünmemesini isteyen Hüsün 
ile Güzel’in içlerinde hep bir gün döneceklerini düşündükleri, mor dağlı, reyhan kokulu, rüzgârı vuv vuv 
diye esen köyleri vardır. Gerçeklerle yüzleşildiğinde ise, aranılan bir kondu, kapı aralarından görülen ev 
içleridir. Ali, anne ve babasının yüreklerini dağlayan bu özlem yüzünden, görmediği, bilmediği doğayı bir 
düş gibi sevmeye başlar. Bu nedenle apartmanların henüz yapılmaya başlanmadığı kırlık bölgelerde 
oynamayı, oralarda dolanmayı yeğler. Babasının kulaklarında “vuv vuv” eden rüzgârı arar. Gecekonduları 
apartmanlardan daha çok sever. Onların bahçeleri, çevrelerindeki çiçekler onun için dağdaki köyüdür. Ali de, 
Hüsün de böyle bir gecekondunun düşünü kurar. Bu düşlerde geniş mekândan dar mekâna geçişin de bir payı 
vardır. Köy aydınlığı ve genişliği simgelerken, kent karanlığı ve darlığı simgeler. Bunun çözümü için 
üretilen yol ise, gecekondulaşmak, henüz apartmanlaşmanın yaşanmadığı kırlara çıkmak, tenekelerde yetişen 
çiçeklerde hayat bulmaktır. 

Bir simge olarak kullanılan “la” sesi, yaşama sevincinin, coşkunun, sevginin, birlikteliğin sesidir. Bu 
sesin yitmesi bunların yitmesi demektir. Eski bir müzik öğretmeni olan Nazlı hanım, bu nedenle yitirdiği “la” 
sesini arar. Bu ses bulunduğunda yalnız yaşadığı bağ köşküne, geçmiş günlerdeki fener alaylarının, eski 
yeşilliklerin, çiçeklerin, yeryüzünü bolluğa, berekete boğduğu günler geri gelecektir. Bu nedenle Ali de, 
Ayşe de, yazar da tüm insanların aynı şarkıyı söylemeleri, insanların birbirlerini daha fazla sevmeleri için 
“la” sesini ararlar. Alagün Çocukları, işte yarım kalan bu arayışın romanıdır. 

Dur Dünya Çocukları Bekle’de yaşamı kavramaya çalışan sekiz çocuğun öyküsünü anlatılır. Bu 
öykülerde yazarın öyküleri nasıl kurguladığının işaretleri de vardır. Ahmet Adında Bir Çocuk ise, bir dağın 
tepesinde kocaman bir deniz olduğunu düşleyen, bu düş denizinde yüzen anaokulu çocuklarına yönelik 
yazılmıştır.  

Kurmaca ile Gerçeklik 

Roman/öykü içinde gerçekleri ne kadar barındırırsa  barındırsın, sonuçta bir kurmacadır. Bunun 
bilincinde olan ve kitaplarını buna göre yazan Nezihe Meriç, yazdıklarının gerçek değil kurmaca olduğunu 
Alagün Çocukları’nda, Küçük Bir Kız Tanıyorum dizisinde ya da Dur Dünya Çocukları Bekle adlı öykü 
kitabında açıkça ortaya koyar. Böylece, kurmacayla/düşle gerçeği yaşı gereği birbiriyle karıştırabilen, öykü 
ya da roman kişisiyle kendisini özdeşleştirebilen çocuğa, kitaplarda anlatılanların gerçeğe ne kadar benzerse 
benzesin gerçek değil, bir kurmaca, bir yaratı ürünü olduğunu, daha ilk çocuk romanı Alagün Çocukları’nda 
kesin çizgilerle duyumsatır. “Sonra oturdum, onun anlattıklarıyla kendi çocukluk anılarımı birleştirdim. 
Onun düşlerine, özlemlerine kendiminkileri ekledim. Onun bir uydurduğu yere, ben bin uydurup kattım. Bu 
öykü böyle başladı.” (1990-14) Küçük Bir Kız Tanıyorum ırmak romanında da bu söylenilenlere uyan bir çok 
örnek vardır. Bu örneklere baktığımızda yazarın söyleminin Ayşe’nin yaşı büyüdükçe değiştiğini, daha çok 
yazınsal  bir nitelik taşıdığını görüyoruz: 

“Yeryüzünde, adı Ayşe olan ne çok kimse vardır kimbilir. Kimse bilemez. 
Ben bir tanesini tanıyorum. Bu, beş yaşını bitirip, altısına basan küçücük bir kız. 
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O, benim bir parçam. Çünkü, benim bu öykülerimle geldi yeryüzüne. 
(…) 
Bu öyküleri yazarken yüreğim sevgiyle kabarıyor. Seviniyorum. Çok eğleniyorum kendi kendime.” 

(1999a: 7-8) 
“Normal çocuklar, on iki ayda bir yaş büyürken Ayşe neredeyse altı ayda bir büyüyordu. Evet, Ayşe bir 

kurgu çocuk. Bunu biliyoruz. Ama, o sahici çocuklar gibi yaşayıp duruyor. Nerede? Nerede olacak, içine 
doğduğu Türk çocuk edebiyatı içinde.” (2005c: 7) 

“Bir de, biliyorsunuz, her zaman konuşuyoruz sizlerle, bu Ayşe bir kurgu çocuk. Ama, her kurgu kişiyi 
yaratan yazar, elbette belli bir coğrafyada, belli bir toplumun içinde, belli bir dili konuşarak, yazarak 
yaşıyor. Böylece yarattığı kişi de genellikle yaşadığı toplumun kişisi gibi oluyor. Yani, yazarın gözlemleri, 
yaşadığı toplumun yapısı, geleneği, göreneği, toplum yapısındaki değişiklikler vb. olduğu gibi yansıyor 
yarattığı kişiye ve yazdıklarına. Elbette, yaşanan gerçeklikten, yaratılan gerçekliğe dönüşerek.” (2005d: 11) 

Çocuklar, genellikle roman kişileriyle kendilerini özdeşleştirirler. Öyküdeki serüven, kişinin özel 
durumu, betimlemelerdeki canlılık özdeşleştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu kitaplarda da çocuk okur, 
kendisini Ayşe, Ömer, Ali gibi çocuk figürleriyle karşılaştırır. Çünkü anne babası çalışıp da evde tek başına 
günlerini geçiren; köyden kente göç eden, yoksul, ama çalışkan, bir o kadar da dirençli; haylaz, şakacı, 
meraklı, serüven düşkünü, babaları tarafından terk edilen, aile içi şiddete uğrayan vb. binlerce çocuk vardır. 
Nezihe Meriç, çocukları yaşanılır kıldığı, onları tüm yönleriyle ortaya koyduğu; bunları yaparken sanatsal 
kaygıdan vazgeçmediği, sanatla yaşamın birebir örtüşmediğini, sanatın eninde sonunda kurmaca olduğunu  
bildiği için başarılı olmuştur.   

Dur Dünya Çocukları Bekle’deki “Ömer Adında Bir Çocuk” adlı öyküde, hep aynı yörenin insanlarının 
oturduğu, suyun, kanalizasyonun olmadığı bir gecekondu mahallesi olan Kuşlu Bayır’da hasta annesiyle 
birlikte oturan Ömer’in yaşam serüveni anlatılır.  Bu bölgede insana çoşku veren, yaşama sevinci uyandıran 
şeyler kuş cıvıltıları ve tenekelerdeki çiçeklerdir. İnsanlar da çiçekler gibi zor koşullarda yaşarlar. Bu 
ortamda ocakları yanar, tencereleri kaynar, çocuklar büyür. Ömer de bu çocuklardan biridir. O, 11 
yaşındadır. Babası onları terk etmiştir. Annesi ile birlikte çoğu zaman aç yaşarlar.  Ömer, deniz kıyısında 
önce çay, daha sonra da mahallenin kasabının adına domates satmaya başlar. Anne, oğlundaki bu çabayı 
görünce içine yaşama sevinci dolar. Önce gündelikçi olarak evlerde çalışır, daha sonra da mahallenin esnafı 
sayesinde bir bankaya hademe olarak girer. Ömer ise, ortaokula gider. Yazar, Ömer’in öyküsünü yazma 
serüvenini anlatırken aynı zamanda öyküyü niye okuduğumuzu, öykünün kurgusunu, öykü yazarken 
nelerden yararlandığını da anlatır. “Burcu Adında Bir Çocuk”ta, öykünün yalnızca olay olmadığını anlatan 
Meriç,  “Murat Adında Bir Çocuk”ta ayrıntının (Bu öyküyü Alagün Çocukları ile ilişkilendir: Köyden kente 
göç olgusu, kapıcılık, uydurma, Ali=Murat, Güzel=Zeliha, Hüsün=Mustafa, Ayşe=Maral), “Selin Adında Bir 
Çocuk”ta ise öyküyü zamanında bitirmenin önemi üzerinde durur: “Bir öyküyü zamanında bitirmek, öyküye 
açıklanmamış, gizemli güzellikler katar.” (1999b: 32) 

Eğitim Anlayışı 

Nezihe Meriç’in kitaplarında katı bir eğitim anlayışı yoktur. Çocuğun sorumluluk sahibi, çalışkan, 
yardımsever, paylaşımcı olması istenir, ama bu öğütlerle değil, uygulamalarla sağlanmaya çalışılır. Çünkü 
yazar, insanın öğütlerle değil -her ne kadar son kitabında öğütler verse de-  (2005f: 77-82) yaşantılarla, 
hayatın kendisiyle geliştiğinin bilincindedir.  

Alagün Çocukları öğretici bir roman değildir. Daha doğrusu öğreticilik gibi bir amacı yoktur. Verilmek 
istenen ileti okurun yorumuyla birlikte gün ışığına çıkar. Selahattin Dilidüzgün’ün dediği gibi, “kitabın sanat 
eğitimi veren boyutu, çevre sorunlarına duyarlı ve antiotoriter yaklaşımı” çocuk yazınımız için yenilikçi bir 
gelişmedir. (Dilidüzgün, 1996: 106) Meriç, bu yaklaşımını diğer çocuk kitaplarında da ortaya koyar. 

Meriç’in anne figürü, Selin hanım, çocuğunun her türlü  sorunuyla ilgilenir. Onun gelişiminin her 
evresinde yanındadır. Ayşe’nin tüm sorularını özenle, dikkatle, onu ciddiye alarak, onun bir birey olduğunu 
unutmadan yanıtlar.  Söylenilenler, yeterince canlı çizilmeyen, sanki var olması gerektiği için romanda yer 
alan baba figürü için de geçerlidir. Bir başka deyişle annenin çocuğuyla ilişkisini daha derinden, daha bilinçli 
bir biçimde ortaya koyan Meriç, aynı ustalığı babayla çocuk ilişkisinde gösteremez. Sanki baba figürü, 
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olmak zorunda olduğu için romanın ya da öykünün içindedir. Evin bütün yükü, çocuğun eğitim işi, aynı 
zamanda bir bankada çalışan annenin sırtındadır. Babanın görevi sanki çeşitli içkileri tatmak, piposunu 
tüttürmek, dalga geçmek, iş yemeklerine katılmak, sadece bir yerde de çocuğunun sorularını sabırla 
yanıtlamaktır.  

Yapılan yanlış davranışlar, söylenilen kötü sözler anne tarafından düzeltilir. Bu düzeltmeler kimi zaman 
doğrudan, kimi zaman da dolaylı biçimde, örnekler verilerek yapılır. Bu tutum, yazarın eğitim anlayışını 
daha açık biçimde görmemizi sağlar: 

Ayşe, apartmana yeni taşınan komşularının yapmış oldukları gürültü sonucu uyanır. Bu bağırış 
çığırışlardan komşularının çaylarının olmadığını anlayan Ayşe, evden bir paket çay alıp komşularına gider. 
Onun bu davranışını (izin almadan evden çıkıp komşuya gidişini, çay paketini vermesini) anneanne 
onaylamaz. Anne ise aynı kanıda değildir:  “Anne önce sevmeyi öğrensin. Yardımlaşmayı öğrensin. Ne 
zaman izin alması gerektiğini sonra ben ona öğretirim.” (1999: 37)  

Ayşelerin apartmanının karşısında yeni bir inşaat yapılmaktadır. Buradaki işçiler, içinde argo da yer 
alan bir dil kullanırlar. Onların konuşmalarını duyan Ayşe, bir gün anne ve babasıyla yemek yediği bir 
ortamda, yemekle oynamamasını söyleyen babasına “Boşversene lan!” der. Anne, bu sözün güzel 
olmadığını, bu nedenle bir daha bu sözü niçin söylememesi gerektiğini uygun bir dille, örnekleme yaparak 
anlatır: 

“‘Bak sana ne diyeceğim. İster misin seninle yarın berbere gidelim.  Saçlarını kıvırcık yaptıralım.  
Tırnaklarına da kırmızı oje sürdürürüz. Ha? Olur mu’ Hoppala! Ayşe neye uğradığını şaşırmaz mı yani 
şimdi? Bu da ne böyle, şaşkınlıktan ağzı açık kalıyor.  

‘Aa! Ama olmaz ki! Ben küçüğüm.’ 

‘Elbette olmaz. Bu da öyle işte. Bazı sözleri,  bazı insanlar söyleyebilir. Ama senin gibi küçük çocuklar 
söyleyemez.’ Haaa, şu mesele.” (2005a: 80) 

Meriç, çocuğun kişilikli olmasını, bir birey olarak kendini ifade etmesini ister. Çocuğun bireyleşmesi, 
özgürleşmesi, haklarının ve sorumluluklarının bilincine varması anne-baba figürleri tarafından desteklenir. 
Çocuğun hangi yaşta hangi sorumluluğu taşıyacağı, neler yapacağı gelişim psikolojisine uygun olarak verilir. 
Sorumluluklar yaşa uygun bir biçimde çocuğa duyumsatılır.  

Yazar, öyküsünü anlatırken anlatılan yaşa uygun bilgiler de verir. Bunu sorular aracılığıyla, merak 
öğesini de dikkate alarak ortaya koyar: “Akşamdan sonra ne gelir? Gece olunca yatarız. Sabah olunca 
kalkarız. Eee? Ne gelirmiş? Sabah! İşte aydınlık, güzel sabah. İyi ki sabahlar var.” (1999: 86) 

Çocuğun eğitimi konusunda Meriç’in yanlışları da vardır. Çocuğun yanında babanın pipo içmesi, anne 
ve babanın rakı, şarap, bira içmeleri, konyak ısmarlamaları içkiyi olumlama anlamı taşımaktadır. Çocuğun 
bilinçaltına işleyen bu durum, Ayşe’nin ev hayali kurması sırasında ortaya çıkar: 

“Artık Ayşe de şarap içiyor. Kırmızı şarap. Çünkü çok zayıf. İştahı da yok. Anne ona özel  bir şarap 
bardağı aldı. Küçük bir bardak. Onunla, her yemekte bir bardak içiyor. Baba diyor ki: 

‘Bizim Orta Anadolu şaraplarımız gibisi yoktur!’ Köfteyle öyle güzel oluyor ki.” (2005c: 83) 

Eğitim konusunda yazarın ikinci yanlışı, özellikle Küçük Bir Kız Tanıyorum 12 Yaşında’da verdiği 
söylevdir. Meriç, “İnsan Tükenmez” bölümündeki söylevinde çocukların sorunlara duyarlı olmalarını, 
ülkemizdeki ve toplumumuzdaki karışıklıkların kaynağını öğrenmelerini, eğitimdeki aksaklıkların farkına 
varmalarını, bunları onarmak için düşünce üretmelerini, bu yönde binlerce soru sormalarını ister. Yazarın 
bunu bilinçli bir biçimde yaptığı, “Bugün amma da öğütçü başı oldum ben de be!” demesinden bellidir. 
Böyle de olsa, yapılan hem çocuğun eğitimi, hem de çocuk yazını açısından doğru değildir.   

Nezihe Meriç, öğretici bir yazar değildir. Bunu söylerken hiçbir şey öğretmez demiyoruz. O, öğretme 
işini kuru bir bilgi olarak, ya da öğütler vererek gerçekleştirmez. Öğretilmek istenilen her şey, yaş grupları da 
dikkate alınarak metne yedirilir. Onun asıl yapmak istediği şey, çocuklara duyarlık kazandırmak ve onların 
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güzele yönelik duygularını geliştirmek, düşünmelerini sağlamaktır. Bunu başaran Meriç, böylece Sedat 
Sever’in de imlediği gibi çocuk yazınının öncelikli sorumluluğu olan, çocukların duygu ve düşünce evrenini 
genişletmek; onlara dilin (ve çizginin) olanaklarıyla yaşam ve insan gerçeğini tanıtmak işini yerine getirir. 
(2003: 133) 

Anlatım Tekniği 

Yazar, özellikle Küçük Bir Kız Tanıyorum dizisinde kendine özgü bir anlatım geliştirir. Olaylardan 
etkilenen yazar mıdır, Ayşe midir bu belirsizdir. Ayşe’nin coşkusu, sevinci, üzüntüsü ortaya konulurken 
sanki anlatıcı yer değiştirir. Daha doğrusu kimlikler aynılaşır.   

“Sabah her sabahki gibi başlayacaktır. 

Yumurta? Yok, yemez! Ekmeğin üzerine yağ, onun üzerine de reçel? Hayıııır! Olmaz. Ekmeğin üzerine 
peynir, onun üzerine de domates? Yaaa! İstemez. Peki, sahanda sucuk? Aaaay! Evet evet evet…” (1999: 57) 

“Ayşe giydiriliyor. Çünkü heyecanlanınca eli ayağı tutmaz oluyor sanki. Acaba sahiden Hızır Dede 
kutuya ayakkabı koymuş mudur? Ah! Ay! Koşmuş mudur? Çoraplarını da giydi. Tamaaaam. Hadi anneanne, 
çabuk, n’olur, n’olur çabuk ol.” (2005b: 94) 

Yazarla Yazılan Arasındaki İlişki  

Kimlikler aynılaşır, çünkü anlatılan aynı zamanda Küçük Nezihe’nin öyküsüdür. Meriç, Çavlanın İçinde 
Sessizce’de bu durumu çok net biçimde ortaya koyar:  “Küçük kızı –yani beni- ortaokula dek getirmiştim.” 
(2004: 123) 

“Babam dalgacı bir adamdı.” (2004: 56) 

“Ben, yalnız bir çocuktum. Hep öyle sürdü gitti.” (2004: 90)  

“Küçük kızı –yani beni- ortaokula dek getirmiştim. (…) Dik kafalı, hırçın, yaramaz, haksızlıklara hiç 
dayanamayan, aşırı duygulu olduğundan sinirli, çok merhametli, eli bol, hoşgörülü, paylaşmayı seven, çocuk 
delisi, hep düşler, hayallar içinde yaşayan, herkesi seven çocuk… ” (2004: 123) 

Ayşe ile Meriç arasında bir çok bağ kurulabilir. Ayşe, dil sevgisi, doğa sevgisi, çocuk sevgisi, insan 
sevgisini yaşayan, kurmaca olmayan bir kişiden Nezihe Meriç’ten almıştır. Ayşe’nin sürekli canı sıkılması, 
hep “üf”lemesi, “ay” sözcüğünü kullanması ile Nezihe Meriç’in çocukluğu arasında bir ilişki vardır: “Yeni 
yetişirken çok canı sıkılan bir çocuktum. Durmadan ‘üf’ derdim. Adımı ‘Üf Hanım’ koymuşlardı.” (2004: 47)  
“Ay” ünlemi bu ırmak romanın neredeyse hemen her sayfasında yinelenir. Bu ünlemin gereğinden çok 
yinelenmesi, bir yandan çocuğun heyecanlı, coşkulu bir çocuk olduğunu gösterirken, diğer yandan da bize 
göre metnin sakatlanmasına yol açar.   

Dili Düşünmek ve Yaşamak 

Dili çocuğun yaşına uygun olarak kullanan Nezihe Meriç, Ayşe’yi anaokulu çağından ilköğretimin 
ikinci evresine gelinceye dek dikkatli bir biçimde ele alır. Ayşe’nin 6 yaşındayken kullandığı dil ile 12 
yaşındayken kullandığı dil arasında bir ayrımın olmaması düşünülemez. Bu kitaplarda ünlemli, sorulu 
tümcelerle sık sık karşılaşırız. Yazar, özellikle anlattığı yaş grubunun anlayacağı bir dil kullanır. Bu dil, 
olabildiğince yalın, açık ve durudur. Nezihe Meriç, dili yaşayan, dili düşünen, bu yönde yoğun bir çaba 
harcayan, kısaca dil bilinci olan bir yazardır. Bu anlayışını çocuklara da yansıtan Meriç, anlatım 
bozukluklarına, dilde yabancılaşmaya vb. çocukların dikkatini çekecek oranda değinir. Yazar, bunu yaparken 
öyküden ayrılmaz, söyleyeceklerini metne yedirir, okurun roman kişisiyle birlikte sorulara yanıt aramasını 
sağlar. Küçük Bir Kız Tanıyorum 9 Yaşında’da Ayşe’nin annesi ile anneannesi arasında  şöyle bir tartışma 
yaşanır: 

“ ‘Anne, rica ederim başlamayın. Nesi varmış bu semtin? Herkes aklı başında aileler…’ Ayşe azar 
işittiği için bozulmuştu ama, gene de dayanamadı, lafa karıştı: 

‘Öyle denmez?’ Anne bir an anlamadan baktı: 
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‘Ne denmez.’ 

‘Herkes aklı başında aileler denmez.’ 

‘Ne denir peki?’ 

‘Bilmem.’ 

‘Tamam. Haklısın. Yanlış söyledim ama, sen de düşün bakalım ne denir. Yani doğrusu ne?’” (2005c: 
20) 

Nezihe Meriç, öykü ve romanlarında deyim ve atasözlerine özel bir önem verir. Bunu yaparken hem 
çocuğun eğitimini, hem de dili önceler. Bunlarda, Doğan Aksan’ın deyişiyle, bir ulusun kültürünü, yaşam 
biçimini, dünya görüşünü, yaşam koşullarını ve deneyimlerini buluruz. (Aksan, 2002: 13) Çünkü dilin 
gizemli, imgesel yönü, çoğu zaman deyim ve atasözleriyle çocukların karşısına çıkar:  

“ ‘Koşma!’ diyor anne her zaman. Her zaman söylüyor. Gel gelelim, Ayşe’nin bir kulağından girip 
öbüründen çıkıyor. Neye benziyor peki? Ne neye benziyor? Hani Ayşe’nin bir kulağından girip öbüründen 
çıkan şey. Ayşe böyle sözlere çok gülüyor. Anne buna benzeyen bir şey söyleyince:  

‘Annecim, bak bak…’ diye bağırıyor. Anne her seferinde aldanıyor. Soruyor: 

‘Neye bakayım?’ 

‘Hani bu kulağımdan girip bu kulağımdan çıkan şey var ya, bak bak uçuyor, bak bak işte şurda.’ Anne 
gülüyor. 

‘Deli’ diyor. ‘Bunlar deyimlerdir. Her dilde böyle deyimler vardır. Örneğin çekil git demek istediğimiz 
zaman ‘çek arabanı’ deriz. Hani araba?’” (2005d: 37) 

Çocukların –büyüklerin de- dili doğru kullanmalarını amaçlayan Nezihe Meriç, dile saygılı, dili 
düşünen, dili üreten usta bir yazar olduğunu tüm kitaplarında ustalıkla göstermiştir. 

Kişiler 

Nezihe Meriç’in ana karakterleri, tıpkı kendisi gibi kendilerini seven, kendileriyle barışık kişilerdir: 
Ayşe, Ali…  

Ayşe: Paylaşımcı, duygulu, sevecen, kitapları çok seven, sorumluluk sahibi, meraklı, araştırmacı, 
kitaplarla dost, yalnız bir apartman çocuğudur. (Bu nedenle izlemese de, evde televizyonu hep açık tutar, 
çünkü televizyon sayesinde evin içi kalabalıkmış gibi görünür.) Onun toplumsal kaderi, çalışan bir anne ve 
babanın çocuğu olmaktır. Ayşe of, öf, yaa gibi kimi şikayetleri ve annesine bir kere yalan söylemesi (Can’la  
koruluğa gittiğini söylemeyip, otobüsü kaçırdığı yalanını söylemesi) dışında  neredeyse kusursuzdur. Bu 
onun inandırıcılığını belli oranda da olsa sakatlar. Buna karşın Ayşe tüm yönleriyle fiziksel ve ruhsal 
yönleriyle ele alınır. Bu da Ayşe diye bir roman kişisini yaşanılır kılar. O, olumlu-olumsuz yönleriyle, 
inişleri ve çıkışlarıyla bizden biri gibidir. Arkadaş tercihleri, insanları irdeleyişi (annesinin iş arkadaşları, 
anneanne ve  babaanne) ile birey olduğunu gösterir.  

Nezihe Meriç’in anne figürleri baba figürlerine göre daha baskındır. Anne, evin tüm işlerini çekip 
çeviren, çocukla ilgilenen, her şeyi kendine dert edinen, tam anlamıyla sorumlu bir insan; baba yalnızca işe 
giden, ekmek parası kazanan, neşeli, dalgacı, tasasız; çocuğun gelişimi ve eğitimiyle ilgilenip ilgilenmediği 
neredeyse belirsiz olan, ama çocuğunu çok seven bir kişi olarak karşımıza çıkar. Sözgelimi Selmin, bankacı, 
okuyan, evin tüm işlerini çekip çeviren, becerikli, inatçı, çocuğuna düşkün, kuralları olan, ailesinin tüm 
yükünü çeken,  çocuklarını  bir aile düzeni içinde olabildiğince özgür, ama belli bir disiplinle yetiştirmek 
isteyen (2005f: 32-34), “yaşamayı çok seven, canlı, akıllı, keyifli, durmadan küçücük küçücük sevinçler, 
mutluluklar üreten” (2005e: 70) bir annedir. Hasan ise, çocuğuna düşkün, onun sorularını hiçbir zaman 
yanıtsız bırakmayan bir babadır. (2005a: 64)   
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Özellikle Küçük Bir Kız Tanıyorum romanında ikincil dereceden figürler bizce Ayşe’den daha 
canlıdırlar. Ayşe, yukarda da dediğimiz gibi neredeyse kusursuz çizilmiştir. Oysa deli dolu, arsız, yaramaz, 
sıradan bir kız olan Sarı Ayşe; dedikoducu, insanları sınıflandıran, bundan dolayı damadının ailesini 
küçümseyen anneanne; Alagün Çocukları’nda, “Bunlar kapıcı milleti. Yaşadıkları yeri görüyorsunuz. 
Allahın bodrumu. Orada yer, orada yatarlar. Bunların temizliğinden ne beklenir. Her türlü mikrop bulunur 
vallahi.. ” (1990: 70) diyen babaanne böyle değildir. Bunlar doğruları ve yanlışlarıyla yaşarlar.  

Ali ile yazarın ortak noktaları “uydurukçu”, yani düş güçlerinin, imgelemlerinin zengin olmasıdır. Ali, 
yazara göre “bir söz bolluğuyla, uçsuz bucaksız bir düş evreni” kuran, “la” sesini arayan bir çocuktur. O, 
akıllı ve duygulu bir çocuktur. “Ali, cin fikirliğini anasından, güzelliğini babasından almış.” (1990: 85) 

Güzel, adı gibi güzel, kara gözlü, Hüsün gibi garip, kimsesiz bir kızdır. Ufacık, tefecik, yerinde 
duramayan, hamarat, köyünün yaşlılarından Durdu Nineye göre “insanın göynünü şenlendiren” yaşam dolu 
biridir. Hüseyin (Hüsün) ise, yoksul, kimsesiz, garip; çalışkan, bir apartmanda kapıcılık yapan bir dağ 
köylüsüdür. İkisinin de derdi Ali’nin okuması, adam olmasıdır.  

Sonuç 

1. Nezihe Meriç çocuğu bir değer olarak ele alır, onu büyüklerin küçük bir modeli olarak görmez, bir 
birey olarak kabul eder.  

2. Yapıtlarında çocuğu ilgilendiren konu ve olgulara değinir.  

3. Başarılı bir biçimde çocuğun iç dünyasına girmeyi başarır. Bir iki istisna dışında öğretiliği amaç 
edinmeden çocuklara güzeli, doğruyu, paylaşmayı öğretir. Sevginin ve sevincin yazarıdır. Amacı çocukları 
düşündürmektir. 

4. Irk, cinsiyet, varsıl-yoksul ayrımı yapmaz. İnsanları iyi/kötü olarak sınıflandırmaz. Onları eksileri ve 
artılarıyla vermeye çalışır.  

5. Otoriter bir anlayışa sahip değildir.  

6. Bir dil ustasıdır. Özellikle Küçük Bir Kız Tanıyorum romanında ve Ahmet Adında Bir Çocuk’ta 
seslendiği yaş grubuna uygun bir dil kullanır. 

7. Yazınsal kaygıyı hiç bırakmaz. Bu nedenle eserlerinin kurgusu sağlamdır.  

8. Yaşanılan sıkıntıları, baskıyı, dışlanmışlığı, yalnızlığı, sevinci; köyden kente göç olgusunu, aile içi 
şiddeti vb. çocuğun  bakış açısına uygun olarak verir. 

9. Yapıtları çok katmanlı okumaya açıktır. “Çocuk için çocuk edebiyatı” düşünmediği için yapıtları hem 
çocuklar, hem de yetişkinler tarafından okunabilecek niteliktedir.  

10. Düşünen, yorumlayan, sorgulayan, kısaca hazıra konmayan, öyküyü tamamlayan bir okur ister: 
 “Sonra? 
Ne sonrası? 
Sonra ne oluyor? 
Sen ne olmasını istersin? 
Bilmem. 
Bilmelisin. Okuduğunu anlamaya, üzerinde düşünmeye alışmalısın. 
Peki söz. Öyle yaparım. Sen sonra ne olduğunu söyle de. 
Bence sen, iyi bir okur değilsin. 
Aaa! 
Ya! Ne yazık ki böyle.” (1999b: 53) 
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İLKÖĞRETİMDE ÇOCUK EDEBİYATI 

NE KADAR YER ALMAKTA?  NE KADAR YER ALMALI? 
 
 

Dr. Sevgi ARKILIÇ SONGÖREN 
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 

 

“Çocuklar için ayrı bir edebiyat var mıdır, gerekli midir?” soruları son yıllarda tartışma konusu 
olmaktan çıkarak, yerini, çocuk gerçekliğini içeren, nitelikli çocuk ve gençlik eserlerinin yaygınlaşması ve 
ilköğretim okullarındaki yeniden yapılandırma programı çerçevesinde, bu eserlerin okullarda yer alması 
konusunu gündeme getirmiştir. Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatının eğitimde kullanılması çocuk ve 
gençlerimizin hem bilişsel gelişim, hem duygusal gelişim, hem de davranışların olumlu gelişiminde çok 
önemli rol oynar. Bu edebiyat türüne okullarda yer verilmesinin gerekliliği pek çok araştırmacı ve edebiyatçı 
tarafından vurgulanır.  Çünkü çocuk ve gençlik edebiyatı hem konu ve içerik bakımından hem de “oldukça 
basit yapısı, kolay anlaşılır olması, konuşma diline yakın ifadeleri ve günlük yaşamdaki anlatımlara 
yakınlığı” Dahrendorf (1999) gibi özellikleriyle çocuklara hitap eder. 

Bu bildiri ile ilköğretimde çocuk edebiyatı ya da biraz daha genelleyecek olursak, okullarda çocuk 
edebiyatı ne kadar yer almakta, ne kadar yer almalı konusunda yoğunlaşmaya çalışacağız. 

Ülkemizdeki çocuk edebiyatı ve okullardaki uygulama biçimine geçmeden önce, çocuk ve gençlik 
edebiyatı alanında 70’li yıllardan bu yana büyük gelişme sağlamış olan Almanya’da bu edebiyat türünün 
eğitimde kullanılması konusuna kısaca yer vermek istiyorum: Bugün Almanya’da “Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı” okullarda ayrı bir ders olarak müfredat programlarında yer almaktadır. Almanya’daki bu gelişme 
elbette ki birden bire olmaz. “Çocuklar ve gençler için ayrı bir edebiyat gerekli midir - değil midir?” soruları 
Almanya’da da uzun yıllar tartışılır ve başlangıçta pek çok bilim adamı, eğitimci ve edebiyatçı şiddetle karşı 
çıkar: 19. yüzyılın ilk yıllarında felsefeci ve eğitim bilimci olan Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 
Allgemeine Pädagogik 1806 (Genel Pedagoji), şair ve pedagog olan Jean Paul (1763-1825) Levana 1807 
(Erziehlehre-Eğitim Öğretimi), edebiyatçı ve hukukçu olan Jacob Grimm (1785-1896) ve eğitimci olan 
Heinrich Wolgast Das Elend unserer Jugendliteratur 1896 (Gençlik Edebiyatımızın Zavallılığı) eserleriyle 
karşı görüşlerini ifade ederler. 20. yüzyılda da çocuklar için ayrı bir edebiyatın gereksizliği konusunda pek 
çok ses ortaya çıkar. Yazar Wolfdietrich Schnurre (1920-1989) Zur Problematik der Jugendliteratur 
(Gençlik Edebiyatı Sorununa Dair) başlıklı konuşması ile zamanın en etkin eleştirisini yapar (bkz. 
Dahrendorf 1998). 

Çocuk edebiyatına yönelik bu olumsuz görüş ve tavırlara karşı bazı ilgili eğitimcilerin bireysel çabaları 
çocuk ve gençlere okul dışındaki serbest zamanlar için kitaplar önermeleri ve hatta okulda derslerde çocuk 
eserlerinden kesitlere yer vermeleri şeklinde sürer. Bu çabalar sonucunda zaman içerisinde ders kitaplarında 
çocuk eserlerinden örnekler yer alır. Ancak çocuğun yaratıcı gücünü ve sanat yetisini ön planda tutan 
didaktik anlayış çocukların küçük seçki ve kesitlerden oluşan metinlerle doyurulamayacağı ve verimli 
sonuçlar alınamayacağı yargısı ile 60’lı yılların başında daha geniş çocuk metinlerinin ve çocuk kitapların 
derslerde okutulmasına öncülük eder. Çocuk ve gençlik edebiyatının okullarda resmi olarak yer alması ise 
1966 yılında Anna Krüger’in Kinder- und Jugendliteratur als Klassenlektüre (Okul Müfredatı Olarak Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatı) adlı eseri ile başlar (bkz. Haas 1995; Haas 1994). 
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Krüger’in eserine, dolayısıyla okullarda çocuk ve gençlik kitaplarının yer almasına değişik eleştiriler 
gelir. Bunlardan en önemlisi ise 1973 yılında Alexander Beinlich’in eleştirisidir: “Teorik olarak hazırlanan 
bu kitabın uygulama alanı en azından şu an için kısıtlıdır. Nedenleri ise, zaman yetersizliği, masraflı 
olması, uygulayacak öğretmenlerin yeterli deneyim ve donanıma sahip olmamaları ve bunların ötesinde 
hem konu ve içerik hem de dil açısından çocuk ve gençlere yönelik kitapların yetersiz olmasıdır” (bkz. 
Haas 1994). 

Bu ve buna benzer eleştirilere rağmen Anna Krüger’in önerilerinin okullarda uygulanması 70’li yıllarda 
yaygınlaşır. Bunun temel nedeni ise, edebiyat derslerinin amacının dönem, çağ ve yazar hakkında bilgi 
vermek değil, çocuklara eleştirel düşünme yetisi kazandırmak olmasıdır. Seçilen metinler de bu 
bağlamda toplumsal, sosyal ve politik olayları içeren, çocuk geçekliğini esas alan,  yaşına uygun, çağdaş 
eserler olmalıdır. Bu eserler derslerde incelenip üzerinde tartışılabilmeli ve hatta gerekli durumlarda çözüm 
yolları araştırılmalıdır (bkz. Haas 1994).   

Almanya’da çocuk ve gençlik kitaplarının okullarda ders olarak yer alması, çocukların okuma 
alışkanlığının gelişmesinde oldukça olumlu katkılar sağlar. 1999 yılında Richter ve Riemann’ın yaklaşık 
1000 ilköğretim öğrencisi arasında yaptığı araştırma bunun açık bir göstergesidir. Yapılan anket 
çalışmasında, 11 ayrı seçenek olarak (arkadaşlarla buluşma, evcil hayvanlar, oyun ve oyuncaklar, kitap ve 
kitap okuma, spor, bilgisayar, televizyon, sinema gibi) çocukların ilgi alanları sorulur. Değerlendirme 
sonucunda kitap okuma sürpriz bir yer alır. Kitap okumayı tercih eden çocukların oranı %71.7 ve sıralamada 
dördüncü yerde, bu ise sıralamada televizyon ve spordan önce gelmektedir (ilk üç sırada arkadaşlarla 
buluşma, evcil hayvanlar ve oyun-oyuncaklar yer alır). 

Ülkemizde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı okullarda ne kadar yer almakta? 

Bilindiği üzere ülkemizde çocuk ve gençlik edebiyatı henüz son yıllarda kabul gördü ve gelişme 
göstermeye başladı. Uzun yıllar süren tartışmalar sonucunda nihayet çocuk ve gençlik edebiyatı, yetişkin 
edebiyatının ayrı bir kolu olarak yerini aldı. Günümüzde ülkemizdeki temel sorun ise, öncelikle nitelikli 
çocuk ve gençlik eserlerinin yetersizliği ve bu eserlerin okullardaki uygulama biçimidir. Bilindiği üzere 
1997/1998 Öğretim Yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayan 
yeniden yapılandırma programı çerçevesinde müfredat programlarında ve kitaplarda değişikler yapıldı. Bu 
değişiklikle birlikle ilerleyen yıllarda Türkçe Ders Kitapları’nda seçilen metin örneklerinde de değişiklikler 
gözlendi. Özellikle 2002/2003 öğretim yılından 2005/2006 öğretim yılına kadar ilköğretim (1- 8 sınıf) 
Türkçe Ders Kitapları’nı incelediğimde sevindirici olarak çocuk ve gençlik yazınından örnek metinlerin yer 
aldığını gördüm. Yeniden yapılandırma programından önce Türkçe ders kitaplarında ağırlıklı olarak Türk 
yetişkin edebiyatından örnekler ve yabancı yazarlardan çeviri seçkileri yer alırken, uygulanan yeni programla 
birlikte Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Aytül Akal, Ayla Çınaroğlu, Ayla Kutlu, Nur İçözü, Hüseyin 
Yurttaş, Mustafa Ruhi Şirin gibi çocuk yazarlarımızın nitelikli çocuk eserlerinden seçkilere de yer verildiği 
görülüyor. Yalnız, yayınevlerine göre kitaplarda yer alan yazar ve metin örnekleri farklılıklar gösteriyor. 
Bunun dışında da dördüncü sınıf ve daha ileri sınıflarda maalesef çocuk ve gençlik yazarları azalıyor, yerini 
yetişkin edebiyattan seçkilere bırakıyor (istatistiki  bilgiler farklı bir araştırma konusudur). 

Türkçe ders kitaplarında çocuk edebiyatından örnek ve seçkilerin yer alması gerçi sevindirici ama, 
Türkçe derslerinde sadece tek bir ders kitabına bağlı kalınarak öğretim yapılması “öğrencileri ders kitabına 
seçilen metinlerle sınırlamakta” (Sever 2006: 19), onların tek yönlü eğitilmelerine kendi yeti, hayal gücü ve 
dilini yeterince kullanmamalarına neden olmakta. Türkçe dersleri sadece bilgi yükleme dersi olarak 
algılanmakta, hâlbuki amaç bu derste bilgiden çok beceri kazanmaktır. “Dinleme, konuşma okuma, yazma 
etkinlikleri, bilgi vermekten çok uygulamalarla anlam kazanır” (Sever 2006: 18). Bu nedenle çocukların 
farklı metinlerle buluşturulup, aktif ve etkin olarak bu metinlerle çalışmaları bilgi ve beceri kazanmaları 
açısından en ideal olanıdır. 

Neden okulda (derslerde) çocuk ve gençlik edebiyatı?  

Okumayı öğretmek ve okuma alışkanlığını kazandırmak genellikle okulların görevleri arasında yer alır. 
Okumayı öğretmenin yanı sıra okulların diğer yükümlülükleri 

• Öğrencilere bilgi ve deneyim kazandırmak 
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• Bağımsız düşünmeyi, bağımsız hareket edebilmeyi ve yaratıcı olmayı öğretmek 

• Hoşgörülü olmayı ve başkalarına karşı saygılı davranmayı öğretmek 

• Ahlaki ve kültürel değerlerin yerleşmesini sağlamak 

Sıralanan bu hedefler sadece okuma vasıtası ile desteklenir, çünkü okuma 

• çocukların dil becerilerini geliştirir 

• çocuklara bilişsel ve sosyal yetenekler kazandırır 

• çocukların kendi kendine, bağımsız karar vermelerini sağlar 

• çocuklara sorumluluk duygusu aşılar 

• kişilikli ve nitelikli bireyler yetişmesini sağlar (bkz. Elsholz / Conrady 1995). 

Görülüyor ki, okuma pek çok kapının anahtarıdır. Bunun için ilköğretimde çocuklara okumayı 
sevdirmek ve onları okumaya yönlendirmek son derece önemlidir. Malte Dahrendorf (1999) okullarda çocuk 
ve gençlik edebiyatının vazgeçilmezliğini şöyle açıklar: Özellikle günümüzde medya gibi güçlü bir rakip var 
iken, çocukları okumaya ve edebiyata yönlendirmek, çocuklarda okuma coşkusu uyandırmak ve kalıcı bir 
okuma motivasyonu sağlamak, şimdiye dek olmadığı kadar büyük önem taşır. Çocuk ve gençlik yazını 
bunun için en ideal olanıdır,  çünkü: 

• çocuk ve gençlik kitaplarının yapısı oldukça basit, dili kolay anlaşılır ve ifadeleri günlük konuşma     
diline yakındır (bkz. Dahrendorf 1999: 21). 

• çocuk ve gençlik edebiyatı sosyolojik olarak ele alındığında “diğer yönün” edebiyatını, yani çocuk 
yönünün ve genç insanların edebiyatını içine alır. 

• Okuma eğitimi uzun süreli yatırım olarak değerlendirilip okuma alışkanlığı kazandırma hedeflenmiş 
ise, o zaman okullar bir kenara atılamaz; çocuklarımız okulda da çocuk kitaplarıyla buluşmalılar. 

• Çocuk ve gençlik edebiyatı konu bakımından aslında yetişkin edebiyatına oranla günümüz konu ve 
sorunlarını daha  açık ve yalın ele alabilen bir türdür (bkz.: Haas 2002). 

Kitap – metin seçiminde nelere dikkat edilmeli? 

Okullarda çocuk edebiyatının ne denli önemli olduğu üzerinde durduk. En az bunun kadar önemli olan 
diğer bir konu da derslerdeki kitap-metin seçimidir: 

• Kitabın dili yalın ve anlaşılır mı? Karşımızdaki hedef kitlenin yaş grubuna uygun mu?  

• Seçilen kitap okumayı cazip hale getirebilecek nitelikte mi?  

• Özellikle ilköğretimde çocuklara okuma eğitimi verilmesi ve yaşamı boyunca sürdürebileceği okuma 
kültürü edinimi amaçlanıyor ise, seçilecek olan kitap ve metinlerde çocukların sadece bilişsel gelişimi 
hedeflenmemeli. İlköğretimdeki çocuklar son derece duygusaldır ve çabuk etkilenirler. Bu nedenle kitaplar 
heyecan uyandıran, hareketli ve eğlenceli konulardan seçilmeli. 

• Seçilen kitapların günlük yaşamla bağlantısı var mı, var ise ne derecede?  Çocuklar kendi 
yaşamlarından kesitler bulabiliyor mu? 

• Kitaplar çocuklara bağımsız düşünme ve eleştirel bakış açısı kazandıracak 

• nitelikte mi? 
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Aslında kitap seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, bu seçimin sadece öğretmen 
merkezli olmaması. Sınıf içerisinde birkaç kitap-metin adı ortaya konularak ortak seçim yapılabilmelisi en 
uygun olanıdır (bkz.: Haas 1994). 

Kitap ve metinler derslerde nasıl ele alınır? Uygulamada nelere dikkat edilmeli? 

Çocuk ve gençlik kitaplarını derste verimli bir biçimde işleyebilmek, çocuğun okuma motivasyonunu 
artırmak için çocukların derse tüm duyuları ile ve hemen hepsinin mümkün olduğunca katılımları sağlanmalı 
ve teşvik edilmelidir. 70’li yılların ortasında ve 80’li yıllarda  bu amaçla Almanya’da edebiyat derslerinde 
yeni yöntem ve metot arayışına gidilir. “Produktiver Umgang mit Literatur” (“Handlungs- und 
Produktionsorientierter Literaturunterricht”) – Edebiyatın derslerde etkin ve üretken biçimde kullanımı 
çocukların derse aktif olarak katılmalarını ve kendilerinin üretmelerini temel alır. Bu konsepte deneyim ve 
deneyimlerle öğrenme ön plandadır, yani öğrenciler edebiyatın ne olduğunu, metinlerle neler 
yapabileceklerini kendi deneyimleri ile öğrenirler (bkz. Waldman 1994). 

İlköğretimde pek çok öğrenci hiç kitap okumaz ya da çok az okur. Bu nedenle edebiyatın derslerde etkin 
bir biçimde kullanılması yönteminin amacı, çocukları kitapla buluşturmak ve onlara edebi metinlerle nasıl 
çalışacaklarını kendi deneyimleriyle öğretmektir. Günümüz medya çağında televizyon, CD, bilgisayar gibi 
yaygın bilişim teknolojileri iletileri, olay ve gerçekleri vizuel yani görsel olarak verdikleri için çocuk ve 
gençlerin hayal güçleri, düş kurma ve algılama yetileri maalesef olumsuz etkilenmektedir. Dil derslerinde 
edebi metinlerle aktif ve etkin bir biçimde ilgilenen öğrenciler, gerçekler önlerine vizuel olarak sunulmadığı 
için hayal güçlerini çalıştırarak kendilerine zengin dünyalar kurarlar (bkz. Waldmann 1998). 

Çocuklar kendileri okuyarak, deneyerek ve üreterek hem dili daha iyi kullanmayı hem de bağımsız ve 
yaratıcı düşünmeyi böylece daha kolay öğrenirler. Bu yöntemde öğrenciler bireysel olarak metinlerle 
çalışabilecekleri gibi, daha çok ikili ya da çoklu grup çalışmaları ile işbirlikli çalışmayı ve dayanışmayı 
geliştirirler. Bireysel çalışmalarda kendini tam ifade edemeyen ve çekinen çocuklar, grup çalışması 
içerisinde kendi yeteneğini, yaratıcı ve hayal gücünü daha iyi ortaya koyabilirler. Öğrenciler böylelikle hem 
okumaktan zevk alır, hem eğlenir, hem de öğrenirler. 

Yaş gruplarına uygun, ilgi duyulan konuları ve kendi gerçekliklerini konu alan metinlerle aktif ve etken 
olan çalışan örgenciler-çocuklar böylelikle edebiyata ve okumaya yönelirler. Dersin temel amaçlarından biri 
de budur zaten.  Derste metinler incelenirken şu yollar uygulanabilir:  

• Metnin başından, sonundan ya da uygun bir bölümünden kesitler çıkarılarak öğrencilerin giriş-sonuç 
ya da gelişme bölümlerini tamamlamaları istenebilir; 

• Metin içerisinde boşluklar bırakılarak öğrencilerin kendi yetenek ve hayal güçleri ile bu boşlukları 
doldurmaları istenebilir; 

• Metnin belli bölümlerinin ya da sonuç bölümünün yeniden biçimlendirilmesi istenebilir; 

• Öğrencilerden kahramanın ya da kahramanlardan birinin yerine geçerek konuyu kendi istediği gibi 
biçimlendirmesi istenebilir. (Burada öğrenci monolog, diyalog, mektup gibi yazı türlerini kullanabilir.) 

• Öğrenciler metnin anlatım biçimini tamamen değiştirmeleri istenebilir: “Ben” anlatımı yerine “o” 
anlatım, düz anlatım yerine mektup ya da diyalog gibi. 

• Metin hakkında reklam ya da kapak yazısı vs. yazmaları istenebilir (bkz. Waldmann 1994). 

Bunlar gibi öğrenci merkezli daha pek çok yol ile çocuk kitapları derslerde eğlendirici ve öğretici bir 
biçimde okutulabilir. Unutulmamalıdır ki, öğrencilerden sürekli olarak aktif çalışma istenirse çocuklar 
sıkılabilir. Bunun için çocukların daha az aktif olarak derse katılabilecekleri klasik yöntemler de arada 
derslerde uygulanmalıdır. Ama sadece öğretmen merkezli ders yapmak, kitapları sadece klasik biçimde 
okuyup incelemek hem okuma alışkanlığını hem de bağımsız ve eleştirel düşünme gelişimini olumsuz 
etkiler. Yani edebiyat dersleri sadece tek bir kitaba ve tek bir metoda bağlı kalmaksızın, değişik yöntemler 
kullanılarak ve hatta çocukların ilgisini çeken TV, CD ve Video gibi görsel araçlarla desteklenerek daha 
zevkli ve verimli hale getirilebilir. 
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Sonuç 

Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı çocukların dil becerisinin gelişiminde, sosyal yeteneklerin 
kazanımında, bağımsız karar verebilme ve eleştirel düşünme yetileri ediniminde son derece etkindir. Bu 
nedenle çocuklar  daha okul öncesinde kitapla ve diğer sanatsal uyaranlarla buluşturulmalıdır. Okullarda 
çocuk ve gençlik eserlerinin önemi yukarıda da belirtildiği gibi çocuklara değişik beceriler kazandırır ve 
onların birer yetişkin okur olmalarını sağlar. İzgü, “Çocuk okuru olmayan bir milletin yetişkin okuru 
olamaz.” der.  

Ülkemizde de çocuk ve gençlik yazınının okullarda gerektiği kadar yer alabilmesi için öncelikle tek bir 
ders kitabına bağlı kalınmaması gerekiyor. Çocuk edebiyatının ayrı bir ders olarak okutulabilmesi için ise 
Almanya’nın bu alandaki tarihsel gelişimi örneğinde olduğu gibi, ülkemizde de biz eğitimci ve 
araştırmacılara ve yazarlarımıza çok iş düşüyor. Gerçi 70’li yıllarda bu konuya getirilen eleştiriler yani 
zaman yetersizliği, masraflı olması, uygulayacak öğretmenlerin yeterli deneyim ve donanıma sahip 
olmamaları, ayrıca fiziki ortam yetersizliği ve bunların ötesinde hem konu ve içerik hem de dil açısından 
çocuk ve gençlere yönelik kitapların yetersiz olması şu an bizim içinde aşılması gereken sorunlar. Ancak 
bizler çocuk ve gençlik edebiyatının vazgeçilmezliğini ve önemini vurgulayarak, çocuk ve gençlik kitabı 
yazarlarımız da çocuklara daha yoğun bir şekilde seslenerek çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Çocuk ve gençlik 
yazını genç okurlarına, anlayarak, severek ve okudukları ile kendisini özdeşleştirerek eleştirel bir bakışla 
okumayı sevdirmeyi amaçlar (Grünewald 1984). Bu nedenle çocuk ve gençlik kitaplarının anlatım biçimi 
çok büyük önem taşır. Zira kitaplarda eğitici rol üstlenilmemeli, otoriter anlatım biçiminden uzak durularak, 
ders vermek yerine “neden-sonuç ilişkisiyle anlamlandırabilecekleri yaşam durumları sunulmalıdır (Sever 
2003: 14). Tüm yazarlarımızın bu konuya duyarlılık göstereceklerine inanıyorum.  

Ayrıca öğretmen faktörü de elbette ki çok önemli. Çocuk ve gençlik yazınına inanan ve okumayı seven 
öğretmenler öğrencilerini yönlendirebilirler. Ancak okullarda öğrencilerin okuma motivasyonunu geliştirmek 
ve öğrencilere okuma kültürü kazandırmak, sadece öğretmenin tek yönlü çabası ile gerçekleştirilemez. 
Okuma eğitiminde okul müdürü, tüm öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler el ele vermeli ve ortak bir 
sorumluluk anlayışı içinde olmalılar. Öğretmenler için okuma eğitimine ve çocuk yazınına yönelik hizmet içi 
kursları, seminerler; velilere ve öğrencilere yönelik bilgilendirme ve konferans ve toplantıları uzun yolda 
atılacak ilk adımlardır. 

Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasında okul ve öğretmen kadar, hatta daha da fazla aile rol oynar. 
Aile içerisinde kitaba ve kitap okumaya değer verildiğini gören, sanatsal uyaranlarla etkileşim içinde olan 
çocuk, okuma eyleminin ciddi bir aktivite olduğunu algılar. Erken yaşlarda okuma kültürü alan çocuk, kitabı 
ve kitap okumayı sever, iyi birer yetişkin okuyucu olur. 

Ancak okuyarak bilgisizliği ve kör inançları yenebilir, geleceğimizin temellerini sağlam atabiliriz. 
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Her insan, doğası gereği bir dil yetisi ile doğar. Bir tür ön hazırlık olarak adlandırabileceğimiz bu yeti, 
kişinin içine doğduğu toplumda konuşulmakta olan dili edinmesini sağlar. İnsanın beyninde oluşan ve soyut 
olarak nitelenen dil, söze ya da yazıya döküldüğünde somutlaşır ve bireyin dış dünyayla ilişkilerini 
belirleyen bir kuruma dönüşür (Ergenç, 2002:129). Bu kurum aynı zamanda bireyin zihinsel gelişiminin 
oluşmasını da sağlar.  

Dil, zihinsel gelişmenin hem göstergesi hem de onu anlamanın aracıdır. Bu tanım, dilin çocuğun bilişsel 
ve sosyal gelişiminde ne denli önemli bir yer kapsadığını açıkça ortaya koyar. Dil aynı zamanda çocuğun  
sosyal beceriler edinmesinin ve bu becerileri kullanmasının da ön koşuludur. Sosyal becerilerin başında 
gelen iletişim, bunu gerçekleştirecek tek araç olan dilin gelişmesine bağlıdır. Dil, insanlar arasında anlaşmayı 
sağlayan en güçlü araçtır. Bu araç hayatın hemen bütün alanlarında türlü düşünceleri, duyguları, tutumları, 
inançları, değer yargılarını anlatma ve öğrenmede, görüp algılanan, yaşanan olaylarla ilgili bilgileri, kültür 
birikimini aktarmada; soru sormak, emir vermek,  istekte bulunmak gibi işlevleri gerçekleştirmekte kullanılır 
(Fişek, 1983:44-48). 

Dil gibi karmaşık bir sistem, çocuk tarafından kendi kendine ve hızla geliştirilir. İlk konuşmalar 
yalnızca hece veya tek kelime uzunluğundadır. Çocuklar genellikle kelime hazinelerinde 50 kadar kelime 
oluşturduktan sonra iki kelimelik konuşmalara başlamaktadırlar ki bu da iki yaş içerisinde 
gerçekleşmektedir. Özbay (2001:97),  ana dil ediniminin özellikle 2-6 yaş arasında çok hızlı ilerlediğini ifade 
eder. 

Çocuklar okul öncesi eğitim çağına geldiklerinde konuşma ve dinleme edinimi ile 10.000 kelimeyi 
kullanabilirler ve konuşma dilinde temel gramere hâkimdirler. Çocukların bu döneme kadar kullandıkları 
kelimeler ve kelime grupları daha çok fonksiyoneldir.  6 yaşından itibaren çocuğun sahip olduğu dil, okulda 
belli bir program ve plân doğrultusunda geliştirilir. Tosunoğlu (1998), İlköğretim Okuluna Başlayan 
Öğrencilerin Okuma-Yazmayı Öğrenmeden Önceki Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma adlı doktora 
çalışmasında öğrencilerin aktif ve pasif olmak üzere yaklaşık on bin kelime ile okula başladıklarını tespit 
etmiştir. 

Bireyin dil gelişiminde büyük önem arz eden dönem okul öncesidir. Birey doğduğu andan itibaren içine 
doğduğu toplumun dili ve bu dille oluşturulmuş edebiyatla karşılaşır. Türk topluluklarında doğumdan 
başlanarak karşılaşılan edebiyat türü,  halk edebiyatıdır. Ninniyle başlayan büyüme sürecinde karşılaşılan 
edebi türler masallar, maniler, hikâyeler olarak çeşitlenir ve zenginleşir. Farklı türlerdeki eserleri dinleyerek 
büyüyen çocuğun dili, zihni, ruhu ve sosyal yapısı gelişir.  
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Türk toplumunun hayata bakış tarzını, sade ve samimi bir dille ortaya koyan halk edebiyatı içinde ninni, 
bilmece ve tekerlemelerin Özbay’ın (2001:100)  çocukluk devresi şeklinde adlandırdığı dönemde karşılaşılan 
ilk edebi türler olması bakımından ayrı bir yeri  ve önemi vardır.  

Bu çalışmada daha çok çocuk folkloru ürünleri arasında olduğu ifade edilen (Duymaz, 2002:9), ritmiyle, 
ahengiyle, hayalleri zenginleştirici gücüyle çocukların diğer bütün yönlerini geliştirmesinde  özellikle 
“dinleme” den “konuşma”ya geçmesinde çok etkili bir tür olan tekerlemelerin Türk çocuğunun dil, zihin ve 
sosyal gelişimindeki yeri ve önemi, Türk topluluklarından alınan örneklerden hareketle ortaya konacaktır. 

Tekerlemeler çok küçük yaşlardan itibaren çocukların dünyasına giren bir halk edebiyatı ürünüdür. 
Bütün Türk boylarında varlığı bilinen tekerlemeler için Gökçeoğlu (1985: 12), “Geçmiş uygarlıkların tortusu 
tekerlemelerimizde toplanmıştır. Çocuklarımız ayrım gözetmeden bu mirasa sahip çıkmışlardır. 
Tekerlemelerini çeşitli dillerden aldıkları sözcüklerle oluşturup zenginleştirmişlerdir. Ayırım gözetmeden 
dostluk ve kardeşliği çocuk masumluğuyla yaşamışlar ve yaşatmışlardır.”  ifadesi ile tekerlemelerin kültürel 
mirasımızın bir parçası olduğunu ve bu mirasın çocuklar vasıtası ile gelecek nesillere aktarıldığını vurgular. 
Böylece çocuklar, bir nevi, dilin kültürü taşıma fonksiyonunu yerine getirmesine yardımcı olurlar. 

Tekerlemeler, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların,  toplum içinde çeşitli yaşam etkinliklerini 
yansıtması sırasında masallarda, bilmecelerde, sayışmalarda, oyunlarda vb. söyledikleri uyaklı ya da secîli   
sözlerdir.  

Tekerlemelerin başlıca özellikleri şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Tek dize, beyit ve bent yapısında olur. 

2. Uyaklı, redifli ya da secili nitelikler taşır. 

3. Ses çağrışımları ve ritm ön plandadır. 

4. Genellikle yinelemelere ve diyaloglara yer verilir. 

5. Büyük bir bölümü ezgilidir. 

6. Tekerlemelerde anlam ikinci plandadır. 

7. Çocuk yaşantılarının dışında, toplumsal yaşamla ilgili halkın ürettiği tekerlemeler de vardır  
(Aydın, 1998:8-9).  

Türk topluluklarının tekerlemeleri gerek şekil, gerekse muhteva yönünden birbirine çok benzemektedir 
(Duymaz, 2002:22). Hemen hemen bütün Türk topluluklarında aynen söylenen tekerlemeler de 
bulunmaktadır.  

Boratav (1982:135), tekerlemenin dört türü olduğunu ifade etmektedir. Bunlar: 
1. Masal tekerlemeleri: 
Bir varmış / Bir yokmuş / Evvel zaman içinde….. (Aydın, 1998:8-60) 
2. Oyun tekerlemeleri: 
Kuva kuva koncola / Dede çalı döşürür / Nene pepek pişirir / Karga gelip kaçırır / Pili-lili-lili… 

(Duymaz, 2002:109)  
3. Tören tekerlemeleri: 
Çiğdem çiğdem çiçecik / Ebem oğlu uşacık / Verenin oğlu olsun / Vermeyenin kızı olsun / Çataca 

Çatlasın / Pataca patlasın (Caferoğlu, 1994:170) 

4. Bağımsız söz cambazlığı değerinde tekerlemeler. 

Aşk aşığın aynası / Ba beyan oldu bize / Can cananın cilvesi / Dil dedi darı bize (Duymaz, 
2002:360)  
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Çocuklar etrafında şekillenen tekerlemeler, oyun tekerlemeleri  olarak belirtilebilir. Oyun tekerlemeleri 
kendi içinde sayışmacalar, oyuna eşlik eden tekerlemeler, yanıltmacalar, yergi, övgü, kızdırma ve alay 
tekerlemeleri, oyun daveti veya dağılma sırasında söylenen tekerlemeler, oyuncak yapımı sırasında söylenen 
tekerlemeler şeklinde altı kısma ayrılmaktadır  (Duymaz, 2002: 26).  

Türkiye’de tespit edilen çocuk oyunlarının büyük bir bölümünde oyun hareketini yönlendiren sözlü 
kalıplara yani tekerlemelere rastlanmaktadır (Özdemir, 2006:166). Oyunlardaki bu tekerlemeler oyun 
sırasında çocuklar arasındaki iletişimi sağlar. Tekerlemelerle oynanan oyunların kuralları, bir yandan da 
çocukları bu kuralları kabule ve onları uygulamaya yöneltir. Böylece çocuk,  toplumun sosyal normlarını 
tekerlemelerle uygulamaya başlar ve sosyal normları kazanmada ve bunlara uyum sağlamada güçlük 
yaşamaz. Tekerlemeler topluma ait normların kazandırılması açısından da bu yönüyle önemlidir.  Tamamı 
tekerlemelerden oluşan oyunlar da mevcuttur: 

Aç kapıyı bezirganbaşı bezirganbaşı… / Kapı hakkı ne versin, ne versin? / Arkamdaki yadigar 
olsun yadigar olsun… (Aydın, 1998:36) 

Sosyal hayata uyumu sağlayan tekerlemelerin başında sayışmacalar gelmektedir. Çalışmamızın alanını 
oluşturan Türk topluluklarındaki ritm, ses ahengi, uyak ve yapı bakımından ortak özellikler gösteren 
tekerlemelerden örnekler verilerek daha sonra bunların çocuk gelişimindeki önemi vurgulanacaktır. 

Sayışmaca Tekerlemeleri  

Makedonya Türk Çocukları Tarafından Söylenen Tekerleme 

Eveleme develeme / Deve kuşi kovalama / Yazılalım ezilelim / Bir tahtada dizilelim / Tazi tuzi 
berber kızi / Çelik çember misler amber / Oncuk boncuk lepeli çocuk (Hamdi, 2005: 268). 

Türkmen Türk Çocukları Tarafından Söylenen Tekerleme 

Ekeni ekem / Arpa çekem / Yola bakam / Gözün dikeni / Gizil tavuk / Gırma tavuk / Gınnırda 
tavuk / Çek ayak (Yardımcı, 2002:55). 

Kazak Türk Çocukları Tarafından Söylenen Tekerleme 

Al bal gaymak / Ay bal gaymak degenim / Kay bal gaymak / Al bal gaymak/ Ay bal gaymak 
degenim / Kay bal gaymak (Biray, 2002:72). 

Azeri Türk Çocukları Tarafından Söylenen Tekerleme 

Değirmene girdi köpek / Değirmenci vurdu kötek / Köpek mi yiyip şişti köpek? / Kötek mi yiyip 
şişti köpek? (Mirzayev, 1992:11). 

Gagauz Türk Çocukları Tarafından Söylenen Tekerleme 

Bindim demir kapısına / İndim deniz yalısına / Üç gemi gördüm / Biri ağa biri paşa / Ortasında 
vezir paşa / Varna’da top atıldı / Varın bakın, kim vuruldu / Anasına, babasına / Merhem koysun 
yarasına / Çık aradan çocuk (Güngör, 2002:104). 

Bulgar Türk Çocukları Tarafından Söylenen Tekerleme 

İnci minci / Kim birinci / Çarşıdan aldım pirinci / Benim babam demirci (Yenisoy, 2002:38)  

Türkiye Türk Çocukları Tarafından Söylenen Tekerleme  

Eveleme geveleme / Deve kuşu kovalama / Çengi çember / Miski amber / Tazı tuzu / Keleme’nin 
kızı / Ne zaman geldin / Yazın geldim / Dizilelim çözülelim / Bir tahtaya yazılalım / İncik boncuk sen 
çık (Aydın, 1998:37). 

Ovalama dovalama / Kedi guşu kovalama / Helkede bülbül / Çıkana da sümbül / Çekdil çıkdıl 
(Caferoğlu, 1994:183).  
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Bir, iki / Kurnaz tilki / Fındık fıstık / Kadifeden yastık / Alçık balçık / Sen çık (Özdemir, 2006:175). 

Yukarıda sıralan tekerlemelere bakıldığında, bunların oyunun belli bir düzen içerisinde oynanmasını 
sağlamakta ilk adım olduğu görülür. Sayışma sonunda bir ebe belirlenir. Diğerleri ise seçilmediklerini, 
elendiklerini kabullenirler. Bu durumda kuralları kabullenme, demokrasiyi benimseme, diğerleriyle eşit 
haklara sahip olduğunu öğrenme gibi birçok sosyal norm çocuklar tarafından kazanılır. Bir bakıma bu 
tekerlemelerle çocuklar kendi içlerinde de  sosyal normlarını oluştururlar. Normların oluşumu ise ancak 
sağlıklı bir iletişim ile mümkündür. İletişimin sağlanabilmesi, sağlıklı anlama ve anlatma ile mümkündür. 
Bunun gerçekleşebilmesi dilin temel becerilerinin  kazanımına bağlıdır. 

Yukarıdaki tekerlemelerin 4-10 dizeden oluştukları görülmektedir. Hepsinde de anlam ikinci plândadır. 
İlk plânda bütün tekerlemelerde olduğu gibi ritm ve ses vardır. Uyaklar ve ahenk, ses ve kelime tekrarlarıyla 
sağlanmıştır. Makedonya ve Türkiye Türk çocuklarının neredeyse birbirinin aynısı olan sayışmaca 
söyledikleri görülmektedir. 

Tekerlemeler, ritmiyle çocukların “dinleme” den “konuşma”ya geçişinde çok etkin bir rol üstlenirler. 
Konuşma, dilin anlatım boyutunda yer alır; iletişim için çok önemlidir. İletişimin büyük çoğunluğunun sözel 
olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde konuşmanın öğrenilmesinin önemi de ortaya çıkar. Konuşma için 
kelimelere ihtiyaç vardır. Çocuk ancak belli sayıda kelimeye ulaşınca konuşma becerisinde yetkinleşir. Bu 
bakımdan tekerlemeler büyük önem arz eder. Çocuk tekerleme söyledikçe birçok kelimeyi de birikimine 
katar. Örnek tekerlemeler bu bakımdan incelendiğinde hem dür hem de farklılık bakımından zengin bir dille 
karşılaşılmıştır:   

Fiiller: almak, atmak, bakmak, binmek, çekmek, çıkmak, çözülmek, demek, develemek, dikmek, 
dizilmek, dovalamak, ekmek, evelemek, ezilmek, gelmek, gevelemek, girmek, görmek, inmek, kovalamak, 
koymak, ovalamak, varmak, vurmak, yazılmak, yemek. 

Hayvan Adları:  bülbül, deve, kedi, köpek, kuş, tavuk, tazı, tilki. 

Meslek Adları:  berber, değirmenci, demirci. 

Bitki Adları:  eken (ekin), sümbül. 

Yiyecek Adları:  arpa, bal, fındık, fıstık, pirinç, tuz. 

Akrabalık Adları:  ana, baba, çocuk, kız. 

Unvan Adları:  ağa, paşa, vezir. 

Zaman Adı:  yaz. 

Özel Adlar:  Keleme, Varna. 

Sayı Adları:  bir, iki,  üç. 

Organ Adları:  ayak, göz. 

Yer-Mekan Adları:  ara, çarşı, değirmen, deniz, orta, yalı, yol. 

Eşya Adları:  amber, boncuk, çember, helke, inci, kapı, merhem, oncuk, top, yastık, 

Belli Bir Grupta Toplanamayan Adlar:  balçık, ben, demir, gınnırda, gırna, gizil, kadife, kim, kötek, 
kurnaz, lepeli, mis, ne, tahta, yara, zaman. 

Tamlamalar: bal kaymak, bir tahta, çelik çember, gırma tavuk, gizil tavuk, kadifeden yastık, kurnaz 
tilki, lepeli çocuk, üç gemi, vezir paşa; berber kızı, demir kapısı, deniz yalısı; Keleme’nin kızı. 

Görüldüğü gibi bu kadar sınırlı sayıdaki sayışmaca da bile çocuklar eşyadan, hayvana, meslek isminden, 
yiyeceğe vb. çok çeşitli kelime ve kelime gruplarını tekerlemelerle kazanmaktadır. 
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Bilindiği gibi öğrenme ve olgunlaşma çocuğun ilk dil gelişiminde önemli rol oynar. Ana dili gelişimi, 
çocuğun olgunluğu ile yaşantılarının bir düzen içinde bulunmasına bağlıdır (Demirel, 1999:43). Çocuk 
tekerlemeleri doğru söylemeye başladığında kendine güveni gelir böylece çevresi ile iletişimi daha sağlıklı 
olur. Kullandığı kelimeleri doğru bir biçimde telaffuz eder. 

Tekerlemeler, okul öncesi dönemde dilin dört becerisinden ikisinin kazanımını hızlandırır ve geliştirir. 
Aynı zamanda çocuğun bu tekerlemeleri ezberlemesiyle bellek gelişimi gerçekleşir. Tekerlemeler çocukların 
kelime servetlerini zenginleştirir, birikimlerini de artırır. Okul döneminde çocuğun çıkarmakta zorlandığı 
sesler için tekerleme alıştırmaları yaptırılabilir. Örneğin b, s, z sesleri için;  

Sizin damda var beş boz başlı bez boz ördek, bizim damda var beş boz başlı bez boz ördek 
(Demirel, 1999:49) tekerlemesi öğretilebilir. 

Ayrıca okul döneminde,  tekerlemeler ahenkli oldukları için çocukların manzum eserlere ilgisini artırır  
(Yardımcı, 2002:55). Böylece çocuğa ilk sınıflardan itibaren şiir okuma sevgisi ve alışkanlığı 
kazandırılabilir. 

Tekerlemeler, uzun süreli anlatımlarda, gösteri ve oyunlarda dağılan dikkatin toplanmasına yardım eder. 
Böylece aktif bir dinleme gerçekleşir. Dinleyicinin anlatılanları tam olarak kavraması sağlanır. 

Sonuç olarak tekerlemeler; 

1. Büyük bir eğitim aracıdır (Aydın, 1998:9). 

2. Ana dilini kullanma becerisini geliştirir. 

3. Belleği geliştirir. 

4. Kelime hazinesini geliştirir. 

5. Etkin konuşmanın gerçekleşmesini sağlar. 

6. Dinleme becerisinin gelişimini sağlar. 

7. Şiir okuma sevgisini geliştirir. 

8. Çocuğu sosyalleştirir. 

Bireyin toplum içinde varlığını devam ettirebilmesi dil ile mümkündür. Dil gelişiminin 2 ile 6 yaş 
arasında çok hızlı bir şekilde yaşandığı düşünülürse anadili eğitimini okul öncesi döneme taşımak gerekir. 
Okul döneminde ise Türkçe, Müzik, Beden Eğitimi gibi derslerde yapılan drama çalışmalarında 
tekerlemelere yer verilerek çocuğa öz güven kazandırılmalıdır. 
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Okuma, yaşamın her kesitinde önemli bir öğrenme aracıdır, bilgi edinmenin en kestirme ve en güvenli 

yoludur. Okumanın asıl amacı, okuduğunu tam ve doğru anlayabilmektir. İyi okuyamayan bireyler, doğru ve 
tam anlama veya anlatma sorunu yaşarlar, yazılı kaynaklardan da gereğince yararlanamazlar. Ülkemizde her 
zaman okuma alışkanlığının kazanılmadığından, bireylerin iyi okuyucular olmadığından, kitap ve dergi 
tirajlarının az olmasından yakınılmıştır. Bunun en önemli sebebi okuma alışkanlığının çocukluk yıllarında 
kazanılamamasıdır. Bireyler çocuklukta okuma alışkanlığı kazanamıyor; çünkü ilgilerini çekebilecek, 
seviyelerine uygun kitaplar sunulmuyor. Kısacası çocuk edebiyatı kapsamına girecek ürünler ihtiyacı 
karşılamıyor. Bu durum son yıllarda değişmiştir, nitelikli çocuk edebiyatı yayınlarında önemli bir artış 
görülmektedir.  

Çocuk edebiyatı kavramını ele almadan önce “çocuk” kavramının açıklanması gerekir. “Çocuk iki 
yaşından ergenlik çağına kadar süren büyüme dönemi içinde bulunan insan yavrusu veya henüz erinlik 
dönemine erişmemiş kız veya erkek yahut bebeklik çağı ile ergenlik arasındaki gelişme döneminde bulunan 
insan olarak tanımlanmaktadır.”(Oğuzkan, 1997:11)  

“Çocuk” kavramının kullanıldığı 2-18 yaş aralığına bakıldığında çocukların biyolojik, psikolojik, 
sosyolojik ve dil yönünden çok farklı özellikler gösterdiği dönemlerden geçtikleri görülmektedir. İlk 
çocukluk, ikinci çocukluk, ileri çocukluk veya son çocukluk gibi değişik adlar verilen dönemlerde çocukların 
ortak özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir. “İlk çocukluk çağı 2-6 yaşlarını kapsamakta ve bu çağa oyun 
çağı adı verilmektedir. Okul çağı olarak anılan ikinci çocukluk çağı terimi 6-10 veya 6-12 yaşları arasındaki 
yaş grupları için kullanılmaktadır. Son çocukluk çağı ise 10-13 veya 12-14 yaşlarını kapsamakta olup bu 
çağa erinlik çağı da denilmektedir.” (Oğuzkan, 1997:12) Bazı kaynaklar son çocukluk dönemini 16-18 
yaşına kadar götürmektedir.  

İnsan hayatının yaklaşık olarak dörtte birini kapsayan çocukluk dönemi, süreçten daha çok işlev 
bakımından önem arz eder. Çünkü bu dönem, bireyin sosyal bir varlık olarak şekillenmesi sürecidir. 
Araştırmalar özellikle ilk çocukluk döneminde en hızlı öğrenmenin gerçekleştiğini, yaşamak için gerekli olan 
bütün becerilerin çocukluk döneminde kazanıldığını ortaya koymuştur. Beynin bu dönemde sünger gibi 
emici bir özelliğe sahip olduğu ve üst bilişsel stratejileri gösterebilecek yapılanmaları da bu dönemde 
kazandığı bilinmektedir. İşte bu dönemde çocuğun ebeveynlerinin yanı sıra ona katkı sağlayacak, onun 
gelişimine olumlu etkiler yapacak materyallere ihtiyaç duyulur ki bu da kitaplardır; çocuk edebiyatı 
ürünleridir.   
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“Çocuk edebiyatı ilk çocukluktan son çocukluk dönemi sonuna kadar yaşanan çocukluk çağlarına özgü 
duyarlıkların yalın bir anlatım ve çocuksu bir eda içinde dile getirilmesiyle oluşan bir edebiyat 
türüdür.”(Şirin, 1994:11) Çocukların gelişimlerine, hayallerine, duygularına, düşüncelerine, yeteneklerine ve 
zevklerine hitap eden, eğlendirirken eğitimlerine katkıda bulunan sözlü ve yazılı ürünler çocuk edebiyatı 
kapsamına girer.  

“Çocuk edebiyatı, bireyin önemini ortaya koymak, dahası yaratıcılığını geliştirmek için ortak bir 
kültürel çerçeve oluşturur. Gelişmiş bireylerden oluşan toplum, büyük uygarlıklar kurabilir ve daha mutlu bir 
dünya oluşturabilir. Bu anlamda her toplumun bireyi korumaya, yaratıcılığını ve girişimciliğini geliştirmeye 
özen göstermesi gerektiği söylenebilir.”(Güleryüz, 2006:37) Bu sebepledir ki çocuk edebiyatı devletlerin 
çalışma alanlarından biri olarak düşünülmelidir. Çünkü “Büyüklerin edebiyatı gibi çocuk edebiyatı da bir 
insan topluluğunun ifadesi, bir milletin, bir devrin, bir medeniyetin sadık aynasıdır. ”(Demiray,1975:16)   

Çocuk edebiyatı kapsamındaki eserler, çocuk dünyasını şekillendirir. Çocuğun his, hayal, zihin ve dil 
gelişiminde büyük etkiler yaratır. “Çocuk için doğrudan bir eğlence aracıdır. Çocuğun hayal dünyasını 
geliştirir, onu mevcut durumdan kurtararak farklı dünyalara sürükler. Her şeyden önce çocuk edebiyatı, 
çocuğun kendini ve etrafında olup bitenleri fark etmesini sağlar. Karşılıklı anlaşma aracımız olan dilin 
çocukluk dönemlerinde daha çok geliştiği ve kökleştiği dikkate alınacak olursa, çocuk edebiyatının çocukta 
dil gelişimini sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğu unutulmamalıdır.”(Yalçın, 2005:17) 

Çocuk, fiziksel ve zihinsel özellikleri bakımından yetişkin bir bireyden farklıdır. Bu açıdan yetişkinler 
için yazılan kitaplar çocuklara hitap etmeyebilir. Çocukların ilgisine, ihtiyaçlarına ve zevklerine uygun 
kitaplar hazırlanmalıdır. Bu kitaplarda sadece öğreticilik esas alınmamalıdır. “Çocuk edebiyatının büyükler 
için yapılan edebiyattan ayrı olarak düşünülmeyen, çocukları küçümsemeyen, onları ortak bir edebiyat 
beğenisine ulaştırmayı hedefleyen bir edebiyat olması gerekir. Ancak bunu başarabilmek için, çocuk 
edebiyatı ürünlerinin oldukça titiz ve nitelikli hazırlanmış olması gerekir. Bu yönüyle düşünüldüğünde çocuk 
yazarı olmak, yetişkinler için yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk edebiyatı yazarı seslendiği 
çocukların yaşları, ilgileri, cinsiyetleri, bulundukları yerel çevre gibi öğelerce kuşatılmış 
durumdadır.”(Kıbrıs, 2000:23) 

Çocuk çok küçük yaşlardan itibaren kitaplara ilgi duyar. “Çocuğun kitap ile ilişkisi ilk olarak resimle ve 
11 aylıkken normal olarak başlar. Bu ilişki 6 yaşına kadar sistemli olarak sürdürülebilirse ki bu, bugün için 
bizim ülkemizde doğrudan doğruya ana babaya düşen bir görevdir, çocuk okuma yazma bilmeden kitaptan 
yararlanmaya alışmış demektir. Okuma yazma öğrenmeye başlayınca bu yararlanmanın artması çocuğa daha 
büyük zevklere varma imkânı açacaktır.” (Alpay, 1975:20) Bu yüzden çocuk kitaplarının çocuk gelişim 
özelliklerine göre hazırlanması gerekir. “Öncelikle anne babanın, öğretmenin, çocuk kitabı yazarının, 
çizerinin çocuğun gelişim dönemlerini bilmesi gerekir.” (Nas, 2002:7) Eğer bu özellikler bilinirse çocukların 
zevk alacakları, onlara hitap eden çocuk kitapları yazılacak; böylece çocukların zihinsel, psikolojik, sosyal 
ve dil gelişimlerine katkıda bulunulacaktır.  

Çocuklarda kitap sevgisi geliştirmek, onlara okuma alışkanlığı kazandırmak, çocukların kişilik 
gelişimlerine katkıda bulunmak için, sunulacak kitapların birtakım özelliklere sahip olması gerekir. Büyüme 
ve gelişme çağında olan çocukların yaşları, ilgileri, ihtiyaçları, cinsiyetleri, eğitim düzeyleri dikkate 
alınmadan onlara sunulacak ya da önerilecek kitaplar, istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle iyinin 
kötünün ayrımını yapamayan, kendisine uygun olanı seçme yeteneğine sahip olmayan çocukların iyi 
yönlendirilmesi, onlara rehberlik yapılması gerekir. Bu da devletin en önemli görevlerinden biridir. 

Çocuk yayınlarında gerek biçim gerek içerik bakımından birtakım özelliklerin bulunması gerekir: 

- Çocuk hangi yaşta olursa olsun, dış kapak ilgi çekecek nitelikte olmalıdır. 

- Kitabın hacmi ve ağırlığı çocuğun yaşına uygun olmalıdır. 

- “Çocuk kitaplarının kâğıtları mat ve sağlam olmalıdır. Kâğıdın mat olması göz sağlığı, sağlamlığı ise 
kitabın çabuk yıpranmaması ve şekil güzelliğini sağlamak bakımından şarttır.” (Demiray, 1975:38) Çocuk 
kitaplarında daha çok I. hamur kâğıt kullanılmalıdır, III. hamur kâğıt tercih edilmemelidir. Kuşe kâğıt, gözü 
yorduğu için tavsiye edilmemektedir. 
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- Çocuk kitaplarında sayfa kenarlarında uygun boşluk bırakılmalıdır. Çift sütun olarak düzenlenen 
sayfalar okumayı zorlaştıracağından tek sütunlu sayfalar benimsenmelidir. Paragraflar uzun olmamalıdır.  

- Kitapların ciltleri ve kapakları sağlam olmalıdır. Formalama yöntemi ile ciltlenmeli ve iple 
dikilmelidir, çünkü çocuklar kitapları çabuk yıpratmaktadırlar. Telle ya da yapıştırma yöntemi ile ciltlemede 
sayfalar çok çabuk dağılıp yırtılabilir.  

- Çocuk kitaplarında yer alan metinler gramer kuralları bakımından doğru, noktalama ve imla 
yönünden hatasız olmalıdır. 

- Çocuk kitaplarında resim çok önemlidir. Çocuklar basit çizgili, açık ve bir bakışta ne anlattığı belli 
olan resimlerden hoşlanırlar. Resim konuyla örtüşmelidir. “Kitap ve dergilerde çıkan resimler eğlendirici, 
neşe verici, güldürücü ve her şeyden önce sevimli olmalıdır. Resimler metnin veya sayfanın en uygun yerine 
konulmalıdır. Resim ile metin sayfa düzeni bakımından bir bütün oluşturmalıdır. ”(Oğuzkan, 1997:305) 

- Çocuk kitaplarında anadüşünce (tema) açık ve anlaşılır olmalıdır. “Seçilen tema, evrensel ahlaki 
doğruları, çocuğun kişiliğini ve kimliğini geliştirerek onun toplum içinde saygın ve başarılı bir yere sahip 
olmasını sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır. Yazar bunun dışında çocukları kendi düşünceleri ve bakış 
açıları doğrultusunda yönlendirecek ve çocukların ruh dünyasında olumsuz etki yapacak konuların 
seçilmemesi konusunda özenli davranmalıdır.”(Yalçın, 2005: 46) 

- Çocuk kitaplarının konuları, çocuğun günlük hayatı ile ilgili ve gerçekçi olmalıdır. Hareket unsuruna 
önem verilmelidir. Eğlendirici, dinlendirici, düşünmeyi ve hayal etmeyi sağlayan konular seçilmelidir. 

- Çocuk kitaplarında kahraman sayısı çok olmamalıdır. Çocuğun kahraman ile özdeşleşeceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

- Çocuk kitaplarında plan özenle hazırlanmalıdır. 

- Çocuk yayınlarında sade, açık, anlaşılır bir dil kullanılmalı, çocukların kelime dağarcığında var olan 
kelimeler ağırlıklı olmalıdır. Cümleler kısa ve çeşitli, paragraflar kısa olmalıdır. Cümlelerde tek yüklem ve 
tek özne bulunmalıdır. Anlatım açık ve yalın olmalı, çocuğa hitap edildiği unutulmamalıdır. 

- Çocuk kitapları yaş gruplarının hazır bulunuşluk özelliklerine uygun hazırlanmalı, hangi grup için 
olduğu kapakta açıkça belirtilmelidir. 

Araştırmaya Konu Olan Kitapların Seçiminde ve Analizinde Kullanılan Ölçütler 

Araştırma kapsamına girecek kitapların seçiminde 2000-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Kültür Bakanlığı Yayınlarından çıkmış çocuk kitapları arasından hikâye, masal, şiir, fabl, tiyatro, fıkra türleri 
esas alınmıştır. Değerlendirmeye alınan kitapların listesi EK bölümünde sunulmuştur. Kültür Bakanlığı 
Yayınlarından 10, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarından 10 olmak üzere toplam 20 adet çocuk kitabı 
incelenmiştir. Araştırmada 16 analiz ölçütü kullanılmış ve ölçütlerin olabildiğince nesnel olarak 
belirlenmesine çalışılmıştır. Niteliksel ve niceliksel ölçütlerin bir arada kullanılmasına dikkat edilmiştir. 

Yıllara göre dağılım 

2000-2005 yıllarını kapsayan döneme baktığımızda Kültür Bakanlığı tarafından 2003-2005 yılları 
arasında çocuk kitabı yayımlanmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ise 2000-2005 arasında her yıl çocuk kitabı 
yayımlamıştır. Her iki Kurum tarafından yayımlanan çocuk kitabı sayısı, yıllara göre farklılık 
göstermektedir. 

İllere göre dağılım 

2000-2005 yılları arasında Kültür Bakanlığı Yayınlarından çıkan, incelemeye alınan çocuk kitaplarının 
tümü Ankara’ da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılanların ise tamamı İstanbul ve Ankara’ da 
yayımlanmıştır. 
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Yaş grubuna göre dağılım 

 0-6 yaş 7-12 yaş 13 üstü 

Kültür Bakanlığı Yayınları % 20 %70 %10 

Millî Eğitim Bakanlığı Yay. %20 %60 %20 

Tabloda görüldüğü gibi incelenen kitapların büyük bir çoğunluğu 7-12 yaş grubuna hitap etmektedir. Bu 
yılların ilköğretimin ilk beş yılını kapsadığı düşünülürse her iki kurumun da ilköğretimin birinci devresini 
hedef kitle olarak seçtiği söylenebilir. Bu hedef kitlenin dışında kalan okul öncesi ve ilköğretim ikinci 
kademe çocuklarının ihmal edildiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Edebi türlere göre dağılım                  

Kitaplarda işlenen edebi türlere göre şöyle bir dağılım ortaya çıkmıştır: 
 Masal Hikâye Şiir Tiyatro Fıkra Fabl 

   Kültür Bakanlığı Yayınları %30 %30 %10 %10 %10 %10 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları %30 % 50 %10 _ _ %10 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarında hikâye türü ağırlıklı iken, Kültür Bakanlığı Yayınlarında hikâye ve 
masal türü birbirine paralellik göstermektedir. Diğer türlerin ise daha az olduğu dikkat çekmektedir. Masal 
ve hikâye türlerinin basılan kitaplar arasında %60-80 gibi yüksek oranda olması, çocuğa görelik ilkesinin 
gözetildiğini göstermektedir. Çünkü 7-12 yaş grubu çocuklarının daha çok tahkiyeli eserleri tercih ettikleri 
yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur.(Tosunoğlu, 2002) 

Kâğıt cinsine göre dağılım                    

 I. Hamur III. Hamur 
Kültür Bakanlığı Yayınları %100 % 0 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları % 60 % 40 

 

III. hamur kâğıt, estetik olmayan bir dokuya ve renge sahiptir. I. hamur kâğıt daha kalitelidir. Görüldüğü 
gibi Kültür Bakanlığı Yayınlarından çıkan, incelemeye alınan çocuk kitaplarının hepsinde I. hamur kâğıt 
kullanılmıştır. Bu yönüyle daha fazla okuma isteği uyandırmaktadır. 

Cilt tekniğine göre 
 Sert kapak ciltli Yumuşak kapak ciltli 
Kültür Bakanlığı Yayınları %30 %70 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları %0 %100 

Sert kapaklı ciltleme tekniğinin maliyeti daha fazladır. Bu sebepten olsa gerek çoğunlukla yumuşak 
kapak tercih edilmiştir. Ancak bu durumun çocuğun fiziksel gelişimine uygun olduğu söylenemez. Çünkü 
çocukluk döneminde çocuklar farklı gelişim özellikleri göstermektedir. Bu özelliklere uygun farklı cilt 
teknikleri kullanılmalıdır. Örneğin 2-4 yaş grubundaki çocuk kitaplarının ciltleri daha çok suya, neme 
dayanıklı, plâstik kapaklı, dikişli ve dokunulduğunda yumuşak hissi verecek özellikte olmalıdır. Bunun 
aksine 12-18 yaş grubunda da Amerikan cilt tekniği kullanılması uygundur. O hâlde tek tip ciltten 
kaçınılmalı, çocukların gelişim özellikleri ciltlemede de esas alınmalıdır.  

Resim kullanımına göre  

 Resimli Resimsiz 
Kültür Bakanlığı Yayınları %70 %30 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları %30 %70 
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Kültür Bakanlığı Yayınlarından çıkan çocuk kitaplarının büyük çoğunluğu resimlidir. Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayınlarından çıkan kitaplarda ise resim daha az kullanılmıştır. Çocuk kitaplarında resim 
vazgeçilmez bir unsurdur. Özellikle küçük yaştaki çocukların kitapla daha kolay ilişki kurması açısından 
resimlerin büyük bir önemi vardır. Resim, fotoğraf ve illüstrasyonların pedagojik etkileri konusunda yapılan 
araştırmalar göstermektedir ki bunların yer aldığı her türlü kitap, özellikle küçük yaştaki çocuklar tarafından 
ilginç bulunmakta ve beğenilmektedir. Ayrıca resim, fotoğraf, şekil, şema ve illüstrasyonlar görsel hafızayı, 
dikkati harekete geçirdiğinden kalıcı öğrenmeler sağlarlar. Bu nedenle çocuk kitaplarında görsel hafızayı 
uyaracak, öğrenmeyi kolaylaştıracak görsel malzeme kullanılması yararlı olacaktır. 

Metnin mekâna göre dağılımı   

 Doğa Köy Kent Ev içi Okul Saray 
Kültür Bakanlığı Yayınları %31 % 21 %14 %22 % 6 % 6 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları %27 % 10 %31 %11 %10 %11 

İncelenen kitaplarda Kültür Bakanlığı Yayınlarında mekân olarak “doğa”, Milli Eğitim Bakanlığı              
Yayınlarında ise “kent” oranı yüksek çıkmıştır. Devlet kitaplarında hedef kitle kabul edilen yaş grubundaki 
çocukların okul çağında oldukları düşünüldüğünde “okul” mekânının çok az kullanılması şaşırtıcıdır. Oysaki 
daha yüksek olmalıydı, çünkü çocuklar zamanlarının büyük bir kısmını okulda geçiyorlar ve birçok deneyimi 
okulda kazanıyorlar. 

Konunun hayali veya gerçekçi oluşuna göre dağılım 

 Gerçekçi Hayalî 

Kültür Bakanlığı Yayınları %58 %42 

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları %65 %35 

Her iki kurumun yayınlarında daha çok gerçekçi konular işlenmiştir. Çocuk için hayal, olağanüstülük 
önemlidir, fakat bunun dozunu fazla kaçırıp çocukları kendi gerçeklerinden, toplumun gerçeklerinden 
soyutlanmış bir edebiyata maruz bırakmak onların gelişimleri açısından doğru değildir. Tablodan 
anlaşılacağı gibi çocuk kitapları için konu seçiminde Kurumlar tarafından basılan kitaplarda doğru tercihler 
yapılmış, oranlar iyi ayarlanmıştır. 

Metnin işlenme türüne göre 

 Didaktik Dramatik Fantastik Macera Romantik Komedi 
Kültür Bakanlığı Yayınları %47 %13 %24 %5 % 8 % 3 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları %31 % 33 %21 %7 %5 %3 

Kültür Bakanlığının yayımladığı kitaplarda konular daha çok didaktik olarak işlenmiştir. Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayınlarında dramatik kitaplar ağır basmaktadır, bunu didaktik kitaplar izlemektedir. Çocukların 
en sevdiği macera ve komedi türü kitaplar ise her iki kurumun yayınlarında son sıralarda yer almaktadır. 

Kahramanın kimliğine göre 

  Çocuk Öğrenci Yetişkin Hayvan Bitki 

Kültür Bakanlığı Yayınları %28 %18 %36 %15 %3 

 Milli Eğitim Bakanlığı Yay. %24 % 19 %39 % 17 % 1 

Kahramanın kimliği çocuk kitaplarında büyük önem arz eder. Çocuk genellikle kahraman ile özdeşleşir. 
Bu özdeşleşme çocuğun kitaptan alacağı zevki azaltır veya artırır. Tabloda görüldüğü gibi her iki kurum 
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tarafından yayımlanan kitapların çoğunda kahraman yetişkindir. Bunu çocuk kahramanlar takip etmektedir. 
Bazı kitaplarda 7-12 yaş döneminde olmasına rağmen kahramanın öğrenciliği herhangi bir biçimde dile 
getirilmemiştir, bu sebeple çocuk kategorisine dahil edilmiştir. Çocuk kitaplarında çocuğun metinde kendini 
bulması bakımından, kahramanların çocuk ya da öğrenci olması tavsiye edilmektedir. 

Kahramanın cinsiyetine göre dağılım 

 Erkek Kız Belirsiz 
Kültür Bakanlığı Yayınları % 54 %30 %16 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları %57 %25 %18 

 

Tabloda görüldüğü gibi her iki kurumun yayınında da erkek kahramanlar yoğunluktadır. Devlet 
tarafından basılan kitaplarda cinsiyet eşitliğine dikkat edilmesi çok önemlidir. Özellikle çocukluk döneminde 
cinsel kimliğinin farkına varma ve doğru kimlik geliştirme gibi açılardan çocuk kitaplarındaki kahramanlar 
çocuklar üzerinde etkilidir. Kahraman ile okuyucunun özdeşleşmesi ve çocuğun kahraman gibi davranması 
söz konusudur. Bu nedenle incelenen kitapların daha çok erkek çocuklarına yönelik olduğu, kız çocuklarının 
ihmal edildiği söylenebilir. 

Son'a göre dağılım 

 Mutlu son Kötü son 
Kültür Bakanlığı Yayınları %75 %25 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları %72 %28 

Çocukların kitabın sonunda mutlu bir sonla karşılaşması gerektiği söylenir. Özellikle okul öncesi 
çocukların mutsuz sonraları sevmediği, kurgusal dünyada olup bitenlere inanarak etkilendikleri, kendilerinin 
de mutsuz oldukları görülmektedir. Bu sebepten olsa gerek incelemeye alınan kitapların yazarları, metinleri 
mutlu sonla bitirmeye özen göstermişlerdir. Bu, çocukların dünyası açısından oldukça olumlu bir durumdur. 
Psikolojik ve sosyolojik yönlerden çocuğun gelişiminde faydalı etkilenmeler yaratacaktır. 

Anlatıma göre dağılım 

 Akıcı Sıkıcı 
Kültür Bakanlığı Yayınları %90 %10 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları %80 %20 

Kültür Bakanlığı Yayınları, anlatım yönünden daha akıcıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarında da 
akıcı bir anlatımın yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir, fakat bu konunun Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından daha az önemsendiğini söylemek yanlış olmaz. Oysaki tam tersinin olması gerekir. Çünkü Milli 
Eğitim Bakanlığının hedef kitlesi çocukluk dönemidir. Çocuklar da kuru, sıkıcı, didaktik anlatımdan 
hoşlanmazlar. Akıcı, açık ve hareketli anlatımları daha kolay anlarlar. Çocukların kendi üslupları da akıcıdır, 
hareketlidir. Bu yüzden kendi üsluplarına yakın anlatımları olan kitapları tercih ederler. 

Yazıma(Noktalama, imla, cümlelerin gramatikal yapısı ve uzunluk yapısı) göre dağılım 

 Hatası az Hatası çok 
Kültür Bakanlığı Yayınları % 95 %5 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları %90 %10 

Kitaplar genel olarak yazım yönünden özenle hazırlanmıştır. Cümleler, çocukların anlayabileceği 
uzunluktadır. Noktalama ve imla yönünden de çocuklara örnek olabilecek özelliktedir. 
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Dayandığı temaya göre  

İnceleme kapsamına alınan bütün kitaplardaki metinlerde tema tespit edilmiştir. Kültür Bakanlığı 
Yayınlarından çıkan çocuk kitaplarında %29 doğruluk, %18 iyilik/ yardımseverlik, %18 
çalışmak/çalışkanlık, %10 bencillik, %7 hayvan sevgisi, %6 doğa sevgisi, %4 mutluluk, %4 hoşgörü, %4 aşk 
temaları işlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarından çıkan çocuk kitaplarında %20 doğruluk, %16 
sorumluluk, %14 doğa sevgisi, %8 öğrenme, %8 iyilik/yardımseverlik, %6 hayvan sevgisi, %6 barış, %6 
dostluk, %4 mutluluk, % 4 vatan sevgisi, %4 bencillik, %2 Atatürk, %1 bilimsellik, %1 aşk temaları 
işlenmiştir. Her iki kurumun yayınlarında da tema olarak yoğunlukla doğruluğun işlendiğini görüyoruz. 
Okunan kitaplar, kitaplar içindeki metinler çocukların yeni şeyler öğrenmesini sağlar. Metinlerin konuları, 
temaları da onların fikir, his ve hayal dünyalarında yeni kapılar açarlar. Çocuklar bu konu ve temalar 
çerçevesinde edindikleri birikimlerle kendi dünyalarını kurarlar. Gerçek dünyayı da kendi birikimlerine göre 
algılarlar ve her öğrendiklerini uygulamaya başlarlar. Kitaplarda verilen doğruluk, iyilik, mutluluk gibi 
temalar çocuğu yönlendirir. Çocuk, neyin iyi neyin kötü olduğunu kavrar bunu hayata geçirir. Yine, 
kitaplarda işlenen aşk teması son çocukluk - ilk gençlik çağının (13-18 yaş) unutulmadığını gösteriyor. 

SONUÇ 

Bu araştırma sonucunda 2000-2005 yılları arasında devlet tarafından yani, Kültür Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çocuk kitaplarının bazı yönlerden yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ele alınan altı yılın son üç yılında Kültür Bakanlığı çocuk kitabı yayımlamamıştır, çocuk kitapları ihmal 
edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu altı yıllık süre içinde her yıl çocuk kitabı yayımlamıştır. 

İncelenen yıllarda, çocuk kitapları çoğunlukla İstanbul ve Ankara’da yayımlanmıştır.  

Belirtilen kurumlar tarafından yayımlanan kitaplar daha çok 7-12 yaş grubuna hitap etmektedir.  

Yayımlanan kitapların büyük bir kısmı hikâye ve masal kitabıdır.  

Kültür Bakanlığı Yayınlarında bütün kitaplar I. hamur kâğıda basılmıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınlarında ise III. hamur kâğıt da kullanılmıştır. Bu cins kâğıt, sağlamlık ve estetik açısından pek uygun 
değildir. 

Sert kapaklı ciltlemenin maliyeti yüksek olduğu için olsa gerek daha çok yumuşak kapak kullanılmış. 
Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan kitapların bazıları sert kapaklı olarak ciltlenmiştir. Ayrıca dikiş ve 
formalama tekniği kullanılmıştır. Bu açıdan baktığımızda, Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan çocuk 
kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kitaplardan daha sağlamdır, sonucuna varabiliriz. 

Kültür Bakanlığı Yayınlarından çıkan kitaplarda resimlemeye daha çok önem verilmiştir, çocuk 
kitaplarının çoğu resimlidir. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarındaysa kitapların çoğu resimsizdir. “Resimli 
kitaplar, çocukların ilk tanıdıkları tür olmaları nedeniyle ilk kitap sevgisini aşılamalarının yanı sıra çocuğun 
ilk edebi ve estetik temellerini oluştururlar. Resimli kitaplar çocuğun her an gelişmekte olan iç ve dış 
dünyasına yararlı katkılarda bulunarak onları yavaş yavaş yaşam gerçeklerine hazırlamaktadır.”(Aral, 
2000:325). Bu nedenle resimli kitapların yayımlanmasına özen gösterilmelidir. Her şeyden önce kitap, 
çocuğa bir oyuncak olarak sunulmalıdır. 

Her iki kurumun yayımladığı kitaplarda anlatım genellikle akıcıdır. Bazı kitaplar, çocuklar tarafından 
sıkıcı bulunabilir.  

Yazım kurallarına genellikle dikkat edilmiştir, metinlerin çok azında yazım yanlışı vardır. 

Metinlerde mekan olarak daha çok doğa tercih edilmiş. Genellikle gerçekçi konular işlenmiş, çocuğun 
gerçek yaşamla kitap arasında bağlantı kurması sağlanmıştır. 

Yayımlanan kitaplar arasında didaktik ve dramatik kitaplar yoğunluktadır. Eğiticilik, öğreticiliğin ön 
planda tutulduğu görülmektedir. Kitap mutlaka çocuğa bir şeyler kazandırmalı, fakat verilen mesaj çocuğa 
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sezdirilmelidir. Çocukların çok sevdiği macera ve komedi türü kitapların da çok az yayımlandığı tespit 
edilmiştir. 

Metinlerde kahraman olarak daha çok yetişkinler tercih edilmiştir. Kahramanın cinsiyeti daha çok 
erkektir. Bu, olumsuz bir durumdur.  

Çocuğun ruhsal gelişimi açısından metinlerdeki “son” önemlidir. Metinlerin çoğu mutlu sonla 
bitirilmiştir. 

İncelemeye alınan kitaplarda çoğunlukla doğruluk, iyilik, çalışkanlık gibi temalar işlenmiştir. Çocuklara 
bu değerleri benimsetmek hedeflenmiştir. 

Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, kişiliklerini sağlam temellere oturtabilmesi, milli 
kültürü içselleştirmesi ve yaşatabilmesi çağdaş bir eğitim anlayışı ile gerçekleşebilir. Bu hedeflere ulaşmada 
en önemli araç, çocukların her yönden gelişmelerine katkıda bulunan kitaplardır. Çocuklara kitapları 
sevdirmek, okuma alışkanlığını kazandırmak öncelikle anne ve babaların, öğretmenlerin görevidir. 
Ebeveynler, çocuklara örnek olmalı; kitap sevgisini aşılamalıdırlar. Çocukların kütüphaneden 
yararlanmalarını sağlamalıdırlar. Bu noktada resmî kuruluşların da üzerlerine düşeni yapmaları gerekir. 
Özellikle de hedefi bireyi eğitmek, evrensel ve millî değerlerle bütünleşmiş demokratik bir nesil yetiştirmek 
olan Milli Eğitim Bakanlığına ve Kültür Bakanlığına büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı çocuk yayınlarını gözden geçirmeli, bu konuda uzman 
kişilerle çalışmalı, bu alandaki eksiklerini tamamlamalıdır. Çocuğun gelişim özelliklerine uygun, kişilik 
kazanmasına yardımcı eserler yayımlamalıdır. Çocuk edebiyatı eserlerinin yayımlanmasında yazardan çizere 
kadar bütün kadronun bütünlük içinde çalışmasını sağlamalıdır. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayan; 
duygusal, zihinsel ve ruhsal gelişimini destekleyen, zevkle okuyacağı eserler yayımlamalıdır. 
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GİRİŞ 

Bu çalışmada, bireyin davranışlarına rehberlik eden ve hayat görüşünü tamamlayan değerlerin, 
ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarının amaçlarına ve okuma kitaplarına yansımaları 
incelenmiştir. Çalışmanın problemi, kitaplarda, öğretim programlarına paralel olarak, değer öğretiminin 
gerçekleşmesidir. İncelenen kitapların evrenini, Milli Eğitim Bakanlığınca, ilköğretim öğrencilerine önerilen 
“100 Temel Eser” oluşturmaktadır. Örneklem ise, bu “100 Temel Eser” içerisinden tesadüfen seçilen telif ve 
tercüme olmak üzere toplam yedi kitaptan oluşmaktadır. Çalışma, doküman incelemesi yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir. İncelenen kitaplarda, öğretime konu olan değerler göz önünde bulundurularak 
oluşturulan kategoriler aranmış ve tespitler yorumlanmıştır.  

Değer Nedir?  

Tanımlanma güçlüğü olan “Değer” kavramı, sözlükte, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut 
ölçü, bir şeyin değdiği karşılık olarak ifade edilmektedir. Betimsel bir tanımlamayla ise “Değer”i, kişiye ve 
gruba yararlı, kişi ve grup için istenilir veya kişi ve grup tarafından beğenilir olan her şey olarak ifade etmek 
mümkündür.  

Ortak bir kültüre sahip olan her toplumun kendine özgü değerleri vardır. Bireyler toplumda değerler 
aracılığıyla sosyal ilişkiler kurarlar. Değerler, toplumlar ve insan davranışlarının anlaşılmasında etkindir. 
Kendimizi ve başkalarını değerlendirmede bir ölçüt görevi görürler. Bireyin gelişimi süresince, kişiliğine 
kattığı değerler, inançlar ve tutumlar onun davranışını etkiler. İnsanın çevresiyle olan ilişkileri sonucu 
geliştirdiği algılar, duygular, düşünceler, değerler, amaçlar, yargılar ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri 
karşılıklı etkileşim sonucu kişiliğini oluştururlar. 

Değerleri çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Örneğin, Kötü olmamak; zarar vermemek, zarar 
verme riskine girmemek; İyi olmak: İnsan gönencini artırmak, zararı önlemek, zararı ortadan kaldırmak gibi 
değerler üst değerler olarak sınıflandırılabilir. Yine, yaşamın kutsallığı, insanlara saygı, adalet, özgürlük, 
sözünde durmak, gizlilik, mülkiyet hakları, yaşamın değeri, dürüstlük, eşitlik, adalet, onarım, bağlılık, 
mahremiyet, gibi değerler evrensel değerler olarak sınıflandırılabilir. 

Değerler her ne şekilde sınıflandırılırsa sınıflandırılsın, sosyal bir varlık olan insanın toplum ile uyumu 
ve bireylerin günlük yaşamdaki performanslarında doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olmaktadır.  

Okulun Amacı 

Her milli eğitim sisteminin, yetiştirmeyi hedeflediği bir “insan tipi” vardır. Türk milli eğitiminin 
yetiştirmeyi hedeflediği insan tipi, milli eğitim temel kanununda resmedilmektedir. Bu kanuna göre, Türk 
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Milli Eğitiminin genel amacı içerisinde yer alan temel hedeflerden birisi de, Türk Milletinin bütün fertlerini, 
Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren 
yurttaşlar olarak yetiştirmektir. Bu doğrultuda, örgün eğitimin ilköğretim basamağında, öğrencinin milli 
kültür değerlerini tanıması, takdir etmesi ve kazanmasını sağlamak amaç ve görevi belirlenmiştir. Öğrenciyi 
toplum içindeki rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum 
sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmekte ilköğretimin bir başka amacını ve görevini ifade 
etmektedir.  

İlköğretim çağındaki her bireyin yukarıda ifade edilen davranışları sergilemesine ve uygun ahlaki 
kararlar almasına yardımcı olacak değerlerle ve becerilerle donatılması eğitim programlarının temel hedefleri 
arasında yer almalıdır. 

Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek aile, toplum ve okulun başlıca görevleri 
arasındadır. Bu perspektiften hareketle okulların, hem akademik açıdan başarılı hem de temel değerleri 
benimsemiş bireylerin yetiştirilmesini amaçladığını söylemek mümkündür.  

Eğitimde değerlerin rolü yüzlerce yıl önceden tartışmaya başlanmış ve değerler doğrudan veya dolaylı 
olarak eğitimin içinde, özellikle hazırlanan programlarla açık veya kapalı bir şekilde verilmiştir. 

Okulda Değer Öğretimi 

Bu çalışma ilköğretim çağı çocuklarına önerilen kitapları araştırma konusu olarak belirlediği için 
başlıktaki “okul”dan kasıt, örgün eğitimin ilköğretim basamağıdır.  

İlköğretim çağı, çocukluğun son ve ergenliğin ilk devrelerini içeren bir dönemdir. Bu dönemde, 
bireyler, kişisel ve toplumsal uyum yeterliğini kazanmanın yanı sıra, hayatta karşılaşabilecekleri sorunlarla 
baş edebilme yollarını da öğrenmektedirler.  

Milli Eğitim sistemi içerisinde, örgün eğitimin her kademesinde, okutulan her ders, bireye yaşamda 
gerekli olan temel bilgi, beceri ve davranışların kazandırılmasına katkıda bulunur. Söz konusu derslerden 
birisi de, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersidir. Bu dersin öğretim programları geliştirilirken oluşturulan özel 
amaçları, Milli Eğitimin, yukarıda da bir kısmı ifade edilmiş olan genel amaçları çerçevesinde belirlenmiştir. 
Programların hazırlanmasında, sağlıklı bir din ve ahlak öğretimiyle öğrencilerin, Milli Eğitimin Temel 
Amaçları arasında ifadesini bulan milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemeleri, beden, zihin, 
ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmeleri, böylece kültürel yabancılaşmanın önlenmesi 
gibi hususlar hedef alınmıştır.  

Bu çalışmanın konusu olan değer öğretimi bağlamında ele alındığında da, programın, öğrencilerin, din 
ve ahlak hakkında doğru, bilişsel, duyuşsal ve becerisel öğrenmeler yoluyla; 

Bireysel açıdan 

1. İnanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varabilmelerini, 

2. Dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öğe olduğunu kavrayabilmelerini, 

Toplumsal açıdan 

3. Toplumda yaşanan dinî ve ahlâkî davranışları tanıyabilmelerini, 

4. Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilmelerini, 

5. Fiziki ve toplumsal çevreyi koruma bilincine ulaşabilmelerini, 

Ahlaki açıdan 

6. Ahlaki değerleri bilen ve bunlara saygı duyan erdemli kişiler olabilmelerini, 

7. Öğrenilen ahlaki değerleri içselleştirebilmelerini, 
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Kültürel açıdan 

8. Dinin kültürü oluşturan unsurlardan biri olduğunu kavrayabilmelerini, 

9. Dinin, diğer kültür unsurları üzerindeki etkilerini fark edebilmelerini, 

Evrensel açıdan 

10. Evrensel değerlere kendi dinî bilgi ve bilinçleriyle katılmalarını, 

11. Diğer dinleri temel özellikleriyle tanıyarak, bağlılarına hoşgörüyle yaklaşabilmelerini, 

12. Çağdaş, evrensel insani değerlerin İslam’ın özü ile örtüştüğünü fark etmelerini amaçladığı 
görülmektedir. 

Bu çerçevede programa bütün olarak bakıldığında “değer öğretimi” açısından aşağıdaki özel amaçları 
tespit etmek mümkündür. 

1. Anne ve babaya iyi davranmanın önemini takdir eder. 

2. Ailede anne, baba ve kardeşlere güven duymanın ve saygı göstermenin önemini fark eder. 

3. Ailede herkesin birbirini anlaması gerektiğinin önemini fark eder. 

4. Sevmenin ve sevilmenin önemli bir ihtiyaç olduğunu örneklerle açıklar. 

5. Kendisini ve yaratılmışları sevmenin Tanrı’yı da sevmek olduğu düşüncesini örneklendirir. 

6. Allah’ın çocukları çok sevdiğine inanır. 

7. Yaşatmanın ve var etmenin bir sevgi işi olduğuna inanır.  

8. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasının bir ihtiyaç ve erdem olduğunu örneklerle açıklar. 

9. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında dini ve milli bayramlarımızın işlevini kavrar. 

10. İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur. 

11. Toplumsal hayatta başkalarına karşı saygılı davranışlar geliştirmesi gerektiğine inanır. 

12. Davranışlarıyla küçüklerine örnek olabileceğinin bilincinde olur. 

13. Gerektiğinde özür dilemenin bir erdem olduğunun bilincinde olur ve yapar. 

14. Hatasından dönme konusunda kendisini eğitmesi gerektiğinin farkında olur.  

15. Trafik kurallarına uymayı dinimizin öğütleriyle ilişkilendirir. 

16. Yoksullara ve güçsüzlere yardım alışkanlığı geliştirir. 

17. Engelliler ile güzel iletişim kurmanın yollarını arar. 

18. İnsanlar arası mali yardımlaşmalarda uyulması gereken davranış kurallarını sayar. 

19. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacı taşıyan kurumları tanır. 

20. Vatan ve millet kavramlarını tanımlar. 

21. Sevgi ile barış arasındaki ilişkiyi açıklar. 

22. Milletimizin kendine has özelliklerini fark eder. 
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23. Türk milletinin evladı olmaktan ve ona layık olmak için çalışmaktan zevk alır. 

24. Başka ulusların insanlarına saygı duyarak onlarla dost geçinmenin yararlarına inanır. 

25. İstiklal Marşımıza saygı duyar ve onun manevî değerlerimizden biri olduğuna inanır. 

26. Gazilerimize saygı göstermenin ve şehitlerimizi rahmetle anmanın vatan ve milletimizi sevmenin bir 
göstergesi olduğunu belirtir. 

27. "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesinin bütün insanlığın iyiliğine yönelik bir ilke olduğuna inanır. 

28. Kul hakkına saygı göstermenin bilincine varır. 

29. Dostluk ve kardeşliğin bireysel ve toplumsal huzur açısından önemini açıklar. 

30. İslam dininin barış içinde, sevgi, dostça ve kardeşçe yaşamaya verdiği önemi örneklendirir. 

31. Sevmeyi başarmanın ve sevilmeyi hak etmenin bireysel ve toplumsal huzur açısından önemini 
açıklar. 

32. Karşılaştığı zorluklarla baş etmesi ve onları yenmesi gerektiğinin farkında olur.  

33. Doğru bilginin doğru davranışları doğurduğunun farkında olur. 

34. Görgü kurallarına uymanın kişiliğine değer kattığının bilincinde olur. 

35. Savurganlığın kaçınılması gereken bir davranış olduğunun farkında olur. 

36. Başkalarının inançlarına saygı duyar. 

37. İnsanın özgürlüğü oranında sorumlu olduğunu yorumlar. 

38. Bütün dinlerdeki birbirine benzeyen temel ahlaki kuralları örneklerle açıklar. 

39. İnsan öldürmenin, hırsızlığın ve yalancı şahitliğin bütün dinlerde yasak olduğunu açıklar 

Dolayısıyla İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi çerçevesinde öğretilmesi amaçlanan değerleri 
şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Aile birliğine önem verme, 
Bağımsızlık,  
Bilimsellik, 
Çalışkanlık, 
Dayanışma, 
Duyarlılık, 
Dürüstlük, 
Hoşgörü, 
Saygı, 
Sevgi, 
Sorumluluk, 
Temizlik, 
Vatanseverlik, 
Yardımseverlik. 
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Okulu Destekleyen Etkinlikler Yoluyla Değer Öğretimi  

Bu başlık altında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2004’te yayınlanan bir genelgeyle, “öğrencilerin 
sosyal ve kültürel etkinliklerde faydalanmaları, boş zamanlarını değerlendirmek üzere öncelikle 
başvurabilecekleri kaynak eserler olarak tavsiye edilen” 100 temel eser içerisinde yer alan kitapların, okul 
programlarının amaçlarına paralel olarak, öğrencilerin değerleri öğrenmesine, kazanmasına ve uygulamasına 
katkı sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır.  Çalışmanın örneklemini oluşturan kitaplar, yukarıda da ifade 
edilen değerleri içerip içermediğine göre incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, çocuk yazınının kendine has 
ölçütleri de göz önünde bulundurularak aşağıdaki kategoriler araştırılmıştır: 

Öğrencilerin düzeylerine uygunluğu 
Kültür özelliklerimize uygunluğu 
Ahlaki değerleri geliştirmeye uygunluğu 
Milli değerlere uygunluğu 
Evrensel değerlere uygunluğu 
Yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye uygunluğu 

Sevdalı Bulut, Nazım Hikmet 

Kitabın önsözünde, “Bence edebiyat, masalla başlar, masalla biter… Masallar insanlığı kaynaştırır” 
diyen Nazım Hikmet, insanlığın ortak yönlerini ele alan masalı, evrensel bir dil olarak görmektedir. Kitapta, 
kitaba adını da veren “Sevdalı Bulut” isimli masal ile birlikte on beş masal bulunmaktadır.  

Masallar, dil, üslup ve anlatım yönünden ilköğretim öğrencilerinin seviyelerine uygundur. 

İçerik olarak ta, belirlenen kategorilere uygun oldukları tespit edilmiştir. Aşağıda, kitaptaki masalların, 
değer öğretimine katkısı olduğu düşünülen ifadelerinden örnekler verilmiştir:  

“…Yürümüş, yürümüş, yürümüş de yürümüş. Böyle yürüyen sona erer oğlum. Sen de onun gibi 
yorulmadan, sen de onun gibi inanarak yürü, oğlum. İnanan sona erer…” (s.13) 

“…Sen de inanmadığına inanmadığını söylemekten çekinmez, inandığın için taşlanmayı göze alırsan, o 
yıllardan bir yıl, ülkelerden bir ülkede yaşayan iyiliği bilgisinden, bilgisi iyiliğinden çok adam gibi sonsuz 
gençliğe kavuşursun, oğlum.” (s.15) 

“…Ak güvercin sordu Ayşe kıza: “Ayşe’m” dedi, “kederin nedendir?” Ayşe kız cevap verdi: 
“Bulutçuğum çiçeklerimi, beni hepimizi kurtardı, ama kendi yok oldu. Feda etti canını hepimiz için. Ben 
kederlenmeyeyim de kimler kederlensin?” Ayşe kız içini çekti, ela gözlerinden inci gibi yaşlar döküldü 
havuzun sularına. Tavşan: “Kederlenme boşuna Ayşe kız” dedi, “iyi insanlar, iyi hayvanlar, iyi bulutlar 
hiçbir zaman kaybolmaz. Seven ölmez. Bak hele havuza!” Ayşe kız bir de ne görsün? Demin yağan 
yağmurla ağzına kadar dolan havuzun üstünden mavi bir buğu yükseliyor güneşin altın ışıkları altında…” 
(s.37) 

“Bir adamcağızın bir karısı, bir oğlan çocuğu, bir de eşeği vardı. Eşeğiyle yük taşır, karısını, oğlunu 
geçindirirdi. Bahtiyardılar. Kimseye kötülük etmedikleri, birbirlerini sevdikleri için… Adamcağız öylesine 
iyi yürekli idi ki, eşeğini bile dövmezdi. Oysaki bilirsiniz eşeklerin bazen inatları tutar, sopa yemeden adım 
atmazlar, ama bizimkisi, eşeğin böyle inatçı zamanlarında bile onu tatlı dille yola getirmeye çalışırdı.”(s.42) 

“…Delikanlı eklemiş eti eski yerine. Bacağı düzelmiş. Kartal ona: “Haydi yolun açık olsun evladım” 
demiş. “Sen bizim şehir halkını devden, benim yavrularımı yılandan kurtardın. İyilik ettin, iyilik bulasın”…” 
(s.75) 

“…Keloğlan da kendi kendine:”Devanası’nı haklamakta benden çok kirpinin payı var. Ben bu işi sanki 
bir başıma becermişim gibi övündüm kahvede, gidip orda millete doğruyu söylemek te yiğitliktir, demiş. 
Dediğini de yapmış. Kahvedekiler Keloğlan’ın bu hak yemezliğini alkışlamış, ona hediyeler vermişler…” 
(s.97) 
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Halime Kaptan, Rıfat Ilgaz  

Rıfat Ilgaz’ın Halime Kaptan’ı, onun çocukluğunda yakından tanıdığı gerçek bir kahramanın gerçek 
kahramanlıkları anlatan roman türü bir eserdir. Kitaba adını veren Halime Kaptan, Kurtuluş Savaşı sırasında, 
pek çok sıkıntılara göğüs gererek, azgın fırtınalarla ve korsanlarla baş ederek İnebolu’ya cephane taşıyan 
kadın karakterin adıdır. Kocası cephede savaşırken, kendisi de büyük fedakârlıklarla, cesaretle ve onurla 
zafere katkıda bulunmuştur. Romanın dili anlaşılır, üslubu ilköğretim öğrencilerine göredir. Romanın 
genelinde ve başkahramanının şahsında dile getirilen değerler, belirlenen kategorilere uygundur.   

Vatan yahut Silistre, Namık Kemal 

Tiyatro türünde kaleme alınan Vatan yahut Silistre, Namık Kemal’in yazmış olduğu altı oyundan 
birisidir. Bir Yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan eser, Avrupa’da da ilgi uyandırmış ve beş dile 
çevrilmiştir. Oyun ilk olarak 1873’te Gedikpaşa Tiyatrosu’nda sahnelenmiş, ne var ki halkı coşturup olaylara 
neden olduğu için Namık Kemal’in tutuklanmasına ve sürgüne gönderilmesine sebep olmuştur. Dili ve 
üslubu ilköğretim öğrencilerine uygun olan eser, belirlenen kategorilerdeki değerleri de içermektedir. 

Tanrı Misafiri, Reşat Nuri Güntekin 

Tanrı Misafiri, eserin ilk hikâyesinin ismidir. Bu hikâyeyle beraber eserde yirmi üç hikâye 
bulunmaktadır. Reşat Nuri Güntekin, bu hikâyeler ile toplumun çeşitli kesimlerinden insanların karakter, 
yaşayış biçimi ve hayat görüşleri hakkında fikir vermektedir. Eserdeki hikâyelerin bir kısmının dili ve 
üslubu, ilköğretim öğrencilerine uygun değildir. “Bir İstifa” isimli hikâyenin başlangıç bölümü bu duruma 
örnek olarak verilebilir: 

(Vak’a bir mektepte cereyan eder. Henüz askerden terhis edilmiş bir öğretmenin ilk dersi.) 

Öğretmen-(Sözüne devam ederek) Deminden beri verdiğim izahatı şu noktada hulasa edebiliriz: 

İyi yazmak için en mühim şart: Mevzuunu iyi düşünmek, iyi anlayıp durmaktır… Gelecek ders için size 
mevzuu veriyorum… Serlevha “En Mesut Günüm” olacak… Tabii birçok mesut günleriniz olmuştur. 
Bunlardan birisini intihap edip yazarsınız…” (s.105) 

Bazı hikâyeler ise, her ne kadar gerçek yaşam kesitleri sunsa da: 

Tanrı Misafiri isimli hikâyede, kendisini “Hacı Hafız” olarak tanıtan karakterin söz ve hareketleri,  

Yaseminli Yuva isimli hikâyede, evli bir kadını baştan çıkarmak için türlü hilelere başvuran bir 
karakterin söz ve hareketleri,  

Deniz Banyosu isimli hikâyede, kendi yeğeni ve karısıyla aldatılan bir koca, 

Münzevi’nin Esrarı isimli hikâyede, “Şeyh Nihaî” adlı karakterin insanları sömürmesi, gibi değerlere 
ters düşen anlatımlar içermesi bakımından, belirlenen kategorilere uygun olmadığı düşünülmektedir. 

Pinokyo, Carlo Collodi 

Pinokyo, büyük küçük hemen herkesin tanıdığı bir öykü kahramanıdır. Aynı eserden uyarlanmış çizgi 
filmleri sayesinde geniş kitlelere ulaşmıştır. Pinokyo, bir imkanlar dünyasıdır. Hayalleri olan ve sürekli 
yanlış yapma hakkını kullanan bir karakterdir. Yaptığı yanlışlarla hayallerinden biraz daha uzaklaşsa da 
doyumsuz merakıyla her seferinde kontrolsüz dürtüleriyle hareket eden Pinokyo, “Beni sevenleri her zaman 
üzdüm. Onların sözlerini hiç dinlemedim. Ama bundan sonra tamamen değişeceğim. Babamın sözünden 
dışarı çıkmayacağım. Artık söz dinlemeyen çocukların sürekli başarısız olduğunu öğrendim. Tüm bu 
başımdan geçenler bana iyi bir ders oldu” (s.48) derken hemen aynı hatalara bir daha düşüyor ve öykünün 
sonuna kadar bu böyle devam ediyor. Ta ki öykünün sonunda, kendisine hiç bıkmadan yardım eden iyilik 
perisine bir yardım da kendisi edene kadar. İşte bu son davranışı, bugüne kadar bütün pişmanlıklarına 
rağmen bir türlü sözünde duramayışının bedeli oluyor ve Pinokyo’nun en büyük hayali gerçekleşiyor: 
Gerçek bir insan oluyor. 
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“…Pinokyo sarılarak babasını öptü sonra: “Babacığım, bu ani değişikliğin sebebini bana söyler misin?” 
diye sordu. Gepetto gülümseyerek: “Bu güzel değişikliklerin sebebi sensin evladım.” “Ben mi?” “Evet, kötü 
davranışlı çocuklar kendilerini değiştirerek, çalışkan, iyi kalpli ve dürüst olurlar. Böylece ailelerine de 
mutluluk getirirler.”… “Çalışkan ve iyi kalpli bir çocuk olarak yaptıklarımın karşılığını alarak gerçek bir 
çocuk olmam ne kadar mutluluk verici” dedi…” (s.124).  

Pinokyo isimli öykü de, gerek dil ve üslup yönünden gerek içerik bakımından belirlenen kategoriler 
bakımından ilköğretim öğrencisi için uygun bulunmuştur. 

Oliver Twist, Charles Dickens 

Klasikler içerisinde sayılan bu eser, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren büyük talihsizlikler yaşayan 
küçük bir erkek çocuğunun dokunaklı öyküsüdür. Dil ve anlatım bakımından zengin, sürükleyici üslubuyla 
özellikle ilköğretim ikinci kademe öğrencilerini etkileyecek bir eserdir. Olayların merkezinde Oliver Twist 
isimli küçük bir çocuğun olması, öğrencilerin özdeşim kurmasını ve olayları empatik değerlendirmesini 
sağlayabilir. Özellikle evrensel değerler göz önünde bulundurulduğunda, belirlenen kategorilere uygun 
olduğunu söylenebilir. 

Mutlu Prens, Oscar Wilde 

Bu eser de klasikler arasındadır. On ayrı hikayenin toplandığı esere “çok sevilen bir heykel” (s.7) olan 
Mutlu Prens’in ismi verilmiştir. Mutlu Prens bir iyilik sembolüdür. İhtiyacı olan insanları görmek ve onlara 
yardım elini uzatmak onun işidir. Bu arada kendisi bir heykel olduğu için kendine yardım eden bir 
kırlangıçla beraber çalışmaktadırlar (s.8–18). Görüldüğü gibi, öykü, temel insani değerler göz önünde 
bulundurulduğunda, belirlenen kategorilere uygundur. Ancak, kitabın içerisinde yer alan bazı öyküler, -Yargı 
Evi, Havari, Usta- doğrudan Hıristiyan kültüründen örnekler vermektedir. Sembolik dilin kullanıldığı bu 
öyküleri, ilköğretim dönemindeki, bu kültürü kendi kaynaklarından öğrenme imkânları olmayan öğrencilerin 
okuduğunda nasıl yorumlayabilecekleri önemli bir sorundur. Dolayısıyla bu eserin, anlatım ve dil zenginliği 
açısından uygun olmakla beraber, kültürel açıdan bazı sıkıntılar doğurabileceği düşünülmektedir. 

Sonuç 

Kitabın, bireylerin gelişiminde etkin bir rolü olduğu inkâr edilemez. Kuşkusuz, okunacak kitapların 
önceden belirlenmesi, hem öğretmen hem de öğrenci açısından bir imkân ve kolaylıktır. Bireyi bir bütün 
olarak düşündüğümüzde, Milli Eğitim Bakanlığının “Ana hedefi, yeni nesillerde okuma alışkanlığı 
kazandırmak ve onlarda Türkçe bilincini uyandırmak” olarak belirlediği “100 Temel Eser” önerisi gibi 
çalışmaların, çok taraflı uzmanlık alanlarının işbirliği içerisinde gerçekleşmesiyle başarılı olabileceği 
düşünülmektedir. Zira bu çalışma göstermiştir ki, kitap okurken sadece dil gelişmiyor, aynı zamanda 
değerler yoluyla kültür aktarılıyor, zihniyet oluşturuluyor, bakış açısı kazandırılıyor. Bu durum, yeni yetişen 
bireylere karşı önemli bir sorumluluk ifade etmektedir. 
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ÇOCUK EDEBİYATI ÇEVİRİSİNDE KÜLTÜREL DEĞERLERİN  

AKTARILMASI 
 

Neval ZİVTCİ 
Eğitim Uzmanı 

 

Çeşitli kuramcılar tarih öncesinden başlayarak iyi bir çevirinin nasıl olması gerektiğine dair farklı  
görüşler öne sürmüşler ve ilk kuramlar, dini metinlerin çevirilerinin nasıl olması gerektiğinden yola çıkarak 
oluşturulmuştur. Günümüzde ise çeviribilim tartışmaları çok farklı boyutlarlarda ele alınırken çeviride 
kültürler arasındaki farkın orijinal metne mümkün olduğunca sadık kalınarak aktarılması gerekliliğinin altı 
çizilmektedir. 

Ülkemizde çevirinin edebiyatta hız kazanması Tanzimat’la birlikte görülür. Çocuk edebiyatı çevirileri 
ise Tanzimat döneminde klasiklerin çevrilmesiyle başlar. Farklı çevirmenler tarafından çevrilen çocuk 
klasiklerinin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Bu yoğun çeviri faaliyetleri günümüzde de sürmektedir. 
Çocuğun okumayı sevmesinde, anadilinin gelişmesinde ve yaşamında kitaplarla içi içe olmayı seçmesinde 
yazar kadar çevirmenin de oynadığı rol büyüktür. Yapılan çevirilerin hiçbir mekanizma tarafından 
denetlenmemesi ve klasik eserlerin yazarlarına telif hakkı ödenme zorunluluğunun bulunmaması çocukların 
kalifiye olmayan çevirilere kontrolsüzce ulaşmasına neden olmaktadır. Bu noktada çocuk kitabı çevirecek 
olan çevirmene büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü çocuk edebiyatında çevirmen, sadece bir dili diğerine 
aktarmakla kalmaz bunun yanı sıra çocuğa yabancı bir dünyanın kapılarını da aralar. Çevirmenin aynı 
zamanda çocukları iyi tanıması ve çocuk gerçekliğine yakın olması gerekir. Çevirmen, yaptığı çeviride 
sadece cümlelerin düzgün olmasını değil, aynı zamanda eserin hitap ettiği yaş grubundaki okuyucunun 
kavrama özelliklerini de göz önünde bulundurmalıdır. 

 Çeviride metnin yanı sıra kültürün de aktarılabilmesi için çevirmenin her iki dili ve kültürü yakından 
tanıması gerekir. Çocuklar, okudukları kitabın akışına kendilerini bırakırken yazar veya çevirmenin kim 
olduğunu sorgulamazlar. Bundan dolayı çeviri eser, orijinal eserde olduğu gibi akıcılığını koruyabilmelidir. 
Bu durumda çeviri eseri okuyan çocuk, bir yandan anlatılanların farklı bir kültüre ait olduğu ayrımına 
varırken diğer yandan da verilmek istenen iletiyi veya tanıtılan farklı dünyayı anlamalıdır. 

Çevirmen,  yabancı bir kültüre ait öğeleri (deyimler, kelime oyunları, alışkanlıklar vs.) aktarmak 
istediğinde, seçim yapmasını ve belli bir karara varmasını gerektiren durumlar çıkabilir. Kültüre özgü olan 
ve diğer bir kültürde bulunmayan ifadelerin aktarılması esnasında bire bir yapılan çeviride, yani orijinal 
metne sadık kalınarak yapılan çeviride orijinaldeki anlam kaybolabilir ve eser anlaşılırlığını yitirebilir. 
Çeviribilim kuramlarına göre çevirmenin kaynak metnin dışına çıkması, diğer bir ifadeyle hedef metinde, 
kaynak metinde bulunmayan eklemeler, çıkarmalar yapması veya yorum belirtmesi onaylanmaz. Çocuk 
edebiyatı çevirisinde ise çevirmen, anlaşılırlık ve çeviribilim kuramları arasında bir seçim yapmak 
durumundadır. Koller “Einführung in die Übersetzungswissenschaft (Çeviribilime Giriş)” adlı eserinde 
çocuk edebiyatını, edebiyatın özel türlerinden biri olarak tanımlar ve bu özel türlerin de çevirisinin  kendine 
özgü olması gerektiğini belirtir. Bu türlerin çevirisinde edebi çeviride yeri olmayan ancak çocuk 
edebiyatında kabul gören ekleme, çıkarma veya yorumlamaların olabileceğini savunur. Ayrıca  yetmişli 
yıllarda geliştirilen ve çeviride amaç metni odak alan diğer kuramlar da çocuk edebiyatı çevirisinde  
çevirmene yol gösterir.  

Hans Vermeer tarafından geliştirilen ve yunanca “amaç” anlamına gelen Skopos kuramı bu kuramlardan 
biridir. Skopos Kuramı'nda "kültür" öne çıkan bir kavramdır. Kültürler arası iletişim kurulmak istenildiğinde 
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ise çeviri ortaya çıkar. Bu görüşe göre çevirmen, yapacağı çevirinin hedef kültürde nasıl bir işlev göreceğini 
saptayarak, çevirisini amaca göre yönlendirir. Başka bir deyişle çevirmen bir çeviriye başlarken öncelikle 
amacını saptamalıdır. Eğer çevirmenin amacı kendi kültürüne tamamen yabancı bir kitabı ana diline ve 
kültürüne kazandırmaksa, bu durumda çevirmen kendi kültürüne yabancı olan belli ifadeleri de kullanmak 
durumundadır. Ayrıca çevirmenin kaynak ve erek kültürlerin farklılıklarını ve paralelliklerini göz önünde 
bulundurarak çeviriyi yapması gerekir. Kaynak metinde yer alan kültüre özgü kavramlar hedef metinde 
okuyucunun kolayca anlayabileceği şekilde ve kaynak metinde yarattığı etkinin aynısı yaratılarak 
çevrilmelidir. Bu durumda çevirmen, başarılı bir çeviri yapmak istiyorsa hedef kitlenin özelliklerini iyi 
bilmek durumundadır.   

Vermeer’in yanı sıra Gideon Toury de hedef metin odaklı bir çeviriyi savunur. Toury’e göre, çevirinin 
özgün yapıtla aynı dizgesel yeri paylaşması söz konusu değildir. Çeviri orijinalinden bağımsız bir üründür. 
Çeviri sürecinde hedef dilin kültürel özellikleri çevirinin başlangıç noktasını oluşturur. Toury, hedef dile ve 
kültüre yabancı olan unsurların çeviri metninden çıkarılabileceğini savunur. Ancak tüm bunlar çevirinin 
orijinal eserle bir bağlantısının olmadığı anlamına gelmez. Çevirinin orijinal eserle bağlantısı vardır ama 
onun üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Nitekim çeviri artık hedef dil ve kültürün bir ürünüdür ve 
bu yüzden ayrıcalıklı sayılır. 

Itamar Even Zohar’ın  kurucusu olduğu “Çoğuldizge Kuramı” da çeviride kaynak metne sıkı sıkıya 
bağlı kalma mecburiyetine son verir. Zohar Shavit çocuk edebiyatının çevirisini çoğuldizge kuramı 
çerçevesinde ele alır. “Çocuk Yazını Çevirisinin Yazınsal Çoğuldizgedeki Konumu Açısından Belirlenmesi” 
adlı makalesinde Shavit, çocuk yazınını yazınsal çoğuldizgenin bir parçası olarak kabul eder ve çevirmen 
metinle ilgili kendisine olabildiğince serbestlik tanıyabilir. Ancak yine de çevirmen çocuk edebiyatı 
çevirisinin dayandığı iki temel ilkeyi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar; 

a) Metni, toplumun “çocuk için iyi” diye tanımladığı şekilde yani çocuğa uygun ve yararlı olarak 
düzenlemek  

b) Olay örgüsünü ve dili, çocuğun kavrama düzeyine indirgeyerek onun okuma yetisine göre 
düzenlemek 

Shavit’e göre söz konusu ilkeler metnin seçimini ve işlenişini belirlerken bu ilkeler metnin dizgesel 
yatkınlığının temelini oluşturur. Shavit, “Gulliver’in Gezileri”, “Alice Harikalar Diyarında” ve “Robinson 
Crusoe” adlı eserlerin çevirilerini örnek göstererek bu eserlerin çevirisinde yapılan kısaltmalar, eklemeler ve 
çıkarmaları belli nedenlere dayandırır. Bunlar; metni çocuğun kavrama düzeyine indirmek, eğitsel veya 
ideolojik amaçlar, özgün metindeki örnekçelerin erek kültürde yer almaması ve  çocuğun kelime 
dağarcığının gelişmesine katkıda bulunmak gibi nedenlerdir. 

Görüldüğü gibi sözü edilen kuramcıların hepsi çocuk edebiyatı çevirisini edebi çeviriden farklı bir yere 
oturturken, hedef metinde “çocuklar için daha iyi olabilecek” değişikliliklerin yapılması gerektiğini 
savunurlar. Çevirmen bu tür değişiklikler yapma zorunluluğuyla en çok kültürel değerleri çevirirken karşı 
karşıya kalır ve bunun sonucunda da çeviride değişiklikler yapma yoluna gider. Bu öğelerin çevrilmesinde en 
çok karşılaşılan problemler arasında başlıklar, özel isimler ve deyimler sayılabilir.  

Sözü edilen bu problemler ve çevirmenlerin kararlarına dair örnekler, yayımlandığı her ülkede çok 
satanlar listesinde yer alan Angela Sommer-Bodenburg’un “Küçük Vampir” serisinin iki farklı çevirmen 
tarafından çevrilen kitaplarından alınan cümleler aracılığıyla incelenmiştir. Bu kitaplar “Der kleine Vampir 
liest vor” (Küçük Vampir Kitap Okuyor, çev. Sıdıka Orhon) ve “Das rätselhafte Programm” (Esrarengiz 
Program, çev. Güleren Pamir) dir.  

BAŞLIKLAR 

(Das rätselhafte Programm /Esrarengiz Program)                                                       

Anton mit Pünktchen/Anton’un Benekleri  (Pamir, 62) 

Pünktchen (noktacık) Türkçeye “benek” olarak çevrilmiştir. Bu başlıkta Erich Kästner’in çocuk romanı 
olan “Pünktchen und Anton” a gönderme yapılmaktadır. Romanın dilimize de  “Noktacık ile Anton” adıyla 
çevrilmesine rağmen çocuklarda bu çağrışımı yapması güçtür. Ancak yine de Türkçe çeviride “Anton ile 
noktacıkları” başlığı tercih edilebilirdi. 
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Der kleine Vampir liest vor / Küçük vampir kitap okuyor
Das Grauen im Schlosskeller/ Saray mahzenindeki Macera (Orhon, s. 129)                    

Almanca cümlede geçen “Grauen (dehşet)”kelimesi Türkçeye “macera” olarak çevrilmiştir. Macera 
kelimesinde “dehşet” kelimesinin içerdiği negatif anlam bulunmadığı için başlık içerik açısından tutarsız 
olduğu gibi bölümün içeriğine de uygun düşmemektedir. Başlık “Saray mahzenindeki dehşet” olarak 
aktarılmalıydı. Çevirmen belki de eserin bir çocuk kitabı olduğunu göz önünde bulundurarak “dehşet” 
kelimesini çok sert bulmuş ve “macera” ile karşılamayı uygun görmüş olabilir. 

İSİMLER 
Das rätselhafte Programm /Esrarengiz Program    (Pamir)                                                   
“Herr Schwartenfeger” negatif veya pozitif herhangi bir anlam içermemesine karşın Türkçeye “Bay 

Ruhsil” olarak çevrilmiştir. Çevirmen söz konusu kahraman bir psikolog olduğu için “ruh” kelimesini 
kullanmış olabilir ancak bunun yanı sıra bir de “sil” kelimesi eklemesi, psikoloğun uyguladığı programının 
ruhları yok ettiği veya psikoloğun kendisinin bir “ruh silicisi” olduğu düşüncesini yaratmaktadır. Orijinal 
metinde ise böyle bir çağrışım yaratılmamıştır. “Schwartenfeger” kelimesi özel bir anlam taşımamaktadır. 
“Schwarte” “kabuk” anlamına gelmektedir. “Feger” ise süpüren kişi anlamını taşır. Görüldüğü gibi 
“Schwartenfeger”çevirmenin önerisi olan “Ruhsil” anlamını taşıyan bir isim değildir. Çeviride 
“Kabuksüpüren” ifadesi kullanılabilirdi.  

Der kleine Vampir liest vor / Küçük vampir kitap okuyor   (Orhon) 
“Geiermeier” ismi de “Geier” kelimesinin “akbaba” anlamına gelmesinden dolayı  bu isim akbabayı 

çağrıştırır. Çevirmenin tercihi olan “Kargaburun” Almanca’daki ismi başarıyla karşılamıştır.  
DEYİMLER 
“Das rätselhafte Programm” Esrarengiz Program  adlı eserde geçen  “ins Schwarze treffen” bir 

deyimdir. Bu deyim Türkçe’ye “doğruyu bulmak” (Pamir,  s. 120) şeklinde aktarılmış yani sadece anlamı 
verilmiştir. Bu deyimlerin çevirisinde eğer söz konusu deyim hedef dilde aynı anlama gelen bir başka 
deyimle karşılanamıyorsa tercih edilen bir yöntemdir. Oysa Türkçe’deki “on ikiden vurmak” deyimi 
Almancadaki deyimi tam olarak karşılamaktadır.  

“Der kleine Vampir liest vor” adlı eserde geçen  “... und auf den letzten Schritten bis zur Burgkapelle 
wurden ihm die Beine immer schwerer. “cümlesindeki “die Beine schwerer werden” ifadesi “ayakları 
ağırlaşmak” (Orhon; s. 57) olarak çevrilmiştir. Türkçe'de böyle bir ifade kullanılmamaktadır. Çevirmen 
“ayaklarına kara sular inmek” deyimini tercih edebilirdi.  

KELİME OYUNLARI:  
“Das rätselhafte Programm” Esrarengiz Program    

“Unser Sohn ist heute nicht in Bestform“, witzelte der Vater.        

“Eher im Bettform!“ 

“Oğlumuz bugün pek havasında değil.”     

“Daha doğrusu yatak havasından pek uzaklaşamıyor.” (Pamir; s.10)   

Almanca’da “Best” (en iyi) ve “Bett” (yatak) kelimeleriyle yapılan kelime oyunu Türkçeye aktarılırken 
kullanılan “havasında değil” ve “yatak havasında” ifadeleriyle yakalanmışsa da “pek uzaklaşamıyor” 
ifadesinin eklenmesiyle orijinalde yarattığı komik etki yaratılamamıştır. Söz konusu kelime oyunu aynı 
etkinin yaratılması için Türkçeye (“Oğlumuz bugün pek havasında değil”, “Daha çok yatak havasında” diye 
şaka yaptı babası.)   şeklinde aktarılabilirdi.                                                                                    

 “Der kleine Vampir liest vor” 
Ja! Mein Magen knurrt nicht mehr, der bellt schon!“ sagte der Vampir und lachte krächzend.   
Evet! Midem guruldamaktan vazgeçti, artık açık açık havlıyor!” diyen vampir     
kesik kesik güldü. (Orhon,  s. 124)                    
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Almanca cümlede geçen “knurren” kelimesi tek başına kullanıldığında “köpek hırlaması” anlamına 
gelirken “Magen (mide)” kelimesiyle birlikte kullanıldığında ise “mide guruldaması” anlamını taşır. Orijinal 
cümlede “ knurren (hırlamak)” ve “bellen (havlamak)” sözcüleriyle bir kelime oyunu yapılırken Türkçede de 
bu kelime oyunu aynı şekilde verilmeye çalışılmıştır. Bu da çevirinin anlaşılmaz olmasına neden olmuştur. 
Türkçede benzer bir kelime oyunu “karnım zil çalıyor” ve “karnım davul çalıyor” ifadeleri ile 
yapılabilirdi. Elbette ki Türkçede yapılacak bu kelime oyununda Almancadaki “köpek” çağrışımının yitmesi 
kaçınılmazdır. 

Sözünü ettiğimiz  bu kuramlar ışığında ve incelenen örneklerle şöyle bir sonuca varılır; çocuk 
edebiyatının çevirisinde eklemeler, çıkarmalar ve uyarlamalar gibi müdahaleleri yapmak mümkündür hatta 
gereklidir. Ancak çevirmen hedef metinde belli değişiklikler yapma yoluna gitmeden önce daima bunun 
gerçekten de gerekli olup olmadığını irdelemeli ve yabancı dil veya kültürdeki ifadenin hedef dilde varolan 
orijinal eserdekine denk başka bir ifadeyle karşılanıp karşılanamayacağının muhakemesini yapmalıdır. 
Çünkü çeviri, çevirmen tarafından baştan yaratılan bir eser değil yabancı bir dil ve kültürden erek dil ve 
kültüre aktarılan bir eserdir.  Çevirmen mümkün olduğunca kaynak metne bağlı kalarak çeviriyi 
gerçekleştirmeye çalışmalı ve sadece başka çıkar yol kalmadığından emin olduğunda gerekli müdahalede 
bulunmalıdır. 
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ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI 

Çocukluk ve gençlik dönemi 0–18 yaşlar arasını kapsamaktadır. Çocuk ve gençlik edebiyatını 
tanımlarken; 0–18 yaş grubu çocuk ve gençlerin duygu ve düşüncelerine yönelik, ruh ve beden gelişmelerine 
uygun, eğitirken eğlendiren, sözlü ve yazılı tüm eserlerdir, diyebiliriz. 

Bu genel çerçeveden sonra; sözlü, yazılı ve görüntülü bir çocuk edebiyatı eseri nasıl olmalıdır? Şunu 
unutmamak gerekir ki; çocuk edebiyatı, sadece çocuğu anlatan bir edebiyat değildir. Ancak, çocuk edebiyatı 
eserlerinde “çocuğa görelik” ön planda tutulmalıdır. Çocuğun ilk dönemlerinden başlayarak, tüm çocukluk 
evrelerine uygun eserler olmalıdır. Bu sayede çocuğun kendini tanımasına ve keşfetmesine katkıda bulunmuş 
olacaktır. Eserlerde çocuksu bir dil ve anlatım kullanılması doğru olur. Eserlerin hitap ettikleri yaş gruplarına 
göre tasnif edilmesi ve bunun belirtilmesine özen gösterilmelidir. Çocuk edebiyatı alanında eser verecek 
yazarların da kendilerine ait özellikleri olmalı. Öncelikle, çocukların biyolojik, sosyolojik ve psikolojik 
gelişimleri konusunda donanımlı olmalıdırlar. Benzer özellikleri eserlerde taşımalıdır. Eserlerde, metin, dil 
ve resimleme ilişkileri çok sağlam ve çocuğa göre olmalıdır. Bu nitelikleri doğru biçimde kaynaştırmak 
önemlidir. Çocuk açısında eserdeki tüm unsurların belirleyiciliği esastır. Eserdeki her unsur çocuk için 
eğitici, öğretici olduğu kadar, olumsuz etki de bırakabilir. Eserlerin sistematik bir sıralama çerçevesinde 
yayınlanması da bu açıdan ayrı bir önem arz etmektedir. 

ÇOCUKTA OKUMA ALIŞKANLIĞI 

Ülkemiz nüfusunun yarısından fazlasını çocuklarımız oluşturmaktadır. Eğitim öğretim çağındaki bu 
nüfusun okuma alışkanlıklarına baktığımızda iç açıcı bir durumla karşılaşmıyoruz. Neden böyle? Çünkü,  

1. Okumayı sevdirecek ve zevkli hale getirecek özelliklerde, yeterli sayıda eser yok. 

Çocuk edebiyatı alanında eser yazmak, hazırlamak, yayınlamak ve satmak, nedense hep ikincil bir iş 
olarak görülmüştür. Yalnızca çocuk edebiyatı yazarı olarak varlığını sürdüren insan sayısı –ülkemiz için- bir 
elin parmaklarını geçmez. Sadece çocuklara yönelik yayıncılık yapan firmaların sayısı da –yine ülkemiz için- 
bir elin parmaklarını geçmez. Böyle olunca, bu olumsuz tablo, eserlerin nitelik ve niceliklerine de 
yansımaktadır. Yazı karakterinden, resimlerine; kağıdından, baskı kalitesine kadar pek çok unsur, olumsuz 
bir görüntü sergilemektedir. Teknolojik gelişmeler paralelinde, hızla çocukların dünyasını dolduran 
bilgisayar, internet ve televizyon gibi, daha çok görselliği ağır basan iletişim araçlarının yanlış kullanımı da, 
çocuk-eser ilişkisini hızla dejenere etmektedir. Tutma, hissetme yoluyla etkileşim, yerini görme, algı hızı 
yoluyla etkileşime bıraktı. Bunların yanı sıra, uygulanan eğitim ve yayın politikaları da, çocuk ile eser 
arasına adeta etten bir duvar örmektedir. Dolayısıyla, bu alan bir yatırım sahası ve çözüm üretilmesi gereken 
sorunlu bir alan olarak görülmemekte. Netice de, okuma alışkanlığı edinemeyen, magazin kültürün 
egemenliğine teslim olmuş bir nesil yetişmektedir. 
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2. Eser ile okuyucuyu buluşturacak gerekli ve uygun mekanlar yeterli değil. 

Belki tabloyu bu kadar olumsuzlaştırmak; her şeye rağmen bu alanda, gayret sarf eden, yine de yatırım 
yapanlara karşı haksızlık olabilir. Evet, her şeye rağmen olumlu adımlar ve gayretler de yok değil. Bunları 
göz ardı etmiyoruz. Ama, onların da önlerini ve gelecek için umutlarını adeta törpüleyen bir husus var: Eser 
okuyucu buluşmasına aracılık edecek mekanların ve anlayışın eksikliği. En başta bu eserleri vitrinine 
koyması gereken kitapevleri. Yanlış fiyat kıyaslamaları ile ne yazık ki, çocuk edebiyatı ürünlerine raflarında 
gerekli yeri ayırmıyorlar. Yanı sıra, tüm kütüphaneler işlev olarak ne durumda olduklarını tekrar tekrar 
gözden geçirmelidirler. Devlet, kütüphanecilik hizmetlerinde özel sektörün önünü açmalıdır. Özel çocuk 
kütüphaneleri açılmalıdır. Kitap okuma yanı sıra, edinme kampanyaları düzenlenmelidir. 

3. Eser ile okuyucuyu buluşturacak kişi yada kuruluşlarda bilgi ve birikim donanımı yok. 

Çocuk ile eser arasındaki engellerden en önemlisi, buluşmayı sağlayacak olanların durumu. Belki de 
yalnızca kitapta öne çıkan bir tercih belirleme sorunu var. Diğer alışverişlerde çocuklar belirleyici rol 
oynarken, çocuk edebiyatı ürünlerine sıra gelince durum değişiveriyor. Aileler bu konuda kendi tercihlerini 
öne çıkarıyorlar. Bu çıkarım, genelde, yönlendirici olmaktan çok, engelleyici bir tutum oluyor.  

Bütün bu olumsuzlukları gidermek mümkün. Kişi, kurum ve kuruluşların en doğru ve olumlu bir 
biçimde ve birlikte hareket etmeleri ile karamsar tablo değiştirilebilir. Burada iki noktanın altını çizmek 
istiyorum. 

1. Devlet bu alanda uygulayıcı yada taraf olmaktan tamamen çekilmeli. Sadece kontrol ve denetim 
görevini dikkatle yerine getirmelidir. Pek çok alandaki gibi, bu sahada da tüccar devlet anlayışı olaya 
olumsuz katkı sağlamaktadır. 

2. Bu tebliğimize konu olan sistematik yayıncılık anlayışının benimsenmesi ve titizlikle uygulanmasıdır. 
Bununla, uzun vadeli ve kalıcı bir kazanım alanı açılmış olacaktır. Doğru programlanmış ve yapılanmış her 
yatırım, bu alanda çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bunun bir an evvel hayata geçirilmesinde sayısız 
yararlar vardır. Ekte sunulan örnek sistematik şeması, hazır ve uygulayıcılarını beklemektedir. 

ÇOCUK EDEBİYATI VE YAYINCILIK 
Çocuk edebiyatı sahası, yayıncılık açısından, ticari ve itibari bakımlardan oldukça doyurucudur. Ürün 

çeşitliliği bakımından çok zengindir. Yatay ve dikey genişleme periyotları çok değişkendir. Bu çeşitliliğe 
kısaca temas edelim. 

1. Tür Bakımından Çeşitlilik: 
Çocuk edebiyatı, edebiyatın hemen bütün türlerinde eser verilmeye uygun bir alandır. Masal, destan, 

hikaye, roman, şiir, tiyatro, çizgi roman, resimli kitapların yanı sıra; biyografiler, müracaat eserler, fen ve 
bilim kitapları, sosyal eserler, kişisel gelişim kitapları bu alanı doldururlar. Bu zengin çeşitlilik içerisine daha 
pek çok yeni türler katılabilir. Sinema filmleri, çizgi filmler, animasyon filmler, süreli yayınlar, televizyon 
programları, kaset, cd, vcd ve dvd formatlı çalışmalar. 

2. Biçim Bakımından Çeşitlilik: 
Çocuk edebiyatı ürünleri biçim bakımından çok zengindir. Nasıl hayal gücünün sınırı yoksa, bu eserler 

için de gelişim süreci sonsuzdur. Her kitabın kendine özgü bir biçimi vardır. Bunu muhatabın, gelişim çağı 
göz önüne alınarak çok çeşitlendirmek mümkündür. Her kitap türü biçim özelliklerini, okuyucusunun 
düzeyine göre farklı farklı ortaya koyabilir. Biçim yönünden farklılıkların, boy, şekil ve resimlendirme 
özellikleri olması, yeniliklere sınır konmamasını sağlamaktadır. Gelişen teknolojinin olumlu katkılarından 
yararlanılarak ortaya çıkarılacak çalışmalar, kesinlikle beğeni toplayacaktır. Alım yönlendirmesinin 
tetikleyici unsuru olan biçim ve süslemelerin, çocuk edebiyatı eserlerinde çokça öne çıkarılması gereklidir. 
Çocukların renkli dünyasında, rengarenk ürünlerin, tercih sıralamasında ön sıralara geçmemesi için çok da 
olumsuz yan yok aslında. 

3. Konu Bakımından Çeşitlilik: 

Çocuk edebiyatı konu bakımından da çok zengindir. Çocuğun doğumundan, ölümüne kadar her türlü 
konuyu içine almaktadır. Sevgi, doğum, arkadaşlık, fedakarlık, ölüm, paylaşma ve daha yüzlerce konu 
başlığı. Çocukların öğrenmesini istediklerimiz, öylesine uzun bir liste oluşturur ki, çocuklar kitaplarla büyür, 
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temennisi gerçekleşir. Konuların işleniş biçimleri, gelişim çağlarına uygun resimlenmesi, ilgi ve dikkati 
yoğunlaştırıcı basım unsurlarının kullanılması, bu alanın gelişmesi ve zenginleşmesi için ön şarttır.  

Sözgelimi, meyveler konusuna girilmesi demek, en az elli kitaplık bir set ortaya çıkarır. Bunu bütün 
bitkiler için düşünün. Ya da hayvanlar âleminin tanıtımı için belki 200 kitaptan fazla hazırlamak gerekebilir. 
Somut alanların olduğu kadar soyut kavramların da tanıtımı yüzlerce ve belki binlerce kitapla ancak olabilir. 
Tabii, şiirin, hikayenin, masalın, romanın sayısal bir sonunu belirlemek oldukça güçtür. Değişen zaman 
şartları, gelişen kültürler, gözlem dünyasının zenginliği. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman, 
önümüzde aslında uçsuz bucaksız bir okyanus durmaktadır. 

Aslında, boyutları belli olmayan, asla da belirlenemeyecek olan bir sonsuzluktur, çocuk ve onun 
dünyası. Bu zenginlik içerisinde elde edilecek o kadar çok maddi ve manevi kazanımlar vardır ki. Yoğun bir 
gayret gelecek için çok önemli sonuçlar almamızı sağlayacaktır. Bu zenginlikler kendilerini keşfedecek yeni 
yeni isimleri beklemektedir. Biri yazmış, biri süslemiş, biri basmış, bir satmış, biri almış, biri okumuş. 
Tekrarı bile ne güzel… 

MEVCUT DURUM 

Çocuk ve gençlik edebiyatını ile ilgili yayın dünyasının mevcut durumunu incelerken, yayıncılığın 
geneline de bakmakta yarar var. 

Filiz Aygündüz ve Sema Aslan’ın, Milliyet Gazetesi Kitap Eki’nde yayımlanan araştırmalarından 
edindiğimiz bilgiler, “yayın sektörünün muamma dolu profili”ni gözler önüne sermektedir. 

“Her şey, bir soruyla başladı: "Türkiye'de kaç tane yayınevi var?" Niyetimiz, bu sorudan türetilmiş yeni 
sorularla yayın dünyasının ayrıntılı bir profilini çıkarmaktı aslında. Ne var ki, daha işin başında 
sorduğumuz en temel soru bile her adımda bir bumerang gibi geri döndü bize. Dosya genişleyip konunun 
muhataplarını çeşitlendirdiğimizde gördük ki, herkes farklı rakamları telaffuz ediyor. Ve aslında kimse net 
bir şey bilmiyor.  

İşe en yetkili adresten başladık. Türkiye'de yayın sektörüyle ilgili yapacağınız herhangi bir araştırmada 
ihtiyaç duyduğunuz sayısal veriler ve niteliğe ilişkin bilgiler için başvurulacak kurum bellidir: Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Biz de öyle yaptık. Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı olan Türkiye ISBN (International Standart Book Number / Uluslararası Standart Kitap 
Numarası) Ajansı ile iletişim kurduk. Türkiye ISBN Ajansı, bizden bilgilerini esirgemedi; 'bilebildikleri'ni, 
özel bir çabayla paylaştı bizimle. Ama sorun da tam bu noktada başlıyordu: 'Bilebildikleri', tahmin 
edebileceğinizden çok daha azıydı. Kendilerine kayıtlı yayınevlerinin toplamından hareketle verdikleri 
bilgilerin ve çıkardıkları istatistiklerin, yayın dünyasının ancak yüzde 70'ini ifade ettiğini söylediler. 
Hazırladığımız dosya da bu nedenle ve ne yazık ki sadece yüzde 70'lik bir profili içeriyor. Bu nedenle 
yaptığımız çalışma, ulaşabildiğimiz rakamlar üzerinden gerçekleştirilmiş bir analiz niteliğinde; Türkiye'deki 
sektörün tamamını kapsamıyor.“ 

 “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Türkiye ISBN Ajansı'nın 
raporuna göre, Türkiye'de 1987 - 2006 aralığında sisteme kaydedilmiş, çeşitli vasıflarda (yayınevi, 
üniversite, vakıf / dernek, şahıs, kurum / kuruluş vs.) 12 bin 704 yayımcı var. Dikkatinizi çekeriz, bunlar 
ISBN almış yayıncılar; yani sektörün yüzde 70'i. Peki bu yayımcıların ne kadarı yayınevi statüsü taşıyor, 
farklı statülerde olanların toplamdaki dağılımları nasıl? “ 

“İkinci kilit soru: Türkiye'de yılda kaç kitap basılıyor? Bu soruyla ilgili olarak ISBN Ajansı'ndan gelen 
ve sadece konu başlığı sayısını sunan veriler şöyle:” 

 YIL    YAYIN SAYISI   
2000       9.100  
2001       9.959  
2002     12.458  
2003     14.990  
2004     19.853  
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 “2004'ü baz aldığınızda, nasıl olur da 12 bin 704 yayımcı toplam 19 bin 853 konu başlığında kitap 
basabilir diye düşünebilirsiniz. Bu mümkün, çünkü ISBN Ajansı, ellerindeki mevcut programla sadece 
yayınevi/şirket statüsünde olan 4240 yayımcı üzerinden araştırma yapabiliyor;” ……” O kadar ki, 
yayınevlerinin kaçı bir yıl içinde 1 - 10; kaçı 10 -100 arasında yayın yapıyor; kaç tanesinin üretimi 100'ü 
aşıyor sorusuna bile yanıt almak mümkün değil. Program, yine yalnızca yayınevi statüsünde olan 4240 
yayımcıyı esas alarak, bunların içinden ilk 999'unu tarayabiliyor. “….. “En fazla yayın yapan ilk 999 
yayınevinin bastıkları kitap adedine göre dağılımı şöyle:”   

2004 yılında; 
1 – 10 yayın yapan yayıncı sayısı  : 780 
10 – 100 yayın yapan yayıncı sayısı  : 200 
100  ve üzerinde yayın yapan yayıncı sayısı : 19 

“Herhangi bir yılda hiç yayın yapmayan yayınevi sayısı da yine mevcut programın yetersizliği 
nedeniyle belirlenemiyor.” ”Buna karşılık yayınevlerinin illere göre dağılımını öğrenebildik. Ajansın 
hazırladığı "en çok yayınevi bulunan ilk 10 il" raporunda Ocak - Aralık 2004 döneminde 2 bin 369 
yayımcıyla ilk sırayı İstanbul alıyor. Ankara'da 1091; İzmir'de 176; Bursa'da 64; Konya'da 62; Adana'da 
52; Antalya'da 43; Eskişehir'de 29; Kayseri ve Trabzon'da 25 yayımcı bulunuyor. Bu rakamlar elbette 
yayımcı sayısına göre sıralanmış ilk 10 ile işaret ediyor.”  

“Basılan kitapların türlerine göre dağılımı. Bu dağılımda yüzde 30'luk oran ve 6259 kitap ile ilk sırayı 
edebiyat alıyor.” Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ürünlerinin bu dağılımdaki oranı, edebiyatın % 30’luk 
oranının üçte biridir. Yani yaklaşık 2000 kitap.  

Peki, Türkiye'deki yayınevlerinin ciroları ve pazar paylarında durum nedir? Ne yazık ki bu bilgilere 
ulaşmak mümkün olmaz. Çünkü, Türkiye ISBN Ajansı da dahil olmak üzere, söz konusu verilere sahip 
herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişiden söz etmek mümkün değildir. İyi de, yayıncılar uluslararası 
toplantılarda, bu sorulara ne cevap verir? Çoğunluk: "Kulaktan kulağa yayılan birtakım rakamlar var. Onları 
söylüyoruz!" diyor. 

İlginç, ama acı bir bilgi daha: 

“ISBN Ajansı'na kayıtlı olan ve Türkiye'deki yayımcıların yüzde 70'ini oluşturan yayınevleri içinde 2004 
yılında en fazla kitap basan Kitap Park oldu. Listede birinci sırada yer alan ve 2004 yılı içinde 210 kitap için 
ISBN alan Kitap Park'a ise ulaşamadık. Türkiye ISBN Ajansı'ndan aldığımız bilgiye göre Kitap Park, 
Eskişehir'de yayıncılık faaliyeti yapan ve ağırlıklı olarak çocuk kitapları basan bir yayınevi. Ancak yayınevi, 
2004 yılı içinde en fazla yayın yapan şirket olduğu halde Türkiye IBSN Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, son 
iki yıl içinde ajansa hiç yayın bildirmemiş. Yayınevine Türkiye ISBN Ajansı ve Eskişehir Ticaret Odası ile 
yaptığımız görüşmelere rağmen ulaşamadık; Kitap Park'ın kapanmış olması da ihtimal dahilinde.” 

KORSAN KİTAP PAZARI  

Türk yayın sektörünün önündeki en büyük sorunlardan biri ise, hiç kuşkusuz "kayıt dışı ve korsan 
yayıncılık". EDİSAM (Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından yayımlanan 2005 
raporundaki bilgilere göre, korsan yayıncılık, 2004 yılında sektörün yüzde 30'unu, 2005 yılında ise yüzde 
40'ını oluşturuyor. EDİSAM'ın sitesinde yayımlanan raporda yer alan yaklaşık rakamlar şöyle:  

Yayın sektörünün toplam büyüklüğü : 450 - 500 trilyon TL 
Korsan kitapların payı   : 180 - 200 trilyon TL.  
Kültür yayınları pazarı toplam büyüklüğü : 100 trilyon TL 
Korsan kitapların payı   :   40 trilyon TL. 
İthal kitap pazarının büyüklüğü  :   40 trilyon TL 
Korsan kitapların payı   :   20 trilyon TL. 
Ders kitaplarında pazar büyüklüğü  : 200 trilyon TL 
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Korsan kitapların payı    :   60 trilyon TL. 
Üniversite ders kitapları pazarı büyüklüğü : 100 trilyon TL 
Korsan kitapların payı   :   60 trilyon TL. 

Bu rakamlar, Devlet İstatistik Enstitüsü ve yayınevlerinden alınan raporlardan derlenmiş, yaklaşık 
raporlar. Yayıncılar, yurt dışından sektörle ilgili bilgi istendiğinde, bu yaklaşık rakamları veriyor. 

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE YAYIN DÜNYASI 

Durum, her konuda gözümüzü ayıramadığımız Avrupa’da nasıl acaba? 

AB'ye üye ülkelerden Almanya, İngiltere ve Fransa için yapılan ve. Alman Goethe Enstitüsü, Fransız 
Kültür Merkezi ve British Council'ın yardımlarıyla elde edilen veriler şöyle:  

ALMANYA 

Almanya'da Nisan 2005 itibariyle Alman Yayıncılar Birliği'ne üye yayıncı sayısı 1.823. Kitapçı ve 
dağıtımcılarla birlikte birliğin üye sayısı 6. 285'e çıkıyor. Sektördeki aktif firma sayısı 21.000.  Bu firmaların 
bir bölümü, düzenli olarak yayın yapmayan bazı kurumlara ait yayınevleri.  

Almanya'da konu başlıkları itibariyle yıllara göre basılan kitap rakamları şöyle:  

YIL     YAYIN SAYISI  
2000       82.936  
2001       85.088  
2002       78.896  
2003       80.971  
2004       86.543  

 FRANSA 

Deklare edilen yayınevi sayısı yaklaşık 6.000.  2005 yılında 53. 462  yeni başlık basıldı. Fransa'nın 2004 
yılında kayıtlı ilk 10 büyük yayıncısı ve ciroları: 

1. Hachette Livre Grubu - 1.4 milyar Euro 
2. Editis Grubu - 717 milyon Euro 
3.  France Loisirs - 404 milyon Euro 
4. Atlas - 388 milyon Euro 
5. Media Participations - 309 milyon Euro 
6. La Martiniere - Le Seuil Grubu - 260 milyon Euro 
7. Flammarion - 238 milyon Euro 
8. Gallimard - 221 milyon Euro 
9. Edition Lefebvre Sarrut - 214 milyon Euro 
10. Albin Michel - 212 milyon Euro  

Fransa'da yıllık kitap üretimi 

YIL     YAYIN SAYISI  
2003        55.302   
2004        60.972   
2005        61.76 1   
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İNGİLTERE 

İngiltere'de 50 bini aşkın aktif yayıncı bulunuyor. Bibliyografik veri ajansı Whitaker Information 
Services'ın istatistiklerine göre, 2002 yılında İngiltere'de 125.390 kitap basıldı. The Booksellers 
Association'ın 2003-2004 verilerine göre İngiltere'nin en büyük pazar payına sahip ilk on yayın grubu ve 
ortalama ciroları şöyle sıralanıyor:  

1. Bertelsmann - 229 milyon Pound 
2. Hachette (Hodder Headline - Orion) - 205 milyon Pound  
3. Pearson - 192 milyon Pound 
4. News Corporation (HarperCollins) - 130 milyon Pound 
5. Holtzbrinck (Pan Macmillan) - 67 milyon Pound 
6. Time Warner - 56 milyon Pound 
7. Bloomsbury - 33 milyon Pound 
8. Oxford University Press - 31 milyon Pound  
9. Viacom (Simon & Schuster) - 29 milyon Pound 
10. BBC - 29 milyon Pound 

Sıralamasını verdiğimiz ilk 10’daki yayınevlerinin çoğunun çocuk ve ilk gençlik edebiyatı ürünleri var. 

Türk yayın sektörü içinde çocuk edebiyatı ürünleri ile doğrudan ilgili yayın kuruluşları sayısı ne yazık 
ki çok az. 

Internet firmaları ve dağıtıcı firmalardan alınan bilgilere ve TÜRDAV'ın yayımladığı yıllık Türkiye 
Kitap Kataloğu'na göre düzenli yayın yapan yayınevi sayısı yaklaşık 1.900 adet. Bu yayınevleri arasında, 
sadece çocuklara yönelik yayın yapanların sayısı 50. Yayın portföyünde çocuk kitaplarına da yer verenlerin 
sayısı ise 80’dir. Halihazırdaki yayınevlerinin, çocuk ve gençlik edebiyatı ile ilgilenenlerinin toplam sayısı 
150’ yi bile bulmamaktadır. Bu durum, Türk yayın dünyasının kendine has özelliklerinden dolayı, nitelikli 
bir sektör haline gelememiş olması ile izah edilebilir. Genelde yayıncılığın, özelde ise, çocuk ve gençlik 
edebiyatı yayıncılığının, geliştirilmesi için atılacak çok önemli adımlar vardır. Devletin, kurum ve 
kuruluşların, yatırımcıların bu konuda neler yapabilecekleri başlı başına bir sempozyum konusudur. Ancak, 
biz özel sektör açısından olaya yaklaşıp, birkaç temel hususa kısaca değineceğiz. Zira, devlet için 
diyebileceğimiz; yayıncılığı bıraksın, gereken destekleri versin, kontrol görevini yerine getirsin. Ama, gölge 
etmesin, başka ihsan istemez. Zira, malzemesi olan herkes helvayı nasıl yapacağını biliyor. Bütün 
olumsuzluklar yanında, geleceğe ümit ile bakmak için de pek çok nedenimiz var. 

SANAL ÇOCUK EDEBİYATI 

Gelişen teknoloji beraberinde birtakım kolaylıkları getirse de, bazı problemleri de ortaya çıkarmıyor 
değil. Bugün, bilgisayar ve internet ortamında, çocuk edebiyatından söz etmek mümkündür. Dört-beş  
yaşındaki çocuklar bilgisayara hükmediyor, masalları ekrandan okuyor. Her zaman için, ister interaktif 
olsun, ister basılı ve görsel olsun, ortaya konulan çalışmalar, doğru normları içinde barındırdığı sürece tercih 
edilmekten geri kalınmayacaktır. Gelişmeleri farklı kulvarlarda, kendilerine has özellikleri içinde 
değerlendirip, birbirine rakip görmemek gerekir. Bu çerçeveden olarak, sanal çocuk edebiyatı ile ilgili, Melis 
Çelebi’nin bir değerlendirmesini tebliğime aldım.

 “Bugünün çocukları gerçekten de insanı şaşırtıyor. Anne babalar VCD Player'ı çalıştıramazken, beş 
yaşındaki çocukları bilgisayara CD-Rom'u yerleştirip dosya yükleyebiliyor, internetten oyun indirebiliyor. 
Çocukların öğrenme yetileri çok güçlü ve bellekleri temiz olduğu için, her türlü teknolojik araç gereci de en 
iyi onlar kullanıyor. Teknolojiyle bu kadar iç içe olan 'şimdiki çocuklar’ın yavaş yavaş ciltli kitapları bir 
kenara bırakıp bilgisayarlarla 'dost' olmasına da şaşmamak gerek.  

Durum böyle olunca, çocuk edebiyatı da bilgisayar teknolojisine sırtını çeviremiyor doğal olarak. 
Tersine, ona kucak açıyor. Internette yüzlerce e-book (sanal kitap) sitesi var. Çocuklar, bu sitelerden 
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hoşlarına giden kitapları seçip 'palm' adı verilen küçük aletlerine indiriyor ve oradan okuyorlar. Almanya'da 
bu durum öyle bir noktaya ulaştı ki, iki yıl önce 'kitap öldü' yazılı reklamlar her tarafı süslüyordu. Artık 
orada insanlar tek tek kitap almak yerine, kitapçıya gidip istedikleri kitapları 'soft-book'larına yükletip, 
trende, otobüste, kafede açıp oradan okuma alışkanlığını edinmiş durumda.” 

 “Bugün artık bir yazarın günümüz çocuğunu yakalayabilmesi için, onlardan daha iyi bilgisayar 
kullanması, onlardan daha çok palm'dan kitap okuması, onlardan daha çok interaktif CD-Rom'larla iç içe 
olması, strateji oyunlarını onlardan daha iyi oynaması ve hatta mümkünse, iki ürünü bir arada tutarak 
götürmesi gerekiyor. Bu da, yazdığı bir kitabı CD-Rom'la desteklemesi anlamına geliyor.” 

”İnteraktif yayıncılık Türkiye'de henüz çok yaygın olmasa da, er yada geç kendine bir pazar bulacağa 
benziyor. Şu an sadece Kidsplus'ın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ürünleri okullarda eğitim amaçlı 
kullanılıyor. 'Öğrenmenin eğlenceli boyutu' adı altında sunulan canlandırmalı öykü kitapları çocuklar 
arasında bir virüs gibi yayılıyor. Kidsplus dışında Türkiye'de piyasaya interaktif çocuk kitabı süren tek 
yazar, 'çocukların Yalvaç Abisi' diye bilinen Yalvaç Ural. Ural, 12 kitaptan oluşan ve bugüne dek 80. 
baskıya ulaşan 'Tatil Kitapları' dizisini interaktif CD-Rom destekli iki kitapta topladı: Mızıkçının Oyunları ve 
Çatal Matal Kaç Çatal. Kitap ile CD-Rom'ların içeriği aynı: matematik oyunları, at zıpırları, dil 
çevirmeceleri, göz aldatmacaları, zeka oyunları... Ne var ki, kitaplar durağan bir oyunsallığa sahipken, 
CD'lerin içinde interaktiflik var. Çocuk bir bilmeceyi, animasyon olarak, efektiyle, bir oyun biçiminde 
oynayabiliyor. Kitapta ise, bilmeceyi okumakla yetiniyor, altında ters yazılmış yanıtından kontrol ediyor. “ 

”Ural, Türkiye'de interaktif kitapların çok yaygın olmamasını, işin maliyetli olmasına bağlıyor: 
"Bilgisayar hala çok pahalı, herkes çocuğuna bilgisayar alamıyor. 3-5 milyona kitap satılırken, sponsorlu 
olduğu halde CD-Rom'lu kitaplar çok pahalı." Yine de Ural, bunun da patlamaya hazır bir sektör olduğu 
kanısında: "Bilgisayar teknolojisi telefon teknolojisiyle birleşti. Telefonlar artık ses kaydediyor, fotoğraf 
çekip e-posta olarak gönderiyor. E-book'ları telefona indiriyor, telefondan internete giriyoruz."  

 “Teknoloji aldı başını gidiyor. Eskiler olsa "Allah sonumuzu hayretsin" falan derdi herhalde ama bu 
gidişata bir "Dur" demenin de pek mümkün olmadığını farkındayız aslında. Kimisi soruyor, "Ya kitabın 
kokusu, onu elde tutma hissi, sayfaların çevrilme sesi?" 8-10 yaşındaki çocukların buna da cevabı hazır: 
"Merak etmeyin. Yakında öyle bilgisayarlar olacak ki, ara ara, bir yerindeki fıs fısla kitap kokusunu salacak; 
her bir ekranı geçerken sayfa hışırtısını duyabileceksiniz..." 

“Çocuk edebiyatının bilgisayar teknolojisiyle desteklenmiş dünyadaki örnekleri çok fazla. Dorling 
Kindersley yayıncılığın bastığı yüzlerce 'interaktif' çocuk kitabı var. Bunlar dört ayrı kategoriye ayrılmış: 0-
3 yaş arası, 3-5 yaş arası, 5-7 yaş arası ve 8 yaş üstü. Bunların kimi masal ve hikâye kitapları, kimiyse, 
hayvanlar, insan bedeni, uzay, bilim, dinozorlar yada din hakkında kitaplar. Kiminin eşliğinde müzik yada 
bir sanat eseri yapabiliyor çocuklar.“ 

SİSTEMLİ KURULUŞ 

SİSTEMATİK YAYINCILIK 

Kalıcı işler yapmanın şartı, sistemli olmaktır. Türk yayın sektöründe çocuk ve gençlik edebiyatı 
alanında odaklanmış ve sistemli yayın yapan kuruluş sayısının çok az olduğunu söylemiştik. İsim 
zikretmemekten kastım reklam ya da polemik konusu yapmamaktır. 

Sistem, uygulamalara devamlılık, süreklilik kazandırır. Bu özelliği taşımak için iyi bir organize gerekir. 
Türk yayın sektöründe çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yayıncılık, genelde ikinci planda olmuştur. Bazen 
de, eh, yok demeyelim anlayışı ile işler sürdürülmektedir. Halbuki programlama, hazırlık, üretim ve satış 
zincirinin birbirini en iyi biçimde tamamlaması sistemli bir işleyişle mümkündür. 

Kurum ve kuruluşlar bazında böyle bir sistemin kurulması her şekilde mümkündür. Bunun nasılı ayrı bir 
konudur. Biz gelelim, sistemli bir kuruluşun, sistematik yayıncılığına. 

Çocuklar ve gençler, zor beğenen ve çabuk usanan bir tüketici kitlesidir. Bu kitlenin merak duygularını 
ve ilgi odaklanmalarını daima diri tutmak zorunluluktur. Merak ve ilgiyi, edinme tercihine döndürmenin yolu 
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da sistematik bir yayıncılıktan geçer. Sistematik yayıncılık, gelişmeye ve yenilenmeye açık olduğu sürece, 
kaliteli ve başarılı bir yayıncılık, beraberinde kaliteli okuyucuyu ve kalıcı bir sürekliliği getirecektir. 

Tür, biçim ve konu çeşitliliğini, bilgi ve birikim perspektifinde ele alarak, çocuk edebiyatı alanında 
ciddi bir yayıncılık için yola çıkacaklara örnek bir uygulama projesi takdim edebiliriz. Bunun çok yönlü bir 
çözüm önerisi olacağını düşünüyorum. Kısa ve detaylandırılmamış bir örneğini ek olarak takdim ediyorum. 
Umarım gereken ilgiyi görür. Yapılanma ve yenilenme çabalarına bir katkı olur. Bu tür çabalara akademi 
dünyasının da gereken hassasiyeti göstermesi temel bir temennimdir.  

ÇÖZÜME BİR KATKI 

Sistematik yayın anlayışına örnek olması bakımından, çoğunluğu telif olmak üzere 1.000 kitaplık bir 
yayın taslak programı örneği sunuyorum. 

ÇOCUK EDEBİYATI SİSTEMATİK YAYIN TASLAK PROGRAMI 
1.1. ÇOCUK EDEBİYATI TARİHİ 
1.1.1 ÇOCUK EDEBİYAT TARİHİ 
1.1.2. ÇOCUK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI 
1.2. ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ 
1.2.1. 03 - 06 YAŞ GRUBU (OKUL ÖNCESİ) 
1.2.1.1. UYGULAMA KİTAPLARI  
1.2.1.1.1. ZİHİNSEL ETKİNLİKLER KİTAPLARI   
1.2.1.1.2. DİL ETKİNLİKLERİ KİTAPLARI    
1.2.1.1.3. ÇEVRE KİTAPLARI     
1.2.1.2. FAALİYET KİTAPLARI  
1.2.1.2.1. BOYAMA KİTAPLARI  
1.2.1.2.2. KES - YAPIŞTIR KİTAPLARI 
1.2.1.2.3. HOBİ KİTAPLARI 
1.2.1.2.4. BİLİM KİTAPLARI  
1.2.1.3. EDEBİYAT KİTAPLARI  
1.2.1.3.1. MASAL KİTAPLARI 
1.2.1.3.2. HİKÂYE KİTAPLARI 
1.2.1.3.3. ŞİİR KİTAPLARI 
1.2.1.3.4. TİYATRO - DRAMA KİTAPLARI 
1.2.1.3.5. ÇİZGİ ROMAN KİTAPLARI 
1.2.1.3.6. BİLMECE - BULMACA KİTAPLARI 
1.2.2. 07 - 14 YAŞ GRUBU (İLKÖĞRETİM) 
1.2.2.1. EDEBİYAT KİTAPLARI  
1.2.2.1.1. MASAL KİTAPLARI 
1.2.2.1.2. HİKÂYE KİTAPLARI     
1.2.2.1.3. ŞİİR KİTAPLARI      
1.2.2.1.4. ROMAN KİTAPLARI     
1.2.2.1.4.1. 07 - 10 Yaş Grubu    
1.2.2.1.4.2. 10 - 14 Yaş Grubu    
1.2.2.1.5. TİYATRO - DRAMA KİTAPLARI 
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1.2.2.1.6. ÇİZGİ ROMAN KİTAPLARI   
1.2.2.1.7. ZEKÂ OYUNLARI KİTAPLARI  
1.2.2.2. BİLGİ KİTAPLARI  
1.2.2.2.1. ÇEVRE KİTAPLARI      
1.2.2.2.2. BİLİM KİTAPLARI  
1.2.2.2.3. BİLGİ DAĞARCIĞI KİTAPLARI 
1.2.2.2.4. DİL ETKİNLİKLERİ KİTAPLARI  
1.2.2.3. FAALİYET KİTAPLARI  
1.2.2.3.1. HOBİ KİTAPLARI 
1.3  ÇOCUK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ 
1.3.1. ÇOCUK ŞİİRLERİ ANTOLOJİ 
1.3.2. ÇOCUK HİKAYELERİ ANTOLOJİ 
2.1. ANSİKLOPEDİLER     
2. 1.1. İLK BİLGİLERİM ANSİKLOPEDİSİ  
2. 1.2. MERAKLI BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ  
2. 1.3. İNSAN ANSİKLOPEDİSİ 
2. 1.4. KAVRAMLAR ANSİKLOPEDİSİ 
2. 1.5. TABİAT ANSİKLOPEDİSİ 
2. 1.6. KİM KİMDİR ANSİKLOPEDİSİ 
2. 1.7. KEŞİFLER ANSİKLOPEDİSİ 
2. 1.8. MEDENİYETLER ANSİKLOPEDİSİ 
2. 1.9. DÜNYA TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ 
2. 1.10. OSMANLI TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ 
2.2. SÜRELİ YAYINLAR 
2.2.1. DERGİLER     
2.2.1.1. ÇOCUK / EDEBİYAT DERGİSİ  
2.2.1.2. ÇOCUK / KÜLTÜR DERGİSİ 
2.2.1.3. ÇOCUK / MAGAZİN DERGİSİ 
2.2.1.4. ÇOCUK / TARİH DERGİSİ 
3.2.1.5. ÇOCUK / BİLİM TEKNOLOJİ DERGİSİ 
3.2.1.6. ÇOCUK / GEZİ - COĞRAFYA DERGİSİ 
3.2.1.7. ÇOCUK / ÇİZGİ ROMAN DERGİSİ 
3.2.1.8. ÇOCUK / ZEKA OYUNLARI DERGİSİ 
3.2.1.9. ÇOCUK / KİŞİSEL GELİŞİM DERGİSİ 
3.2.1.10. ÇOCUK / SANAT DERGİSİ 
3.2.1.11. ÇOCUK / EĞİTİM DERGİSİ 
3.2.1.12. ÇOCUK / HOBİ DERGİSİ 
3.2.1.13. ÇOCUK / DOĞA DERGİSİ 
3.2.1.14. ÇOCUK / ÇEVRE DERGİSİ 
3.2.1.15. ÇOCUK / İNANÇ DERGİSİ 
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ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA YAYINEVLERİNDEN 

KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
 

Nevzat SÜER SEZGİN 
Eğitimci-Özel Koru Anaokulu Kurucusu ve Yöneticisi 

 

Çocuk ve genç  penceresinden bakılınca günümüz dünyası alabildiğine zengin, ama bir o kadar 
karmaşık bir öğrenme ortamıdır. Bir yanda, bin bir çeşit yiyecek, giyecek,bin bir çeşit oyuncak, bin bir çeşit 
olay, bin bir çeşit kitap,diğer yanda savaşlar, ölümler, doğal afetler, açlıklar,yoksulluklar. 

Bir yanda doğruluk dürüstlük, çalışkanlık gibi erdemler, diğer yanda paranın ,silahın ve kasın gücüne 
olan tapınma.Çocuk intiharlarının, çocuk bombacıların, çocuk depresyonlarının katlanarak arttığı günümüzde  
çocukların zihinlerinde ve yüreklerinde oluşan   bu karmaşanın payı büyüktür. 

 Bence günümüzde çocuk ve gençlik edebiyatı hiçbir zaman olmadığı kadar önemli bir eğitim aracına 
dönüşmüştür. Sorumluluğu ve görevi her zamankinden büyüktür; çünkü  Lukens’inde dediği gibi“Edebiyat, 
okurda, yaşamın bir bütün ve anlamlı olduğu duygusunu yaratır.” 

 Çocuklarımıza ve gençlerimize  yaşamın bütünlüğünü, anlamını ve güzelliğini öğretebilmek ,onları 
yaşama sağlıklı bir gelişimle hazırlayabilmek için, edebiyat hiç vazgeçemeyeceğimiz ve çok özenli 
bakmamız gereken bir sanat ve bilim dalıdır. 

 Ancak bu çok değerli sanat ve bilim alanı, bir dizi sorunu içinde barındırmaktadır. Ülkemizde çocuk ve 
gençlik edebiyatı yıllardır inanılmaz bir aldırmazlıkla başı boş bırakılmış, adeta yok sayılmıştır.Ne zaman ki 
tüketim kültürünün doğal sonucu olarak çocuk kitaplarının kolay satılan bir ürün olduğu fark edilmiş, işte o 
zaman yayın anlamında bir patlama ile karşılaşılmıştır.Bu patlama zaten mevcut olan Çocuk ve gençlik 
edebiyatı sorunlarını, bir sorunlar yumağına dönüştürmekte gecikmemiştir. 

Bana göre çocuk edebiyatında ki  sorunların temel nedeni ,çocuğa kitapları sunan yetişkin dünyasının 
bireysel ve toplumsal sorumluluğunun farkında olmayışı ve ÇOCUK KÜLTÜRÜNÜ TANIMA 
EKSİKLİĞİDİR. 

 Çocukluk nasıl bir süreçtir? Çocuk gelişimi nedir? Nasıl oluşur?  Hangi süreçlerden geçer? Çocuklukta 
alınan travmalar, yetişkin olunca nelere dönüşür? Çocuklukta kazanılan doğru davranışlar nasıl yetişkinler 
oluşturur? vb. bir dizi soru ve yanıtları... yaklaşık 50 yıldır önemsenmemektedir. 

Elli yıl önceki çocuklar, yaklaşık yirmi, yirmi beş yıldır ülkemizde yönetenler veya yönetilenler olarak 
yaşamlarını sürdürmektedirler, 

Dolayısıyla bu temel nedenin doğurduğu sorunların birçok yan nedenleri kendiliğinden oluşmuş ve 
adeta kemikleşmiş, yeniden yapılandırılması çok zor bir hale gelmiştir. İlk akla gelenler eğitim sistemimizin 
kendisi, aile yapıları, toplumsal nedenler, yayınevleri, yazarlar, ressamlar, kitap evleri, edebiyat dergileri, 
gibi başlıklar altında irdelenmelidir. 

Ülkemizde yaşanan pek çok sorunda olduğu gibi çocuk ve gençlik edebiyatı sorunlarında da, sebepler 
sonuçları, sonuçlar sebepleri besler. Bu da karmaşık bir sorun yumağı oluşturur. Çocuk edebiyatı alanında 
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pedagojik formasyon sahibi, çocuk kültüründen haberdar eleştirmen yokluğu sorunların yok sayılmasını 
sağlamaktadır. Bu gün çocuk yazınında karşımıza çıkan  fiyat, pazar, görsellik,  konu, sözcük seçimi ve 
tümceler, düzeye uygunluk, anlatım, ileti ve dil sorunları çocuklarımızın gelişiminde bir kısır döngü 
yaratarak kendini tekrar etmekte, kuşakların kimlik oluşumunda adeta bir çığ etkisi yaratmaktadır. 

Türü ne olursa olsun biz yetişkinler tarafından yazılan, basılan, resimlenen, dağıtılan, her çeşit çocuk 
edebiyatı ürünü çocuklarımızın düşlerini yok etmemek, tersine beslemek durumundadır. Yetişkinlerin belleği 
ile çocukların düşlerini birleştirebilen çocuk edebiyatı eserlerinin ölümsüzlüğü bundandır.Çünkü insanın 
diğer canlılardan en büyük farkı düş kurabilme özelliğidir. 

 Tüketim kültürü  bütün silahlarıyla çocuk kültürünü yok etmekte; dolayısıyla insanlığın düşlerini 
çalarak,dilini bozarak,  sermayenin düşlerini  silahla, şiddetle, kanla gerçekleştirecek bireyler yaratmak için 
edebiyat gibi, sinema gibi en etkin sanatları kullanmaktan sakınmamaktadır. 

Bize düşen sorunlarımızı tek tek ele alıp nedenleri ve çözüm önerilerimizle birlikte önce tartışmak, 
sonra bu günümüz ve yarınlarımız için uygulamaya koymaktır.Unutmamalıyız  ki sorun nerede ve nasıl 
olursa olsun çözüme giden yol, sorunun varlığını kabul etmekle başlar. 

Bir bütün olarak edebiyatın, bilimsel ve sanatsal boyutlarda ahlaki ve toplumsal bir sorumluluğu 
vardır.Edebiyat kamusal alanda ,hem bir bilim dalı, hem de bir sanat dalı olarak  her yaşta insan için 
sanıldığından daha etkindir..Bir insan ister yazar olarak, ister editör olarak, ister danışman olarak, ister 
yayınevi patronu olarak, ister dizgici olarak bir biçimde edebi eser üreten konumundaysa; o insanın sahip 
olduğu ahlaki değerler yaratılan ürüne yansımaktadır.Edebiyatın her alanında  ortaya çıkan ve okuyucusuna 
ulaşan ürün,onu üretenlerin sahip oldukları etik değerlerin bütünselliği oranında, hedef kitlesine 
ulaşabilmektedir. 

Kamuoyuna yönelik tüm söylemlerde, bu söylemleri gerçekleştirme ve bir sunuma dönüştürme işini 
üstlenen tüm kişi ve kurumların belirlenmiş etik değerleri, onların ahlaksal ve toplumsal sorumluluğudur. 

Ancak konu ÇOCUK ve GENÇLİK EDEBİYATI ise, yani ürünün hedef kitlesi çocuklar veya gençler 
ise, bu sorumluluk çok daha fazla düşünülmesi, irdelenmesi gereken bir niteliğe bürünür. 

Çünkü yetişkin dünyasının “çocuk” ve “genç” diye tanımladığı varlık, “Kitap” diye tanımladığımız 
üründen en kolay, en hızlı etkilenen gelişmekte olan bir varlıktır. 

Çünkü onlara sunduğumuz kitaplardan, bilişsel, dilsel, sosyal, duygusal, bedensel gelişim boyutlarında 
olumlu ve olumsuz etkilenmelere açıktırlar. 

Çünkü okudukları kitaplar cinsel kimlik gelişimleri üzerinde sanıldığından daha fazla etkilidir. 

Çünkü hepimiz biliriz ki çocukluğumuzda ve gençliğimizde okuduğumuz kitaplar, şimdiki yetişkin 
kimliğimizi oluşturan yapı taşlarının en renkli olanlarındandır. 

Çünkü tüketim kültürünün etkisi altında, tüketirken, tükenen çocuklarımızın ahlaksal ve toplumsal 
sorumluluğun bilinciyle çalışan Çocuk edebiyatı ekiplerine ihtiyacı vardır. 

Sorunları çözmenin en kolay yolu, NEYİ? NASIL? Yaptığımızda, NE GİBİ sonuçlar doğurabilir? 
sorularını kendimize sormaktan geçmektedir. 

Bu bildirinin çerçevesi içinde yayınevlerinden kaynaklanan sorunlar: 

-Pek çok yayınevinin (özellikle matbaa sahibi olanların) çocuk kültürünü tanımadan,kim için ne 
ürettiklerinin farkında olmadan bu işe kalkışmış olmaları.                         

Ürünlerinin kalitesinden daha çok kazanca önem vermeleri.  

Az maliyet,çok kazanç kriterinin yayınevinin misyonuna egemen olması. 

-Yayınevi çalışanlarının ve sahiplerinin ulusal ve evrensel çocuk edebiyatı hakkında bilgi eksikliği.  

 374



-Yayınevi ekiplerinde pedagojik formasyona sahip danışmanlar ve editörlerin bulunmaması. Çocuk 
edebiyatı kapsamı içinde yaşamla ilgili yanlış bilgi ve ileti  sunan yapıtların sayısındaki artış. 

- Ticari kaygılarla kitabın hangi yaş grubunu hedeflediğini belirtmeme ya da çok geniş bir yaş  dilimini 
hedef gibi gösterme. 

-Her ünlü yazarın çocuklar için yazabileceğini sanma yanılgısı. 

-Yabancı yayınları taklit (çoğunlukla çok kötü bir biçimde).  

-Çevirdikleri kitapların hedef kitlesi olan çocukların ve gençlerin gelişim süreçleri algılama ve 
anlamlandırma düzeyleri  hakkında hiç bir bilgi birikimi  olmayan, dilimizi rasgele kullanan çevirmenlerle 
çalışmanın yarattığı sorunlar… 

-Yazın dilinin, görselliğe uygun ve ÇOCUĞA GÖRE oluşturulamaması. 

-Hedef kitlesi çocuklar olan ürünün konu, içerik ve iletilerinin seçiminde oluşan  korkunç karmaşa.  

Özelikle ŞİDDET ve KORKU kültürünün oluşmasına katkı koyan yapıtların çoğalması. 

-Bilhassa çocuk ve gençlik dergileri aracılığıyla popüler kültürün körpe zihin ve yüreklerde 
yerleşmesine katkı koyma çabalarında artış. Dergileri uluslar arası sermayenin reklam alanı olarak kullanma. 
Dolayısıyla çocuklarda ve gençlerde üretmeden tüketme ve tüketimin sonsuz hazzını isteme arzusunu 
körükleme. 

Vahşi kapitalizmin emrinde “ yap” denileni yapan, “al “denileni alan, düşünmeyi, duygularını 
yönetmeyi öğrenmemiş bencil, nevrotik, yalnız bireylerin gelişmesine uygun bir yayın politikası. 

-Yayınevi sahibinin veya sahiplerinin politik veya dini ideolojilerini didaktik bir biçimde çocuklara   
aktarma çabaları. Günümüzde her çeşit politik akım kendi değerleri ve hedefleri doğrultusunda (Dünya 
çocuk klasiklerini bile değiştirme cesareti göstererek) binlerce çocuk ve gençlik kitabı, dergisi 
yayınlamaktadır. En bilimsel doğrular bile dinlere dayandırılarak çarpıtılmakta ve çocuk-gençlik edebiyatı 
gelecekte din temelli yönetim anlayışına sahip bireyler yaratmanın aracı olarak kullanılmaktadır. Yirmi 
birinci yüzyılda emperyalist vahşi kapitalizm özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde zihinleri işgal 
ederek, düşünme ve hissetme becerilerimizi küçücük yaşlardan itibaren kendi emellerine uygun bir biçime 
dönüştürerek yönlendirmektedir. 

Bu dönüşümün sonunda gelişmekte olan yeni kuşaklar bağımsızlık, laiklik, emeğe saygı,eşitlik, doğayı 
bütünüyle sevme, kendisi, ailesi, ülkesi için çalışma, üretimin hazzı, dayanışma gibi Cumhuriyetimizin temel 
değerlerinden gittikçe uzaklaşmaktadırlar… Mustafa Kemal Atatürk’ün en temel ilkesi olan “Yurtta barış, 
dünyada barış” için gelişen kuşakların yerini, etnik veya dini nedenlerle birbirine düşman, şiddet yüklü, köle 
ruhlu, savaşçı kuşaklar almaya başlamıştır. 

Bu durum uluslar arası silah ve uyuşturucu tacirlerinin sermayelerine sermaye katmaktan başka hiçbir 
işe yaramayacak ve genç cumhuriyetimizin temelleri  sarsılacaktır.       

-Yayıncılık sektörünün kurumsallaşamaması ve korsan yayıncılık. 

 Ülkemizde gerek yasalar, gerekse çalışanlar ve sermaye açısından yayıncılık henüz sağlam temeller 
üzerine oturabilmiş bir sektör durumunda değildir. Bu kuralsızlığa rağmen piyasaya her gün yeni 
yayınevlerinin katılımı, küresel sermaye ile ortaklıkların gelişmesi ve bandrol yasasına rağmen korsan yayın 
sorununun çözülememesinin yarattığı sorunlar birbirini doğurmakta, birbirine eklenerek yeniden 
üremektedir. 

-Fiyat politikalarındaki tutarsızlık, Yayınevinin misyonuna, sermaye ve rekabet gücüne, ürününün 
kalitesine, ekip yapılanmasına, bürokratik ilişkilerine, ahlaki değerlerine ve pazarlama taktiklerine bağlı 
olarak çok değişen kitap ve dergi fiyatlarının tüketiciyi yanıltmasından kaynaklanan sorunlar.  

 -Dağıtım ve pazarlama sistemlerindeki yapılanma. 
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Sattığı malı tanımayan pazarlamacılar, kitapevi çalışanları, okullardaki bazı yöneticiler, müfettişler veya 
öğretmenler, camilerdeki bazı imamlar aracılığıyla pazarlama ve promosyon sistemlerinin yarattığı sorunlar 
hem nitelikli kitapların çocuklara ve gençlere ulaşmasını engellemekte hem de yeni sorunların doğmasına 
neden olmaktadır. 

- Haksız rekabet 

MEB ve Kültür bakanlığıyla iyi ilişkiler içinde olan yayınevlerinin 100 temel eser olayında çok açık bir 
biçimde gördüğümüz gibi pazara egemen olmasının doğurduğu sorunlar. 

Özerk çalışan yayınevleriyle, MEB ve Kültür Bakanlığı yayınevleri arasında, yine özerk yayınevleriyle 
arkasına büyük holdinglerin bankalarını, vakıflarını almış olan yayınevleri arasındaki haksız rekabetin 
doğurduğu sorunlar. 

Sorumlu çocuk ve gençlik yayıncılığının gereği olan uzman kadroyla  (Çizer, metin yazarı, mütercim, 
pedagog, eğitimci, editör, grafiker) ve kaliteli malzemeyle çalışmanın gittikçe zorlaşması sorunu. 

Çocuk ve gençlik edebiyatı piyasasında liberal ekonominin temel değerlerini genç zihinlere aktaran  
yayın politikalarının yaygınlaşması tehlikesi.     

-Çocuk kitabı yazarlarının ve çizerlerinin emeğine saygısızlık. 

Yazara ve çizere ısmarladığı eseri basmaktan son anda vazgeçen, 

Küçük değişiklikler yaparak sözleşmesi bitmiş yayınları durmadan basan kendi yazarına korsanlık 
yapan, 

Yazarıyla mahkemelik olmuş (üstelik ilerici geçinerek),  

Yazarın ya da çizerin telif haklarını vaktinde veya hiç ödemeyen, 

Yazarlarını bir sandviç karşılığında okul okul dolaştırarak yapılan satıştan hiçbir pay vermeyen, üstelik 
bin bir çeşit okul yöneticisiyle muhatap edip, çok kırılabilecekleri ortamlardan koruyamayan, yaratıcılarına 
ve yaratıcılığa saygısız yayınevlerinin yarattığı sorunlar. 

Bu sorunların sonunda kaliteli çocuk edebiyatçılarındaki motivasyon düşüklüğü. 

-Türü ne olursa olsun çocuklara sunulan her çeşit edebiyat yapıtında  görsel  anlatım sorunları : 

 Kitap boyutlarının hedeflenen yaş grubuna uygun seçilmeyişi. Küçük yaştaki çocuklara büyük 
boyutlu kitapların yapacağı olumlu etkinin farkında olamayış. 

 Kitap kapağı: 

Rasgele  ve karmaşık hazırlanma. 

Kapak da kullanılan renklerin uygunsuzluğu. 

Kapak resmi ile kapaktaki yazının uyumsuzluğu. 

Kapak da resim ya da fotoğrafla anlatılanın, kitabın içeriğiyle farklılığı.. 

Çocukların artık kanıksadığı çizgi film jeneriği tarzında kapaklar. 

Kapak kağıdının yanlış ve özensiz seçimi. 

Kapak sırtında boşluk. 

Kapak yazılarında çocuksu olmak özentisiyle yapılmış dil kurallarına aykırı yazılar.(ters harfler gibi) 

Kapağa, yazar ve yayınevi isimlerinin gereğinden fazla büyük,ya da küçük yerleşmesi. 
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Kitabın hangi yaş grubuna seslendiğinin belirgin olmayışı. 

Arka kapak da çocukların ilgisini dağıtacak uzunluk da yazar özgeçmişleri, ya da kitap hakkında 
yazılanlar. 

Kötü ve dayanıksız ciltlemeler. 

 İç resimleme: 
Resimlerin kitaba uygunsuz yerleşimi. Konu ve kurgu ile resimler arasında kopukluk.(anlatımdan önce 

veya sonra.) 
Resimlerdeki karakterlerin, mekanların anlatılanlara uymayışı. 
Kullanılan renklerdeki uyumsuzluk. Renklerin çocukların psikolojik gelişimlerine yaptığı etkiler 

hakkında bilgisizlik. 
Çizimlerin birbirine benzerliği. 
Çocuk kahramanların yüz ifadelerinde standart bir çizim. 
Çocuk ve yetişkin kahramanların ,giyim kuşamlarında aynılık. 
Karikatür, resim arası  ama ikisi de olamayan illüstrasyonlar. 
Karmaşık , renksiz ,çocuk dünyasına yabancı karanlık çizimler. 

Çok klasikleşmiş bebeksi çizimler. 

 Yazı tasarımı ve karakter seçiminde,.satır  uzunlukları,satır araları,kelimeler ve harfler arasındaki 
boşluk seçimlerinde,  hedeflenen yaş grubuna uygunsuzluk. 

Yazı ile fon arasındaki estetikten uzak yerleştirme. 

 Kullanılan baskı tekniklerinde özensizlik. 

 Ucuz maliyet uğruna kötü kağıt ve karton kullanımı. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 

Elbette en temel çözüm önerimiz Cumhuriyet değerlerini benimseyen bir eğitim sisteminin yeniden inşa 
edilmesi için gerekli siyasi yapılanmanın oluşmasıdır. 

Ancak bu bildiride anlattığımız çocuk ve gençlik edebiyatında yayınevlerinden kaynaklanan sorunların 
çözümü için, hiç vakit kaybetmeden yapabileceğimizi düşündüğümüz çözüm önerilerimiz aşağıda 
belirtilmektedir: 

- Özellikle çocuk ve gençlik dergileri başta olmak üzere, ülkemiz çocuk ve gençlik edebiyatı 
yayınlarının içeriği, dili, iletileri, biçemleri, konuları, bu yayınlardan kuşakların nasıl etkilendiği gibi 
konularda araştırmalar yapılması. 

Yapılan araştırmaların kitle iletişim araçlarıyla halka duyurulması. 

Kılavuz metinler hazırlanması. 

Bu konuda eğitimle ve edebiyatla uğraşan STK’lere ve üniversitelere çok iş düştüğüne inanıyorum. 

-Üniversitelerimizde çocuk ve gençlik edebiyatı ile ilgili bölümler açılması. (Eleştirmen, yazar, çizer, 
grafiker vb. meslek dallarının oluşması için çabalar harcanması.) 

Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitim programlarında öğretmen adaylarına çocuk-gençlik edebiyatı ile 
ilgili dersler konması, öğrencide okuma alışkanlığı ve seçme yetisi geliştirme tekniklerinin öğretmenlere 
öğretilmesi. (Okul öncesinden başlayarak) 
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Mevcut yayınevlerindeki grafiker, pazarlamacı, dağıtımcı, kitapevlerindeki tezgahtar v.b. işleri 
yapanlara çocuk kültürü ve çocuk-gençlik edebiyatı hakkında seminerler düzenlenmesi. STK’lerin bu 
konuyu bir sivil toplum görevi olarak ele alması, akademisyenlerden, eğitimcilerden, pedagoglardan destek 
istemesi. 

Çalışma alanı eğitim ve edebiyat olan bütün sivil toplum kuruluşlarında çocuk ve gençlik edebiyatının 
ülkemiz geleceğiyle ilgisinin öneminin vurgulanması, siyasi partilerin programlarında çocuk ve gençlik 
yayınlarıyla ilgili politikalarını belirtmeleri için talep yaratacak kitleler oluşturulması. 

-Anne ve babalara çocuk ve gençlerin gelişiminde kitabın olumlu ve olumsuz etkilerinin öneminin iyi 
anlatılması. Anne ve babayı bu konuda bilinçlendirme. 

Özellikle okul Aile birlikleri ve Okul koruma dernekleri aracılığıyla bu bilinçlendirmeyi yüz yüze, 
somut kötü örnekleri ve iyi örnekleri göstererek yapabilmenin yollarını arama. Fuarlarda, şenliklerde geniş 
halk yığınlarına bu konuda bilgi aktaracak etkinlikleri çoğaltma. 

Yerel ve ulusal medyadan (Özellikle televizyondan) anne baba eğitim programları talep etme. 

-Çocuk ve gençlik edebiyatı yazanların ve çizenlerin haklarını koruma, kendilerini geliştirme, çok hızlı 
değişen çocuk ve gençlik kültürünü yakından izleme, kendi aralarında örgütlenme ve yayınları okuma 
eleştirme, niteliksiz yayınları bireysel veya örgütsel bazda deşifre etme gibi çok temel sorumluluklarını 
yerine  getirmeleri. 

-Haksız rekabet karşısında gerekirse nitelikli ama küçük işletmeleri birleştirerek güçlenme. 

-Annelere, babalara, eğitimcilere, medya çalışanlarına nüfusunun yüzde ellisi çocuk ve genç olan 
ülkemizde edebiyatı dizilerin ve çizgi filmlerin senaryoları olarak algılayan bir kuşağın hızla büyümekte 
olduğunun ve bu gidişin nelere mal olacağının iyi anlatılması, medyadan nitelikli çocuk edebiyatının tanıtımı 
için talepte bulunan bir yetişkin bilinci yaratılması. 

Dayatmacı, listeci, ezberci zihinler ve katı yürekler yerine yaratıcı, yapıcı, sorun çözücü  zihinler ve 
cumhuriyet değerleriyle donatılmış barışçıl yürekler için edebiyatın hem bir bilim dalı hem de bir sanat dalı 
olarak çocuk ve gençlerin kimlik gelişimindeki etkinliğinin bilincinde olan,ekiplerini bu değerlere uygun   
kuran  yayınevlerini (sayıları az da olsa) desteklemek. 

Bu bildiriyi yazarken önerdiklerimiz ve aklımıza gelmeyen bin bir çeşit çözüm önerisi üzerinde sürekli 
ve hep birlikte kafa yorarak tartışmak. Çözüm önerilerimizi yaşama geçirecek olan eylemleri başlatmak, 
çocuklarımızı ve gençlerimizi layık oldukları edebiyat ürünlerine kavuşturacak saygın yayınevleriyle, sivil 
toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, yazarlarımızın ve eğitimcilerimizin kısacası, tüm yetişkinlerin 
işbirliği ve dayanışma içinde olmaları birincil görevlerimizdendir. 
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ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA UZMAN YAYINCILIK 

KAVRAMI 
 
 

Mine SOYSAL 
Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni- Yazar 

 

Çocuklar ve gençler için Türkiye ve dünya edebiyatından özenle seçtiği kitapları, titiz bir editörlük 
çalışmasıyla yayımlayan Günışığı Kitaplığı 10. yılını kutluyor. Yayınevinin bu sürede yayımladığı her 
kitapla örneklediği çocuk ve gençlik edebiyatına yaklaşımı ve giderek farklılaşan deneyimi, ülkemizde bu 
alandaki uzman yayıncılık kavramına ışık tutuyor.  

Başlangıçta bizi yönlendiren en temel bilgi, çocuk kitapları yayımlamanın, yetişkinler için kitap 
yapmaya benzemediği; bunun çok daha zorlu bir iş olduğu gerçeğiydi. Çünkü bu kitapların hedef kitlesi, 
çocuktu. Her çocuk, çok sevdiğimiz ama hiç bilmediğimizdi. Her çocuk, yaşamayı henüz öğrenen, değerli 
yeni birer bireydi. Sırf bu yüzden, yetişkinlerden çok daha incelikli, ayrıntılı ve dengeli davranılmayı; basit 
ve sığ kitaplar yerine, incelikli ve derin kitapları hak ettiklerini düşünüyorduk. Yayıncılığımızın, okuyucunun 
doğrudan alıcı olamadığı bu tek alanında, bu anafikirle, hızlı, sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemek 
zorundaydık. Bir yandan da dünyada olup bitenleri izliyorduk. Çocuk ve gençlik edebiyatında Batı’da 
alınmış çok önemli bir yol vardı; bu deneyimi başarıyla değerlendirmek zorundaydık. “Harry Potter” ve 
“Yüzüklerin Efendisi” gibi okunma rekorları kıran çok sayfalı kitap/dizilerin, gerek iç/edebi gücü, gerekse 
dış/pazarlama gücü etkilerini enine boyuna tartıştık.  

Batı dünyası, kütüphanelerini kuralı yıllar olmuştu. Batılı insan çok uzun zaman önce, bugün çoğu 
insanın büyük marketlere ya da alışveriş merkezlerine girip çıktığı sıklıkla kütüphanelere gidip gelmeye 
alışmıştı. Onlar için, kitaplar nasıl kullanılacağı çok iyi bilinen birer ihtiyaç eşyası, okumaksa yaşamın en 
doğal hallerindendi. Batının kitap ve okuma kurgusunun temelinde yatan, ocak (şömine) başında ya da 
yemek sofrasında toplanan aile bireylerinin anlattığı öykülerdi. Öyküler, buluşmaları ve toplumsal coşkuyu 
taçlandıran en değerli öğeler olarak her fırsatta kullanılıyordu. Okumanın en güçlü biçimlerinden biri olan 
sözlü anlatım, daima en büyük edebiyat yayıncısı da oldu. Sözlü anlatım geleneği bizim kültürümüzde de 
önemliydi; ama bizde bir yandan da “büyüklerin yanında küçüklere söz düşmez” ve “sofrada konuşulmazdı”. 

Yine de bu ülkede bizim gibi şanslılar da yok değildi. Edebiyatımızın güçlü geleneğini soluyarak 
büyüyen; anadilini, usta yazarlarımızın ve şairlerimizin eserlerini okuyarak öğrenen bizler aynı zamanda 
onları okuyarak ülkemizi, dünyayı ve insanları da sevmiştik. Kısacası biz, edebiyatın tadına varılabilecek en 
değerli süreçlerden birinin 10-14 yaşları olduğunun pekâlâ farkındaydık.  

Ancak, bizim okurlarımızın anne ve babaları, hatta (ne yazık ki) öğretmenleri bile kitap okumuyordu. 
Kendileri okumuyor; ama çocuklarının/öğrencilerinin gösterdikleri her kitabı hemen okumasını istiyorlardı. 
Üstelik, okunsun diye verilen kitapların büyük çoğunluğu, son yirmi yıldır eğitim kitapları yayıncılığının 
özensiz ve ticari yaklaşımıyla örselenmiş, hatalı işlerdi. Gerçekten trajik bir ikilemdi bu.  

Bütün bunları düşünmek, ayırdına varmak, farklılıkların hangi noktalarda belirlenmesi ve yaratılması 
gerektiğine ışık tutan önemli ipuçlarıydı. İç ve dış koşulların, çocuk ve gençlik yayıncılığının profesyonel 
aşamalarını olumlu ya da olumsuz nasıl etkilediğini araştırdıktan sonra, adım adım yol aldık. 
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Yayınevinde olup bitenler  

Edebiyat yayıncılığında uzmanlığın yaş ayrımı yoktur. Ortaya konan ürün kitap olduğunda, edebiyatın 
estetik ve biçim gibi kendine özgü verilerini de, ticari duruşu ve tanıtımı gibi pazarlama verilerini de ele 
alırken, yetişkin kitabı, çocuk kitabı diye bir ayrım söz konusu edilemez. Her iki grupta da eşit değerler ve 
koşullar işlemek zorundadır. Ürün öncelikle edebiyat eseri olmalıdır, en yüksek kalitede ve biçimde 
üretilmelidir, en çok sayıda insan tarafından okunmalıdır. Bu nedenle çocuk ve gençlik edebiyatını aslında, 
çocukların ve gençlerin de ilgiyle, zevkle okuyabildikleri edebiyat olarak tanımlamak daha doğrudur. Bir 
başka deyişle, bu edebiyatta okur yaşının yalnızca alt sınırı belirlenebilir; üst sınırı yoktur. 

Çocuklar ve gençler için kaleme alınmış bir metnin edebiyat eseri olup olmadığını, yazarın dilsel, 
anlatımsal, düşsel ve kurgusal ustalığının yayımlanarak geniş kitlelere sunulabilecek yeterlikte olup 
olmadığını belirleyen, editörlüktür. Yetişkin kitaplarının editörü hazırladığı ürünü, yetişkin okurun 
“büyümüş, deneyim kazanmış” eleştirel gözüne sunar.  Oysa, çocuk kitabı hazırlayan bir editörün işi bu 
anlamda çok zordur. Çünkü o diğer meslektaşının tersine, okuru adına büyük bir sorumluluk üstlenir. Onun 
yayına hazırlayacağı kitap, okurunu ya başka kitapları da okumaya yüreklendirecektir ya da eline kitap 
almamak noktasındaki ısrarını haklı çıkaracaktır. Bu durumda çocuk ve gençlik kitapları editörü, farklılaşmış 
birikimi ve deneyimiyle yönlendiren ama özgür bırakan, etik değerlere dikkat çeken ama sansürlemeyen, 
önden giden ama izini belli etmeyen olmak zorundadır. Tamamladığı ayrıntılı, zor ve uzun metin 
çalışmasının sonunda editör artık, metnin hak ettiklerini de, ihtiyaçlarını da yazarından daha profesyonel bir 
dille ifade eden, koruyan ve etkisini artırmayı başarandır.  

Ülkemizde çocuk ve gençlik yayıncılığı alanında editörlüğün birincil önemini mutlak kılan etkenlerin 
başında, her isteyenin çocuk kitabı yazabileceğine inanması geliyor. Ülkemizde sanılanın tersine, çocuklar ve 
gençler için yayımlanabilir nitelikte edebiyat kitapları yazmak, hiç de kolay bir iş değildir. Her ay 
yayınevimize ulaşan sayısız dosyanın sahiplerinin aslında kitap okuru bile olmadığını; çocuklara ya da 
gençlere yazmak hakkında hiçbir fikre sahip bulunmadığını ve bundan sonra da bulunmayacağını fark etmek 
çok endişe vericidir. İnsanların sadece anne baba ya da öğretmen oldukları için; sadece işsizlikten ya da can 
sıkıntısından çocuklar için kitap yazabileceklerine inanmaları saçmadır. Sözde mükemmel öykülerin içine 
biraz orman, biraz kar, biraz kuş, biraz arkadaş; biraz nine, dede, kardeş; araya birkaç okul anısı, yoksulluk 
esintisi, en kullanılmışından cinler, periler, devler katarak ortaya çıkması mümkün değildir. Yalnızca “yaptı”, 
“gitti”, “geldi”, “dedi”, “şaşırdı”, “sevindi” gibi birkaç yüklemle kısa cümleler kurarak, parmak sallayarak ya 
da “iyi” kahramanların ağzından nutuklar attırarak basit “mesajlar” veren metinler çocuk kitabı olarak 
yayımlanamaz.  

Çocuk ve gençlik kitapları yazarı olmak isteyenler, daha en başından zor olanı seçtiklerini bilmelidirler. 
Çünkü çocuklar için yazmak; araştırmak, gözlemlemek, kurgulamak, beğenmemek, tekrar tekrar yazmak ve 
en yetkini yazana dek yeterli bulmamaktır. Dolayısıyla Günışığı Kitaplığı, bu zahmetli yazma ve yayına 
hazırlama sürecine başarıyla katılan değerli yazarlarının maddi manevi temsillerini ve yasal haklarının 
öncelikle korunmasını uzman yayıncılığın temel koşulu olarak görüyor.  

Çocuk kitaplarının en yüksek kalitede üretilmesini belirleyen önemli etkenlerden biri, resimlenmesidir. 
8 yaş üstü bir kitabın resimli olup olmayacağına editörlük karar verir. Resimlenmesine karar verilen bir 
kitabın yayına hazırlık sürecinde aynı zamanda hangi karakterlerin, hangi halleriyle, hangi noktalarda, nasıl 
gösterileceğine ilişkin notlar da ortaya çıkar. İllüstratörün seçilmesi, çalışmanın belirlenen ihtiyaçlara uygun 
kılınması ve en yetkin biçimde sonlandırılması editörlüğün yetkisindedir.  

3-8 yaş geniş aralığında okunan renkli resimli kitaplarsa, bambaşka bir yaklaşımı işaret eder. Ülkemizde 
özellikle üniversitelerin sanat bölümlerinde sıklıkla tez konusu olan resimli kitaplar, bütün dünyada da 
olduğu gibi küçüklerden çok büyükleri etkilemeye yönelik gibidir. Zaten sayıları çok kısıtlı olan nitelikli 
örneklerin büyük kısmı, genel anlamda resim sanatının estetik derinliğinin, renksel-biçimsel alegorilerin ve 
farklı grafik anlayış ve üslupların serbestçe kullanıldığı deneysel birer albüm niteliğindedir. Dolayısıyla 
yetişkin gözünde büyük beğeni toplayan bu tür olumlu örneklerin hedef yaş grubuyla buluşma yeteneği dar 
ve zayıf olabilmektedir. 

Çocuk kitaplarının en yüksek kalitede üretilmesi için bir başka önemli etken de grafik seçimlerdir. 
Grafik atölyesi, kapak tasarımından sayfa düzenine, renk ayrımından cilde kadar her noktada editörlüğün 
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yönlendirmesi ve denetimiyle çalışır. Bu alanda bireysel şovlara, içerikle ilgisi olmayan gösterimlere 
kesinlikle yer yoktur. Kitap, yaş grubunun ve içeriğinin gereksinimleri doğrultusunda şeffaf ve yalın bir 
parlaklığa sahip olmalıdır. Her kitabın editöryel çalışmasıyla eşzamanlı başlayan satış ve pazarlama planı bu 
aşamada farklı bilgiler vermelidir. Çünkü her türlü grafik seçim, okurun kitapla yakınlaşmasını sağlayacak 
ilk izlenim açısından çok önemlidir. Ancak yine de, bir edebiyat kitabından beklenen asıl kalıcı ve güçlü 
etkinin, metnin satır aralarında gizlendiği unutulmamalıdır.  

Bu aşamadan sonra kitabın yolu, yayınevinin koruyucu alanının dışında seyreder. Renk ayrımı, baskı, 
cilt gibi üretim aşamaları kadar dağıtımı, tanıtımı, eleştirisi gibi satış-pazarlama aşamaları da pek çok açıdan 
ayrıntılı başka değerlendirmelerin konusudur.  

Yaş grupları ve gerçeklik  

Çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncılığında, en çok kullanılan, sürekli güncellenmesi gereken ve ne yazık 
ki, günümüzün okuma gereksinimleri açısından en az araştırılan kıstaslar sarmalı, yaş gruplarıdır. 
Yayınevimizin ilk yıllarında en çok tartıştığımız noktalardan biri, gelişmiş ülkelerdeki profesyonel kıstaslarla 
ayrılmış yaş gruplarının kendi ülkemizdeki karşılıklarını kurgulamaktı. Kitap okumanın olağan sayıldığı 
toplumlardaki yaş grubu ayrımlarının ve sınırlarının; henüz ancak “ilerde”, “günün birinde” kitap okumasını 
düşleyebildiğimiz bizimki gibi bir ülkede aynen işlemesi elbette mümkün değildi. Biz, kendi gerçeklerimizi 
doğruya en yakın boyutlarıyla anlamak ve ifade etmeye odaklandık.  

Sonunda, kitapla ve okuma eylemiyle farklı ihtiyaçlarla, ama değişik biçimlerde ilişki kuran üç ana grup 
belirledik: Şanslı azınlık 3-8 yaş küçükler için İlk Kitaplar, okumayı öğrenmenin coşkusuyla kitaplara yakın 
davranan 8-12 yaş çocuklar için Çocuk Kitaplar ve ergenlik süreciyle birlikte, önce kitaplardan vazgeçen 12-
17 yaş gençler için Genç Kitaplar. Belirlediğimiz diğer bir gerçeklik de, bu üç ana grubun her birinin kendi 
içinde farklı okur tiplerini ve eğilimlerini barındıran alt ve üst gruplardan oluşmasıydı.  

İlk Kitaplar (3-8 yaş): Ülkemizde yalnızca şanslı bir azınlık tarafından kullanılan 3-8 yaş İlk Kitaplar, 
genel anlamda metin-resim dengesinin gözetildiği kitaplardan oluşur. Eğlenceli aktivitelerle okumaya 
özendiren özgün kitaplar bu grupta özel bir yere ve öneme sahiptir. İlk Kitaplar’ın alt grubunu 3-6 yaş 
okulöncesi çocuklar, üst grubunuysa okumaya yeni başlamış 7-8 yaş çocuklar oluşturur. 3-6 yaş için 
hazırlanan resimli kitaplar, okulöncesinde büyüklerin metinlerini seslendirdiği, küçüklerin resimlerini 
seyrettiği görsel-işitsel özel bir okuma deneyimi sunarak aile içi iletişimde harikalar yaratabilme ayrıcalığına 
sahiptir. Yine bu grup, ilköğretime başlayan 7-8 yaş çocuklar için kendi başlarına okuyabilecekleri ilk 
kitaplar olarak yeni bir işlev kazanırlar. 7-8 yaş çocuklar için işlevsel önemdeki kitaplar, resimli dizilerdir. 
Günlük yaşama ilişkin pratik ipuçları veren sıcak temalarıyla, ortalama 64-80 sayfalık bu kitaplarda siyah-
beyaz resimler önemlidir. Görsel seçimleriyle de kolay okunabilen diziler, okumayı öğrenmeye çalışan 
çocuğu hızlandıran, onu uzun metinleri okumaya özendiren davetkâr kitaplardır.  

İlk Kitaplar ülkemizde, hem aile hem eğitimci tarafından en az kullanılan ve ne yazık ki, belki de 
dünyadaki en kötü örneklerinin üretildiği grubu oluşturur. Telif yasası olmayan İran’ın bile bu grup 
kitaplarda katettiği yol kıskanılacak yetkinliktedir. Gerek öykü gücü ve resim estetiğiyle, gerekse kaliteli 
tasarımı ve baskısıyla yüksek maliyetli bu grup, toplumsal olarak hem anaokulu eğitimine hem de kitaba 
uzak durma tavrımız nedeniyle son derece kısıtlı bir çevrede kullanılıyor. Az kullanılmalarının bir başka 
önemli nedeni de bu kitapların aileyi ya da öğretmeni çocukla bire bir iletişime girmeye, farklı düşünsel ve 
duygusal paylaşımlara zorlaması. Bu grubu çocuklarıyla kullanabilen ailelere baktığımız zaman gelir ve 
eğitim düzeylerinin yüksek olduğunu görmemizin nedeni budur. Bu gruptakiler, çocuğun eline tutuşturup, 
onu kendi haline bırakabileceğimiz kitaplar değildir. Oysa, ülkemizdeki yaygın kitap kullanma/önerme 
amacı ve beklentisi budur.  

Çocuk Kitaplar (8-12 yaş): İlköğretim çağında, hızlı okuma becerisi kazanmış 8-12 yaş arasındaki 
çocuklar için hazırlanan Çocuk Kitaplar ana grubumuzda uzun metinler ağırlık kazanırken, az sayıdaki 
resim, daha çok destekleyici ve soluklandırıcı bir işlev üstlenir. Bu grup, akıllı ve eğlenceli kurguların öne 
çıktığı içerikleriyle, çarpıcı kapak ve sayfa düzenleriyle çocukların okuma isteğini ve hızını en yüksek 
düzeye çıkarmayı amaçlar. Çocuk kitaplarının alt grubunu oluşturan 8-10 yaşlar, okumayı öğrenmenin 
verdiği büyük bir coşku ve sevinçle bir yandan dizi kitapları bir yandan da öykü kitaplarını baş tacı eder. Üst 
grubu oluşturan 10-12 yaşlarsa, daha cesur adımlar atarak ilk roman okuma denemelerini yapar. Bu iki grup, 
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okuma hızlarından hoşlandıkları temalara, algılama becerilerinden sözcük belleklerine kadar temel birçok 
noktada farklı davranabilir.  

Çocukların kitap okumayan bireyler olmasını sağlayan yüzde yüz hatalı sollamalardan biri, işte bu 10-
12 yaş aralığında yapılıyor. Ülkemizde bu durumda kaza kaçınılmazdır! Kazayı hafif atlatanlar, 12 yaş 
sonrasında az da olsa kitap okumayı sürdürüyor; ama ağır yaralananlar kitap okumaktan kesinlikle 
vazgeçiyorlar. Dolayısıyla bu aşamada, zorunlu okuma kavramını yaratan eğitim materyali kitaplarla, 
bireysel zenginleşmeyi, gelişmeyi ve farklılaşmayı sağlayan kişiye özel okuma alışkanlığına neden olacak 
edebiyat kitapları arasına kalın bir çizgiyi ilk ve son kez çizmek kaçınılmazdır. Kullanıcısıyla farklı ilişkiler 
kuran eğitim amaçlı kitaplar yayıncılığın bambaşka dallarını oluşturur. Bizim deneyimimizse, çizginin 
edebiyat kitapları tarafında yayılır ve berraklaşır. Çocuk bireyin o günkü aklı, sezgileri ve duyguları 
elverdiğince okumayı deneyebileceği ve bu denemeden başarılı bir sonuçla çıkabileceği edebiyat kitaplarının 
eğitime yalnızca dolaylı etkisinden söz edilebilir. Çünkü edebiyat, eğitimin rutin ve didaktik akışına sahne 
olan otoyolların yanında, dere boylarından, köylerden, çarşılardan, kısacası yaşamın içinden geçen şose 
yollardır. Gündelik yaşamın renksizliği içinde yoksullaşan duyguları dirilten, benliği tazeleyen en değerli 
kaynaklardan biridir.  

Ailelerin ve eğitimcilerin kitapla doğal, güncel ve gerçek bir ilişkisi olmaması, çocuğun en temel hakkı 
olan kitap okuma, seçme ve edinme özgürlüğünü bütünüyle kısıtlayacak güçte olumsuz bir etkendir. Ama 
yine de dış etkenler sonucunda çocuğun okuması gerekmişse, bu kez büyükler kitapları, çocukları kendi 
amaçları doğrultusunda yönlendirecek, onları biçimlendirecek birer araç olarak kullanmak isterler. Çocuk 
eğer okuyacaksa, o kitaptan bir şeyler öğrenmek, birtakım mesajlar almak zorundadır. Eğer büyük için 
mesajı “yanlış”, “anlaşılmaz” ya da “yetersiz”se, çocuk o kitabı okumamalıdır. Çocukla kitaplar arasında 
ortaya çıkabilecek gelip geçici ya da aşılabilir pek çok sorun, büyüklerin gereksiz, yersiz ya da zamansız 
müdahaleleri sayesinde aşılmaz olabilir. 

Genç Kitaplar (12 yaş üstü): 12 yaş üstü için hazırlanan Genç Kitaplar ana grubu, yukarda söz ettiğim 
bu temel yol ayrımından geçmiş ve kitap okuru olma ayrıcalığını edinme şansını yakalamış çocukları 
edebiyatın sonsuz okyanusuna uğurlayacak bir iskele gibidir. Bu işleviyle, İlk Kitaplar’dan sonra okur sayısı 
en düşük ikinci gruptur. Gençlik kitaplarının alt grubunu ilköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan ve 
ergenliğin sersemletici etkileriyle yeni tanışan 12-14 yaşları, üst grubunuysa 14 yaş üstü herkes oluşturur. Bu 
özelliğiyle aslında en geniş okur kitlesiyle buluşabilme yeteneğindeki gençlik kitapları, aynı zamanda 
yayıncılığımızın en az bilinen alanıdır.  

Çocuk Kitaplar ana grubunun 10-12 yaş üst grubunda olduğu halde, okuma hızını ve keyfini erken yaşta 
edinmiş küçük bir azınlık Genç Kitaplar’ın 12-14 yaş alt grubunu da okuyabilir. Bu özel grubun, bazı gençlik 
kitaplarının temalarını ve anlatım biçimlerini gerçek yaş grubu kadar başarılı ve etkili takip etmekte 
zorlanmakla birlikte, okuma isteğinin ve azminin güçlendiği izlenir. Yaş gruplarında kitaba göre değişebilen 
bu esneme yeteneğinin iyi anlaşılması, özellikle ailelerin ve eğitimcilerin bunun ayırdına vararak 
yönlendirmesi, çocuğun kitap okuma eğilimini biçimleyecek önemdedir.  

Çocuklarımız bugün, geleceğin teknolojileriyle baş döndürücü bir hızla ilerleyen dünyada aslında 
yapayalnızlar. Eğitimleri dışında sarılabildikleri kaynaklar, sms iletişimi sayesinde birbirleri ve tüketim 
çılgınlığından esen gelip geçici modalarla kısıtlı. Aile bireylerinin çalıştığı evler artık sessiz... Her zaman 
otoriter ve disiplin uygulayıcı yüzü önde olan okul eğitimi de onların büyüyen yalnızlığına ortak olamıyor. 
Oysa gençlik edebiyatı, özellikle 10 yaşından itibaren kendini şiddetle hissettiren bu yalnızlık duygusunun 
karşısında, yaşama ilişkin sağlam ipuçları vererek kılavuz görevi üstlenen ender disiplinlerden biridir. 
Değişen yaşam koşullarıyla birlikte ortaya çıkan “ergen yalnızlığı”na batının acil çözüm olarak geliştirdiği 
bu edebiyat aralığının etkili ve yetkin kullanımı, günümüzde bireylerin olgunlaşma sürecinde ciddi yararlar 
sağlıyor. 

“Klasik” yanlışlar! 

Son yirmi yılda çocuk kitaplarının büyük bölümü yetersiz, niteliksiz ya da bir ideolojik amaca yönelik 
olarak üretildi. Arada çıkan az sayıda nitelikli örnek, bütünün yarattığı olumsuz etkiyi ve havayı dağıtmaya 
yetemedi. Edebiyat değeri olmayan niteliksiz metinler, estetik değerlere zarar verecek kötü resimlerle bir 
araya getirildi; en kötü anadil kullanımı ve en özensiz baskılarla sayısız kötü örnek üretildi ve çok ucuz 
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fiyatlarla tüm ülkeye pazarlandı. Bütün bu yanlışlıklar, çocuk kitaplarını kamuoyunun gözünde eften püften 
ve “olmasa da olur” kılarken, daha da önemlisi çocukların gözünde kitabın saygınlığını yok etti. Bundan 15 
yıl önce kendi isteğiyle okumayı deneyen, ancak eline bu hasarlı kitaplar tutuşturulan çocuklar bugün kitap 
okumadan yaşayan birer yetişkin!  

Çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncılığında uzmanlık, bu temel etki açısından birkaç noktada toplanan 
yanlışlıklara ve yaklaşımlara da farklı bakabilmeyi gerektiriyor. Bu noktalardan biri, özellikle MEB’in 100 
Temel Eser Listesi’yle birlikte daha da sık gündeme gelen Klasikler’dir. 10-14 yaş grubuna hazine sandığı 
gibi sunulan Klasikler, edebiyat tarihinin kilometre taşlarıdır. Bu kitapların büyük çoğunluğu 18. ve 19. 
yüzyıllarda kaleme alınmakla birlikte anlattıkları olaylar ve insanlar, her dönemde karşımıza çıkabilecek 
gerçeklikte ve evrenselliktedir. Bugünün bireysellik modelinin tersine çıkarsamaları herkes ya da her yer için 
genellenmeye uygundur. Kent-taşra, zengin-yoksul, eğitimli-cahil, iyi-kötü, yöneten-yönetilen, güzel-çirkin, 
geleneksel-marjinal gibi sayısız ikilem üzerine kurgulanan ana ve yan temalar pastoral bir betimlemeler 
fonunda, incelikli ama kolaylıkla takip edilip anlaşılabilen bir dille anlatılır. Ancak, Klasikler’in ortaya 
çıktığı yıllarda yaşamı belirleyen temel öğe, zamanın, yaşamın, işlerin doğal akışıdır. Yani bugünün baş 
döndürücü hızının tam tersine, Klasikler’in anlattığı yaşama biçimi şiddetle “yavaş”tır.  

Öte yandan, 1960-1990 yılları arasında ülkeye damgasını vuran siyasi iktidarların, yazılan her yeni 
kitabı, okuyucunun düşünsel ve duygusal algısıyla buluşmasına bile izin vermeden, “zararlı” bularak 
yasaklaması, kitabın insanın başını belaya sokabilecek bir suç aleti olarak gösterilmesi, toplumu kitaptan 
büsbütün soğutmayı başardı. Güncel/çağdaş kitap olgusundan bu denli uzaklaştırılan bir topluma 
önerilecekler, büyük devletlerin kendi eğitim sistemlerinde sınadığı ve önerdiği Klasikler olabilirdi ancak. 
Kitap okunacaksa, Klasikler okunmalıydı. Çünkü onlarda protest yaklaşımlar, beklenmedik tehlikeler yoktu. 
Olsa bile eskimiş, etkisini çoktan yitirmiştir. Bugün de durum pek farklı değil. Gerek MEB’in simgelediği 
resmi kabul, gerekse toplumsal kimliğimize damgasını vuran kesimlerin kabulü, çocuk ve gençlik 
edebiyatında yalnızca Klasikler’e yakın duruyor. Kitap okuma konusunda yenilikçi uygulamalar geliştirmeye 
çalışan saygın eğitim kurumlarında bile eğitimcilerin bu kısıtlayıcı anlayıştan sıyrılamadığına tanık 
olabiliyoruz. Dertleri de yalnızlığı da sürekli büyüyen bugünün çocuklarına ve gençlerine pek çok farklı 
açıdan ulaşmayı başaran çağdaş edebiyatın karşısına, “yavaş ve romantik” Klasikler’i koyan yaklaşım 
yalnızca çocuklarımızı değil, aynı zamanda hem bu önemli edebiyat eserlerini hem de çağdaş edebiyatın 
gücünü zedeliyor.  

Yaş gruplarının değişen dinamiklerini görmezden gelerek çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncılığı 
yapmak, okur kitlesini her geçen gün eksiltiyor. Örneğin, büyük kentlerde yaşayan 12 yaş sonrası çocuklar 
Klasikler’i kesinlikle okumak istemiyor. Ama okumaya zorlanıyorlar. Zorla yaptıkları her şeyden olduğu 
gibi onlardan da nefret ediyorlar. Oysa edebiyat nefret edilmeyi hak etmiyor. Burada olumsuzluğu 
körükleyen, edebiyatı, karşılığında not alınacak zorunlu okuma ödevi olarak kullanmaya çalışan eğitim 
anlayışlarıdır. Hepsi birbirinden değerli edebiyat klasiklerini çocuklarımızın gözünde birer umacıya çeviren 
yaklaşımlar terk edilmeli; çocuklar ve gençler için kaleme alınan çağdaş ve nitelikli edebiyat kitapları da 
değerlendirilmeli ve önerilmelidir. Bugün her 6. ya da 7. sınıf öğrencisinin “Çalıkuşu” romanını okuyup 
bitirmesini şart koşmak; üstelik, bundan 15-20 yıl önce okuyan yaşıtlarıyla aynı zevki alarak, benzer 
etkilenimler edinmesini beklemek, hem Reşat Nuri Güntekin’e hem de onun bu ölümsüz yapıtına büyük 
haksızlıktır. Bugün eğitim, edebiyatı kürsüden uzatılan bir sopa olarak değil, birlikte olmaktan keyif alınan 
bir dost olarak görebildiği ve paylaşabildiği oranda başarılı olabilir. 

Diğer bir nokta da batıdaki bazı edebiyat kalıplarını alıp aynen uygulama yanılsamasıdır. Gençlerin 
yeniden kitapla ilişki kurmasını başarabilen en güçlü türlerden olan bilimkurgu, bu yanlışlığın tipik 
örneklerindendir. Bugün anadilimizde kaleme alınmış bilimkurgu edebiyatı örneklerinden söz edemeyiz. 
Çünkü bilimkurgu, koşar adımlarla ilerleyen bilimsel gelişmeleri yakalayabilecek birikime, zekâya ve 
düşünme becerisine gerek duyar. Yetkin bir bilimkurgu kitabı için uzun ve ayrıntılı araştırmalar yapmak, 
bilinmeyen, akıl edilmeyen pek çok ayrıntıyı düşlemek, kurgulamak, sınamak ve düşünülen her şeyin 
inandırıcılığını farklı açılardan test etmek zorunludur. Yayınevimize bu türde kaleme alındığı özellikle 
belirtilerek gönderilen dosyalar, birer karikatür yaklaşım olarak bile bilimkurgudan uzaktır. İçinde yalnızca 
“uzay aracı” ya da “uzaylı” sözcükleri geçtiği için bir metnin bilimkurgu edebiyatı ürünü olamayacağı 
bilinmelidir. Bilimsel verilerden yola çıkarak bugün henüz gerçekleşmemiş olanı kurgulayan bilimkurgu 
edebiyatı, entelektüel algı ve okuma eylemi açısından ancak 12 yaş üstü okurla buluşabilen oldukça iddialı 
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bir türdür. Dolayısıyla, çocuk edebiyatımızda bilimkurgu yerine, bilimle, bilimsel düşünceyle yakınlaştıran 
temaların öne çıktığı çocuk kitaplarından söz etmek doğrudur.  

Çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncılığımız önemli eşiklerden geçiyor. Hemen geride, telif haklarımızı 
bile açıklıkla konuşamadığımız karanlık bir süreç var. Yazarların, illüstratörlerin, çevirmenlerin, 
grafikerlerin iyi niyetleri, bu özel alana besledikleri sempati, yıllarca ticari çıkarlar uğruna sömürüldü. 
Eğitimcilere, edebiyatı, türleri, yazarları, üslupları ya da yaş gruplarını paylaşmak gereken danışmanlar 
olarak değil, kurumların satış hedeflerini tutturmaya yarayacak birer aracı gözüyle bakıldı. Bugün artık, tüm 
dünyayı etkileyen dev yayıncılık sektörünün en büyük pazarlarından birinde alaturka ilişkiler ve anlayışlarla 
faaliyet göstermenin mümkün olamayacağı ortada. Pek çok yayınevi, yayıncılığın bu genç uzmanlık dalıyla 
yakından ilgileniyor. Ancak bu yeni ilgi, henüz editöryel yaklaşımlardan uzak.  

Yayınevlerinin sorumluluğu çok büyük. Çocuk ve gençlik kitapları söz konusu olduğunda, yayıncılık 
kıstasları hafiflemez, tam tersine daha da ağırlaşır. Yayınevleri kendilerine gelen niteliksiz dosyaları üstten 
cilalamakla yetinip yayın programına almaktan vazgeçmelidir. Yetişkin kitapları yayıncılığıyla çocuk kitabı 
yayıncılığı arasındaki etik farklılıklara, yaş aralıklarının türlü gereksinimlerine, sonsuzca uzayıp giden 
kıstaslar sarmalına, çocuk okurun değişken profiline, malzeme ve biçim ilişkisine, dağıtım sorunlarına, 
kitapçı raflarındaki talihsiz “sırttan” duruşuna, taşrayla büyük kent arasındaki farklılaşan dinamiklere, 
tüketilen temalara ve daha nice konuya kafa yormadan, çocuk ve gençlik kitapları yayımlamak salt ticari bir 
faaliyettir ve okura büyük haksızlıktır. Yazan da, yayımlayan da, çocukların eline tutuşturduğu her niteliksiz 
kitabın, günün birinde onları okumaktan büsbütün soğutacağını, yani gelecekteki okur kitlesini kendi 
elleriyle baltaladığını fark etmelidir. Bizim gibi, yayımladığı kitaplarla kendi yavrularına zarar veren başka 
kaç ülke vardır acaba?  
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8. ÇOCUK KİTAPLARI VE RESİM 
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Bir çocuk dünyadan daha geniştir;  çünkü maddeye düşünceyi de katar.  

Victor Hugo 

Çocuk edebiyatı “çocuklar için yazılmış, duygu, düşünce ve hayallerin güzel ve etkili bir şekilde 
anlatılması” sanatıdır(Alpöge 2003). Çocuk edebiyatının temel işlevlerinden birisi çocuklara okuma ile ilgili 
olumlu tutum ve alışkanlık kazandırarak yaşam boyu sürecek bir edebiyat ilgisi uyandırabilmektir. Çocuk 
edebiyatı eserleri ile diğerleri arasında ölçütler açısından bir farklılık yoktur. Birinin küçük çocuklara yönelik 
hazırlanmış olması edebi değerinin daha düşük olabileceğini düşündürmez. Çocuk edebiyatının bütün 
türlerinin çocukların nitelikli bir edebiyat kültürü geliştirmelerine olanak vermesi önemlidir. Çocuklar 
yaşamlarının ilk yıllarından itibaren yazılı ve görsel yayınlarla karşılaşırlar. Resimli çocuk kitapları 
çocukların edebiyat alanına ait ilk deneyimlerini geçirdikleri örneklerdir. Bu nedenle özel bir öneme 
sahiplerdir. 

Glossary (1943), resimli kitapları “küçük çocukların ilgi ve gereksinimlerine göre uyarlanmış, kısmen 
ya da tamamen resimlerden oluşmuş kitaplar”, James Sweeney (1971), “doğrudan göz yoluyla görüşe hitap 
eden bir sanat”, Montresor (1971) “içeriği resimlerle zenginleştirilmiş kitap”, Glazer F. Joan (1986) ve Celia  
(1988) ise, “0 - 7 yaş çocukları için hazırlanmış hemen hemen her konuyu kapsayan, resimlemenin hakim 
olduğu, çocuklara okunan ya da çocuklar tarafından okunan kitaplar” olarak tanımlamışlardır (Akt:Uzmen 
2001). Gönen 2005 ise, resimli çocuk kitaplarının resme yazı kadar ya da yazıdan daha fazla yer verdikleri 
için bu şekilde tanımlandığını belirtmektedir. Lanes, Selma 1971’de resimli öykü kitaplarını siyamlı ikizlere 
benzeterek metin ve resimlerin anlamsal bir bütünlük taşıdığını belirtmektedir.  

Resimli öykü kitaplarıyla ilgili çok sayıda tanım yapılsa da birçoğunun uzlaştığı ortak özellikler 
bulunmaktadır. Özetle resimli öykü kitapları  0 - 7 yaş çocukları için belirgin bir teması olan, çözülmesi 
gereken problemleri içeren, resimlerle metnin aynı derecede öneme sahip olduğu ortalama 200 sözcükten 
oluşan kitaplardır (Uzmen 2001). 

Çocukların birçoğu bebeklik dönemlerinde ninniler dinlemiş olsa da resimli öykü kitapları büyük 
olasılıkla çocukların yaşamlarında karşılaştıkları ilk kitap türüdür. Bu nedenle çocukların kitap sevgisini 
kazanmasında çok ciddi sorumluluk taşırlar. Ancak daha önce de belirtildiği gibi okul öncesi çocukları henüz 
bağımsız okuyucular olmadıkları için kitabı kendilerine okuyan kişilerden doğrudan etkilenmektedirler. Bu 
nedenle çocuklar, kendilerine okunan kitapların fiziksel özelliklerinden, resimlendirme özelliklerinden ve 
içerik (ortam-yer, zaman-karakterler,,üslup ve dil, konu, tema) özelliklerinden etkilendikleri kadar, kitabı 
okuyan kişinin özelliklerinden de etkilenerek okuma hakkında olumlu ya da olumsuz tutum ve alışkanlıklar 
geliştirebilirler. Kitap okumayı seven ve bunu çevresine güçlü bir şekilde yansıtarak motivasyon kaynağı 
olabilen yetişkinlerin çocukların okuma alışkanlığını doğrudan ve olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. 
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Resimli öykü kitapları çoğunlukla bir başkası -ki bu çoğu kez anne, baba, kardeş, aile büyükleri ve 
okulda öğretmendir- tarafından okunduğu için çocukla yetişkin arasında fiziksel ve duyuşsal yakınlık da 
oluşturmaktadır (Sever 2003). Bu anlamda resimli öykü kitapları çocukların birbirleriyle ve yetişkinlerle 
iletişimini başlatan, birbirlerini farklı yönleriyle tanıma ve anlama fırsatı yaratan etkileşim ve paylaşım 
aracıdır. Resimli kitaplar çocuklara kendilerinin çözebileceği sorunlarla yüz yüze kalma fırsatı sunduğundan 
çocuklar kitaplar aracılığıyla problem çözme becerilerini de geliştirirler. 

Resimli öykü kitapları içerdiği sözel içerik ve mesajlar nedeniyle beynin sol yarım küresini görsel içerik 
nedeniyle de sağ yarım küreyi harekete geçirerek öğrenmeye ilişkin güçlü bir sinerji oluşmasına neden 
olurlar.  Resimli öykü kitapları beynin bütüncül olarak çalışmasına olanak verdiği için gelişimsel ve eğitsel 
bir öneme de sahiptir. Özellikle yaşamlarının henüz ilk yıllarında olan ve gelişimlerinin en hızlı döneminde 
ve çevresel etkilenmelerin de doruk noktasında olan küçük çocuklar için nitelikli resimli öykü kitapları,  dil, 
zihin, sosyal ve duygusal gelişim alanıyla ilişkili olarak güçlü bir yapılanma etkisi de yaratır. Anlaşıldığı gibi 
çocuk edebiyatının çok önemli bir türü olan resimli öykü kitapları sadece okundukları yaşa ait kazanımları 
değil, tüm yaşama aktarılan okuma alışkanlığı ve edebiyat duyarlılığı yaratma açısından da çok önemlidir. 
Nitelikli yayınlar çocuklara hem yazınsal metinler hem de görsel öğeler olan resimlerin gücünden 
yararlanma şansı verirler.  

Okul öncesi çocuğu henüz okuma yazma bilmediği için kitaptaki resimlerin çocuğun zihninde anlam 
yaratabilecek kadar somut ancak hayallerini besleyecek kadar kışkırtıcı ve heyecan verici olması gerekir. 
Resimli öykü kitapları taşıdıkları görsel özellikler nedeniyle çocukların duygularını, düşüncelerini ve 
algılarını harekete geçirirler. Bu bir anlamda resimlerin çocukla konuşması demektir. Resimli kitaplardaki 
anlam, sözel ve görsel anlatımın birleştirilmesi tanımlar. 

Küçük çocuklar yazılı metinleri okuyamazlar ancak resimler gibi görsel sembolleri konuşturarak onları 
anlamlaştırabilirler. Bu nedenle resimli kitaplarda görsel öğeler çocuğun kitaptan yararlanma kalitesini 
doğrudan etkiler. Resimli öykü kitapları çocukların estetik duygu ve yargılarını da etkilediğinden sanatsal 
duyarlılık kazandırma sorumluluğunu da taşırlar. Resimli öykü kitapları yetişkinler tarafından yüksek sesle 
çocuklara okunduğu için kullanılan dil, seçilen sözcükler, cümle yapısı kulağa hoş gelen doğal bir ritim 
içermek durumundadır. Kitapların sadece resimlerle zenginleştirilmiş olması o kitapların çocuklar için etkili 
olacağı anlamını taşımaz. 

Çalışmalar küçük çocukların ilk olarak kitapların estetik özelliklerinden, resimlerinden etkilendiğini 
ancak kitap kendisine okunduktan sonra temanın resimlerin önüne geçtiğini göstermektedir. Tucker (1990), 
kitabın sadece sanatsal değerinin çocuğun ilgisini çekmeyen bir konu ve temanın önüne geçemeyeceğini 
vurgulamaktadır.  Özellikle beş-altı yaşından itibaren çocukların kitabın konusuyla ilgilendiği bilinmektedir 
(Gönen 1979). Bu nedenle çocukların kitaba ilgisini çekmek için görsel sanat kalitesi ilk adım olarak 
önemlidir, ancak çocuğun kitaba olan ilgisini sürdürmek için de uygun konu ve tema seçimine odaklanmak 
gerekmektedir. Tabi ki kitaptan en verimli şekilde yararlanma, konu ve resimlerin çocuk açısından ilginç, 
heyecan verici ve anlamsal bütünlük taşıyan özellikler taşıdığı örneklerle gerçekleşebilmektedir. Bir başka 
deyişle resimlerle yazılar arasındaki uyum kitabın görsel sanat kalitesini arttırır.   

Konu, üzerinde söz söylenen, yazı yazılan, eser meydana getiren düşünce, olay ve durumdur. Tema ise 
yazarın bu konu aracılığı ile vermeye çalıştığı temel düşünce, görüşler ve ana yönelimlerdir (Oğuzkan 1979). 
Çocukların hayatındaki her olay konu olarak ele alınabilir. Konunun mesajla iç içe geçen bir ilişkisi vardır. 
Öncelikle mesajın belirlenmesi ve bu mesajın hangi konu içinde verileceğinin belirlenmesi gereklidir. Mesaj 
ise anafikir ya da bir başka tanımla tema demektir (Işıtan 2005). Konu ve tema ilişkisi kurulmadığında ya da 
zayıf olduğunda bu eserin sanatsal ve eğitsel değerinden bahsetmek mümkün değildir. Seçilecek konunun 
çocuğun ilgisini çekecek kadar ilginç, izleyebileceği kadar basit ve ilgisini tutabilecek kadar karmaşık 
olmasına, çocuğun sonra ne olacağını öğrenmesi için okumaya devam etmek istemesine neden olacak kadar 
merak uyandırıcı, olaylar fantezi bile olsa mantıklı olmasına özen gösterilmelidir (Glazer, J.I 1986: 
Akt.Uzmen 2001). Başarılı örnekler küçük çocukların gereksinimlerini, ilgilerini, hayallerini temalarına 
yansıtabilmiş örneklerdir. Örneğin “korku, yalnızlık, ölüm, kardeş kıskançlığı, hastalık, ayrılık, uyku ve 
beslenme sorunları, paylaşamama” gibi sosyal ve duygusal içerikli konuların işlendiği resimli öykü kitapları 
çocukların kendileri gibi düşünen, kendileriyle aynı deneyimleri yaşayan başkalarının da var olduğunu 
düşündürdüğünden kendilerine olan güvenlerini güçlendirir. Görme ve işitme duyusunu eş zamanlı 
kullanarak düşünsel bir eylem gerçekleştiği için temel zihinsel becerilerin gelişmesine de neden olmaktadır. 

 388



Kendisiyle diğerleri arasındaki ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları keşfetme sürecinde olan çocuk için 
resimli öykü kitapları içinde yaşadığı dünyaya daha yakın kesitten bakarak anlam çıkarmasına yardımcı olur. 
Böylece çocuklar yaşantılarının bir uzantısını dışardan görme fırsatı bulurlar. Ancak, resimli öykü 
kitaplarının konuları çocukların kendi deneyimlerinin paylaşılması kadar tanıdık ve yakın, fakat bir o kadar 
da küçük çocukların hayallerinin sığabileceği kadar geniş bir ufka sahip olmak durumundadır. Resimli öykü 
kitaplarının bazıları tek bir konu üzerine odaklanmıştır, çocuklar doruk noktasına ulaştıktan sonra çözüme 
ulaşırlar.  

Küçük çocuklar için öykünün mutlaka somut bir şekilde sonlanması gerekir, özellikle sonucun olumlu 
olması da bir diğer kritik konudur. Bazı resimli öykü kitaplarında birden fazla paralel konu olabilir, bu 
paralel konular kitabın sonunda birleşip sonuca gidilir. Bazı kitaplarda ise ana konu ve buna eşlik eden onun 
kadar dikkat çekilmese de alt konular vardır.  Resimli öykü kitabında metin kısmının kısa olması kitapta 
herhangi bir konunun ve temanın olamayacağı fikrini vermemelidir. Çünkü konu ve tema kitabın metin 
kısmının uzunluğu ile ilgili değildir. Hiç metni olmayan sadece resimli öykü kitap örnekleri de vardır ve 
bunlar özgün dili olan konuşan kitaplardır ve çok güçlü anlamlar taşıyabilirler. Özetle, hangi özellikleri 
taşıyan resimli öykü kitabı olursa olsun tüm resimli öykü kitaplarının konuları itibariyle taşıması gereken 
özellikler vardır. Bu özellikler de aşağıda özetlenmiştir: 

• Her resimli öykü kitabında bir tema-anafikir- olmalıdır. Konular bu tema üzerine kurulmalıdır. 
Temaların çocuklar için anlaşılır ve anlamlı olması sağlanmalıdır. Öğüt verici ve öğretici olmaktan 
kaçınılmalıdır. Öyküler çok uzun olmamalıdır.  

• Resimli öykü kitaplarının konusu ne olursa olsun vurgulanan temaların çocukları olumlu duygulara 
ve düşüncelere teşvik etmesi önemlidir. Özellikle temel güven duygusunun geliştiği erken çocukluk 
yıllarında baskı, şiddet, onur kırıcılık, ceza, korku, rekabet, kıskançlık gibi olumsuzluk içeren temalardan 
kaçınılmalıdır. 

• Okul öncesi çocuğunun benlik, birey olma, güven, sevilme, sevme, ait olma, oyun, merak, öğrenme, 
estetik, başarma, hareket, kendini tanıma ve kabul gibi temel gereksinimleri vardır. Resimli öykü kitaplarının 
çocukların temel gereksinimlerini karşılama yönünde tetikleyici olması beklenmektedir. 

• Duygular,  düşünceler, alışkanlıklar ve değerler küçük çocukların kişiliğinin oluşmasında önemlidir. 
Konuların kişilikleri güçlendirme yönünde örnek teşkil etmesi önemlidir. 

• Seçilen konular insanlar, olaylar, durumlar arasındaki benzerlikleri vurgulamalı ancak farklılıkların 
da varlığına dikkat çekerek bakış açısı kazandırmalı ve yaratıcılığı desteklemeli, çocuklarda olumlu 
duygular, alışkanlıklar ve düşünceler geliştirebilmelidir. 

• Eğlenceli, düşünmeye yöneltici, mantığını geliştirici, eski bilgilerini pekiştirici, yeni deneyimlere 
dikkat çekici olmalıdır. 

• Sürükleyici bir anlatıma sahip olmalıdır. Dikkat dağıtıcı ayrıntılardan kaçınılmalıdır.  

• Çocukların gereksinimlerine uygun, ilginç ve özgün olmalıdır. 

• Çocuğa heyecan vermeli, merak uyandırmalı, şaşırtıcı sürprizler içermelidir. 

•  Abartılı ve fanatik düşünceleri, eğilimleri destekleyici olmamalıdır. Çocuğun akıl yürütmesine, 
ilişki kurmasına ve mantığını geliştirmesine olanak tanımalıdır. 

• Öykü hayali de olsa gerçekçi de olsa çocuğa doğru bilgi vermelidir. 

• Çocuğu korkulara yöneltmemeli, cevaplanmamış sorular bırakmamalıdır. 

• Yaşa ve cinsiyete göre farklılaşan gereksinimlere ve ilgilere cevap vermelidir. Çocuklar kendi 
cinsiyetlerine ait rolleri görmeli ancak çağdaş yaşamın gerektirdiği şekilde cinsiyetlere anlamlar 
yüklenmelidir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI  

Geçmiş yıllara kıyasla okul öncesi çağ çocukları için çok sayıda resimli öykü kitabının yazıldığı 
dikkatleri çekmektedir. Her ne kadar bazılarının nitelikleri tartışılmaya açık olsa da yine de küçük çocuklara 
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yönelik kitaplara gösterilen bu ilgi memnuniyet vericidir. Bu araştırma ile sayıları her gün hızla artan resimli 
öykü kitaplarının konularının incelenmesi planlanmıştır.  

EVREN: Türkiye’nin ilk ve tek çocuk kitapçısında bulunan resimli öykü kitapları çalışmanın evrenini 
oluşturmaktadır. 

ÖRNEKLEM: Çocuk kitapçısında bulunan kitaplar içinden 192 resimli öykü kitabı çalışmanın 
örneklemini oluşturmuştur. Bu çalışma devam eden çalışmanın bir bölümüdür. Çalışma tamamlandığında 
kitap evindeki tüm resimli öykü kitapları ile ilgili bilgilere ulaşılmış olması planlanmaktadır. 

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ: Örnekleme dahil edilen tüm resimli öykü kitapları okunmuş ve kitabın 
konusu ve teması ilgili forma kaydedilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmaya dahil edilen resimli öykü kitapları içerik özelliklerinden biri olan temalar açısından 
incelenmiş ve toplam 192 kitapta 29 farklı ana tema üzerinde durulduğu tespit edilmiştir. Tablo 1’de 
incelenen resimli öykü kitaplarının temalarına göre dağılımı gösterilmiştir. 

 

Tablo1. Araştırma Kapsamında İncelenen Resimli Çocuk Kitaplarının Temalarına Göre Dağılımı 

Resimli öykü kitaplarındaki temalar Sayı    % 

1. Yardımlaşma ve paylaşma 16        8.3 

2. Doğa sevgisi ve çevreyi koruma 15        7.8 

3. Kendine güvenmek ve kendinden memnun olmak, 15        7.8 

4. Bir alana özgü bilgi (Mevsimler, geometrik şekliler sayılar, kavramlar, trafik, özel günler) 14        7.2 

5. Aile bağları ve aile ilişkileri  13        6.8 

6. Arkadaşlık ilişkilerine değer verme  12        6.2 

7. Çalışkanlık, başarmak 11        5.7 

8. Günlük yaşama ait deneyimler - Toplumsal yaşam (Taşınmak, kıyafet seçme) 9         4.7 

9. Hayaller ve yaratıcılık 9         4.7 

10. Kibirli olmak, bencillik, Kıskançlık, ayrımcılık, sevgisizlik 8         4.2 

11. Sevginin gücü 7         3.6 

12. Kardeş ilişkileri 6         3.1 

13. Kişisel gelişim ve büyüme, sağlık, öz bakım 6         3.1 

14. Adalet, eşitlik, saygılı olma, farklılıklara  saygı 5         2.6 

15. Hayvanların dünyası ve hayvanlarla insanların ilişkisi 5         2.6 

16. Sorumluluk bilinci 5         2.6 

17. Meraklı olma ve öğrenme ilgisi 5         2.6 

18. Önemli ve güçlü insanların örnek hayatları 4         2.1 

19. Empati kurma, duygular 4         2.1 

20. Kötü alışkanlıkların sonuçları 3         1.6 

21. İyilik yapma 3         1.6 

22. Sihirli güçler 3         1.6 

23. Eğlenme, mutlu yaşam geçirme 3         1.6 

24. Doğru söyleme ve dürüst olma 2         1.0 

25. Akıl yürütme, problem çözme 2         1.0 

26. Gerçek üstü güçler 2         1.0 

27. Korkular  2         1.0 

28. Yaramazlık yapma 2         1.0 

29. Zaman yönetimi kendini oyalama 1         0.5 

 

İncelenen bazı öykülerde ana tema dışında paralel temaların da vurgulandığı belirlenmiştir. Ancak 
çalışmaya sadece ana temalar dahil edilmiştir.  
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Küçük çocukların toplumun etkin bireyleri haline gelebilmesi için erken çocukluk yıllarından itibaren 
iyi nitelikli uyaranlarla etkileşim içinde olmaları sağlanmalıdır. Kitaplar bu alandaki sorumluluğu 
paylaşabilecek birçok uyarandan en önemli olanlarıdır. Çünkü kitaplar birkaç sayfanın içinde dünyanın 
gerçeklerini, uçsuz bucaksız hayalleri, tanıdık ve tanımadık her türlü karakteri, mekanları hayatları ve 
olayları barındırırlar. Bu nedenle nitelikli kitapların bir çocuk için parmakları arasındaki dünya olduğu 
söylenebilir. Özellikle resimli çocuk kitaplarının çocuklar için zenginleştirilmiş bir dil ve görsel uyaran 
çevresi oluşturduğu da bilinmektedir. Çocukların kendilerini keşfetmekle başlayan yaşamsal serüvenleri 
evrenin keşfedilmesine kadar uzanan birçok merakı ve soruyu barındırır. Resimli çocuk kitapları küçük 
çocukların birçok konudaki merakını gidermede ve sorularını cevaplamada profesyonel yardım sağlarlar. 
Resimli öykü kitapları çocukların çok yönlü gelişimini desteklemekte olduğundan bu kitapların gerek 
konuları gerek ise fiziksel ve resimlendirme özellikleriyle nitelikli olması daha da önem kazanmaktadır. Bu 
çalışmada incelenen kitapların konuları bakımından geniş bir dağılım tespit edilmiştir. Farklı konuları 
kapsayan kitapların varlığı çocuk açısından deneyim çeşitliliği demektir. Çocukların her  edebiyat türünden 
ve üzerinde çalışılan her temadan edineceği çok sayıda ve farklı kazanımlar vardır. Bu nedenle çalışmamız 
sırasında incelenen resimli öykü kitaplarının temalarının geniş bir yelpazede dağılım göstermesi olumlu bir 
bulgu olarak yorumlanabilir. Üstelik resimli öykü kitaplarının konularındaki bu çeşitlilik farklı ilgileri ve 
gereksinimleri olan çocuklar açısından da önemlidir.  

Denemeç (2002), 1999-2001 yılları arasında basılmış olan 80  Türkçe resimli çocuk kitabını incelediği 
çalışmasında ilk sırada “ben” , sonra sırasıyla “sosyal ilişkiler”,”kavramlar”,”doğa ve çevre”, “hayvanlar”, 
“sağlık- vücudumuz” ve son olarak da “ev ve aile” konularının işlendiğini tespit etmiştir. Uzmen 1993 de 
1973- 1993 yılları arasında basılmış olan Türkçe ve İngilizce resimli hikaye kitaplarının konu yönünden 
incelediği araştırmasında “Ben ve Çevrem” konulu Türkçe kitapların aynı dönemde yayınlanan İngilizce 
kitaplara göre daha az sayıda olduğunu tespit etmiş ve özellikle kişiliğinin temellerinin atıldığı okulöncesi 
yaşlarda bu konuların yer aldığı kitapların önemine dikkatleri çekmiştir. 

Uzmen aynı çalışmasında (1993)  sorumluluk, çocukluk, oyun,  olumlu duygular, olumlu sosyal 
ilişkiler, başarma ve güven, arkadaşlık, sosyal çevre, uzay, gökyüzü, dünya, hayvan bakımı ve sevgisi, 
sağlığımız ve vücudumuz konularına İngilizce yayınlarda Türkçe yayınlara göre daha fazla yer verildiğini 
belirlemiştir. Bunun yanı sıra Uzmen (1993), okul, çalışma, kin, nefret, korku gibi olumsuz duygular, küçük 
görmek, alay etmek, kıskançlık gibi olumsuz sosyal ilişkiler, doğa ve çevre, çevre sorunları, mevsimler, 
hayvanlar, beslenme konularının Türkçe kitaplarda daha fazla işlendiğini, ölüm konusunun ise sadece Türkçe 
kitaplarda yer verildiğini tespit etmiştir.  Başarma ve güven konusunu işleyen hiçbir resimli öykü kitabına 
Uzmen’ in araştırması sırasında  rastlanmazken, Denemeç’in 2002 ‘de yaptığı 1999 - 2001 yıllarını kapsayan 
çalışmasında başarma ve güven konularının resimli öykü kitaplarında % 15.4 oranında yer verildiği 
görülmüştür. Benzer şekilde yaptığımız bu çalışmada -Uzmen’in çalışmasından yaklaşık 13 yıl sonra- 
başarma, kendine güven, kendini kabul gibi sosyal ve duygusal konuların resimli öykü kitaplarında % 16.1 
oranında yer aldığı tespit edilmiştir (Tablo 1: 3.7. ve 17. temalar). Bu sonuç çocukların lehinde 
değerlendirilebilecek önemli bir gelişme olarak düşünülmelidir. 

Işıtan 2005,’te 1980-2003 yılları arasında basılmış benlik kavramıyla ilgili 250 Türkçe ve yabancı öykü 
kitabını incelemiştir. Işıtan, arkadaşlarına ve çevresindeki insanlara yardımcı olma,aileyle vakit 
geçirme,yeteneklerine güvenme,kendinden memnun olma, problemlerle başa çıkma konusunun ağırlıklı 
olarak kullanıldığını ancak,  kendi haklarını koruma, bireylerin birbirlerine karşı dürüst olması, faklılıklara 
saygı, öfkesini kontrol etme, sabırlı olma, herkesin başka alanlarda başarılı olabileceğini kabul etme, sağlıklı 
olduğu için mutlu olma gibi konuların üzerinde ya hiç durulmadığını ya da çok az durulduğunu belirlemiştir. 

Bizim yaptığımız bu çalışmaya dahil edilen 192 resimli öykü kitabı içinde de Işıtan’ın çalışmasıyla 
birbirini destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca, bizim çalışmamamızda toplumumuzun bir üyesi olarak 
yaşamlarını sürdüren engelli bireylerin yaşamları ile ilgili de hiçbir kitaba rastlanmamıştır. Buna ek olarak 
okul öncesi çocuğunun temel gereksinimi ilgi ve merak kaynağı olan oyun, oyuncak, hareket, spor gibi 
konuların işlendiği resimli öykü kitabının bulunmaması da dikkat çekici bulunmuştur.  

Çocuklarına kitap seçmek durumunda olan aileler için kitabın hangi yaş grubuna hitap ediyor olduğunun 
bilgisi önemlidir, ancak incelemeye alınan 17 kitap dışında diğer 175 kitapta kitabın hangi yaş grubuna hitap 
ettiğine ait herhangi bir bilgi bulunmamıştır. 
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

192 resimli çocuk kitabı temaları itibariyle incelendiğinde 29 farklı ana tema üzerinde durulduğu 
görülmüştür. İlk beş sırayı “paylaşma ve yardımlaşma”  % 8.3, doğa sevgisi ve çevre % 7.8, kendine güven 
ve başarı % 7.8, alana özgü bilgi (renkler, geometrik şekiller, trafik vb) % 7.2, aile bağları % 6.8 temaları 
almıştır.  

Erken çocukluk yıllarında çocuklara okunan resimli çocuk kitapların niteliği yaşam boyu sürecek okuma 
alışkanlığı açısından çok önemlidir. Sever 2003 bebeklik döneminden başlayarak çocukların insan ve yaşam 
gerçekliğine ilişkin bireysel değerler oluşturmalarında, çocuk kitaplarının çok önemli bir işlevi olduğuna 
dikkatleri çekmektedir. Çocukların yaşamlarının ilk yıllarından itibaren hem çok sayıda hem de yüksek 
kalitede kitaplara sahip olmaları sağlanmalıdır. Burada kaliteden kastedilen özellikler, resimli çocuk 
kitaplarının fiziksel özellikleri, resimlendirme özellikleri ve içerik (ortam-yer,zaman-karakterler, üslup ve 
dil, konu, tema) özellikleridir. Çocuk kitaplarının her türlü özelliği ile temel ilke ve standartlara bağlı 
kalması konusuna da özen gösterilmelidir. Bugün piyasada çocuklarımıza kolaylıkla ulaşabilen olumsuz 
özellikler taşıyan kitaplar bulunmaktadır. Bu durum çocuklar için hazırlanacak her türlü kitabın işinin 
uzmanları tarafından yazılmasını, çizilmesini, basılmasını ve dolayısıyla kurumsallaşmış bir denetim 
mekanizması içinde üretilmesini gerekli kılmaktadır. Bu noktada çocuk kitaplarıyla ilgilenen tüm 
profesyonellerin birbirleriyle işbirliği içinde çalışması da önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra ailelerin de 
çocukları için uygun kitap seçimine yardımcı olacak danışmanlık alabilecekleri hizmetlerin de 
yaygınlaşmasına gereksinim vardır. Çünkü aileler hangi yaşta hangi özellikleri taşıyan kitapların çocukları 
için doğru bir seçim olabileceğini bilememektedirler. Bu konuda ailelerin bilgilendirilmesi bu konuda 
eğitilmiş kişiler, kaynak kitaplar yardımıyla olabileceği gibi kitapların içinde o kitapla ilgili kısa bir künye 
bilgisinin hazırlanmasıyla da sağlanabilir (kaç yaşa uygun, konusu, teması nedir? vb). Konu bu kadar 
önemliyken bu konuyu bilimsel çalışmalarla da değerlendirmek gerekmektedir. Her türlü çocuk kitabıyla 
ilgili yapılacak bilimsel çalışmaların alana katkısı olacaktır. Bu nedenle araştırmacıların konuya ilgisinin 
çekilmesi daha fazla araştırmanın yapılması ve projelerin desteklenmesi sağlanmalıdır. Çocukların gelişimsel 
gereksinimlerine cevap verecek konu ve temaların kitaplarda yer alması için çocukları tanımak, 
uygulamacılarla ve ailelerle işbirliği içinde olmak da önemlidir. Özellikle ailelerin bilinçli talepleri bu 
konudaki çalışmaların da daha nitelikli boyuta gelmesinde yönlendirici olabilecektir. 

Kendisiyle ilgilenen anne babasıyla evinde okunabilecek bol sayıda kitap bulan çocuk yoksul sayılmaz. 

Sam Levanson 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLER 

 
Ferit AVCI 

Çocuk Yayınları Çizeri 

 

Çoğumuzun bildiği bir masalla başlayalım. Aptal olanların göremeyeceği bir elbise masalı. Kral, 
kalabalığın içinde sözde yeni elbisesini sevgili halkıyla paylaşmaya çalışır. Oysa üstünde hiçbir şey yoktur. 
Bu sırada kalabalığın içinden biri bağırır. HEEEY MİLLET GÖRMÜYOR MUSUNUZ?  KRAL ÇIPLAK!. 
Kimdir bu bağıran? Bir yetişkin mi? Çocuk olmayın! Hayır. Yetişkin bu durumlarda terbiyesi gereği sessiz 
kalır.  Kimdir o halde. Tabii ki bir çocuk.  

İşte çocuklar için üretilen masallardan bir tanesi. 

Geçmişten bugüne sayısını bilmediğimiz kadar eser üretildi. Eserlerin bir kısmı zaman içinde eriyip 
giderken, bir kısmı bugünün koşullarına direnmeye devam ediyor. Bu eserlerin içinde yer alan resimler ise 
günümüzde kıyafet değiştirmiş, yeni çizerler tarafından yeniden resmedilmiştir. 

10 bin yıl önce, mağara duvarlarına  av hayvanlarını çizenler    kim olabilir.Her hangi biri mi?  

Bu o zamanda mümkün değildi, bugünde... Bunları çizenler gerçekten sanat ustalarıydı.Önlerinde 
saygıyla eğiliyorum.Bugün her türlü tekniğe sahip olan bizler, bu kalitede bu stilde ve  bu estetikte ürünler 
karşısında söyleyecek bir söz bulamıyoruz. 

Resim, kendimizi anlatmanın en kolay ve en güzel yollarından biridir. Resim yapmayan yok gibidir. 
Telefonda konuşurken bir taraftan da önümüzdeki kağıda farkına varmadan en güzel eserleri çizeriz. Sonra 
da telefon konuşmasından sonra katlayıp çöp kutusuna atarız. 

İllüstrasyon; kelime anlamıyla ışık tutan, bir yazıyı aydınlatan, kolay algılanmasını sağlayan resim 
demek. Bizde resimleyen olarak da geçmesine rağmen, illüstrasyon son yıllarda sıkça kullanılmaya 
başlamıştır. 

1900’lü yılların başında kitaplar ülkemize dışarıdan, çeviri olarak girer.Bu kitapların içindeki resimlerle 
de  böyle tanışırız. Oysa Osmanlı döneminde hazırlanan minyatürler de bugünün çizimlerine ışık tutar.Yurt 
dışında hazırlanan kitaplar ki bir çoğunu çocuklar keşfedip kendi dünyalarına katmışlardır, bu kitapların 
içinde çocuğun hayal dünyasını zenginleştiren resimlere bolca rastlarız.Çocuk dünyası birçok ülkede 
keşfedilmiş ve yeni kitaplarla çocukların evlerine girmeye başlamıştır.Bu kitaplar genellikle masal 
ağırlıklıdır.Kitaplarla birlikte resimlerde ön plana çıkmaya başlar.Biz de bu örnekler 1920’den başlayıp hızlı 
bir şekilde yol alır. 

Cumhuriyetle birlikte yeni hazırlanan alfabelerde yeni bir anlayışın izlerini görürüz. Bu çizimleri o 
dönemin ressamları ve çizerleri gerçekçi bir anlayışla resmederler. Teknik boyutları zayıf olan bu çizimlerin 
yine de sağlam bir anlatımı vardır. Alfabe süreci sürerken çeviri kitaplarda bir yandan yayımlanmaya devam 
eder.Yurt dışında hem sayısal hem de içerik açısından kitaplar çoğalarak raflarda yerini alırken bizde bu oran 
çok gerilerde kalır. 

Sonraki yıllarda kitap resimlerinde bir özensizlik ve tek düze bir anlayışın izlerini görürüz. Kitapları 
resimleyenin kim olduğu bile bilinmez. Bu çok da önemli değildir.Yabancı çizerlerin eserleri üzerinde ufak 
değişikliklerle yayına hazırlanan kitaplar.Hem yazarı hem de kitap isminde kararsız kalan aynı kitabı farklı 
yazar ve kitap adıyla yalan yanlış basan yayınevleri. 
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Yeni yazar ve çizer arayışı yerine Keloğlan,Nasreddin Hoca, Hz.Ali’nin Cenkleri gibi yazarı ve 
Derleyeni belli olmayan kitapların yanında La Fonten, Ezop, Grim Masallarını da kitapçı raflarına 
taşımışlardır. Bu dönemde kendine özgü yaratıcılığı olan çizer sayısı yok gibidir. Bunların en dikkati 
çekenleri Ramiz, İhap Hulusi, Cemal Nadir gibi karikatür çizerleri ve ressamlarıdır.  

Ülkemizde son 40 yılda kendine gelen çocuk kitapları, en verimli dönemini 1970-1980  arasında 
yaşamıştır. 

1979 ise Dünya Çocuk yılı nedeniyle, yayınevi, kitap sayısı, çeviri eser, yazar, çizer ve okur ilgisi 
açısından bugünün söylemiyle tavan yapmıştır. Güzel Sanatlar ve dengi okullarda okuyan öğrencilerin bugün 
bile zevkle izlediğimiz çizimleri arka arkaya yayımlanması yeni çizerlerin bu alana ilgi duymasına neden 
olmuş. O yıllarda yurtdışında açılan  kitap fuarları da yayıncılığa ilgiyi artırmıştır.Tüm bu gelişmeler resim 
anlayışını,yayınevi bakışını değiştirmiştir. 

Mehmet Sönmez, Orhan Peker, Mürşide İçmeli, Osman Kehri, Turgut Keskin gibi akademik kökenli 
çizerlerin yanında  Mıstık, Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, İsmail Gülgeç, Tan Oral, Mehmet Sönmez, Emre 
Senan, Haslet Soyöz  gibi karikatür kökenli çizerlerle desteklenmiştir. 

 1980'den sonra, yayın hayatına giren çocuk dergileri ile yayınevleri hem çeviri hem de yeni  yazarların 
eserlerine yer vermeye başlamıştır.  Bu artış  yeni çizerlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Bu yıllarda Nazan Erkmen, Can Göknil, Mustafa Delioğlu, Feridun Oral, Nural Birden, Şahin Erkoçak, 
Fatih Erdoğan, Saadet Ceylan, Zerrin Cebeci, Mehmet Ulusel, Gamze Baltaş, Ferit Avcı gibi pek çok çizer 
çocuklar için çizmeye başlamıştır. 

Yayınevlerinin çocuk kitaplarına ağırlık vermesi çizer sayısını artırmıştır. Yurt dışı fuarları,açılan 
sergiler,yarışmalar kalite boyutunu hızla yukarılara çekmiştir.1990 dan sonra  çizerlerin arasına Behiç Ak, 
Dağıstan Çetinkaya, Betül Sayın, İsmail Kaya, Serpil Ural, Ümit Öğmel, Ülkü Ovat, Füsun İyicil, Sibel 
Demirtaş,Yıldırım Derya, Rana Mermertaş, Sumru Ekşioğlu, Ayda Kantar, Huban Korman, Cem Kızıltuğ 
katılmıştır. 

Ülkemizde ki çocuk kitapları, ders kitapları ve çeşitlerini resimleyenlerin sayısı oldukça kabarıktır. 
Buna karşın çizerlerin  çizgi-renk değerleri, özgünlüğü ve üretkenliği çok önemlidir. 

Bugün sadece çocuk kitapları resimleyen çizer sayısı 50 civarındadır. Yukarıda isimlerini saydığımız 
çizerler bu özgünlüğü taşıyan çizerlerden bir kısmıdır. Bu oran yurtdışında 10 katı fazladır. Çizer sayısının 
artması kaliteyi, çeşitliliği de beraberinde getirecektir. 

 2000'li yıllara gelindiğinde ülkemizde yaşanan ekonomik krizler, yayın sektörünü olumsuz etkilemiş, 
bu olumsuzluk dalga, dalga yazara, çizere ,kağıtçıya, yayıncıya, okura kadar gelmiştir. 

Bütün bu olumsuzluklara karşın, bugün Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde, ve köyünde çocukların 
evlerine resimlerimiz ve kitaplarımızla konuk oluyoruz.  

 Güzel ürünler, iyi çizimler çocukların beğenilerini, zevklerini artıracaktır. Giyiminden, evine alacağı 
sandalyeye kadar seçiminde etkili olacak. Estetik zevkini geliştirecektir. 

Bu amaç doğrultusunda estetik zevkimizin gelişeceği yeni kitaplara merhaba demek üzere.  

Katılımcılara ve dinleyenlere teşekkür eder saygılar sunarım. 
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“KÜLTÜR VARLIKLARI BİLİNCİ”NİN ÇOCUKLARA RESİM YOLUYLA 

KAZANDIRILMASI 
 
 

Öğr. Gör.  F. R. Işık BİNGÖL 
Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu (Emekli) 

 

Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar bucağına bağlı Tekinköy sınırları içinde yer alan Magnesia antik 
kentinde “Magnesia Çocuk Şenliği” adı altında, “Çocuk Resimleri Yarışması” düzenlenmektedir. Çocuk 
şenliğinin ve yarışmanın amacı, Magnesia antik kentini, Tekinköy çocuklarına tanıtmak ve iç içe yaşadıkları 
kültür varlıklarını onlara sevdirip benimseterek, bu değerlere sahip çıkma gerektiği bilincini aşılamaktır. 
Resmin konusu, kazıya katılan arkeoloji öğrencileri tarafından küçük bir oyun olarak sahneye konulur. 
Çocuklar istedikleri resmi yapma konusunda da özgürdürler, konu hiçbir zaman bağlayıcı değildir. Böylece 
çocukların sadece kültür varlıklarıyla değil, kültür ve sanatla da olması gereken bağlarını oluşturmaya özen 
gösterilmektedir. 

Bilindiği gibi Türkiye, kültür varlıklarının çeşitliliği ve yoğunluğu açısından en önde gelen ülkelerden 
biridir. Yine bildiğiniz gibi yurdumuzdaki kültür varlıklarının bir bölümü yol, baraj, doğal gaz; kısaca 
bayındırlık ve iskân çalışmalarıyla yok edilirken; bir bölümünü de kaçak kazılar ve hırsızlık yoluyla 
kaybetmekteyiz. Bu olumsuz gidişi önlemenin en etkin yolunun eğitim olduğundan ve eğitime de çocuktan 
başlamak gerektiğinden kuşku duyulamaz. Biz de bu görüşten yola çıkarak Magnesia ören yerinde on yıldan 
beri süren bir uygulama başlattık. Bu uygulama, resim yarışmalarını kapsayan “Magnesia Çocuk Şenliği” 
dir. Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar bucağına bağlı Tekinköy’de yaşayan 6 –11 yaş arası çocuklara 
yöneliktir. Şenliğin amacı, Magnesia antik kentini, Tekinköy çocuklarına tanıtmak ve iç içe yaşadıkları 
kültür varlıklarını onlara sevdirip benimseterek, bu değerlere sahip çıkma gerektiği bilincini aşılamaktır. 

Tekinköy sınırları içinde yer alan Magnesia1 antik kentinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
izinleriyle arkeolojik kazı çalışmaları sürdürülmektedir2. 1984 yılında başlatılan kazılar, Ankara 
Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Bingöl 
tarafından her yıl yapılan çalışmalarla 22 yıldan bu yana yürütülmektedir3. Bu çerçeve içinde 1996’dan bu 
yana da “Magnesia Çocuk Şenliği” adı altında, “Cemal Bingöl Çocuk Resimleri Yarışması” 
düzenlenmektedir. Yarışmaların bu isimle tanımlanmasının nedeni, ressam Eşref Üren’in de belirttiği gibi 
Cemal Bingöl’ün çocuk resmine ilk eğilen resim öğretmeni olmasıdır4. 

                                                           
1 Magnesia antik kenti, Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar bucağına bağlı, Tekinköy sınırları içinde, Ortaklar - Söke karayolu 
üzerindedir. Bugünkü Magnesia, çevresi surla çevrili, yaklaşık 1300 x 1100 m2lik bir alanı kapsayan bir kentti ve Priene, Ephesos, 
Tralles üçgeni arasında ticari ve stratejik açıdan önemli bir konuma sahipti. Magnesia'da ilk kazılar 1842/43 yıllarında C. Texier 
tarafından yapılmıştır. 1891-93 yıllarında yapılan kazıları ise C. Humann yönetmiştir. Bu kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların 
bazıları Paris, Louvre Müzesi’nde, Berlin Pergamonmuseum’da, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde 
sergilenmektedir. 
2 Magnesia’da ilk kazılardan yaklaşık 100 yıl kadar sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izinleri ile 1984 yılında başlatılmıştır.  Bilimsel arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Döner Sermaye 
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün ve Ankara Üniversitesi’nin maddi; Batı Söke Çimento AŞ’nin lojistik destekleri ile 
sürdürülmektedir. 
3 Yayınlar için: bkn. www.magnesia.org 
4 Magnesia Çocuk Şenlikleri’ndeki resim yarışmalarını, 2. yılından bu yana kayınpederim, resim öğretmeni Cemal Bingöl adına 
düzenlemekteyiz. Böylece kendisinin çocuğa ve çocuk resmine olan emeğini ve sevgisini bu şekilde yaşatmak ve anımsatmak istedik. 
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Tüm bu etkinlikler Işık Bingöl tarafından düzenlenmekte ve kazı katılanlarının yardımlarıyla 
yürütülmektedir. Her yıl Tekinköy kahvelerine asılan “Duyuru”, çocukların merak ve sabırsızlıkla 
bekledikleri günün yaklaştığını gösterir. Çocukların ören yerinde karşılanıp, yeni kazılar hakkında 
bilgilendirilmelerinden sonra, kendilerine resim malzemeleri dağıtılır. Resmin konusu, kazıya katılan 
arkeoloji öğrencileri tarafından küçük bir oyun olarak sahneye konulur. Resimler genelde “sundurma” 
önünde yapılır ve jüri tarafından titiz bir şekilde değerlendirilir5. Yarışma sonunda kazananlara ödülleri ve 
katılan her çocuğa küçük de olsa bir armağan, tek tek ve alkışlarla verilir.   

Çocuklar istedikleri resmi yapma konusunda da özgürdürler, konu hiçbir zaman bağlayıcı değildir. 
Konu seçiminin nedeni, resme konu oluşturmaktan çok, çocuklara belli bir konuda bilgi verebilmek, onların 
antik dünya ile bugünün dünyası arasında bir bağlantı kurmalarını sağlamaktır. Örneğin, 1997 yılında antik 
dönemde Tanrıça Artemis adına yapılan bayramlarda törenlere katılacak grup, ya da dernek üyelerinin 
durmaları gereken yerlerin yazılı olduğu protokol alanı çocuklara tanıtılmış ve bu yazıların günümüzdeki 
benzerleri olarak flama, pankartlar örnek olarak verilmiştir. 1998 yılında 32 kişinin bir arada kullandığı antik 
tuvalet konu olarak seçilmiş, kullanılışının tanıtımının, çocuklara, tuvalet kullanma kültürünün aşılanmasında 
katkı sağlayacağı varsayılmıştır. 1999 yılında, 21 Ağustos depreminin etkisiyle, Magnesia’da yaşanmış 
olduğu saptanan depremlerin izlerinin tanıtıldığı bir konu seçilmiştir. 2001 yılının konusu ise kültür 
varlıklarımızın çalınmasına ve tahribatına yöneliktir. Çarşı Bazilikası adlı bir yapının başlığındaki bir 
kabartmanın kırılıp çalınması nedeniyle seçilmiştir. Hırsızlık yine bir oyunla sahnelenmiş, çocuklara kültür 
varlıklarımızı koruma yolunda neler yapılabileceği anlatılmıştır. 2002 yılında antik dönemdeki pişmiş toprak 
mutfak kaplarının, günümüzdeki, plastik ve benzeri kaplarla karşılaştırılması yapılmıştır.  2004 yılında da, bu 
kez çocukların antik tiyatroda Midas’ın Kulakları oyununu canlandırmaları olaya daha aktif olarak 
katılmalarını sağlamıştır6. Bu şenliklere ilişkin kitap “Çocuk Gözüyle Magnesia” adı altında yayınlanmıştır7. 
Bu kitapta 1996–2002 yılları arasındaki etkinlikler ve çocukların yaptıkları tüm resimler yer almaktadır. Bu 
kitabın, son dört yılın etkinliklerinin de eklendiği 10 yıllık süreci (1996 – 2006)  kapsayan “İngilizce” bir 
kitaba dönüştürülmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Böylece 1997 – 2006 yılları arasında8 yapılan 
etkinliklerde çocukların sadece kültür varlıklarıyla değil, günlük yaşamla, kültür ve sanatla da olması 
gereken bağlarını oluşturmaya özen gösterilmektedir. 

10 yıllık süren bu etkinliklerin çocuklara neler kazandırdığını saptamak için bu konuda uzmanlara 
gereksinim olduğu kuşkusuzdur. Fakat yine de bu yıl (2006)  yapılan ve artık 11 yaşın üzerinde 
olduklarından yarışmalara katılamayanlar arasında düzenlenen anketten çıkan sonuçlar, çabaların hiç de boş 
gitmemiş olduğunu göstermektedir9.  

Magnesia kazılarının amacı, antik kültürün en önemli kentlerinden birini, biraz olsun tanımamızı 
sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmaların sürekliliğini ve kenti tanıyanların sayısının giderek 
artmasını sağlamak, ortaya çıkarılan yapıların restorasyonlarının gerçekleştirilmesi kadar, onların 
korunmalarıyla da olasılık kazanır. Koruma bilinci, sahip olma bilinciyle koşuttur. İnsanoğlu kendine ait 
olana daha fazla sahip çıkar, onu korur gözetir. İnsan sadece parayla elde ettiğine sahip olmaz,  
benimsediğine de, kendinin saydığına da, kendinin olduğuna inandığına da sahip çıkar. Kültür varlıklarına 
sahip çıkmayı benimsemeyi, bu erdemi çocuklarımıza öğretmeliyiz. İşte, Tekinköy çocuklarına pedagojik 
                                                                                                                                                                                                 
Cemal Bingöl, 15. 11. 1912 de Erzurum’da doğmuş. 8. 10. 1993 de Ankara’da vefat etti. Gazi Eğitim Enstitüsü mezunuydu. Kars ve 
Yozgat’ta, daha sonra Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsünde, Gazi Lisesinde ve Konservatuvar’da Resim ve Sanat Tarihi öğretmenliği 
yaptı. Uzun süre Devlet Resim ve Heykel sergileri daimi komiseri olarak çalıştı. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi kurucu 
müdürlüğünden sonra (1963–1967), 1974 yılında emekli olmuştu. 2. sinden (1940), 50. sine (1989) kadar Devlet Resim ve Heykel 
sergilerine katılmıştı. Eşref Üren, kendisi için “çocuk resmine ilk eğilendir” der.  “Tamamı soyut resimden oluşan ilk sergiyi açan” ve 
“Türkiye’ye soyut resmi getiren ressamlardan biri olarak bilinir. ”Turan Erol, onu “soyut resmin en saf ustası” olarak tanımlar.  
Devlet Resim Heykel Müzelerinde ve Güzel Sanatlar Galerileri ile özel koleksiyonlarda resimleri vardır. “Resim Nedir, Nasıl 
Yapılır, Nasıl Öğrenilir” adlı kitabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1975 yılında basılmıştır. “Cemal Bingöl Belgeseli“ CD olarak 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİM mağazalarından temin edilebilir.  
5 Şimdiye kadar her yıl yaklaşık 40 çocuğun katıldığı bu etkinliklerde üçer kişilik jüride, ev sahibesi Işık Bingöl’ün yanı sıra Nuray 
Bayhan, Marianne Erben, Prof. Veysel Günay, Güzin Günay, Belgin Gürel, Ziya Gürel, Prof. Mürşide İçmeli, Ayşe İlkay, Prof. Kaya 
Özsezgin ve Peter Pracher yer almışlardır. Tümüne teşekkür borçluyuz. 
6 Oyunu sahneye koyan Doç. Dr. Aysel Akyol ve Uzman Ali Akın Akyol’a teşekkürlerimi sunuyorum. 
7 Işık Bingöl, “Çocuk Gözüyle Magnesia”,  Magnesia Kazıları Arkeoloji, Kültür, Sanat Dizisi 2 (2004) Homer Kitabevi. Kitaba 
ayrıca www.Magnesia.org’da PDF formatında ulaşılabilir. 
8 2005 yılında etkinlik gerçekleştirilememiştir. 
9 Anketi hazırlayan Ankara Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Aysel Akyol’a teşekkür ediyorum 
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yaklaşımı amaçlayarak 1996 yılında başlayan etkinlikler10, ertesi yıldan itibaren giderek çocukları 
bilgilendirmeye, onlara Magnesia’yı tanıtmaya, benimsetmeye yönelik bir şekle dönüştü. Böylece nelere 
sahip olduklarını öğrenme, tanıma fırsatı buldular. Magnesia’yı benimsediklerinde oraya anne, baba, kardeş 
ve arkadaşlarının da sahip çıkmalarını sağlayacaklardır. Magnesia’da başlattığımız bu etkinliklerin giderek 
tüm kültür varlıklarını, kültürü ve sanatı kapsayan halkalar olarak büyüyerek, genişleyeceğine inanıyoruz. 
Etkinliğin, hiç olmazsa, önce Ortaklar beldesi, sonra Germencik ilçesi kapsamında yaygınlaştırılması, bunun 
için bir başlangıç olacaktır kanısındayız. Fakat her şeyden önce, Magnesia Kazısı Başkanlığı’nın 
omuzlayabileceğinin çok üstünde bir güç gerektiren böyle organizasyonların, ancak gerekli desteğin 
verilmesiyle gerçekleştirilebileceğinin altını çizmek istiyoruz. 

                                                           
10 İlk etkinlik, çocuk pedagogu Marianne Erben’in önerisi ve Würzburg Rotary Kulübü’nün desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Çocuk 
şenlikleri, 2. yıldan başlayarak, başta Magnesia kazı başkanlığı ve Söke Magnesia Derneği olmak üzere, Würzburg Rotary kulübü, 
Kuşadası Kuydaş Kitapevi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü, Britta Pracher ve Ünsal Yalçın’ın katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
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 “ÇİZER OLARAK İZLENİMLERİM” 
 

Saadet CEYLAN 
Grafiker – Ressam 

 
 
Bu bildiride, özetle: 
• Eğitimim, 
• Çizerliğe başlayışım, 
• Yayıncıların dünyasıyla tanışma ve oranın gerçekleriyle yüzleşme, 
• 27 yıl öncesinin yayın dünyası ile günümüzün karşılaştırılması,  
• Benim eleştirilerim,  
• Çocuk kitabı resimlerken dikkat ettiğim noktalar, 
• Önerilerim gibi konular üzerinde durulmuştur. 

1-Eğitimim: 
Düzce Lisesi’nden sonra Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Y.O.Grafik Resim Bölümü’nü bitirdim. 
1978 – 79 dönemi mezunuyum. 4 yıllık bu okul, günümüzde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi olarak adlandırılıyor. 
2- Çizerliğe başlayışım: 
Kitap resimlemeye okuldayken başladım. İllustrasyon dersimize değerli hocamız Mustafa Aslıer 

geliyordu. Asistanlığını da Fevzi Karakoç ve Elif Ayiter yapıyorlardı. Derslerimiz çok keyifli geçiyordu. 
Hocalarımdan çok şey öğrendim. Hepsine teşekkür ediyorum. 

Mezun olduğumuz 1979 yılı “Uluslararası Çocuk Yılı” ilan edilmişti. Bize de mezuniyet projesi olarak 
çocuk kitabı resimleme çalışması yaptırmışlardı. Ben, üzeri kağıt kaplı straforları yırtarak çalışmıştım. 
Tekniğim çok orijinal bulundu, projemden tam puan aldım. Bu iyi bir motivasyon oldu tabi. Ama en 
önemlisi, Elif Ayiter’in beni kolumdan tutup Erdal Öz’le tanıştırmasıydı. Cağaloğluyla ilk tanışıklığım böyle 
başladı. Erdal Öz (onu rahmetle anıyorum) çok zengin bir fantazi dünyam olduğunu söylemiş, yaptığım 
resimleri beğenmişti. Benimle çalışmayı kabul etti. 

İlk resimlediğim kitap, Ahmet Temel’in “Cüceler de Büyür” adlı öykü kitabıydı. Cem Yayınevi Çocuk 
Dizisi içinde yayımlandı. Benim için büyük bir mutluluktu. O zamanlar bir sayfa resmi yapmak için iki gün 
uğraşıyordum. Şimdi ise neredeyse 2 günde bir kitap resimliyorum. Bir konu üzerinde devamlı 
çalışıldığında, zihinde özel bir bölüm devreye giriyor sanki. Bu, aynı bilgisayar dosyaları gibi. O dosya 
açılıyor ve artık oradan bilgiler akmaya başlıyor. Kitap resimlemek benim için böyle bir şey oldu artık. 
İnsanın çizgilerinin gelişmesi, bir kişilik kazanması, olgunlaşması, en önemlisi düşüncelerinize boyun eğer 
hale gelmesi yani bir anlamda “sözünüzü dinleyip ehlileşmesi” çok zaman alıyor. 

27 yıldır bu alanda çok yoğun bir şekilde çalışmaktayım ve her yeni çalışmadan yeni şeyler 
öğreniyorum. Aslında öğrenciliğim devam ediyor. Çünkü öğrenmenin sonu yok. Her yeni çalışma yeni 
heyecanlar yaratıyor. Zaten en büyük dileğim, içimdeki bu heyecan ve sevginin hep devam etmesi. 

İşte okulda böyle bir adım attıktan sonra iş yaşamım başlamış oldu. Mezun olana kadar başka 
yayınevlerinden de işler alıp kendi masraflarımı karşılayacak kadar kazanmaya başladım. 

Burada sizlere bu bahsettiğim çalışmalardan ve mezuniyet projemden örnekler göstermek istiyorum. 
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Mezun olduktan sonra 5 yıl kadar reklam ajanslarında grafikerlik yaptım. Ama kitap resimleme 
çalışmalarım aynı anda devam etti. Arada hiç kopuklu olmadı. Çocuklarımın doğumu nedeniyle reklam 
ajansından ayrılıp çalışmalarımı evde sürdürmeye başladım ve halen böyle devam ediyorum. 

3-Yayıncıların dünyasıyla tanışma ve oranın gerçekleriyle yüzleşme: 

 Okul bitti ve birden kendimizi, okulun bizi saran sanat ortamının dışında buluverdik. Bu hüzünlendirici 
bir duygu oldu benim için. Çalıştığım yayıncılar baskıda iyi çıksın diye özellikle ders kitaplarında renkli 
resimlerin kenarlarından siyah kontür geçilmesini istiyorlardı. Bu, okulda bize öğretilen resim anlayışına 
uymayan bir şeydi.  Yaptığım resimleri bozmak gibi gelmiştir. Okuldayken resimlediğim kitaplara siyah 
beyaz resimler yapmıştım. İlk renkli resim yaptığım kitapta bu taleple karşılaşmak beni çok zorladı. Kurmak 
zorunda kaldığım ilk denge bu oldu. Sonra fiyatlandırma konusunda dengeler aramak zorunda kaldım. 
Zaman konusunda yine aynı zorluklar oldu.  

Ders kitaplarında çok seri çalışmak gerekiyor ve yayıncılar sizden hep acele iş istiyorlar. Bazen de bu 
acele yetiştirilen işler basılmayıp ertesi yıla kalabiliyor. Gerçekten hangi yayıncının işi acil, onu tam olarak 
bilemiyor ve iki ayağınız bir pabuca giriyor. Serbest çalışmanın en büyük sıkıntısı da bu bence.  

Figürleri kontürlü çizmek, pek çok farklı tip yaratmak, işleri istenilen zamanda bitirmek, hızlı çalışma 
becerisi kazanmak, bu arada pek çok farklı obje çalışmaktan dolayı çok zengin bir belleğe sahip olmak gibi 
özellikleri kazanarak zaman içinde bir gelişme kaydediyorsunuz tabi. Ama yayıncılar resimleme işlerine 
ayırdıkları bütçeyi olabildiğince dar tutmaya çalışıyorlar. Bu ekonomik kriz olmadan önce de böyleydi, şimdi 
de böyle. Sanırım yayın dünyasının değişmeyen tek gerçeği olarak da kalacak. 

O nedenle bu alana girmek isteyen gençlere, bu işi çok para kazanmak ümidiyle değil sevdikleri için 
seçmelerini öneririm. İnsan ancak çok severse kendini 24 saat bir mekanda kapalı tutup boyalarla, fırçalarla, 
kağıtlarla kuşatılmış bir yaşamı seçebilir. Sevgi olmadan yapılmaz bu iş. Duygularınız çizgilerinize yansır. 
Çizgiler çok şeffaftır. Bilgisayarda çizmek bana bu yüzden çok soğuk ve duygusuz geliyor. Çocuklara duygu 
iletimini engellediğini düşünüyorum bilgisayarda resimlemenin ve o yüzden fırçayla kalemle çalışmaktan 
vazgeçemiyorum. 

Yayın dünyası deyince sadece yayıncılar yok tabii ki. Yazarlarla olan iletişimden de söz etmek gerek. 
Yazarlarda gözlemlediğim şöyle bir durum var; 

Biliyorsunuz yazar öyküyü yazıyor, yaratıyor. Çizer de öyküyü resimlerken resimle bir dünya yaratıyor. 
Yaratıcılık, yazar için de çizer için de söz konusu. Bu iki ürün bir araya gelip çocuk kitabını oluşturuyor. 
Kitabın boyutu, şekli, kapağı, iç düzenlemesi, mizanpajı, yazı karakteri, puntosu, resimle uyumu bunların 
hepsi kitabın görselliğini oluşturan unsurlar. Ancak usta bir grafikerin elinden çıktığında mükemmel 
olabilecek bir çalışmadır kitap tasarımı. Dolayısıyla görsel olarak başarılı bir kitap iyi bir tasarımcının 
ürünüdür. İçeriğini oluşturan öykünün başarısı elbette yazara aittir. Yazarın ustalığını yansıtır. Küçük yaş 
grubu çocuklarını kitaba çeken şeyin öncelikle kitabın görselliği olduğunu düşünürsek, burada resimlemenin 
rolünün ne kadar önemli olduğu anlaşılır. O nedenle çocuk kitabı ortak bir çalışmadır. Ben resimlediğim 
kitaplara bu yüzden yazarı kadar sahiplenirim. Bakıyorum, yayıncılar kitap kapağında çizerin adını kullanma 
gereği duymuyorlar genellikle. Son yıllarda bu yaklaşım yavaş yavaş değişmeye baladı neyse ki. Oysa bir 
yayınevinin prestijidir kapakta yazar ve çizerin adını birlikte kullanmak. Gerçekten çocuk kitabının 
önemsenerek üretildiğinin bir göstergesidir çünkü çizere verilen değer. Şunu da söylemeliyim; bu arada 
bugüne kadar çalıştığım tüm yayıncıları ve kitaplarını resimlediğim tüm yazarları çok seviyorum. Çünkü ben 
onlarla birlikte bu dünya içinde var oluyorum. Sonuçta aynı amaçla çok daha güzel kitaplar üretmek için 
çalışıyoruz. Güzele ulaşmanın da sonu yok. İşimiz onun için çok zevkli ve heyecan  verici. Yazarların 
öyküleri önümde yeni dünyalar açıyor ve ben çalışmaya oturduğumda o dünyayı doğru algılayıp kendi 
belleğimde şekillendirip görsel hale getirmek için çalışıyorum. Bu çok büyülü bir süreç. Zamanı unutturuyor. 
Böylece yaşlanmaya vakit bulamadan yaşamın içinden akıp geçiyoruz. 

4- 27 yıl öncesinin yayın dünyası ile günümüzün karşılaştırılması; 

Şimdi pek çok şey değişti. Bir kere letraset denilen çıkarma harflerle başlık yazmak ortadan kalktı. 
Bilgisayar devreye girince, rapidoyla çizmek, sayfa kadrajlarını işaretlemek, milimetrik kağıtlarda pikaj 

 402



yapmak, asetat kağıtlarında montaj gibi pek çok şey yapılmıyor artık. Hurufatla harf dizmek de yok. 
Karanlık odaya girip yazıları büyütüp küçültmek için tire filmleriyle de uğraşılmıyor. Tek bir tuşla 
bilgisayarda hepsini yapmak mümkün artık. Bilgisayar işleri hızlandırdı. Sayfa düzenlemesi yapmak, kapak 
düzenlemesinde farklı seçenekleri anında görüp karar vermek kolaylaştı. Yalnız burada da şöyle bir ikilem 
ortaya çıkıyor. Bilgisayarın sunduğu hazır seçenekler bütün kullanıcılar tarafından değerlendirildiği için 
birbirine benzerlik, aynılık gibi bir durum çıkıyor ortaya. O nedenle iyi bir grafikerin yapacağı tasarım 
çalışması her zaman çok özel olacaktır.  

Sevindirici olan yayıncıların kitaba verdiği önemin son yıllarda artması. Artık özgün çizgilerin 
öneminin bilincindeler. Kitap tasarımında da özenli işler üretiliyor. 

5. Benim eleştirilerim; 

Ben her yayınevinde yetkin bir editörün olması gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda iyi bir 
grafikerleri olmalı. Çizerle grafikerin koordineli çalışması halinde, kitabın oluşması sürecinde çok güzel işler 
ortaya çıkacaktır. Çizerin, öyküsünü resimleyeceği yazarla kitapla ilgili görüş alışverişinde bulunması da 
önemli. Ben çizer olarak yazarın beklentilerini doğru anlayabilmeliyim. Karşılıklı konuşmak, bu anlamda 
önem taşıyor. Çocuk kitabı hazırlamak çok ciddi bir iştir. Ciddiye alınmalıdır. 

6. Çocuk kitabı resimlerken dikkat ettiğim noktalar;  

Önce zamanını sorarım yayıncıya. Benden bu çalışmayı ne kadar zamanda istiyor. Çünkü verilen sözleri 
önemsemek gerek. Kendi iş programımı ona göre yaparım. Kitabın boyutu, kaç sayfa olacağı, renkli mi 
renksiz mi olacağı, kapak çalışacak mıyım, nasıl kağıda basılacak, tüm bunları bilmem gerekir. Eğer sayfa 
dağılımını ben yapacaksam, dizili metnin elimde olması gereklidir. Ona göre basit bir maket hazırlar ve 
resim alanlarını belirlerim. Bazen de yayıncı bana sadece şu kadar sayıda resim istiyorum der. O zaman 
kitabın genel tasarımında benim bir katkım olamaz. Tercih eteğim ve doğru olanı, kitabın tümüyle benim 
tarafımdan tasarlanıp oluşturulmasıdır. Aslında yazarın beklentilerini de bilmek isterim. O nedenle eğer 
imkan varsa yazarla oturup konuşmak, nasıl bir kitap hayal ettiğini anlamaya çalışmak isterim. Yani nasıl bir 
yaklaşımla ele alınsın istiyor. Anlatımın esprili yönüne mi ağırlık veriyor, gerçekçi bir resim anlayışını mı 
tercih ediyor, daha absürt bir yaklaşımı mı benimsiyor, eğer bunları bilirsem işim daha kolaylaşır. Bu 
bilgileri yayıncıdan da alabilirim ama yazarla birebir görüşmek her zaman daha doğrudur. Ortaya çıkan 
çalışma, yazarın içine sinsin isterim. 

Önce öyküyü okurum. Bazı öyküler resimlemeye çok uygundur. Zaten kendi içinde resim vardır.  

İçerik ve biçim ilişkisi çok önem taşıyor. Resmin nasıl olması gerektiğini içerik belirliyor zaten. O 
nedenle her kitapta farklı tarzda resimler yapıyorum. Bu kendiliğinden ortaya çıkan bir durum. Dediğim gibi 
resmin nasıl olması gerektiğini öykünün kendisi belirliyor. Bunun için resim vurgusu güçlü olan öyküleri 
resimlemek çok keyifli oluyor. Hayal dünyamı özgürce kullanabiliyorum. Ders kitaplarının didaktik resim 
yaklaşımına karşılık böyle özgür çalışmalar yapmak insanı dinlendiriyor. 

Ders kitaplarının resimlenmesinde dikkat edilmesi gereken belli kurallar vardır. Bir kere tiplemeleriniz 
sınıf seviyesine uygun olmalı, 1. sınıf için kitap resimliyorsanız, o yaş grubunda çocuklar çizmelisiniz  

Çizdiğiniz çocuk tipleri Türk tipine uygun olmalı. Giysileri ona göre olmalı. Renkler canlı olmalı. Tipler 
sempatik, sağlıklı, hareketleri doğal ve doğru olmalı. Konuyu net olarak ifade etmelisiniz. Geri planda renk 
perspektifine uyulmalı ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Renklerin temiz olması, tekniğin baskı 
tekniğine uygun olması önemlidir. Her kağıdın kimyasal yapısı farklı olduğu için kullandığınız boya değişik 
kağıtlarda farklı tatlar verir. Bunları zaman içinde deneyerek öğrenip bilinçli olarak kullanmaya başlıyor 
insan. Dediğim gibi, sonu olmayan bir süreç bu. Her yeni çalışma insana yeni şeyler katıyor. O nedenle farklı 
yayınevleriyle çalışmanın insanı bu anlamda geliştirdiğini düşünüyorum.  

7. Önerilerim; 

Tek bir önerim var: Herkes yaptığı işi severek yapsın. Sevgiyle yapılan her işin sonucunun güzel 
olacağına inanıyorum. Sevgiyle kalın. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI 

ÇOCUK KİTAPLARININ RESİMLEMELERİNE GENEL BAKIŞ 
 
 

Öğr. Gör. Gültekin ERDAL 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  

 

Günümüz eğitim sisteminin anaokullarından üniversiteye kadar  bütün yönleri ile tartışılmadığı gün ve 
tartışılmadığı ortam neredeyse yoktur. Yıllardır süregelen bu  durum gittikçe sorunlar yumağına dönüştüğü  gibi, devlet 
erki içinde sonuç almaya yönelik tutarlı ve inandırıcı çabaların olduğunu söylemek de olanaksız. (Pekmezci, 2005). Her 
yeni hükümetin, kendince doğru eğitim politikası, yumağın büyümesine, eğitim sisteminin anlaşılmaz hale gelmesine 
neden olmaktadır. Sistem, öğrencileri ve velileri çıkmaza sokarken, eğitimci ve idarecileri ise özel yayınevlerinin 
kaynaklarına sürüklemektedir. Bu durum çocuğun tüketim hedef kitlesi olarak keşfedilmesine neden olmuştur. Özel 
yayın evleri, batının çok çeşitlilik ve seçeneklilik içinde hazırlayıp çocuklarına sunduğu binlerce çeşit içinden,  boyama 
kitaplarını seçerek temel çalışma kitabı olarak okullara sunmuştur. Çocukların biçim özgürlüğünü, algı özgürlüğünü, 
hayal etme özgürlüğünü sınırlayan bu boyama kitapları olabildiğince devreden çıkarılmalıdır.  Daha yaşamın 
başındaki çocukları şablonlarla tanıştırmanın; özgürce kullanacağı aklını, beynini, zekâsını, el, kol hareketlerini 
başkalarının sınırladığı sınırlar içine hapsetmenin, o minicik parmakları gereksizce yormanın kazandıracağı hiçbir şey 
yoktur. (Pekmezci, 2005). 

Çocuk eğitimi, çocuk edebiyatının doğuşu ile ivme kazanmış, resim ve yazının birleşimiyle de çocuğun 
hayal dünyasına girilmiştir. Çocuk edebiyatının 19. yy’dan, matbaanın bulunmasından ve hatta yazım 
sanatından önce, uzun bir döneme dayandığı bilinmektedir. (Güleç, Geçgel, 2005). Çocuk ve gençlik edebiyatı 
hazır bir okur kitlesiyle karşılaşmamış, tam aksine kendi okurunu bizzat oluşturmuştur. Kendi okur kitlesini 
oluşturmanın yanında bu okurun yazınsal kültüre sahip olmasını sağlamış ve estetik bilincinin gelişmesine 
katkıda bulunmuştur. Bütün bunlar sosyal eğitim, okuma kültürü ve yazın kültürü oluşması sürecini de 
etkilemiştir. (Neydim, 2004). Çocuk kitaplarının grafik tasarımının sade, resimlerinin anlaşılır, parlak ve realist 
olmasının, bu süreci olumlu etkileyeceği açıktır. Bu nedenle çocuk kitabı resimlemesi yapan illüstratörün, her 
şeyden önce hayal gücünün çok iyi olması gerekir. Aynı zamanda çocuk resimleri gelişimi, gelişim aşamaları, 
özellikleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimleri konusunda bilgi 
sahibi olması, grafik sanatı ve teknikleri konusunda yeterli, tipografi, yazım kuralları ve hatta cilt ve kapakla 
ilgili bilgilere sahip olması beklenmelidir. İllüstratörün renk konusunda bilgisinin olması, çocuk duyusuna hitap 
eden renkleri tespit edebilmesi ve bir adım daha öteye giderek renklerin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri 
konusunda bilgisinin olmasında fayda vardır. Zira renklerin insanlar üzerinde yarattığı etkiler düşünülerek 
renkler, “sıcak” ve “soğuk”  olmak üzere iki guruba ayrılmıştır.  

Çocuklar, kitaplardaki resimlerle dünyadaki gerçek görüntüleri arasında bağ kurmaya çalışırlar. O bağ 
ile hayal güçlerini zenginleştirir, kendilerince yeni hikâyeler yaratır, oyunlar oynarlar. Kitaplar biçimsel ve 
içerik özellikleriyle, okul öncesi dönemdeki çocukların öncelikle eğlenme-oynama ve bularak (keşfederek) 
öğrenme gereksinimini karşılamalı, onların algısal gelişimine katkı sağlamalıdır. (Sever, 2003). Çocuk 
kitaplarının biçimsel özellikleri, resimlemeleri ve içeriği ile sanat yönünün ağır olması gerekir. Resimler, 
hikâye ile ilgili olmalı, hatta resimler hikâyelerin özetini oluşturmalıdır. Çocuk, resimlerle hikâye arasında 
bağ kurabilmelidir. Resimlemelerdeki karakterler gerçeği ile örtüşmelidir. Stilizasyonlar veya 
deformasyonlar, objenin karakteristik özelliğini bozmamalı, anlaşırlığını kaybettirmemelidir. Resim, 
sanatçının dünyasında yarattığı içeriği, görünür kılan bir öğedir. (Sever, 2003). Bu tanımla, çocuk 
kitaplarındaki resimlememelerin realistliğinin önemini anlatmak daha da kolaylaşmaktadır. Başka bir tanımla 
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resim, psiko-pedokojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüt olduğu gibi, onun zekâ, kişilik, yakın 
çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak da büyük bir önem taşır 
(Yavuzer, 1992). 

Eğitimi yönlendiren, şekillendiren ve sonuçlarına dair ileriye dönük planlar kuran ve de kurmakla 
yükümlü olan kurum, şüphesiz eğitim bakanlığıdır. Eğitim, bakanlığın kanun ve yönetmelikleriyle yön bulur 
ve amacına ulaşır. Eğitim bakanlığı en kötü tahminle otuz yıl sonrasının öngörüsüyle plan ve programını 
hazırlamalı, kitap ve içeriğini oluşturmalıdır. Bu tür planlamalarda ideolojik yaklaşımlara ödün vermemek 
çok önemlidir. Eğitimin her kademesinde okutulan kitapların içeriğinin çok iyi oluşturulması ve kitabın 
fiziksel özelliklerinin çocukların seviyesine uygun olması zorunludur. Bilimsellikten uzak bilgilerin, 
başarısız resimlemelerle, tipografi ve grafiksel özelliklerine önem verilmeden eğitime sunulması, ülkenin 
geleceği için büyük bir tehdit ve tehlike anlamına gelebilir. Bu nedenle de anne ve babanın iyi bir okuyucu 
ve iyi bir seçici olması gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarından Çıkan Çocuk Kitaplarında Resimleme 

Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan kitapların tümünü incelemek, zaman yetersizliği nedeniyle 
mümkün olamayacaktır. Bu yüzden kütüphanemde mevcut olan, bakanlığın yayınevinden çıkan kitaplardan, 
tamamen tesadüfe dayalı bir seçimle belirlediğim kitaplar üzerinde durmayı uygun gördüm. “Anneler ve 
Kuzular” tesadüf sonucu incelemeye aldığım kitapların ilkini oluşturmaktadır. Kitap, 18 kısa hikâyeyi 
içermektedir. Kitaptaki tüm hikâyelerin kahramanlarını iki erkek kardeş oluşturmaktadır. Kardeşlerden biri 
altı yaşında, diğeri de sadece yaşta kardeşinden biraz büyük olduğu ibaresiyle kendisini tanıtmaktadır. 
Hikâyeyi yaşça biraz büyük olan kardeş anlatmaktadır. Hikâyeler, kardeşlerin okul, oyun gibi günlük 
yaşantılarını anlatıyor.  

Kapak, sarı renk içinde gösterilmiş ve karikatürize edilmiş altı çocuklu aile resimlemesinden 
oluşmaktadır. Karikatür, ne kadar başarılı olursa olsun, bir çocuk kitabı için çok iyi olması gereken 
illüstrasyonun yerini alamayabiliyor. Başka bir değişle karikatür, her zaman yerinde bir iletim aracı 
olmayabilir (Fotoğraf 1). Karikatürize resimlemenin en üst kısmında kısa ve dikdörtgen siyah bant içerisinde 
beyaz olarak yazılmış “Çocuk Kitapları” ibaresi yer alıyor. Hemen altında büyük puntolarla yazılmış ve üç 
satırda tamamlanmış, aynı zamanda kitabın adı olan “Anneler ve Kuzular” yazısı, siyah gölgeli beyaz renkte 
yazılmıştır. Kitabın resimlemesinin altında ise, yazarın adı, onun altında Milli Eğitim Bakanlığının logosu 
yer almaktadır. Ayrıca kitabın sol tarafına konulmuş olan siyah şerit, kitabın sırtını da çevreleyerek, arka 
kapağa da taşırılmıştır.  

Kitapta yer alan hikâyeler için yapılan çizimlerin, çocuğa hiçbir şey veremeyeceğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. Resimlemelerdeki figürlerin anatomik bozuklukları, konu ile uyumsuzluğu, figür 
hareketlerindeki başarısızlık konu ile resim arasında hiçbir sanatsal ve düşünsel bağın olmadığını açıkça 
ortaya koymaktadır. Çocuk kitaplarında çok önemli olan metin-resimleme ilişkisi burada çok önemsenmemiş 
gibi görünüyor. Kitabın 15. sayfasında yer alan “Dayım Kömür Göndermiş” başlıklı hikâyenin 
resimlemesinde, bir otomobil ve onu silen bir adam göze çarpıyor (Fotoğraf 2). Otomobilin sağ tarafında ise 
bir kız çocuğu resmedilmiş. Çocuk, fiziksel olarak oturması mümkün olmayan bir şekilde dizlerinin üzerinde 
çöküp oturtulmuş. Figürdeki oran-orantıya (proportion) dahi girmeden, fiziksel olarak imkânsız bir şekilde 
kız çocuğu, otomobilin altında yatan kediye bakmaktadır. Aynı kitabın 65. sayfasında yer alan “Çocuk 
Bahçesindeki Bekçi” başlıklı hikâye, gerek resimlemesi ile gerek hikâyenin kahramanı olan bekçinin 
karakteristik yaratılışı ile ve gerekse bekçinin çocuklara hitap şekli ile ilgi çekicidir (Fotoğraf 3). Bekçi, bir 
elinde sopa, diğer eli kavgaya hazır bir şekilde yumruk sıkılmış, çatık kaşlı, bağıran bir şekilde ve sevimsiz 
resmedilmiştir. Hikâyede yer alan bekçinin hitap şekli de çocuklara uygun değildir. Bekçi, parkın 
duvarlarından atlayarak oyun alanına giren çocuklara: 

- Kapıyı görmedin mi oğlum, ne diye duvardan atlıyorsun? 

- Çimleri çiğneme koçum, kenardan yürü! 

- Yavrum siz hiç mi mektep medrese görmediniz, salıncağa ayakkabı ile basılır mı, in oradan!  diye 
hitap etmektedir. Sorudaki vurgu hatasını bir yana bıraksak bile, bekçide çocuk sevgisinin olmadığı gerçeğini 
saklamak mümkün olmayacaktır. Başka bir örnekle kitabın 118. sayfasında yer alan “Vitrindeki Masal 
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Kitabı” başlıklı hikâyenin resimlemesinde, (Fotograf 4) önceden bahsedilen ve kitabın tamamında bulunan 
hataları fazlasıyla görmek mümkün. Ancak bu resimde vitrin ve masal kitabını neden göremediğimi 
anlayamadım. Kitapta yer alan resimlemelerde teknik hataların çok fazla olması ve metinle 
ilişkilendirilememesi üstünde durulması gereken önemli bir sorundur.  

“Açılan Kucak” Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan başka bir kitaptır. Kitabın ilk sayfasına konulan 
resim, ilköğretim 4. sınıf öğrencisi bir çocuğa ait. Resmin konusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı. İkinci sayfasına ise, Mevlana’nın büyük bir resmi, yeşil fon üzerinde, dikdörtgen alan içinde 
gösterilmiş. Resimde ayrıca iki semazen, biri kız iki öğrenci, bir de neyzen resmedilmiştir. Resimle ilgili 
olarak, Mevlana’nın çocuklara verdiği önemi anlatan ve 10 punto ile yazılmış bir metin konulmuş. Metindeki 
yazının rengi kırmızı olarak belirlenmiş. Kırmızı küçük yazılar, kitaba olan ilgiyi azaltacaktır. Hiçbir 
çocuğun, gözü yoran ve rahatsız eden, estetikten yoksun bu yazıyı okuyacağına ihtimal vermiyorum. Diğer 
taraftan kitap metni, cümlelerin yerli yersiz bölünmesiyle, dokuz satırdan oluşmaktadır. Kitap, halkı 
tarafından çok sevilen bir ağanın başından geçenleri anlatmaktadır. Babacan, yardım sever bir ağanın, pazar 
alış verişi ve sonrasında başına gelenler yalın bir şekilde anlatılmaktadır.  

“Açılan Kucak” başlıklı kitabın kapağı, sayfa içindeki resimlerden birinin aynen kullanılmasıyla 
oluşturulmuştur. Resmin üzerine çekilen yeşil kuşağın içine, kitabın adı büyük harflerle ve büyük puntolarla 
siyah renkte yazılmıştır. Hemen altına ise Mevlâna’dan Çocuk Hikâyeleri açıklaması, yine büyük harflerle, 
daha küçük puntolarla ve siyah renkte yazılmıştır. Kapak baskı kalitesi oldukça düşük ve hatta renklerde 
kaymalar görülmektedir. Yeşil rengin hâkim olduğu kitap kapağı, ilgi çekici olmamakla birlikte, çocuklara 
hitap edebilecek düzeydedir (Fotoğraf 5). Ancak arka kapak için başarıdan söz etmek biraz daha 
zorlaşmaktadır. Zira arka kapak için seçilen resimlemenin üstüne konulan yeşil kuşak ve okunurluğu 
neredeyse imkansız hale gelmiş, tahminen 5-6 punto büyüklüğündeki küçük siyah yazılar kapağı olumsuz 
etkilemiştir (Fotoğraf 6). 

Kitaptaki iç sayfa resimlemeleri oldukça başarılı, çoğu yerde metinle bağlantılı ve karakter sevimlidir. 
Resimlemede kullanılan her tür nesne, gerçeğiyle örtüşmekte, çocuğun tanıdığı, bildiği ve gördüğü 
nesnelerden oluşmaktadır. Renkler gayet güzel olmakla birlikte, tonlamalar, perspektif, oran-orantı ve 
kompozisyon başarılı bir şekilde verilmiştir. Ancak sayfayı neredeyse ortasından ayıran yeşil kuşak, hem 
resimlemeleri hem de sayfa tasarımını olumsuz etkilemiştir (Fotoğraf 7). Seyircinin gözü, önce yeşil kuşağı 
görmekte, okuyucu resimlere dikkatini vermeye çalışsa bile, yeşil kuşak dikkati dağıtmaktadır. Hikâyenin 
metninin, yeşil kuşak üzerine siyah renkte yazılmış olması, hem okunurluğu azaltmış hem de resimlemeye 
gölge düşürmüştür. Bunun yanında kitapta kullanılan kâğıdın sarı, mat ve ince olması, ciltlemede dikiş 
yerine zımba telinin kullanılması çocuk seviyesinin göz ardı edildiğinin ifadesidir.  

Sıradaki kitabın resimlemeleri Mürşide İçmeli’ye, grafik uygulaması ise Hasip Pektaş gibi iki ünlü ve 
başarılı sanatçıya aittir. Çocuk kitapları için çok büyük önemi olan grafik sanatı ve illüstrasyonun hem 
öğretici hem de uygulayıcısı olan, sanatın iki çınarı için söylenecek fazla bir şey yoktur. “23 Nisan Çocuk 
Bayramına Çağrı” isimli kitap için söylemekte fayda gördüğüm tek şey, resimlemelerin çok az, yazılı metnin 
ise gereğinden fazla olduğunu belirtmektir. Metnin, 12 punto büyüklüğünde yazılmış ve resimlemelerin 
dışında bırakılmış olması, çocukların ilgisini azaltabilir (Fotoğraf 8). 

“Kara Giysili Üç Mutsuz Adam”, ressam, müzisyen ve şair-çocuk kitabı yazarı üç sanatçının 
mutsuzluğunu anlatan bir hikâyedir. Doğanın hızla kirleniyor olması, onların ilham kaynağını kurutmuş ve 
mutsuzluğa itmiştir. Hikâye, çevre bilincini çocuklara aşılamak için yazılmış, ilgi uyandırıcı ve akıcıdır. 
Metnin, resim yüzeyi ile birleştirilmiş olması olumlu, ancak her resmin yazılı alanla birlikte köşeleri 
yuvarlatılmış, siyah çerçeve içine alınmış olması da olumsuz bir etki bırakmaktadır. 

Kitabın kapağı gereğinden fazla süslenmiştir. Sarı zemin üzerine konulan yeşil burmalı sütunlarla 
oluşturulan dikdörtgen alanının içi açık mavi ile doldurulmuştur. Mavi alanın tam ortasında ise, hikâye 
kahramanlarının resmedildiği büyük bir daire bulunmaktadır. Karikatürize edilmiş çizimler, çocuk kitabı 
resimlemesi için uygun görünmüyor. Kitabın adının yazılmış olduğu yazı karakterlerinin seçimi ise, kapağın 
genel yapısına uygun düşmemiştir (Fotoğraf 9). 

Karakterlerin gereğinden fazla abartılı, renklerin soluk ve uyumsuz olması kitabı olumsuzlaştırmaktadır. 
Kitabın karakterinin yaratılmasında yeterli düşünülmediği hemen görülebilmektedir. Figürlerde oran-orantı, 
perspektif ve hareketlilik gerçekten eleştirilmeye değer. Üst üste resmedilmiş ve sanatçı ruhu taşıdığı 
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belirtilen kahramanların, küçük bir öğrenciyi korkuturcasına azarlamaları, okuyucuda endişe yaratabilir 
(Fotoğraf 10). Metnin aralarına çizilen dairesel sarı lekeler, resmi parçalamış ve ilgiyi dağıtmıştır.  Kitabın 
dokuzuncu sayfasında yer alan resimleme ise sanattan bahsetmek mümkün değildir. Gökyüzü çok realist 
yapılmasına karşın, ağaçlardaki aşırı serbestlik tezat oluşturmuştur. Ağaçların yapraksız olması, dere 
boyunca konulan küçük tepelerin nahoş renkleri ile metindeki bilgiler uyuşmamakta ve mevsim kargaşası 
yaratmaktadır. Ölü balıklar ve çevresindeki siyah tarama çizgileri konuyu iyice dağıtmış ve anlaşılırlığı 
azaltmıştır. Hatta çizgiler öylesine yoğunlaştırılmış ki balıkları seçmek, sadece turuncu renkleriyle mümkün 
olmaktadır (Fotoğraf 11).  

Kütahyalı Şeyhî’nin Harnâme adlı eseri, bir akademisyen tarafından günümüz Türkçesine çevrilmiş ve 
bakanlığın çocuk kitapları serisinden yayımlanmıştır. Harnâme, yük taşımaktan acınacak durama gelmiş bir 
eşeğin, otlaklarda gördüğü bakımlı ve sağlıklı öküzlere özenerek, başına gelen acı olayları anlatıyor. 
Hikâyenin önsözünde ise sadece çocukların değil, büyüklerin de bu hikâyeden ders çıkarması gerektiği 
vurgulanıyor.   

“Zavallı Eşeğin Hikâyesi” hem İngilizce hem de Türkçe yayınlanmış bir hikâyedir. Kitabın kapağı, 
çocuk kitabı normlarına uygun değildir. Kapak gerek renkleriyle gerekse resimlemeleriyle çocukların ilgisini 
uyandıracak tarzda değildir. Ancak kapak baskı kalitesi iyidir. Kitabın iç sayfalarında birinci hamur kâğıt 
kullanılmış, yazı karakteri seçimi de olumludur. Ancak hikâye, kitabın 19. sayfasına kadar başlatılmamış, bu 
sayfaya kadar, çocuğu ilgilendirmeyen önsöz, eserin yazarı olan Şeyhî ve eserin kendisi yani Harnâme 
hakkında uzun bilgiler verilmiştir.   

“Zavallı Eşeğin Hikâyesi” kitabının resimlemeleri gereğinden fazla deforme edilmiştir. Renklerde 
tonlama yapılmamış, figürlerde hareket göz ardı edilmiştir. Figürlerin duruş şekilleri, yüz ifadeleri hiç 
değiştirilmeden diğer karelerde de kullanılarak hem monotonluğa hem de seviye düşüklüğüne neden 
olmuştur. İllüstrasyon yerine daha çok stilizasyon ön plana çıkartılarak çalışılmış olan resimlemelerde limon 
sarısı fon olarak kullanılmış ve hiçbir karede değiştirilmemiştir. Ayrıca tüm karelerde kubbe benzeri bir kapı 
çizilmiştir. Kubbe benzeri kapı resimlemesinin, çalışmaya ne kattığı belli değildir (Fotoğraf 12).  

“Tilki ile Karga” ve “Tilki İle Keçi” aynı yazar tarafından yazılmış, aynı çizer tarafından resimlenmiş 
iki farklı kitaptır. Her iki kitabın kahramanı olan tilkinin başından geçen kısa maceralar anlatılıyor. Her iki 
kitabın içeriği de birbirine benziyor.  

Kitapların kapak tasarımları da aynı tarzda yapılmıştır. Kapak, tamamen resim alanı olarak kullanılmış 
ve üst boşluğa kitabın adı büyük puntolarla yerleştirilmiştir. Resimlerde hareket neredeyse yok gibi. 
Karakterler gerçeğiyle neredeyse uyuşmayacak kadar acemice yapılmıştır. Kitaplarda sol sayfalara metin, 
sağ sayfalara resimler getirilmiştir.  Resimleme tekniği ve boya seçimi daha çok taslak aşamasındaki 
çalışmaları andırıyor. Boyama için kuru boya kalemleri kullanılmıştır. Kalem izleri ve mat görüntü, kitabın 
kalitesinde olumsuz rol oynamıştır. Oran-orantı, perspektif, kompozisyon ve resim kurulumu (construction) 
yoktur. Çalışmalarda bir ön hazırlık ve kurmacılık (consructivisme) yapılmamış ve gerçekçiliğe hiç önem 
verilmemiştir. Hatta tilki olduğunu bildiğimiz karakterin, çoğu çizimlerde eşekle benzerlik gösterdiği yerler 
bile vardır (Fotoğraf 13-14). 

“Bizim Ali”  adlı kitapta sekiz küçük hikâye bulunmaktadır. Hikâyelerin kahramanın adı Ali. Ali, 
ilköğretim öğrencisidir. Zeki, hızlı düşünebilen, meraklı ve biraz da yaramaz bir karakter. Her bir hikâye, 
okuyucusuna bir şeyler öğretmeye çalışmaktadır. Bu da hikâyelerin biraz sıkıcı olmasına neden olmuştur. 
Bazı hikayelerde cümleler gereksizce bölünerek, 5-6 satırlık paragraflar oluşturulmuştur. Metinlerde vurgu 
hataları ve devrik cümleler fazlasıyla bulunmaktadır.  

Kitabın kapak tasarımı ilgi çekicidir. Renk seçimi iyi olmakla birlikte karakter çizimlerinde sorunlar 
bulunmaktadır. Çok hareketli bir tasarımı olan kapak resmine uygun düşmesi için, kitabın adı “Bizim Ali” 
yazısı da hareketli yazılmıştır. Fakat figürlerdeki ifade, oran-orantı sorunu burada da kendini göstermektedir.  

Kitap resimlemeleri iyi sayılabilir. Ancak karakterlere özgünlük yoktur. Resimlemedeki teknik hataları 
hemen fark etmek mümkündür. 78. sayfadaki Ali’nin resimlemesinde, baş ve el çizimlerinin vücut ölçüsüne 
oranla abartılı olduğunu görebiliyoruz. Bu resimde kahramanımız Ali, metinden anlaşıldığına göre gözlerini 
kapatmış, elleriyle duvara dayanarak saklambaç oynamaktadır (Fotoğraf 15). Resme bakıldığında ise ellerini 
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ağzının kenarına getirerek birisine veya birilerine seslendiği görülmektedir. Metinde anlatılanla, resimde 
anlatılanlar birbirlerinden farklı şeylerdir. Çocuk burada ikileme düşebilir, okuduğu ile gördükleri arasında 
bağ kuramayarak hikâyenin sonunu merak etmeyebilir. Resimlemede renk seçimi iyidir. Resimde bulunan 
nesneler, doğadakiyle benzerlik taşımaktadır. Ancak resmin çerçevelenmiş olması, metinden ayrılmasına 
neden olmuştur. Bu da çocuk kitabı için istenmeyen durumdur. Tüm hikâye kitaplarında olduğu gibi bu 
kitapta da yaratıcılık sorunu görülmektedir. “Ali Uzayda” adlı hikâyede, uzaydan geldiğini söyleyen bir 
varlığın, hiçbir şekilde hayal gücüne hitap etmediği görülmektedir. Uzaylı olduğunu söyleyen canlıyı, 
insanlardan ayıran tek şey kafasında ki kasktır. Uzaylının basitçe çizilmiş olması, çocukta hayal kırıklığına 
neden olabilir. Aynı sorunu uzay gemisi için de söylemek mümkündür (Fotoğraf 16). Çocuk her zaman daha 
karmaşık ve daha gizemli şeyleri hayal edebilir. Kimsenin bilmediği, görmediği şeylerle ilgilenebilir. Kitapta 
kendisinin hayal edebileceğinden daha basit resimlenmiş uzaylı bir canlı ile uzay aracı, çocukta şaşkınlığa 
neden olabilir hatta kitaptan soğuyabilir.  

Değerlendirme 

Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan kitapların genel özelliğinin, çocuk kitapları normlarına 
uymadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kitaplar çocuklar için değil de, sanki kitabın yazarları için 
yayımlanmıştır.  Çocuğun anlayabileceği sade, anlaşılır ve düzgün cümleler yerine, devrik ve karmaşık 
cümleler kullanılmıştır. Kitabın metninde yanlış yazılmış sözcüklere de rastlamak mümkündür. Bu, kitap 
denetiminin yeterince yapılmadığını göstermektedir. Ayrıca metinlerle resimlemeler arasında ilişkilendirme 
çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Resimlemelerin sanat yönünün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Hayal gücünden yoksun ve yaratıcılığın olmadığı tiplemeler kitaplarda bir hayli fazladır.  

Kitapların ciltleme sorunları da bulunmaktadır. Hemen hemen tüm kitaplarda zımbalama yöntemi 
kullanılmıştır. Fasikülün ortasından yapılması gereken işlemin, sayfalara taşırılması sayfaların kullanımını 
azaltmıştır. Aynı zamanda bu durum, sayfaların kolay yırtılmalarına sebep olabilir. 

 Kitaplar için seçilen kâğıt kalitesi birkaçı dışında birinci hamur kâğıttır. Kapak, ince kartondan 
yapılmıştır. Kitap boyutları A4 ve A5 olarak belirlenmiştir. Kitapların kapak tasarımlarının iyi olduğunu 
söyleyemeyiz. Zira kapak için ayrıca bir tasarım yapılmamış, sayfa içinde kullanılan resim karelerinden 
birinin aynen kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Renk ve baskı kalitesi tartışmaya açıktır. Birçok kitapta baskı 
öncesi renk ayrımının yapılmadığını söylemek mümkündür. Başka bir deyişle renklendirme, vasata yakın 
olarak değerlendirilebilinir. Ancak baskı kalitesi iyi sayılabilecek birkaç kitap da mevcuttur. Bakanlık 
yayınlarından çıkan çocuk kitaplarında resimleme yapan bezeyicilerin, hayal güçlerini kullanmadıklarını 
görebiliyoruz. Karakter yaratılışında fazla düşünülmeden, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmadan 
örnekler ortaya konulmuştur. Sanki “Nasıl olsa çocuk işte” anlayışı hâkim olmuştur. Hatta bazı kitaplarda 
taslak aşamasında dahi olmayan, kuru kalemle renklendirilen çizimler kullanılmıştır. Karakterlerin metinde 
bahsedilen canlıyla bir benzerliği yoktur. Bu resimlemelerin, çocuğun ufkunu açması beklenirken 
istenmeyen sonuçlara götürmesi kaçınılmazdır. Önemli bir ileti olarak da bu kitaplarla çocuğa neleri yapıp 
neleri yapmaması gerektiği öğretilmeye çalışılmaktadır. Oysa çocuklar kitaplar aracılığıyla, “Davranışlarının 
olası sonuçları üzerinde düşünce üretmeye özendirilmeli; davranış ve eylemlerinin başkaları üzerinde 
yaratacağı duygusal sonuçlar, çocukların duyarlılıkları işletilerek kendilerine buldurulmalıdır.” (Sever, 
2003)   

Sonuç 

 Çocuklar için hazırlanmış sözlü ve yazılı kaynakların, sanatsal nitelikli ürünlere dayalı çalışmaları 
kapsaması gerekir. Sanat, çocukta psiko-pedagojik ve sosyal bir yansıtma aracı olarak karşımıza çıkmalıdır. 
Bu nedenle çocuk için yapılan çalışmalar her ressamın veya her yazarın yapabileceği işler arasına 
girmemelidir. Çünkü her çocuk yaşa, zekâ, kişilik ve yakın çevre özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 
Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme 
davranışları, çok iyi hazırlanmış kitaplarla şekillenebilir. “Şu unutulmamalı: Çocuk kitabına verilen değer, 
çocuğa verilen değerdir” (Birinci, 1987).  

Recep Nas, “Örnekleriyle Çocuk Edebiyatı” adlı kitabında, okumayı sevmeyen toplum olduğumuzdan 
ve az okuduğumuzdan bahsediyor. Bunun birçok nedeni olabileceğini ama en önemli nedeninin ise, 
çocuklara doğru zamanda, doğru kitabı, doğru biçimde sunmamak olduğunu ileri sürüyor. Doğru kitap, anne 
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ve babanın okuması ve iyi bir seçi olmasıyla bulunabilecektir. Ancak eğitimin öncülüğünü yapan bakanlığın, 
her zaman doğru kitabı sunması ve önermesi kaçınılmaz zorunluluktur. Eğer bir ülkede kitap okunmuyorsa, 
bunun nedenini, o ülkenin eğitim bakanlığında ve eğitim sistemimde aramak doğru olacaktır. 

Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarında çocuğa eğitim verilme amacı şöyle açıklanmaktadır: Beden, 
zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve 
bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer 
veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek. Başka bir 
deyişle Milli Eğitim, çok okuyan ve çok düşünen bireyler yetiştirmek istiyor. Bu da doğru zamanda doğru 
kitap vermek anlamına gelmektedir. Ne yazık ki bu doğru kitap, bakanlığın yayınları arasından çıkan çocuk 
kitapları değildir. Teşhisi doğru yapan, ne istediğini bildiğini ortaya koyan Milli Eğitimin kitapları, yanlış 
yazımlar, yanlış çizimler ve kötü bir Türkçe ile çocuklara sunulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, çocuk 
edebiyatı kaynaklarında maddelenen, çocuk kitabı normlarını ya farklı yorumluyor, ya da hiç okumuyor. En 
ilginç olanı ise, özel yayınevlerinin bakanlığa karşı tutumudur. Çocuk edebiyatı ve çocuk kitaplarında güzel 
örnekler veren özel yayınevleri, söz konusu bakanlık ve Talim Terbiye Kurulu tavsiyesi olunca kitabın 
kalitesini düşürebilmektedirler. Kitabın kapağında “Bakanlığın İlköğretim Öğrencilerine Tavsiye Ettiği 100 
Temel Eserlerden” ibaresi bulunan Ezop Masalları serisi içinde “Gizli Hazine” ile “Güneş İle Rüzgâr” kapak 
tasarımı, resimleme ve sayfa tasarımı olarak iyi bir örnek değildirler. Mark Twain, “Okumayan insanın, 
okuyamayan insandan hiçbir farkı yoktur” demiştir. Görülüyor ki okuyup da yanlış yorum yapanlar, 
okuyamayıp yanlış konuşanlara oranla daha büyük tehlikelere sebep olabiliyorlar. Özellik de bir ulusun 
geleceği söz konusuysa.   
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GİRİŞ 

Kitaplar, insan hayatının ayrılmaz bir parçasıdır ve kişinin birçok yönden gelişmesine yardımcı 
olmaktadır. Kitaplar sayesinde kişi bilgi ve deneyimlerini genişletir, kişiliğini geliştirir, hayata farklı 
açılardan bakmayı öğrenir. 

Okul öncesi dönem çocuğun kişilik gelişiminde çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle çocuklar 
için yazılmış olan kitaplar  sadece bilgi verici ve eğlendirici olmamalı, onların olumlu benlik geliştirmelerini 
sağlayacak nitelikte de olmalıdır. 

Benlik Kavramı 

Yavuzer (2000)’in aktardığına göre; Tan(1970), benliği; bireyin fiziksel ve sosyal çevresiyle olan 
etkileşimleri sonucu kazandığı birtakım kişisel duygu, değer ve kavramlar sistemi olarak tanımlamıştır. 
Lawrence (1988) ise, benlik kavramını bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve sahip olduğu 
bütün bu özelliklere ilişkin kendini değerlendirmesi olarak tanımlamıştır.    

Benlik kavramı iki elementten oluşmaktadır. Öz yeterlik ve öz saygı. Öz yeterlik; kişinin görevlerine 
karşı motivasyonlu olması, iş ve görevleriyle ilgili problemleri kontrol altına almasıdır. Öz saygı ise; kişinin 
kendisini nasıl algıladığıdır (Demoulin ve Vista, 1999). 

İlkin (1994) aktardığına göre; Mcguire (1982) yaptıkları araştırmada küçük çocukların benlik 
kavramlarının daha büyük çocuklara ve ergenlere oranla daha çok ebeveyne ve diğer aile üyelerine 
dayandığını bulmuşlardır. Küçük çocuklar artan yaşla beraber dikkatlerini dar aile çevresinden daha geniş bir 
çevreye yöneltmektedirler. Yaşla birlikte benlik tanımları sadece ebeveyn ve kardeşleri değil, diğer 
yetişkinleri (öğretmen gibi)  ve arkadaşları da içermektedir. 

Çocuklar iyi nitelikteki resimli kitaplardan etkilenmektedirler. Çocukların gelişim düzeylerine uygun 
olarak yazılmış olan kitaplar onların duygu, düşünce ve davranışlarının şekillenmesine ve kendilerini daha 
iyi tanımalarına katkıda bulunmaktadır. Küçük yaş grubundaki çocuklar kendi yaşlarındaki karakterler 
sayesinde, kendilerini başkalarının  yerine koyma becerisi kazanırlar. 6 yaşın altındaki çocuklar sevdikleri 
öyküler hakkında yorum yapabilmektedirler (Hunt, 1992). 

Çocuk kitapları çocukların temel ruhsal ihtiyaçlarını (sevme, sevilme, ait olma gibi) kazanmalarında da 
etkendir. Çünkü ebeveyn çocuğa sesli kitap okuduğunda, çocuk ve ebeveyn arasında karşılıklı ilişki 
sağlanmaktadır. Öte yandan kitap çocuğa ait olma hissi vermektedir (Temple, Martinez ve Naylor, 1998). 
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Araştırmanın Amacı 

Çocuklar,  hayal dünyalarının geniş olması nedeniyle okudukları kitapların karakterleriyle kendilerini 
özdeşleştirirler. Bu nedenle nitelikli kitapların onları olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Olumlu 
mesajlar veren kitapların çocukların benlik kavramı üzerinde etkili olabileceği varsayılmaktadır. Bu da 
ülkemizde resimli çocuk kitaplarının konu bakımından değerlendirilmesinin yapılması gereğini ortaya 
çıkarmıştır. Bu araştırma, Türkiye’de Türkçe basılmış yerli ve yabancı resimli çocuk kitaplarının benlik 
kavramıyla ilgili mesajlar verip vermediğini belirlemek amacıyla planlanmıştır.    

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Örneklemi 

1980-2003 yılları arasında basılmış olan, özel ve resmi anaokullarından, kütüphanelerden, piyasadan ve 
özel koleksiyonlardan elde edilen, random yöntemiyle seçilmiş  250 adet Türkçe basılmış yerli ve yabancı 
öykü kitabı bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 250 kitabın 55 tanesi çeviri, 195 tanesi ise yerli 
üründür.  

Araştırmanın örneklemini oluşturacak resimli çocuk kitaplarının, bir öykü (hikaye) özelliği taşımasına 
ve kitap içinde birbirinden bağımsız öyküler bulundurmamasına dikkat edilmiştir. Bu özellikleri taşımayan 
kitaplar araştırmaya dahil edilmemiştir.  

Araştırma Yöntemi ve Araçları 

Benlik Kavramı Konuları Kontrol Listesi 

Araştırmanın örneklemini oluşturan resimli öykü kitaplarını benlik kavramını destekleyip 
desteklemediğini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından “Benlik Kavramı Konuları Kontrol Listesi” 
oluşturulmuştur. Kontrol listesi; literatür araştırması yapılarak ve Önder’in (1997) “Küçük Çocuklar İçin 
Kendilik Algısı Ölçeğinin Türkiye Uyarlanması ve Okul Öncesi Çocuklarında Kendilik Algısının Yaş, 
Cinsiyet, Prematüre Doğma, Okula Devam Etme Süresine İlişkin Olarak İncelenmesi” isimli çalışmasında 
kullandığı Harter ve Pike’in(1984) geliştirmiş olduğu ölçekten yararlanılmıştır. Ayrıca Marsh, Ellis ve 
Cromen’in (2002) geliştirmiş olduğu “Self Description Questionnaire for Preschoolers (SDQP) (Okul Öncesi 
Çocukları İçin Kendilik Algısı Anketi) isimli anketten yararlanılmıştır. Araştırmacı tarafından oluşturulan 
kontrol listesi 3 uzman görüşü alınarak düzenlenmiştir. Benlik Kavramı Konuları Kontrol Listesi; 6 genel 
konu ve her genel konunun alt konuları olmak üzere toplam 38 alt konudan oluşmuştur. Ayrıca kitaptaki 
karakterlerin yüz ifadelerini incelemek üzere 1 madde bulunmaktadır. 

Araştırmayı yapan kişinin güvenirliğini test etmek  açısından rast gele seçilen 50 kitap başka bir uzman 
tarafından okunmuş ve araştırmacının okuduğu 50 kitap arasındaki güvenirliğe bakılmıştır. Buna göre; akran 
ve çevre ilişkileri genel konusu için alfa değeri ;0, 9953, aile ilişkileri genel konusu için alfa değeri; 0,9953, 
akademik durum genel konusu için alfa değeri ;1,0000, fiziksel görünüm genel konusu için;1,0000, korku ve 
kaygı durumu genel konusu için alfa değeri;1,0000, mutluluk ve kaygı durumu için alfa değeri;1,0000 ve 
toplam güvenirlik alfa değeri; 0,9970 (%99,70 > %80) tir. 

Veri Toplama İşlemi 

Araştırmada, belirlenen kitaplar geliştirilen kontrol listesine göre 3 kez okunduktan sonra 
değerlendirilmiştir. Kontrol listesinin her maddesinin yanına maddeyi içerip içermediği “evet/hayır” şeklinde 
kaydedilmiştir.  

Verilerin Analizi ve Değerlendirme 

Araştırmanın örneklemini oluşturan resimli öykü kitapları “Benlik Kavramı Konuları Kontrol Listesi”ne 
göre değerlendirildikten sonra istatistiksel analizlerde SPSS 12.0 paket programı kullanılmıştır. Her kitabın 
işlemiş olduğu konu ya da konular belirlenmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1: İncelenen Resimli Çocuk Kitaplarının Benlik Kavramı Genel  Konularına Göre Dağılımı 

Resimli Çocuk Kitapları 
Benlik Kavramı Genel Konuları 

n=250 
Var 

Sayı            % 
Yok 

Sayı            % 

Akran ve Çevre İlişkileri 130            51,2 120          48,8 
Aile İlişkileri 69              27,6 181          72,4 

 

Akademik Durum 28               11,2 222          88,8 
 Fiziksel Görünüm 29               11,6 221          88,4 
 Korku ve Kaygı Durumu 76               30,1 174          69,9 
 Mutluluk ve Doyum 128            51,1 122          48,9 
 Güler yüzlü, mutlu yüz ifadesine sahip olma  216             86,4 34            13,6 

Araştırma bulguları incelendiğinde, Tablo 1’de incelenen resimli çocuk kitaplarının benlik kavramı 
genel konularına göre dağılımları verilmiştir. Buna göre genel konu bakımından en fazla işlenen konuların 
akran ve çevre ilişkileri (%51,2) ile mutluluk ve doyum (%51,1) olduğu, en az ise akademik durum (%11,2) 
ve fiziksel görünüm (11,6) olduğu belirlenmiştir. İncelenen resimli çocuk kitaplarının %86,4’ünde “Güler 
yüzlü, mutlu yüz ifadesine sahip olma” maddesinin bulunduğu saptanmıştır.  

Yine Uzmen(1993) yaptığı çalışmasında Türkçe kitaplar arasında en fazla ağırlıklı olarak işlenmiş olan 
konunun “Sosyal İlişkiler” olduğunu saptamıştır .  

Akademik durum ve fiziksel görünüm genel konularıyla ilgili çok az sayıda kitap bulunmaktadır. 
Ülkemizde bu iki genel konu ile ilgili kitapların yazılması gerektiği düşünülmektedir. 

Tablo 2: “Akran ve Çevre İlişkileri” Genel Konusunu İşleyen Resimli Çocuk Kitaplarının  Alt Konulara Göre Dağılımı 

Resimli Çocuk Kitapları 
Akran ve Çevre İlişkileri Alt Konuları 

n=130 
Sayı % 

1. Arkadaşları ve Çevresindeki İnsanlara Yardımcı Olma 81 62,3 
2. Arkadaş Edinmeye Çabalama 26 20,0 

 

3. Arkadaşlarına ve Çevresindeki İnsanlara Saygılı Davranma 20 15,3 
 4. Arkadaşlarıyla ve Çevresindeki İnsanlarla İşbirliği Yapma 30 23,0 
 5. Arkadaşlarıyla ve Çevresindeki İnsanlarla Eşyalarını Paylaşma 17 13,0 
 6. Liderlik Yapma 11 8,4 
 7. Girişken Olma 16 12,3 
 8. Çevresindeki İnsanlara Yeteneklerini Fark Ettirme 15 11,5 
 9. Günlük Sosyal Diyaloglara Özen Gösterme 5 3,8 
 10. Haklarını Arama, Savunma 1 0,7 
 11. Duygularını ve Düşüncelerini Arkadaşlarına ve Çevresindeki İnsanlara 

Rahatlıkla Anlatma 14 10,7 

Tablo 2’de “Akran ve Çevre İlişkisi” genel konusunu işleyen resimli çocuk kitaplarının alt konulara 
göre dağılımı görülmektedir. 130 kitap  akran ve çevre ilişkileri” genel konusuyla ilgili konuları 
içermektedir. Buna göre; alt konulardan en fazla işlenen konunun “Arkadaşları ve çevresindeki insanlara 
yardımcı olma” (%62,4), en az olarak ise “Haklarını arama, savunma” (%0,7)  alt konusunun işlendiği 
saptanmıştır. 

Uzmen (1993) yaptığı çalışmasında yardımlaşma konusuna Türkçe kitaplarda %42,3 oranında ağırlık 
verildiğini bulmuştur. 

Erdoğan (1999) toplam 286 kitapla yaptığı çalışmasında dostluk ve dayanışma ile ilgili 19, paylaşma ile 
ilgili 3 kitabın olduğunu saptamıştır. 
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Haklarını arama ve savunma ile ilgili çok az sayıda kitap bulunmaktadır. Okul öncesi dönem 
çocuklarının kendi haklarını arama ve savunma yeteneğini kazanabilmeleri, onların kendilerini ifade 
edebilme ve haksızlık karşısında kendilerini savunabilmeleri açısından önemli bir konudur. Bu nedenle bu 
konuyla ilgili resimli çocuk kitapların yazılmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.  

Ülkemizde Michaela Muntean’ın (1996), akran ve çevre ilişkileri ile ilgili olarak (Çev., Sibel 
Fikri)”Öğretmen Olmak İstiyorum” adlı kitabı arkadaşlarına ve çevresindeki insanlara yardımcı olma, 
işbirliği yapma, çevresindeki insanlara yeteneklerini fark ettirme konularını eğlenceli bir şekilde işlemiştir. 

Tablo 3: “Aile İlişkileri” Genel Konusunu İşleyen Resimli Çocuk Kitaplarının Alt Konulara Göre Dağılımı 

Resimli Çocuk Kitapları 
Aile İlişkileri Alt Konuları 

n=69 
Sayı % 

1. Ailesindeki Kişilere Karşı Saygılı Davranma 9 13,0 
2. Ailesindeki Kişilere Yardımcı Olma 25 36,2 

 

3.Ailesindeki Kişilere Karşı Dürüst Olma 4 5,7 
 4. Ailesindeki Kişilere Duygu ve Düşüncelerini Rahatlıkla Anlatma 27 39,1 
 5. Ailesiyle Birlikte Vakit Geçirme, Oyun Oynama 52 75,3 

Tablo 3’te “Aile İlişkileri” genel konusunu işleyen resimli çocuk kitaplarının alt konulara göre dağılımı 
verilmiştir. Tabloya göre alt konulardan en fazla “Ailesiyle birlikte vakit geçirme, oyun oynama” (%75,3), 
“Ailesindeki Kişilere Duygu ve Düşüncelerini Rahatlıkla Anlatma” (%39,1), “Ailesindeki Kişilere Yardımcı 
Olma” (%36,2) alt konularının işlenmiş olduğu görülmektedir. En az işlenen alt konu ise %5,7 ile 
“Ailesindeki Kişilere Karşı Dürüst Olma” alt konusudur. 

Özellikle okul öncesi dönem çocuklarına sunulan resimli öykü kitaplarının aile ilişkileriyle ilgili olması 
onun ailesiyle olan ilişkilerini düzenlemesine, ailesine kendini ait hissetmesine, kendini ailesinin sevilen bir 
üyesi olarak hissetmesine katkıda bulunacaktır. Uzmen ‘in (1993) aktardığına göre; Arbuthnot ve Sutherand 
(1972), aile bireyleri ile ilgili kitapların, çocukların sevme, sevilme, fiziki rahatlık, ait olma ihtiyaçlarını 
karşıladığını savunmuştur. 

Uzmen (1993) yaptığı çalışmasında resimli çocuk kitaplarının aile ilişkilerine büyük oranda yer 
verdiğini bulmuştur.  

Ailesindeki kişilere karşı dürüst olma konusu aile ilişkileri genel konusunun en az işlenen alt konusu 
olarak bulunmuştur. Aile bireylerinin birbirlerine karşı olan tutum ve davranışlarında dürüst olunması aile 
bağlarını güçlendiren önemli bir husus olduğundan bu alt konuya yönelik resimli çocuk kitaplarının 
yazılması gerektiği düşünülmektedir. 

Tablo 4:“Akademik Durum” Genel Konusunu İşleyen Resimli Çocuk Kitaplarının Alt Konulara Göre Dağılımı 

Resimli Çocuk Kitapları 
Akademik Durum Alt Konuları 

n=28 
Sayı % 

1.Kendini Yetenekli Biri Olarak Görme 21 75,0 
2.Yeteneklerine ve Bilgisine Güvenme 22 78,5 

 

3. Başarısız Olma Korkusunu Yenme 6 21,4 
 4. İlk Başarısızlıkta Pes Etmeme, Daha Çok Çabalama 4 14,2 
 5. Herkesin Farklı Alanlarda Başarılı Olduğunu Kabul Etme 3 10,7 

Tablo 4’e bakıldığında “Akademik Durum” genel konusunu işleyen resimli çocuk kitaplarının alt 
konulara göre dağılımı görülmektedir. Buna göre; “Akademik Durum” genel konusunun en fazla işlenen alt 
konularının “Yeteneklerine ve Bilgisine Güvenme” (%78,5),  “Kendini Yetenekli Biri Olarak Görme” 
(%75,0) olduğu, en az işlenen konunun ise “Herkesin Farklı Alanlarda Başarılı Olduğunu Kabul Etme” 
(%10,7) olduğu göze çarpmaktadır. 
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Pope ve Mchale (1998), benlik saygısının akademik başarı ile ilişkili olduğu saptamışlardır. Bu ilişki 
özellikle çocuğun kendini bir öğrenci olarak değerlendirdiğinde ortaya çıkmaktadır. Çocuğun akademik 
becerileri kendini değerlendirmesini etkileyecektir. Bu nedenle çocuğun öğrenme isteğinin ve kendine olan 
güveninin artması için akademik durumla ilgili Türkçe resimli çocuk kitaplarının olmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

Tablo 5: “Fiziksel Görünüm” Genel Konusunun İşeyen Resimli Çocuk Kitaplarının Alt Konulara Göre Dağılımı 

Resimli Çocuk Kitapları 
Fiziksel Görünüm Alt Konuları 

n=29 
Sayı % 

1. Kendi Fiziksel Özelliklerinden Hoşnut Olma 19 65,5 
2. Herkesin Farklı Fiziksel Özellikleri Olduğunu Kabul Etme 10 34,4 

 

3. Vücuttaki Değişiklikleri, Büyüme ve Gelişmeyi Kavrama 10 34,4 
 4. Kız veya Erkek Olmaktan Hoşnut Olma 1 3,4 

Tablo 5’te “Fiziksel Görünüm” genel konusunu işleyen resimli çocuk kitaplarının alt konulara göre 
dağılımı verilmiştir. Buna göre “Kendi Fiziksel Özelliklerinden Hoşnut Olma” alt konusunun % 65,5, 
“Herkesin Farklı Fiziksel Özellikleri Olduğunu Kabul Etme” ve “Vücuttaki Değişiklikleri, Büyüme ve 
Gelişmeyi Kavrama” alt konularının %34,4 ve “Kız veya Erkek Olmaktan Hoşnut Olma” alt konusunun 
%3,4 oranında işlendiği bulunmuştur. 

Ülkemizde bu konuyla ilgili olarak az sayıda da olsa kitapların bulunduğu ortaya çıkmıştır. 
David Mckee’nin (çev., Cem Aktaş) “Elmer”(1997) adlı kitabı kendi fiziksel özelliklerinden hoşnut 
olma, herkesin farklı fiziksel özellikleri olduğunu kabul etme konularını işlemiştir. Serpil Ural’ın 
“Tek Gözlü Kedi”(1996) adlı kitabı fiziksel özelliklerinden hoşnut olma ille ilgilidir. Yine Can 
Göknil’in “Kuyruksuz” (1997) adlı kitabı kendi fiziksel özelliklerinden hoşnut olma, herkesin farklı 
fiziksel özellikleri olduğunu kabul etme konularını işlemiştir.  

Papalia ve ark. (2002), çocuğun benlik saygısının fiziksel görünüşü ve performansı ile şekillendiğini 
vurgulamıştır. Ayrıca kitapların toplumsal cinsiyet rollerini öğrenmede ve büyüme ve gelişmeyi kavramada 
katkıları olduğu düşünüldüğünden fiziksel görünüm ile ilgili kitapların yazılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tablo 6: “Korku ve Kaygı Durumu” Genel Konusunu İşleyen Resimli Çocuk Kitaplarının Alt Konulara Göre Dağılımı 

Resimli Çocuk Kitapları 
Korku ve Kaygı Durumu Alt Konuları 

n=76 
Sayı % 

1. Kayıp ve Ayrılıklarla Baş Etme 5 6,5 
2. Problem Durumlarıyla Başa Çıkma ve Çözüm Bulma 45 59,2 
3.Karanlık, Hayvan ve Doğa Üstü Canlılar Gibi Korkularının Üstesinden Gelme 8 10,5 

 4. Değişikliklere, Yeni Durumlara Ayak Uydurma/Alışma 8 10,5 

5. Öfkesini Kontrol Etme 3 3,9 
 6. Sabırlı Olma 3 3,9 

7. Duygularının Farkına Varma 16 21,0 

Tablo 6’ya bakıldığında “Korku ve Kaygı Durumu” genel konusunu işleyen resimli çocuk kitaplarının 
alt konulara göre dağılımı görülmektedir. “Problem Durumlarıyla Başa Çıkma ve Çözüm Bulma” alt 
konusunun en fazla işlendiği (%59,2), “Duygularının Farkına Varma”nın (%21,0), en az işlenen alt konuların 
ise %3,9 oranında “Öfkesini Kontrol Etme” ve “Sabırlı Olma” olduğu saptanmıştır. 

Erdoğan (1999), incelemiş olduğu 286 çocuk kitabının sadece 6 tanesinin sabırla ilgili olduğunu 
saptamıştır.  

Alexander K.J ve Miller (2001), klinik edebiyatta en yaygın bulgunun; öykülerin, çocukların 
yaşamlarında karşılarına çıkabilecek problemlerle baş etmelerinde yardımcı olduğunu söylemiştir (yeni bir 
kardeşin doğumu, başka bir yere taşınma, okuldaki ilk gün gibi).  
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Alexander K.J ve Miller (2001) aktardığına göre Miller ve Boe (1990) hastane personeli ile birlikte 
terapatik öykü anlatma tekniğini kullanmıştır. Öncelikle istenilen konuları içeren kitaplar saptanmış, sonra 
kitaplardan faydalanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda öykülerin çocuklar için geçiş nesnesi olduğu 
bulunmuştur. Özellikle de çocukların gergin olduğu durumlarda onlara bu tarz kitapların okunmasının onları 
rahatlattığı görülmüştür. Resimli kitaplar çocuklara yaşamlarının ilk yıllarında “cinsel kimlik, ölüm kavramı, 
kayıp ve ayrılıklar, itaatsizlik “ gibi davranışlar hakkında bilgi ve deneyim kazanmalarını ve kültürel 
değerlerin sürekliliğini sağlamaktadır.  

Korku ve kaygı durumu ile ilgili kitapların yazımına ağırlık verilmesinin; çocukların yaşamlarının ilk 
yıllarında karşılaştıkları sorun ve yeni durumlara uyum sağlamalarını kolaylaştırabileceği düşünülmektedir. 

Uzmen (1993), yaptığı çalışmasında olumlu duyguların (korku, kıskançlık, kızgınlık duyguları ile baş 
etme, sevinç, sevgi, mutluluk, merak) İngilizce yazılmış kitaplar tarafından daha fazla işlendiğini bulmuştur.  

Erdoğan (1989), yaptığı çalışmasında 1985-87 yılları arasında Türkiye’de yayınlanan çocuk kitaplarında 
ağırlıklı olarak ikinci sırada insan duygularının işlendiğini bulmuştur. Bu duygular arasında acıma, anne ya 
da yakınını kaybetme, yiğitlik, korkaklık, dayanışma, kendine güven, sorumluluk gibi duyguların yer aldığını 
saptamıştır. 

Tablo 7: “Mutluluk ve Doyum” Genel Konusunu İşleyen Resimli Çocuk Kitaplarının Alt Konulara Göre Dağılımı 
 

Resimli Çocuk Kitapları 
Mutluluk ve Doyum Alt Konuları 

n=128 
Sayı % 

1. Sağlıklı Olduğu İçin Mutlu Olma 0 0,0 
2. Çevresindeki Güzelliklerin Farkına Vardığı İçin Mutlu Olma 35 27,3 

 

3. Kendini Sevdiği ve Özelliklerinden Memnun Olduğu İçin Mutlu Olma 6 4,6 
 4. Kendini Ailesi, Arkadaşları ve Çevresi Tarafından Sevilen Bir İnsan Olarak Görme 14 10,9 
 5. Ailesi, Arkadaşları ve Çevresindeki Herkesi Sevme 51 39,8 
 6. Eğlenceli Hoşa Giden Etkinlikler Bulabilme, Katılabilme, Eğlenceyi Paylaşabilme 76 59,6 

Tablo 7’de “Mutluluk ve Doyum” genel konusunu işleyen resimli çocuk kitaplarının alt konulara göre 
dağılımı verilmiştir. Tabloya göre;“Eğlenceli Hoşa Giden Etkinlikler Bulabilme, Katılabilme, Eğlenceyi 
Paylaşabilme” alt konusunun %59,6, “Kendini Sevdiği ve Özelliklerinden Memnun Olduğu İçin Mutlu 
Olma” alt konusunun %4,6 oranlarında işlendiği ve “Sağlıklı Olduğu İçin Mutlu Olma” konusunun 
işlenmediği  (%0,0) bulunmuştur 

Sağlıklı olmanın önemini vurgulayan kitapların yazılması önemlidir. Çünkü sağlıklı olmanın önemini 
küçük yaşlardan itibaren kavrayan çocuk sağlığına dikkat edecek ve kendini tehlikelerden koruyacaktır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; genel konu bakımından en fazla işlenen konuların 
akran ve çevre ilişkileri, mutluluk ve doyum  olduğu, en az ise akademik durum ve fiziksel görünüm olduğu 
belirlenmiştir.  

Akademik durum ve fiziksel görünüm genel konularıyla ilgili çok az sayıda kitap bulunmaktadır. 
Ülkemizde bu iki genel konu ile ilgili kitapların yazılması gerektiği düşünülmektedir. 

Bu araştırma sonunda benlik kavramının tüm alt konularına yönelik yeterli sayıda kitap bulunmadığı 
saptanmıştır. 

Okul öncesi dönem çocuklarına hitap eden resimli kitapların çocuklara bedenlerini tanımalarını ve 
sevmelerini öğreten, dış görünüşlerinden hoşnut olmalarını sağlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. 

Toplumsal ve çevre kurallarını içeren çocuk kitaplarının olması çocuğun gelecek yaşantısındaki sosyal 
gelişimine, insanlarla olan iletişimine ve insan ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.  
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Aile; en çok önem verilmesi gereken konulardan biridir. Aile bağının güçlü olması güçlü bir toplum 
demek olduğundan, olumlu aile ilişkileri ile ilgili olumlu mesajlar veren kitapların basılması gerekmektedir. 
Kitaplar çocuğa; ailesine ait olma ve  ailesinin sevilen bir üyesi olma hissini vermelidir. 

Yapılan araştırma sonucunda akademik başarı ile ilgili çok fazla sayıda kitap bulunmadığı saptanmıştır. 
Oysaki akademik durum ve benlik kavramı arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu varsayılmaktadır. 
Akademik konularla ilgili kitapların yazımına ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Çünkü küçük yaş 
grubu çocuğu hata ve başarısızlıkları kabul edememektedir. Bu nedenle özellikle herkesin farklı alanlarda 
yetenekli olduğu, bazen başarısız olunabileceği mesajı vurgulanmalıdır. 

Okul öncesi dönemde çocuğun kaybetme ve ayrılma gibi kaygıları, karanlık, doğa üstü canlılardan 
korkma gibi birtakım korkuları bulunmaktadır. Onların gelişimlerine özgü, onların yaşantılarını yansıtan 
problem durumlarına yönelik kitaplar çocukların korku ve kaygı durumundan uzaklaşmasını, rahatlamasını 
sağlayacaktır. Bu nedenle bu tür mesajlar içeren kitapların yazımına ve basımına önem verilmelidir. 

Okul öncesi ve ilköğretim dönemi çocukları için benlik kavramının akran ve çevre ilişkileri, aile 
ilişkileri, fiziksel görünüm, akademik durum, korku ve kaygı durumu ve mutluluk ve doyum genel konuları 
için ayrı ayrı yazılmış öykü kitapları set halinde basılabilir. Böylelikle ihtiyaç duyulan kitaplara kolay 
ulaşılması sağlanabilir. 

Sadece benlik kavramıyla ilgili değil çocuklar için stres yaratan konular (duygusal ve fiziksel yönden 
örselenme, şiddet, hastane kaygısı, boşanma gibi) içinde özel resimli çocuk kitaplarının yazılması 
önerilmektedir. Çünkü okul öncesi dönem çocuğu bu tarz olumsuz olaylar karşısında çok fazla 
etkilenebilmekte, çocuğun ileriki yaşantısında beraberinde farklı sorunlara da yol açabilmektedir. Bu nedenle 
çocukları derinden etkileyen konularla ilgili kitapların yazılmalı ve basılmalıdır.   

Belirlenen iyi nitelikteki çocuk kitaplarıyla kitapların çocukların benlik kavramı üzerindeki etkilerini 
görmek amacıyla uygulamalı çalışmalar planlanması gerekmektedir. 
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anlamındaki aesthesis sözcüğünden türetilmiştir. Baumgarten’in verdiği anlamla bu duyusal bilginin 
bilimidir.  Konusu, duyusal yetkinliktir. Gerçekleştirmek istediği de güzel üstünde düşünme sanatıdır. Estetik 
beğeni, insanın güzelle çirkini ayırt edebilme yeteneğidir. Fransız düşünür Ferdinand Alquie’ nin “Estetik 
Deney” kuramına göre, herhangi bir nesne, (yaratım) hiçbir bilgi vermeden ve hiçbir çıkara dayanmadan bir 
hazzın yaşanmasını sağlıyorsa güzel demektir. 

 Güzel ise estetik heyecan uyandırandır. Aristo’ya göre güzel; düzenli, oranlı, simetrik ve sınırlanmış 
olandır. Platon ise duyumsal güzelliği küçümser ve onu gerçek güzellik saydığı saltık güzellikten ayırır. 
Platona göre güzel; ideaların karakteridir. Kendiliğinde güzel ve yüksek olan iyidir. Hegel felsefesinde güzel, 
ideanın sanat alanında belirişidir. Güzel ideası dışlaşarak sanatın çeşitli ve özel biçimlerini meydana getirir. 

Resimli çocuk kitabını bir estetik varlık olarak incelersek görünen yüzü birbirine bağlı üç farklı 
yaratımdan oluşmaktadır. Birincisi metin, ikincisi resimler, üçüncü yanı da tasarım ve üretim aşamalarından 
oluşur. Metin edebiyatla ilgilidir. İyi bir resimli çocuk kitabının metni estetik olarak edebi bir değer 
taşımalıdır. Ancak çocuk kitaplarının bazılarında metin hiç yer almayabiliyor. O zaman değerlendirme 
ölçümüz kitabın resimleriyle, resimlerin ortaya koyduğu konu arasındaki estetik bağ olmalıdır.  

Metnin kökeni sözdür. Söz, insanlığın bir arada yaşamasından doğmuştur. En önemli iletişim 
araçlarından birisidir. Uygarlık tarihinin temeli, insandan insana anlatılan yaşantı ve olayların kuşaklar 
arasında aktarılması ile oluşmuş, sesin (sözün) görsel işaretlere dönüşmesiyle –yazının bulunmasıyla- da 
kalıcı bir yapıya kavuşmuştur. Estetik biliminin ışığındaki kalıcılık ise ancak kitap metninin taşıdığı edebi 
değerle sağlanabilmiştir. Beydaba Masallarından başlayıp Ezop ve Lafonten ile süren temel konusu insan 
olan metinler, yapısındaki ideanın tutarlılığı ile günümüze dek ulaşabilmiştir. Ondan yüzlerce yıl sonra 
yaratılmasına rağmen Püritan Dönemde çocukları iyi bir dindar yapmak amacıyla yazılmış öyküler ise 
ideasındaki yetersizlik nedeniyle kalıcı olamamıştır. 

Görsel algının diğer algı türlerine göre (tüm algılarımızın arasında oranı %85) daha yaygın olmasından 
dolayı görsel izlenimlerimizin belleğimizde önemli bir yeri vardır. Özellikle bizi etkileyen, beğendiğimiz, 
farklı bulduğumuz görüntüleri belleğimize kazırız. Estetik yönden nitelikli olanları da dimağımızda yeniden 
canlandırmak hoşumuza gider. Görüntü, kavramlara –sözcüklere- göre belleğimizde daha kolay yer alır ve 
hatırlanır. Resim, kavramları görsel olarak ifadenin en eski aracıdır. Daha yazı yokken, yazıdan binlerce yıl 
önce o dönemin sanatçıları duygularını resim yoluyla aktarmışlardır. Resim sadece bir anlatım aracı değildir. 
Resimle bir yaşantıyı, duyguları ile anlatabilir, hissettirebilirsiniz. Resmi kalıcı kılan onun estetik değeridir. 
Bu değer anlamsal bütünlüğü ile fiziki görünümü arasındaki güçlü, özgün bağdan gelir. Resimlemeyi yapan 
çizer, metinden yola çıkarak tasarladığı sahnenin görüntü yönetmenidir. Tipleri belirler, mekanı oluşturur, 
bakış açısını kararlaştırır. Bütün bu elemanları uygun, armonik bir bütünlük içinde bir araya getirmesindeki 
kendine haslıktır resmi tek ve kalıcı yapan.   

Resimleri yapan sanatçının yaratım yeteneği için Kagan  “ Bir sanatçının yetisi, her şeyden önce, bir 
yapıtı imgesel olarak düşünebilme yeteneğinden yani, dünyayı soyut olarak değil, duyusal şekilde somut, 
hayal gücünde görülebilen, işitilebilen, tasarlanabilen bir şey olarak, şiirsel bir şekilde algılama yeteneğinden 
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gelir.” der. Yerleşmiş bir kalıp olarak “Resimli Çocuk Kitabı” söyleminde “resim” sözcüğü öncelikle 
vurgulanır. Resimlemeye vurgu aynı zamanda ona önemli işlevler de yüklemiştir.  

Bu işlevler şunlardır: 
1. Resimler çocuğun kitaptaki içeriği kavramasını,  
2. Resimlerin özgün dili, kavranan içeriğin akılda kalmasını, 
3. Resimlerin niteliği de çocuğun estetik beğeni düzeyinin gelişmesini sağlayacaktır  

Görünen yüzün ötesinde anlamsal boyut yer alır. Bu boyut görünen yüzdeki bütünlük, ahenk ve uyumun 
okuyanda bıraktığı estetik hazdır. Yapılan araştırmalar, resim metin ilişkisi açısından plastik sanatlar, tiyatro, 
film ve diğer basılı medyanın görsel iletişim tasarımı temelinde benzer kaygıları taşıdığını göstermektedir.  

Resimli kitabın tasarımında resim-yazı bütünlüğünü sağlamanın en önemli noktası; yazının resme göre 
doğru bölümlenmesi, mekan, zaman ve figürlerin bu bağlantı içinde, tutarlı bir sağlamlıkla bir araya 
getirilmesidir. Sayfa tasarımı olarak nitelendirilen bu işlemle resim ve yazının birbirini destekler ve etkisini 
artırır bir şekilde bir araya getirilmesi sağlanmalıdır. Görsel bütünlüğü sağlamak için açılmış iki sayfa bir 
arada tasarlanmalı, yazının rahat okunmasına önem verilmeli, çocuğun ilgisini diri tutmak için de resimler 
özellikle sağ sayfada yer almalıdır. Kolay okunabilmesi için yazının puntosu çocuğun yaşına uygun 
düzenlenmeli, yukarı ve aşağı çıkıntıları büyük harflere göre daha iyi okunurluk sağladığından metinde 
küçük harfler kullanılmalıdır.  

Sayfa tasarımında yazının resim üzerine basılması düşünülüyorsa, rahat okunabilmesi için zeminle yazı 
arasında yeterince ton ve doku farkı olmalıdır. Yakın tonlarda resim üzerine basılan yazı, renk ayırımı ve 
baskı sırasında oluşacak ton değişimleri nedeniyle zeminle karışarak okunamaz hale gelebilir. Aynı şekilde 
yazı karakterine yakın dokulardan oluşan resim üzerine basılan yazı da zor okunacaktır. Harf aralarındaki 
boşluklarla, sözcükler arasındaki boşlukların çok fazla veya çok az olması da okumayı güçleştiren 
nedenlerdendir. Satır uzunlukları arttıkça okunaklılık azalmaktadır. Çok kısa satırlar, gözün çok fazla 
takibini gerektirdiğinden okumayı güçleştirmektedir. Bu nedenle kolay okunurluk için, satırlar ne çok uzun 
ne de çok kısa tutulmalıdır.   

Bilinen ilk resimli kitap M.Ö. 1300 yıllarında Mısırda papirüs rulosuna yapılan “Ölüler kitabı”dır. 
Papirüs, daha sonra da Bergama’da geliştirilen parşömen rulolara yazılan kitaplar, Çin’de 105 yılında 
kağıdın icadı, ikinci yüzyılda da “kodex” denilen katlanarak sayfa yapım yönteminin geliştirilmesi ve 
Hindistan’da kumaş üzerine baskı yapmak için kullanılan ağaç oyma kalıpların kağıt üzerine basılmasıyla ilk 
resimli baskı kitaplar elde edilmiştir. 1390 yılında Kore’de kitap basımında dizgi yöntemi kullanılmıştır. 
Uygurların, Selçukların da kullandığı kağıt yapım ve basım teknikleri Haçlı Savaşları, misyonerler, gezginler 
ve tüccarlar kanalıyla Batı Avrupa’ya geçmiştir. 

1658 yılında Alman eğitimci Johann Amos Comenius, Orbis Pictus (Resimlerle Görünen Dünya) adlı 
ilk resimli çocuk kitabını yayımlamıştır. Latince ve Almanca dillerinde, resimleri ağaç kalıplara oyulup 
basılan kitap, okuma-yazma öğretmek amacıyla yapılmıştır. 17. yüzyılda metal gravür kalıpların kitap 
resimlerinin çoğaltılmasında kullanılmasıyla illüstrasyonlar daha zengin ton ve renge kavuşmuştur. Jean-
Jacques Rousseau’nun 1762 yılında yayınlanan “Emil” adlı kitabında ortaya koyduğu çocuk gerçeği 
eğitimde önemli değişikliklere yol açmıştır. 1798 yılında Munich’li Senefelder tarafından taş baskı 
yönteminin bulunuşuyla, bugün de kullanılan ofset tekniğinin temeli atılmış ve illüstrasyon baskılarındaki 
renk ve ton zenginliği artmış, 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra da fotografi tekniğinin yaygınlaşması, 
basım teknolojisindeki gelişmeler resimli çocuk kitaplarındaki niteliksel ve niceliksel gelişmeyi daha da 
artırmıştır. 

19.yüzyıl ortalarında ortaya çıkan Art Nouvea da çocuk kitabı tasarımında sadece resim değil, onun 
yanında tipografi ve sayfa düzeni de önem kazanmıştır. Bu arayış içinde “Çocuk ve Sanat” olgusu giderek 
gelişen pedagojinin bakış açısıyla yeniden ele alınmış, bu dönemde yayın müdürlüğü yapan Heinrich 
Wolgast 1894 yılında “Sanatsal yönü olan, herhangi bir belirsizlik içermeyen, yüzeysel olmayan fakat basit 
bir şekilde tasarlanmış resimler ile çocukların estetik eğitimlerinin desteklenebileceğini” ifade etmiştir. 20. 
yüzyıl başında özellikle Viyana’da Jugentstil’in çocuk kitabı resimleri üzerinde önemli etkileri olmuştur. 
Oskar Kokoschka’nın resimlediği  “Çocukların Rüyası” adlı çocuk kitabı bu konuda önemli bir örnektir. 
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Kokoschka’nın 21 yaşında Viyana Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda öğrenciyken yaptığı özgün 
baskıresimler, güçlü sembolist tavrı ve yalın form diliyle ortaya konmuş sanatçı olarak taşıdığı potansiyeli, 
yaratıcı gücü, ortaya koyan örneklerdir. Kokoschka bu yıllardaki bir yazısında “ Sanat bana kendisini öteden 
beri sözcük ve resim olarak hissettirmiştir” der. 

Resimli kitabın bu yüzyıl içindeki rolü sadece sanatsal akımların etkisi açısından değil, estetik anlamda 
da büyük değişimlere uğramıştır. Çocuk için yazmak ve resimlemek, sosyalpolitik düşüncelere ve akımlara 
bağlı olarak değişim geçirmiştir. Hiçbir dönem bu açıdan 1920’li yıllar kadar açık ve net tavırlı olmamıştır. 
Bu yıllarda John Heartfield, Georg Grosz ve Otto Nagel gibi devrimci düşüncedeki Sanatçılar politik 
görüşleri doğrultusunda oluşturdukları yayınevinde bu alanda çok sayıda yapıt vermişlerdir. 

Sanatsal ve kültürel politikaların farklı görüşlerinin boy gösterdiği İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
çocuk kitapları çocuk ve sanatı yeniden bir araya getirme çabasına girmiştir. Leo Lioni 1939’ da ABD’de 
reklam grafiği mimari tasarım ve resimle uğraşan çok yönlü İtalyan asıllı bir gezgin sanatçıdır. 1959’ da Leo 
Lioni’nin “Küçük Mavi ve Küçük Sarı” adlı ilk resimli kitabı yayımlanmıştır. Leo Lioni’nin Soyut 
Dışavurumcu eylem resmindeki tavrı 1940 ve 50’li yıllardaki Amerikan Sanatı’ndan alır kökenini. Lioni 
resimli kitaplarında güncel sanat akımlarına açık olmuş ve onlardan yararlanmıştır. Bu tavır sanatçının sanat, 
tasarım ve çocuk kitabı arasında sınırları zorlayan çalışmalarında kendini ortaya koymuştur.  

1945 yılı sonrasının Avangart Sanat akımlarından resimli kitapların etkilenmeleri (Jugendstil ve 
Konstrüktif Sanat anlayışında olduğu gibi) doğrudan ve elemeden geçirmeden alıp kullanma şeklinde 
olmamış, özellikle çocuk bu alandaki estetik form anlayışına yatkınlaştırılmaya çalışılmıştır. 1960 yıllarının 
ortasında Soyut Sanat’ın yerini Pop Art’ın almasıyla Sanat-Uygulamalı Sanat ayırımı bir kez daha ortaya 
çıkmış, afiş sanatçıları, tasarımcı ve ressamlar güncel estetiğin çekiciliğine kapılmışlardır. Pop Art Sanat 
Akımının etkileri resimli çocuk kitaplarını sanatsal fantezi dünyasından alıp güncele yöneltmiştir. Günlük 
yaşamdaki estetik arayışlar ön plana çıkmış, Pop Art’ın yeni üretim ve tüketim biçimine tepki olarak ortaya 
koyduğu eleştirel yaklaşım, resimli çocuk kitaplarında çizgi roman kareleriyle ve farklı figür diliyle yepyeni 
bir resimsel tadın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Etkisini en uzun süre devam ettiren 20. yüzyıl sanat akımlarından Sürrealist (Gerçeküstü) Sanat Akımı 
ve onun kapsamında bulunan “rüya” çocuk kitaplarına biçimsel ve edebi anlamda “akıldışı”,”saçma” 
kavramlarını kazandırmıştır. Ancak geleneksel olarak zaten bu kavramlar onun yabancısı değildir. Gulliverin 
Seyahatleri (Swift 1726), Alice Harikalar Diyarında (Caroll 1865), Pinokyo’nun Serüvenleri (Collodi 1883) 
den beri çocuk edebiyatı gerçeklik, yabancılaşma ve saçma motifleriyle doludur. Biçimsel olarak 
Sürrealizmden etkilenen, adaptasyonlar yapan çizerler içinde Binette Schröder, Antony Brown ve Beatrice 
Poncelet sayılabilir.  

İllustratörler, yayıncılar ve satıcılar Sürrealist akımın ışığında gördükleri çocuğun dünyasındaki sihri iyi 
kullanmışlardır. Örnegin Dali’nin, Rene Magritte’in, Max Ernst’in yetişkinlere sundukları gerçeküstü dünya, 
çocukluğun psişik dünyası ile ilgilendirilerek onlara da sunulmuş, İngiliz yazar ve çizer Antony Brown bir 
kitabını Dali’nin Saatler yapıtından adaptasyonlar yaparak resimlemiştir. “Willi Der Maler” adlı yapıtında da 
Sanat Tarihinin ünlü yapıtları aynı anlayışla adapte edilerek sunulmuştur çocuğa. 

Ülkemizde 1928 yılında yapılan Harf Devrimi ile birlikte toplumun eğitimi için resimli kitaplara sık sık 
başvurulmuştur. Bunların önemli bir kısmında hedef kitle, okuma-yazma bilenlerin azlığı nedeniyle, çocuk-
büyük her kesimi kapsamıştır. Konuları sağlık, tarım ve Yurttaşlık Bilgisidir. O dönemin önemli sanatçı ve 
çizerleri tarafından resimlenen kitaplar Halk Evlerinde bulunan kitapların arasında okuyucusuna ulaşmıştır. 
Alfabeler topluma yeni kabul edilen Latin Harflerini öğretmek amacıyla en çok basılan kitaplardandır. 
Bunların arasında 1933 yılında Tombul Teyze tipinin yaratıcısı ünlü karikatürcümüz Ramiz Gökçe 
tarafından çizilen Alfabe ve 1937 yılında aynı sanatçımızın iç sayfalarını resimlediği, İhap Hulusi’nin 
kapağını yaptığı Alfabe resimleme ve sayfa tasarımının niteliği ile estetik açıdan dönemin en iyi 
örneklerindendir. Özellikle İhap Hulusi’nin resimleyip tasarımını yaptığı Alfabe kapağında Atatürk’ü Baş 
Öğretmen olarak modern giyimli kız çocuğuna (manevi kızı Ülkü’ye) okumayı öğretirken betimleyen 
suluboya resim ve kapak tasarımı öz-biçim ilişkisi açısından döneme damgasını vuran ve Aydınlanma 
Devrimimizi simgeleyen en etkili eserlerdendir.  
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Bu tavır günümüzde kadını çarşaf içerisine hapsederek toplumun dışına itmek isteyen çağdışı 
anlayışıyla taban tabana zıttır. Yıllarca basılan bu Alfabelerde aynı zamanda çocuğa sosyal açıdan gelişmiş 
bir toplum modeli sunulmuş, kadın erkek eşitliği konusunda bugün hazırlanan ders kitaplarından daha 
modern ve eşit bir toplum öngörülmüştür.  

1882 yılında kurulan Sanayi Nafise 1927 yılında Güzel Sanatlar Akademisi olarak eğitimine devam 
etmiş, burada açılan Afiş Bölümü, grafik tasarımcı yetiştiren ilk eğitim kurumumuzdur.  Tanınmış 
çizerlerimizden Cemal Nadir, Resmimizin önemli isimlerinden Ercüment Kalmık, Gazi Eğitim’in 
kadrosundan öğretmenler bu dönemde F. Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Hasan Ali Yücel gibi  ozan ve 
yazarlarımızın yapıtlarını resimleyerek o günün çocuklarına kazandırmışlardır. 1933 yılında Varlık Dergisi 
yayın yaşamına başlamış, çok sayıda tanınmış yazar ve ozanımızın yetişmesinde önemli rol oynamıştır. Aynı 
dönemde edebiyatımızın dilde arılaşmaya yönelik çabaları çocuk yazınının estetik gelişimine önemli katkılar 
sağlamıştır.  

1940 yıllarında Dünya klasikleri dilimize çevrilmiş, Köy Enstitüleri açılmıştır. 1945 yılında Doğan 
Kardeş Çocuk Dergisi yayınlanmaya başlamış ve bir çok tanınmış çizerin yetişmesine ön ayak olmuştur. 
Halen yayımlanan bu dergide Selma Emiroğlu, Gevher Bozkurt, Altan Erbulak, Yalçın Çetin, Güngör 
Kabakçıoğlu, Mıstık (Mustafa Eremektar) çizer olarak meslek yaşamlarına başlamışlardır. 1950 yıllarında 
çok partili dönemle birlikte Amerikan Bord Neşriyat Dairesiyle batıdan adapte resimli çocuk kitapları 
yayımlanmıştır.  

1957 yılında eğitime açılan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ile grafik tasarım ve resimleme 
konusunda çok sayıda çizer sanatçının yetişmesi sağlanmıştır.1960 yılları otuzlu kırklı yılların sağladığı 
kültürel birikimin sonucu aydınlanma ve toplumcu düşüncelerin yoğunlaştığı yıllardır. Halk eğitimine 
yönelik, önemli sanatçılarımızın resimlediği kitaplar bu sıralarda yeniden yayımlanmıştır.  

1970 yıllarında çocuk yayıncılığımız çok hareketlidir. Bu dönemde baskı sayısı ve türü fazladır nitelikli 
kitaba giden yollar ve politikalar tartışılır. 1980 yıllarından sonra da resimli kitap alanında yetişen 
çizerlerimizin uluslar arası başarılarına tanık oluruz. Ancak çocuk kütüphanelerinin yetersizliği 
çocuklarımıza kitabın ulaşmasını engeller. Az sayıda da olsa estetik düzey olarak nitelikli kitap basılır. 
Çocuk yazını alanında önemli sanatçılarımız yetişmiş, birçoğunun yapıtları da yabancı dillere çevrilmiştir. 
Gün geçtikçe bu alandaki yaratıcı yazar ve çizer sayısının artmasına, eğitim kurumlarımızda sık sık çocuk 
kitaplarına yönelik bilimsel toplantılar düzenlenip sorunların ortaya konmasına rağmen, eğitim politikamızın 
olmayışı nedeniyle bu birikim yeterince değerlendirilememektedir. Doksanlı yıllarda Kültür Bakanlığınca 
düzenlenen Eflatun Cem Güney Resimli Çocuk Kitapları Yarışmasıyla ülkemiz nitelikli birçok kitap 
kazanmıştır ancak eğitim ve kültür politikasını yürütmekle görevli bakanlıklarımız estetik düzey yönünden 
yetersiz, içerik yönünden çağımızın bilimsel verilerine aykırı çocuk kitaplarını yayımlamayı sürdürmektedir. 

Sonuç 
Çocuklara nitelikli resimli kitap sunmak onlara edebiyat ve görsel sanat örneklerini ellerinin arasında 

tekrar tekrar inceleme, ondan keyif alma hazzını sunmak demektir. Bu sürecin kişiliğin oluşum aşamasında 
gerçekleşmesi, görsel sanat eğitimini büyük ölçüde almış, okumaya ve kitaba ilgisi yoğun bireylerin 
oluşturduğu bir toplum amacına ulaşmada çok önemlidir. Ülkemizde bu alanda oluşan potansiyelin üretime 
dönüştürülmesi için de ülkemiz eğitim ve kültür politikaları sanat ve bilimi önemseyip teşvik eden bir anlayış 
doğrultusunda düzenlenmelidir. 
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ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ RESİMLERİN 

“ÇOCUĞA GÖRE”LİĞİ 
 
 

Arş. Gör. Ayhan ÖZER 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  

 
Kuşkusuz insanın kendine dönük en önemli düşünsel ürün verme alanı sanattır. Sanatsal yaratılar, çok 

çeşitli formlarda izleyicisiyle buluşur. Bu eserler kimi zaman renkler, sesler ve imlerle, kimi zaman da 
kavramlar ve kavramların en önemli taşıyıcısı olan dil ile oluşturulur. Sanatçı, yapıtını oluştururken her ne 
kadar kendi öznel değerleri ile hareket ediyor olsa da bu değerlerinin oluşumunda, onun çocukluk yıllarından 
başlayarak etkileşime girdiği tüm uyaranların rolü vardır. Üstelik bu uyaranlar oluşturucu bir görev de 
üstlenir. Aynı etkileşim ve değer oluşturma sürecini, sanat eserini alımlamaya çalışan izleyici de 
yaşamaktadır. Bu durum hem sanatçının hem de izleyici olarak sanat alımlayıcısının çocukluktan başlayarak, 
öz nitelik değerleri yüksek uyaranlarla zengin bir iletişim içine girmesi gereğini doğurur. Bu etkileşim, salt 
sanatsal değerlerle düşünme açısından değil, aynı zamanda çocuğun kendini tanıma ve tanımlama, kendini 
gerçekleştirme gereksinimini doyurması açısından da önemli roller üstlenir.  

Bu etkileşimi oluşturan çok çeşitli uyaranlar vardır. Bunları aile, çevre, iletişim araçları, okul, sanat 
yapıtları ve bunların alt bileşenleri biçiminde sıralayabiliriz. Bu uyaranlarla çocuğu, “çocuğa göre”lik 
ilkelerini gözeterek en doğru biçimde buluşturma görevini genelde eğitim ve eğitim yaşantıları, özelde ise 
sanat eğitimi üstlenir. Sanat eğitimi, özellikle okulöncesi ve okul çağı çocuklarının duyuşsal, bilişsel, 
devinişsel gelişimlerini sağlamada ve insan olma erdemlerini, edinimlerini kazanmalarında çocuk kitaplarını 
en önemli bileşenlerden biri olarak görmektedir. Çocuk kitapları, çocuğa dil gelişimine dönük kazanımlar 
sağladığı gibi, onların imgelem güçlerini ve düşünme yetilerini harekete geçirdiği için de önemlidir. Ancak 
özellikle okulöncesi çocuklarının, kitapla bu denli zengin bir etkileşime girmelerini sadece dilin uyaranları 
ile sağlamak olanaklı görünmemektedir. Bu nedenledir ki çocuk kitapları resim sanatından da yararlanmalı; 
çocukları, en önemli görsel uyaranlardan olan resimlerle de buluşturmalıdır. 

İşte bu çalışmanın amacı, çocuk kitaplarındaki resimlerin çocuğa göreliklerini, gerek çocuk gerçekliğini 
gerekse bu resimlerin sanatsal yeterliklerini göz önünde bulundurarak incelemektir.  

Kavcar (1994:132)’a göre “Edebiyat, duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerin sözlü ve yazılı olarak güzel 
ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır.”  Edebiyatın bu geniş anlatımı çocuk edebiyatını da içermektedir. 
Ancak görsel uyaranların da kullanıldığı çocuk edebiyatını konu edindiğimizde, bu tanımı biraz daha 
genişletmemiz gerekir. Sever (2003:9)’e göre  “Çocuk edebiyatı (yazını), erken çocukluk döneminden 
başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve sanatsal anlama 
düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle 
zenginleştiren, beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel adıdır.”  

Gelişim sürecinde bulunan çocuğun, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de 
kapsayan bu yaşam evresini, Oğuzkan (2000:2)’de (a) ilk çocukluk evresi: 2-6 yaşlarını kapsamakta ve bu 
çağa oyun çağı adı da verilmektedir, (b) ikinci çocukluk evresi: 6-10 veya 6-12 yaşlarını kapsamakta ve bu 
çağa okul çağı adı da verilmektedir, (c) son çocukluk evresi: 10-13 veya 10-14 yaşlarını kapsamakta ve bu 
çağa erinlik çağı adı da verilmektedir, şeklinde üç evreye ayırır. Oğuzkan (2000:3) de 2-14 yaşlarındaki 
çocuklara dönük edebiyat ürünlerinin, onların hayal,  duygu ve düşüncelerine yönelik; masallar, hikayeler, 
romanlar, anılar, biyografik eserler, gezi yazıları, şiirler, fen ve doğa olaylarını yansıtan sözlü ve yazılı bütün 
eserleri kapsadığını da belirtir. 
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Sever (2003:9) de çocukluk dönemini 2-12 yaşları arası olarak ele alır ve çocukların gösterdikleri dilsel 
gelişim özelliklerine göre 7 döneme  ayırır: Okul öncesi dönem 2-3 yaş, Okul öncesi dönem 3-4 yaş, Okul 
öncesi dönem 4-5 yaş, Okul öncesi dönem 5-6 yaş, İlköğretimin ilk yılları 6-8 yaş, İlköğretimin ortaları 8-10 
yaş, İlköğretimin sonları 10-12 yaşları arası. Çocukların, Fizik ve Motor, Psikoseksüel, Psikososyal, Zihinsel 
ve Dilsel gelişimlerini en hızlı yaşadıkları kabul edilen 2-12 veya 2-14 yaşları arasında buluştukları tüm 
uyaranların, onların gelişimlerinde önemli bir katkısı ve etkisi vardır.  

Gelişim dönemindeki çocuğun daha doğduğunda başlayan daha doğru bir deyişle başlaması gereken, 
sanatla buluşma serüveni aslında en genel ifade ile onun yaşamdan tat ve zevk almasını sağlamayı 
amaçlamalıdır. Çocuğun sanatla buluşmasında en önemli uyaran kitaptır. Kitapla doğrudan ya da anne-baba 
aracılığı ile kurulan bu iletişim en genel anlamıyla sanat eğitimidir. Bu bağlamda ele aldığımızda, sanat 
eğitiminin şu amacı akla gelir: “Sanat eğitimi, rastlantısal olarak kimi ilgileri, kimi yetileri ortaya çıkarabilir. 
Fakat bu tür bir eğitimin esas amacı bunları saptamak, ya da saptatmak değil, yaşamı değerli kılmak, 
yaşamdan zevk almayı sağlatmaktır. Yani, sanat eğitimi, çağdaş ve çağcıl insan anlayışına uygun nesiller 
yetiştirmeyi, insanı kendi değerleri içinde var etmeyi amaçlar. Bu, her bir insanın sonsal amacı olarak kabul 
edilen “Aydın insan olma” ilkesine de uygundur, hatta uygunluktan öte, eşanlamlıdır” (Erinç, 1998:33-34).  

Sanat eğitiminin aydın insan yani duyan, düşünen, duyarlı insan yetiştirme amacına ulaşmada kuşkusuz 
en önemli uyaran çocuk edebiyatı ve onun ürünleri olan çocuk kitaplarıdır. Okuma alışkanlığının çocuk 
yaşlarda kazanılacağı düşünüldüğünde, çocukları okur-yazar olmayan bir toplumun yetişkinlerinin, okur-
yazar olmasını beklemek olası değildir. Günümüzde aydın insandan beklenen, sadece okur-yazar olması ya 
da okuma alışkanlığı edinmiş olması değildir, artık ondan beklenen onun evrensel okur-yazar olmasıdır.  

Sever (2003:19)’e göre, “Evrensel okur- yazarlık, bireyin hem kendi uzmanlık alanıyla ilgili bilgilere en 
kısa sürede ulaşabilmesini hem de güncel olaylarla ilgili sürekli bilgilenmesini gerekli kılan bir beceridir.” 
Ayrıca Sever evrensel okur-yazarlığa giden yolun sırasıyla,  ilk adım “dinleme” ve “okuma-yazma”  -bu 
beceriler okuma alışkanlığına dönüşmelidir- Sonraki adım eleştirel okuma becerisinin kazanılmasıdır en son 
adım ise,  evrensel okur-yazarlıktır. “Okuma alışkanlığıyla gelişmeye, eleştirel okuma becerisiyle de 
yapılanmaya başlayan bu beceri; yazılı araçların yanı sıra görsel iletişim teknolojisinden de etkili biçimde 
yararlanmayı gerektirir. Günümüzde bilgisayar teknolojisinin sunduğu olanaklardan amaca uygun biçimde 
yararlanabilme, her şeyden önce bir kültür birikimi gerektirir. Çünkü, yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu 
bilgi evreninde, kısa sürede, amaca uygun özgün bilgilere ulaşabilme, bu bilgileri sınayıp onlardan 
yararlanabilme, bunları bilgi üretim sürecinde kullanabilme, düzenli ve bilinçli bir okurun edinebileceği, 
okuma-anlama-değerlendirme deneyiminin varlığını zorunlu kılar.” (Sever, 2003:20) 

Çocuğun evrensel okur-yazar olmasını sağlamada, onun ilk çocukluk yıllarında buluşmaya başlaması 
beklenen kitapların nitelikleri büyük önem taşır. Asıl işlevi okuma alışkanlığını sevdirme olan, çocuk 
edebiyatı ürünleri kitapların da, bu alışkanlığı kazandıracak temel nitelikleri taşımaları gerekir. Çocuk 
kitaplarının taşıması gereken bazı temel nitelikler ve özellikler şunlardır:  

• Bu eserler, çocukluk çağının tüm özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalı, daha açık bir ifade ile 
çocuğa göre olmalıdır. 

•  Bu eserler çocuklar üzerine değil, çocuklar için olmalıdır. 

•  “Kitaplar biçimsel ve içerik özellikleriyle,  dönemdeki çocukların öncelikle eğlenme-oynama ve 
bularak (keşfederek) öğrenme gereksinimini karşılamalı, onların algısal gelişimlerine katkı sağlamalıdır. 

• Kitaplarda, çocuklara, neler yapması ya da yapmamasının söylenmesinden daha çok, neler yapması 
ya da yapmaması gerektiği düşündürülmelidir. 

• Çocuk kitaplarında, yazar, kural ya da kurallar koymaktan, yaptırımcı yargılar oluşturmaktan çok, 
özellikle, çocukların gelişim özelliklerini de göz önünde bulundurarak onlara neden-sonuç ilişkisiyle 
anlamlandırabilecekleri yaşam durumları sunmalıdır. 

• Çocuk kitaplarında, yazarın çocuğa göre kurguladığı, çocuğa uygun yaşam durumları, çocukların 
belleğinde yanıtlanması gereken sorular oluşturmalıdır. 

• Yazarın bir başka sorumluğu ise, merak duygusu da uyandırarak çocuğu, belleğinde oluşan sorulara 
yanıt bulmaya yönlendirmektir. 
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• Çocuklar… düş, düşünce ve imgeleme yetisini devindirmesi gereken bir özne konumuna 
getirilmelidir. 

• … çocuk kitaplarının öğretici olmaktan çok duyarlık kazandırma amacıyla sanatçılar tarafından 
yazılması ve resimlenmesi gerekmektedir” (Sever, 2003:15-16). 

Çocukların sıraladığımız bu niteliklere sahip edebiyat ürünleriyle buluşması önemlidir çünkü; Jakop’a 
göre; 

1. Edebiyat hoş vakit geçirtici, eğlendirici bir şeydir. 2. Edebiyat ruha canlılık verir ve yaşama gücünü 
arttırır.  

3. Edebiyat hayatı keşfe yardım eder.4. Edebiyat bir rehberlik kaynağıdır. 5. Edebiyat yaratıcı etkinlik 
teşvik eder. 6. Edebiyat güzel bir dil demektir. (Oğuzkan, 2000:5-7). 

Ancak, çocuk edebiyatının ve çocuk kitaplarının, özellikle okulöncesi dönemde, sözü edilen tüm bu 
amaçlara ulaşabilmesi ya da işlevlerini yerine getirebilmesi için, sadece dilin olanaklarından yararlanmak 
yeterli değildir. Bu kitaplarda, sözün anlam ve anlatım değerlerine renkler şekiller yani resimler eşlik eder, 
hatta görev ortaklığı yapar.  

Resim, sadece renklerden, çizgilerden, şekil ve dokulardan oluşmaz, tüm bunların oluşturduğu ve bunun 
sonucunda yüklendiği anlamı da taşır. Resim salt bakılan bir sanat objesi değildir. Resim önce bakılan, sonra 
görülen ve duyumsanan daha sonra ise iletisini izleyiciye taşıyan ve bu ileti üzerine düşündüren bir sanat 
formudur. Ayrıca, “Resim, estetik bir obje olarak alıcısında estetik kaygı yaratır… Estetik kaygı duyan, 
içinde sanatsal bir endişe besleyen bir alıcı, her şeyden önce kendi beğenisi (örneğin zevki) üzerinde sürekli 
bir değişme ve gelişme yaratır. Çünkü bu tür bir alıcı için beğeni, bir sabite, bir değişmez kişilik özelliği gibi 
kabul edilmez ve beğenme duygusu daima daha güzeli, daha güzeli nihayet en güzeli bulmaya doğru 
yönlendirilir, geliştirilir ve inceltilir (rafine edilir).” (Erinç, 2004:46) 

Eğer çocukta estetik bir kaygı uyanması, bu yolla kendini gerçekleştirmesi ve ondan duyan, düşünen, 
duyarlı insan olması isteniyorsa; onu buluşturacağımız tüm uyaranları çocuğa göre ve estetik kaygılar 
güderek hazırlamalıyız.  

Çocukların gördükleri resimlere verecekleri tepkiler ya da varacakları estetik yargılar onların yaş ve 
gelişim özelliklerine göre değişiklikler gösterir. Daha açık bir ifadeyle çocuğun, karşılaştığı tüm uyaranlara 
olan tepkisi kendine göredir. Tabi ki bulundukları ortam, yaşadıkları çevre, aldıkları eğitim, sanatsal 
uyaranlarla kurdukları iletişimin sıklığı ve diğer değişkenler  de bu tepkilerinde etkili olacaktır. 

Michael Parsons (1987) estetik gelişimi saptamak için bir estetik evre şeması ve özellikleri 
geliştirmiştir. Parsons’un, Estetik Gelişim evrelerini çözümleme yöntemi Piaget’nin (1962) zihinsel 
işlemlerine ve bireysel tercihlere  dayandırılır. Parsons şu özellikleri kullanır: konu, anlatım, gereç ve yargı. 
Konu, bir sanat yapıtında betimlenen şeyleri tanımlar. Anlatım bir sanat yapıtındaki duygular, ruhsal durum 
ya da simgelerle ilişkilidir. Araç gereç, kullanılan sanat gereçlerini ve yargı, estetik tercihin geçerli ve 
anlamlı nedenlere dayanarak açıklanması yeteneğini belirtir.  

Parsons’un  tablosuna göre;  

• “2-7 yaş arasındaki çocuklar, kendine özgü evrededirler. Bu yaş grubundaki çocukların sanat 
yapıtının etkileyici özelliklerine yanıt verişleri kendi kişisel duygularına dayandırılır. Bu çocuklar sanat 
yapıtının yapılmasında kullanılan gereç ve teknikle ilgilenmezler. Yargıları temel olarak kendilerine 
özgüdür. 

• 7-9 yaş arasındaki çocuklar, estetik gerçekçilik evresindedirler. Sanat  yapıtında resmedilen kişinin 
duygularıyla özdeşleşirler. Sanat yapıtının yapılmasında kullanılan gereç ya da tekniği görmezden gelirler. 
Bu çocukların yargıları ‘ideal gerçekçiliğe’ dayandırılır. 

• 9-12 yaş arasındaki çocuklar,  estetik karmaşa evresindedir. Bu yaştakiler  hoşlarına giden 
düzenlemelere yanıt verirler; hayvan temaları, ilginç konular, yaşam ve ölüm ilgilerini çeker. Bunların sanat 
yapıtının anlatımsal özelliklerine yanıtları, sanatçının anlatım özgürlüğüne yani sanatsal özgürlük kavramına 
dayandırılır. Bir gerecin anlatımsal niteliklerine, örneğin kilin doğal duyumsanmasına yanıt verirler. 
Yargıları karmakarışık olmuştur. Gerekçeleri sanatçının farklı olma hakkına dayandırılır.  

• Ergenlik dönemindeki gençler ve yaş sınırı olmaksızın sanat eğitimi alan daha ileri yaşlardakiler ana 
konunun simgesel özelliğine yanıt verdikleri zaman estetik bakış açısı evresindedirler. Sanat yapıtının 
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anlatım özelliklerine verdikleri yanıtlar biçimlerin uyandırdığı duygulara dayandırılır. Bir gerecin yarattığı 
çizgi niteliğine ve kompozisyon elemanlarına  yani yapıtın biçemine yanıt verirler. Yargıları, üslupsal ölçüte 
ve biçimsel kararlara örneğin, çizgi, şekil, renk ve uzama dayandırılır ve belli bir sanat dünyasıyla bağlantı 
kurarlar.  

• Estetik eleştiri evresine öğrenciler zor ulaşır; ancak, eğitimli sanatçılar konu ile ilgili bilgilerini, 
belirli standartların nasıl değerlendirileceğine ilişkin bilgileri ile birleştirebildiklerinde bu evreye 
ulaşabilirler. Örneğin, sanatta ustalığın anlatımsal niteliklerin standardını değiştirebilmesi gibi. Burada 
nelerin ölçütleri değiştirdiğini bilmek gerekir. Bu da ancak uzmanlık işidir. İşte bu son aşama estetik eleştiri 
evresi olarak adlandırılır.” (http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/ortasanat/unite2.doc) 

Tablo1: Parsons’un (1987) Estetik Gelişim Evre Tablosu1

 
Evre Konu Anlatım Araç -Gereç Yargı 
Öznel; kendine özgü  
iki-yedi yaş 

Çok sevdikleri nesnelerle 
deneyim, o nesnelere duyarlı 
 

Öznel duyguların 
etkisi 

Önemli değil Kişisel tercih 

Akılcı 
Gerçekçi 
yedi-dokuz yaş 

Bilinen konuya ilgi; ev kuş, 
çiçek gibi 

Resimdeki kişi ve 
olayların 
duygularını 
yaşama 

Önemli değil İdeal gerçekçi 
resimler 

Estetik karmaşa  
biçim güzelliği ile konu 
güzelliğini karıştırma  
dokuz-oniki yaş 

Hayvanlara karşı duyarlı. İlginç 
ve yaşam/ölüm gibi konularla 
ilgili. 

Sanatçı duyguları 
ve sanatçı 
özgürlüğüne ilgi 
 

Gerecin ifade 
gücüne ve 
tekniğine ilgi 

Farklı olma isteği ile 
karmaşık duygular 

Estetik görüş ve anlayış; 
eğitilmiş yetişkinler 
ulaşabilir. 

Simgesel konular, mecazlar Sanatsal eleman 
ve ilkelere duyarlı
 

Her çeşit gereç  Üslupsal ölçüt ve 
biçimsel kararlar 

Estetik eleştiri; 
eğitilmiş sanatçılar 
eleştirmenler yer alır, çok 
az rastlanır. 
 

Konular hakkında bilgi  Anlatımsal 
kavramlar 

Her çeşit gereç En idealini 
değerlendirme kesin 
ölçütler 

Çocuk kitaplarını resimleyen sanatçıların, Parsons’un estetik gelişim evrelerini dikkate alarak, 
çocukların hangi yaş grubunda, hangi  resimlere nasıl tepkiler vereceklerini bilerek ve buna dönük çalışmalar 
üretmeleri çocukların resimlerle daha çabuk ve doğrudan ilişki kurmaları açısından önemli olacaktır. 

Parsons’un Estetik Gelişim tablosuna göre 7-9 yaş arasındaki çocuklar, estetik gerçekçilik 
evresindedirler. Bu yaş çocukları sanat yapıtında resmedilen kişinin duygularıyla özdeşleşirler. Sanat 
yapıtının yapılmasında kullanılan gereç ya da tekniği görmezden gelirler. Bu çocukların yargıları ‘ideal 
gerçekçiliğe’ dayandırılır. Yani bu yaş çocuklarına göre resim, resmedilen konu ya da nesne gerçeğe ne denli  
benziyor ve ne denli ustalıkla resimlenmişse o derecede güzeldir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 1. Şeker Ahmet Ali Paşa (1841-1907), Natürmort                                      Resim 2. Fotoğraf Tuval Üzerine Yağlıboya, 89x130cm,    
                                                                                                                                            Ankara Resim Heykel Müzesi                      

                                                 
1 Tablo1:  Parsons’un (1987) Estetik Gelişim Evre Tablosu. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/ortasanat/unite2.doc 
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Örneğin, bu yaş çocukları resim 1’deki düzenlemeyi, konusu yani onların sevdiği meyveler resimlendiği 
ve yine sevdikleri renkler seçildiği ayrıca gerçeğe tıpatıp benzer şekilde resimlendikleri için çok 
seveceklerdir. Oysa resim 1 ile meyvelerin fotoğrafları (resim 2) arasında çok da önemli farklar olmadığı 
kolayca görülebilir.  Burada çocuğun beğenisinin belirleyicisi, resmin alt anlamları veya taşıdığı ileti değil 
gerçeklikle olan bağıdır. 

 

 

 

 

 

Resim3: Picasso Natürmort

Picasso’nun düzenlemesinin (resim3) ise sadece çocuklardan değil, neredeyse tüm yaş gruplarından 
gelecek  “Ben daha güzel çizerdim”, “Ressam bu meyveleri çizebilecek kadar yetenekli değil anlaşılan” ya 
da “Bu resimlere bunca parayı nasıl veriyorlar anlamıyorum, meyvelerin hiçbiri gerçeğe benzemiyor ki” gibi 
tepkilerle karşılanması çok olasıdır. Sanatsal alt anlamları kavrayacak kadar sanatla ya da düşünme 
yaşantılarıyla buluşmamış bir kişinin, bu tepkileri vermesi olağandır. Parsons’un çalışmalarına kattığı 
yetişkinlerin, çoğu zaman düşük estetik beğeni evrelerinde kaldıkları görüldü. Yetişkinlerin daha yüksek 
estetik beğeni evrelerine ulaşmaları ancak eğitimle mümkündür. Çocuk kitapları ve onlardaki resimler bu 
eğitimin önemli bir bileşenidir.  

Çocuk kitaplarını sadece yazın ürünleri olarak kabul etmek bu eserlere ve onların sanatçılarına haksızlık 
olacaktır, çocuk kitapları birer sanat ürünüdür. Bu bağlamda bakıldığında sayfalarında yer alan resimler de, 
birer sanat yapıtı olarak kabul görmelidir. Bu nedenle sanatçıları tarafından önce sanat yapıtı, sonrada kitabın 
bir parçası olarak çizilmelidir. 

Bu bilgiler  ışığında  çocuk  kitaplarındaki resimlerin “çocuğa göre”liğini iki boyutta ele  almak  
mümkündür: a) Resimlerin, resim sanatı bağlamında çocuğa göre olması ve b) Çocuk kitaplarındaki 
resimlerin, edebiyat  eserinin konusuna ve amacına hizmet ederken çocuğa göre olması. 

a) Çocuk kitaplarındaki resimlerin, resim sanatı bağlamında çocuğa göre olması:  

1. İnsanlık tarihi kadar eski bir tarihe tanıklık eden resim sanatı, önceleri dinsel ve tinsel  görevler 
üstlenirken sonraları birer belge değeri  ile yapılageldi. Geniş bir bakışla, günümüze yakın bir zamana değin, 
resimlerin temel işlevi sadece bakma edinimi sonrasında görünen anlamının kavranmasıydı. Ya bir doğa 
görünümü resmediliyor ya üst sınıftan  birinin portresi yapılıyor ya da dinsel ve tarihsel anlatılar 
betimleniyordu. Oysa günümüzde resimler, sanatçının iç dünyasına, düşüncelerine, hayatına ve sanata 
bakışına daha doğrusu onun gerçekliğine varmanın en direk yoludur. Daha başka bir deyişle günümüzde 
resim, artık görünenden başka  bir şey, anlamsal bir bütündür. Ne sadece eserin dış güzelliği ne de sadece öz 
güzelliği tek başına yeterli olmayacaktır.  Bu bağlamda çocuk kitabı resimleyen sanatçı, resimlerini anlam ve 
iletileri ile sanatsal bir kaygı bütünü olarak  yaratmalıdır.  

2. Çocuklar da resim çizer ve bu yolla kendilerini ifade ederler. Ayrıca çocuklar çizerek çevreleriyle 
iletişim kurarlar. “… çocuk resmi doğrudan deneyime dayandığı için ussal soyutlamaya bir fırsattır. Bu sava 
göre çocuk yalnızca nesnelere dayanır. Duyuları aracılığı ile çevresiyle kurduğu doğrudan ilişki çocuğun 
öğrenmesinin temelidir. Başka sanat formlarıyla birlikte çocuk resmi de bu duyumdan usa doğru gelişmenin 
en vazgeçilmez dayanağıdır” (Kırışoğlu, 20002: 55). Çocuk kitaplarındaki resimler, çocukları resim çizmeye 
istekli kılacak, onların kendilerini bu yolla ifade etmelerine, üretmelerine, sevmelerine ve duyumsamalarına 
olanak sağlayacak bir sanatçı duyarlığıyla resmedilmelidirler. 
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3. Estetik bir kaygının ürünü olan resimler, çocuğa estetik yaşantı sağlayabilir ve çocukta estetik 
birikim oluşturabilir. Bu nedenle, çocuk kitaplarındaki resimler estetik bir kaygının ürünü olmalıdır. 

4.  Erinç (2004: 47)’te “İnsanı, insan yapan özelliklerinden biri de simge oluşturma yeteneğidir; yani 
yeni bir durumu, o durumun verileri göz önünde değilken, görme alanımız içinde bulunmazken, simgeler 
yoluyla, simgeler aracılığıyla aktarmak becerisi. Resim, birçok ‘izm’ içinde, birçok üslup ve teknikle; fakat 
mutlaka kimi simgeler aracılığıyla bizlere bir şeyler iletir” demektedir. Sanatçı iletilerini aktarmakta 
kullandığı işte bu simgelerini seçerken çocuğun duygu dünyasını, hazır bulunuşluğunu, yaşının özelliklerini 
ve o simgeleri kavrama becerilerini göz önünde bulundurmalı, çocuk okura en uygun simgelere resimlerinde 
yer vermelidirler. Çocuk tanıdığı ya da anlamlandırabildiği simgelerle iletişim içinde olur, bu nedenle 
sanatçı, özgün ama çocuğa yakın, çocuğu heyecanlandıracak, meraklandıracak, duygulandıracak ve daha da 
önemlisi düşündürecek simgeler seçmelidir. Çocuklar bu simgelerle buluştuğunda,  sanat eseriyle daha çabuk 
özdeşim kuracaktır.  

5. Çocuk kitapları ve onlardaki resimler, çocukların, yaşamlarının ilk yıllarında buluştukları başlıca 
estetik uyaranlardır. Bu yönleriyle, çocukların kitaplarla ve onlardaki resimlerle kurdukları bu erken iletişim 
bir tür görsel sanat eğitimidir. Çocukların etkileşim içine girdikleri bu görsel estetik uyaranlar, onları sadece 
sanata ve sanat objelerine karşı değil hayata karşı da duyarlı kılacaktır. 

6. Sanatçı, resim sanatının teknik özelliklerini de dikkate almalı ve sadece resim tekniği anlamında 
başarılı, teknik hata içermeyen eserlerini çocuklarla buluşturmalıdır. Her ne kadar günümüz plastik 
sanatçıları, ürünlerini çok boyutlu, çok anlamlı ve  yine çok disiplinli bir ürün verme sürecinin sonucu olarak 
izleyici ile buluşturuyorlarsa da, söz konusu çocuk kitapları olduğunda sanatçıya  kimi sorumluluklar 
yüklenir. Duyarlık sahibi özgün sanatçılar, çocukları resim sanatının kendi iç disiplinlerine uygun nitelikte 
eserlerle buluşturmalıdır. 

b) Çocuk kitaplarındaki resimlerin, edebiyat eserinin konusuna ve amacına hizmet ederken 
çocuğa göre olması:   

Resimler, çocuk kitaplarının vazgeçilmez öğeleridir. Sanatçının çocuklara sözle (dilin olanaklarıyla) 
ulaştıramadığı ya da okulöncesi dönemdeki çocuğun anlatıdaki anlamı kavramasını sağlayacak olan uyaran 
aynı zamanda çocuğun yaratıcı güdülerini devindirecek ve onu düşündürecek görsel bir etkileşim aracıdır. 
“Çocukların; yaşamı, insan gerçekliğini tanımaları, öğrenmeleri için dilin anlatım olanakları ve sanatçının 
yaratıcılığıyla kurgulanmış yaşam durumlarına gereksinimi vardır. Bu etkileşimde okurun sorumluluğu, 
dinsel iletilerin çözümlenmesine yönelik duyuşsal ve bilişsel bir alılmama sürecine girmesidir. İşte, resimler 
görsel bir öğe olarak bu süreci, alımlayan (okuyan-izleyen) açısından çok uyaranlı bir etkileşim ortamına 
dönüştürür” (Sever, 2003:157). Bu bağlamda çocuğa göre’lik ilkesiyle de bağdaşık olarak, kitap resimleri 
anlamsal ve anlatısal pek çok görev yüklenir. 

1. Çocuk edebiyatında, yazarlar zaman zaman anlatmak istedikleri duygu ve düşüncelerin tümünü, 
çocukların anlam evrenine uygun olarak sadece sözle anlatmakta zorlanırlar. İşte bu noktada resimler, 
çocukları anlatılanlar üzerinde düşündürecek, onların yaratıcı güdülerini devindirecek, onları 
meraklandıracak ve heyecanlandıracak, duyma ve duyumsama yetilerini uyaracak görsel uyaranlar olarak 
hazırlanmalıdır. “Çocuklar bu nitelikli resimlere zevkle bakarak kendilerince yeni öyküler uydurabilir.” 
(Sever, Dilidüzgün vd., 2005: 18) 

2. Okulöncesi dönemdeki çocukların, kendileri için hazırlanmış kitaplardaki resimlerle kurduğu 
duygusal ve bilişsel bağ, daha büyük yaşlardaki çocuklara göre çok daha yoğun olacaktır. Onlar, konuyu 
sadece resimlerden, ya da kendilerine okunan çok az metinle resimleri ilişkilendirerek anlamı, anlatılanı 
kavramaya çalışırlar. Aslında bu süreç çocuğun  kendi düş gücü ile metni tekrardan yazması, bir anlamda 
zihninde yeni ve kendine göre yaşamasıdır. Bu nedenle özellikle okulöncesi çocuklara seslenen kitaplar 
çocuğun bu yeniden yazma, yeniden anlama ve anlamlandırma uğraşına yardımcı olacak bir duyarlıkla 
resimlendirilmelidir. 

3. Sever (2003:160)’e göre, “ Çocuk kitaplarındaki sanatçı duyarlığıyla yapılmış resimler, çocukların 
görme duyularının eğitilmesine olanak sağlayan etkili bir araçtır. Kitaplarda karşılaşılan düzeye uygun 
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resimler, çocuklar için, bir sanat eğitimi ortamı yaratır. Küçük yaşlarda, görsel eğitimi doğru kaynaklardan 
almaya başlayan çocukların, ilköğretim süreciyle birlikte duyularıyla düşünme becerisi de gittikçe 
yetkinleşmeye başlar. Bu yetkinleşme, çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri olan, düşünen duyarlı 
insanın yetiştirilmesinde de katkı sağlayacak bir süreci işletir.” 

4. Çocukların yaş özelliklerine, anlam evrenlerine ve onların duyarlıklarına göre hazırlanmış olan 
kitaplardaki resimler tek başlarına bile çocuklara kendilerine düşündürülmek isteneni düşünmelerini 
sağlayabilir. Bu resimlerin çocukların anlam evreninde ve duygu dünyasında oluşturacağı imgeler onların dil  
ve bilişsel gelişimlerine ve hatta görme duyularının estetik boyutta gelişmesine olanak sağlayabilir. Bu 
bağlamda bakıldığında bile çocuk kitaplarındaki resimlerin çocuğa göre olmasının önemi daha iyi 
anlaşılabilir. 

5. Aslıer (Oğuzkan, 2000:381)’e göre, “Çocuk kendisi kitaplarının karşısında ne kadar bağımsız ise 
renkler, şekillerde o kadar bağımsız olabilirler. Bir arsada oynayan çocukların, bağımsız, fakat çocukça bir 
oyunun disiplini içindeki davranışları ne kadar içten ve o andaki oyuna özgü bir düzen gösteriyorsa, çocuk 
kitabındaki grafik unsurlar da her kitapta yalnız o kitaba özgü bir düzen içinde olabilirler. Çocuklar böyle bir 
oluşa itiraz etmezler. İşte bu durum yaratıcı sanatçı ile çocuğu birbirine yakınlaştırır.  Eğer sanatçı, eseri ile 
çocuk arasında bir bağ kurmak, onun yapıt ile bir sevgi ve duyarlık ilişkisi kurmasını istiyorsa, eserlerinde 
daima, çocuğun her seferinde yeni bir serüvene çıktığını ve yeniden kurmaca işinde, kendine de bir rol 
verildiğini duyumsatacak özgün yapıtlar vermelidir. 

6. Çocuk kitaplarındaki resimlerin, kitabı bezeme, onu çocuk için istenir ve merak edilir  kılma, bir 
zevk ve eğlence objesi haline dönüştürme gibi görevleri de vardır. Ancak bu onların tek ve başat görevleri 
değildir. Bu nedenle sözü edilen amaçlara ulaşmak için, kitaplar bir zevksizlik ürünü olmamalıdır. Daha açık 
bir ifade ile, bezeme amacıyla kitabın geneliyle örtüşmeyen ve anlam ortaklığı kurmayan resimler 
kullanılmamalıdır. Bu tür resimler, çocuğu kitaptan soğutacak, onun için anlaşılması zor uyaranlara 
dönüşecektir. 

7. Dilidüzgün ( 1996:25)’e göre,  “Her şeyden önce çocuğun gerçeği yetişkininkinden çok farklı. 
Çocuk farklı değerlerle ve imgelerle dünyaya baktığından, çevresini algıladığından, kendine özgü 
oluşturulmuş kitaplara gereksinimi olduğu yadsınamaz.” İşte bu nedenledir çocukları, çocuk gerçekliğini 
kavrayacak duyarlığa sahip usta sanatçıların resimleriyle buluşturmalıyız. 

8. Okulöncesi çocuklara seslenen kitaplardaki resimler, çocuğun kolayca alılmayabileceği yalın canlı 
renklerle oluşturulmuş grafik şekillerden oluşmalıdır. Böylece çocuk bu şekillerin ifade ettiği kavramları, 
nesneleri ve diğer ifadeleri dolaysız olarak kavrayacak, kendi de bu şekilleri, simgeleri çizmek isteyecektir. 
Kitapların seslendiği yaş grupları büyüdükçe, resimler daha da azaltılacaktır, ancak azalan resimler, 
çocukların alımlama yetileri göz önünde tutularak karmaşıklaştırılmalı, böylece onlar anlatı üzerinde 
düşündürülmeli, yaratıcı güdülerini devindirmelidir. Çocuk kitaplarındaki resimlerin, kitabın ne kadarını 
kapsaması gerektiği hakkında Sever (1995:14)’de “Okul öncesi ve okumaya yeni başlayan çocuklar için 
hazırlanan kitapların dörtte üçü resim, dörtte biri yazı; 8 yaşın üzerindeki çocuklar için hazırlanan kitapların 
dörtte ikisi resim, dörtte ikisi de yazı olmalıdır. 10 yaşın üzerindeki çocuklara yönelik bir kitabın, dörtte 
birinin resim, dörtte üçünün de yazı olması gerekir. İlköğretim 6. sınıftaki öğrenciye verilecek bir kitapta; 
resmin, yerini yazıya bırakması uygun olur” demektedir. 

9. Sever (2003:168)’e göre, “Çocuk kitaplarındaki resimlerin önemli bir işlevi de çocukların dağınık 
olan ilgilerini bir noktada (resimde) yoğunlaştırabilmek, onlarda öykü, masal dinleme isteği 
uyandırabilmektir.  Bu nedenle, resimler çocuklara çevrelerinden komik ya da ciddi durumları yalın ya da 
karmaşık görüntülerle sunabilir; ancak sunulan görüntülerin onları heyecanlandırması, eğlendirmesi 
düşündürmesi beklenir.” 

10. Çocuk kitaplarının maliyetini düşürmek için estetik niteliklerinden vazgeçmek, kabul edilemez bir 
anlayıştır. Her ne kadar, daha çok okura ulaşma savı dile getiriliyor olsa da çocukların pek çok niteliksiz 
eserle buluşmaları yerine, birkaç nitelikli eserle buluşmaları, bu kitapların onların tüm yaşantılarını 
etkileyebileceği olasılığı düşünüldüğünde daha akılcı bir tutum olacaktır. 
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Sonuç 

Büyüklere yazmak-çizmek zordur, ancak küçüklere yazmak-çizmek daha da zordur. Dilin tüm 
olanakları, söz sanatlarının en ustacalarını ve hatta dolaylı anlatımlarla bezenmiş değişik kurgularla, yetişkin 
edebiyatının her türüne ve onlara göre eserler vermek olasıdır. Görsel sanatların neredeyse tümünün, dahası 
farklı sanat dallarının kullanıldığı resimler (başka deyişle, kavramsal eserler) yapmak ve bunları yetişkinlere 
sunmakta olası ve çocuklara ürün vermekle karşılaştırıldığında, görece daha kolaydır. Günümüzde, 
küçüklerin yetişkinlerin birer kopyası olarak görüldüğü düşünce oluşumları terk edilmiştir. Çocuklar kendi 
gerçeklerine sahiptirler ve onların, kendilerine göre uyaranlarla buluşmaları gerekir. 

Turan (1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, 2000: 166)’a göre “Elbette ki, yarının sanattan tat 
almayı bilen bilinçli bireyleri, bugünün sanat ve estetik açısından tam not alan kitaplarının okurları arasından 
çıkma olanağına sahiptir. Çizer öykünün çocuğun belleğinde bıraktığı izlenimi yakalayıp, onun algılanan 
etkisini çoğaltıp, çocuğun düş gücüne daha geniş boyut ve renk kazandırabiliyorsa o resimler değerli bir 
görevi yerine getirmiş demektir.” Bu da ancak çocuğa göre eserler vermekle mümkündür. 

“Çocuğa göre”liği; yaş özellikleri, toplumsal ve sosyal etmenler, psikolojik ve biyolojik gelişimleri 
etkiler. Her coğrafyanın kendine özgü dinamiklerinin de, çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine vb. 
etkileri vardır ve bunları göz ardı etmemek gerekir. Seslendiği yaş grubunun özelliklerini bilen ve bu 
anlayışla yapıtlar üreten sanatçının, alıcısı ile daha derinden ve etkili bir iletişim kuracağı açıktır.  

Sosyal sorumluluk bilincine sahip sanatçıların, -yazarlar, çizerler…- sanatçı duyarlığıyla, çocuğun 
duygularını ve yaratıcı yetilerini devindirecek, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandıracak ve duyan 
düşünen duyarlı insan olmanın kapılarını aralayacak nitelikte eserler vermesi gerekir.  Onların yerine 
düşünmeyen, onları düşündüren bu yapıtlar ancak, ticari kaygılarını sanatsal ve eğitimsel kaygılarının 
arkasında düşünen yayınevlerinin varlığıyla mümkündür.  
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9. ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI 
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Fatin’i; şekli, kurgusu, yöntemi, konuları, uyarlanan kısımları, yasaklanması, çevirmenin açıklamaları, 
çocuk edebiyatı, dil ve eğitim açısından değerlendirmemiz uygun olacaktır: 

I. Şekil yönünden Fatin 

Fatin’in Fransızca aslı Francinet başlığını taşımaktadır. Yazarı G. Bruno’dur. O, başka çocuk kitapları 
da yazmıştır. Bu eser, 19. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış ve Fransa’da 1912’ye kadar 120 kez basılmıştır. 

Francinet’nin birçok önemli ve ilginç konuları kapsaması, açık, sade ve güzel bir Fransızca ile 
yazılması, yazım yönteminin karşılıklı konuşmalara dayanması, içinde çocuklara ilginç gelecek pek çok 
resim bulunması, sonuçta Fransa’da çok okunan bir çocuk kitabı haline gelmesi, başka ülkelerin yazarlarının 
da ilgisini çekmiştir. 

Nitekim Almanya’da bir kütüphanede biz böyle bir eser bulduk: 1898’de Dr. A. Mühlan adında Alman 
bir “başöğretmen” bu kitabı Leipzig’de Fransızca olarak aynen yayımlamış; fakat Fransızca birçok kelime ve 
deyimi Almanca açıklayarak bu eseri Alman çocuklarının Fransızca öğrenecekleri bir okuma kitabına 
dönüştürmüştür. 

Francinet, Osmanlı aydınlarından, İstanbul’da Adliye İstatistik Kalemi memurlarından Ali Paşazade 
Mahmut’un da ilgisini çekmiş ve bu eseri Türkçeye çevirip bazı uyarlamalar ekleyerek basım izni almak için 
Maarif Nezaretine (Eğitim Bakanlığı) sunmuştur. Eser basım izni aldığı gibi Maarif Encümenince “takdir” de 
edilmiş ve 1307’de (1891) İstanbul’da Fatin, musavver, mükemmel kıraat kitabı (Fatin, resimli, mükemmel 
bir okuma kitabı) başlığı ile yayınlanmıştır. Ancak, bir süre sonra eser yasaklanmıştır (Aşağıda V nolu 
altbaşlıkta bu konu açıklanacaktır). 

1908’de II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle sansür kalkınca, Fatin, 1328’de (1912) ikinci kez basılmıştır. 
Çevirmenin uyarlamaları geliştirdiği görülmektedir. Bu nedenle kitap üzerinde sadece “muharriri” (yazarı) 
denmiş ve yazarı “ Trabzon mebusu Mahmut Memduh” olarak gösterilmiştir. Bundan anlaşılıyor ki kitabın 
çevirmeni ve uyarlayıcısı 1908’den sonra politikaya atılmış ve milletvekili seçilmiştir.  

Ayrıca, Fatin, “öğrenci”  ve “öğretmen” için olmak üzere iki kısımdan oluşturulmuştur. Öğrenci kitabını 
1970’lerde bir sahafta bulup satın almıştık. Ancak, “öğretmen” kitabına şu ana kadar önemli kütüphanelerde 
rastlayamadık. Öğrenci kitabının da en az iki ayrı kitaptan oluştuğu anlaşılmaktadır; çünkü bizim elimizdeki 
nüshanın üzerinde “kısm-ı evvel” (birinci kısım) yazısı vardır. Kütüphanelerde sonraki kısımlara da 
rastlayamadık. İşte, bildirimizde tanıtacağımız Fatin, 1912’de 2. kez basılan bu öğrenci kitabıdır.  

Fatin, 115 konuyu kapsayan, bol resimli, 304 sayfalık bir eserdir. 9-10 yaşlarındaki çocuklara hitap 
etmektedir. Çocukların yaşı düşünülerek büyükçe harflerle çok okunaklı ve özenli biçimde basılmıştır. 
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II. Fatin’in kurgusu, yöntemi 

Üç çocuklu dul ve yoksul bir annenin 9 yaşındaki büyük oğlu Fatin’i birgün üvey babası Hüseyin 
Efendi, evlerinin karşısındaki Hayri Efendinin kumaş fabrikasına çırak olarak verir. Hayri Efendi yaşlı, 
tecrübeli, çalışkan, dikkatli, fabrikasını iyi denetleyen ve yöneten bir iş adamıdır. 

Fatin’in işi, Hindistan’da yetişen ve mavi bir boya sağlayan bir ağaçtan çıkarılan “çivit” maddesinin 
hazırlandığı değirmeni elle döndürmektir. Anne, oğlunun eve para getirmesinden mutludur. 

Ancak Fatin, zenginlerin gösterişli yaşantılarından, köpeklerini bile çok iyi beslemelerinden vs. dolayı 
bir servet düşmanlığı geliştirmiştir. Bunda, daha önce “sokaklarda haylazlık yaparken” aldığı kötü eğitim 
etkili olmuştur. Çünkü “sokak iyi bir okul değildir”. Fakat, Hayri Efendinin 8-9 yaşındaki torunu Mahbube 
duygulu, sevimli, anlayışlı, iyi bir kızdır. O Fatin’e ilgi gösterir ve dedesinin servetini gençliğinde 20 yıl 
boyunca çok zor ve çalışma dolu çabalardan sonra edindiğini anlatır. Mahbube’nin Fatin’le arkadaşlığı işçi 
çocuğunu zamanla olumlu yönde değiştirir. Ayrıca kimse fark etmediği halde Fatin’in bir gece fabrikada için 
için yanan bir ateşi ihbar edip fabrikayı yanmaktan kurtarması Hayri Efendi ve Mahbube’nin gözünde onun 
saygınlığını artırır.  

Bir süre sonra Hayri Efendi, torunları Mahbube ve onun kardeşi Mukbil ile beraber Fatin’in de özel ders 
almaları için Feyzi Efendi adında değerli bir öğretmeni görevlendirir. Feyzi Efendi çocuklarla karşılıklı 
konuşma, soru cevap, tartışma yöntemiyle onlara çeşitli konularda temel bilgiler kazandırır. Bazen da Hayri 
Efendi onlara yaşam deneyimlerini anlatır, öğütler verir. 

Fatin’in işe girmesinden 6 ay kadar sonra Hayri Efendi ölür. Fabrika el değiştirir. Aradan birkaç yıl 
geçer. Mahbube “mükemmel bir genç kız” olur.  Kardeşi Mukbil ise okullarda öğrenimini sürdürmekte, bir 
gün dedesinin fabrikasını tekrar satın almayı düşünmektedir. Öğretmen Feyzi Efendi, değişen yönetimde 
yine fabrikada bir görevdedir. Fatin’e gelince: O, fabrikada iyi, zeki, gayretli bir işçi olarak çalışmaya devam 
eder, her geçen gün kazancı artar ve dul annesi ile kardeşleri rahatlık ve huzur içinde yaşarlar. 

III. Fatin’in başlıca konuları 

Fatin’de başlıca aşağıdaki konularda 115 okuma parçası yer almaktadır: Ahlâk, Eğitim, Hukuk, Siyaset, 
Ekonomi, Sanayi, Tarım, Ticaret, Keşifler, İcatlar, Sağlık, Çevre…. Okuma parçalarının bazılarının 
başlıkları şöyledir: 

Allah çalışanları sever / Kıskançlık / Birbirimizi düşman bilmeyelim / Çalışmak ve iş insanı mutlu eder / 
Zengin ve fakir bilim öğrenmeye mecburdur / Lokomotifi icad eden Georges Stephenson’un hayat hikayesi / 
Sanayide işbölümü ve yararları / Buhar makinası / Eski zaman saatleri, vahşilerin saatleri, Hindistan cevizi / 
Tütünün ve uyuşturucuların zararları / Benjamin Franklin/ İşçi için tedbirli ve tutumlu olmanın gereği / Bir 
sandal yapımının icadı / Miras ve vasiyetname / Roma’da esirlik / Babil’in asma bahçeleri / Amerika 
zencileri, esir pazarları ve köleliğin kaldırılması / Sermaye / Emniyet sandığı, sigorta / Zorunlu öğretim / 
Halk kütüphaneleri / Süveyş Kanalı, Mısır ve Afrika / Altın, kömür ve özellikleri / Maden ocakları, grizu 
patlaması ve maden lambası / Altın ve kağıt paralar / Sanat seçimi / Ticaret ve rekabet / Zanaatlar, loncalar / 
İnsanlar arası davalar, istatistikler / Aydınlanma, deniz fenerleri / Fransa’da ortalama ömür / Newton, yer 
çekimi ve Piza kulesi / St Gothard tüneli vs. 

Osmanlı çocukları için çevirmenin uyarladığı ve eklediği okuma parçaları az ileride (IV nolu altbaşlıkta) 
ayrıca gösterilmiştir. 

Bazılarının başlıkları bugünkü dille ve özetle verilen okuma parçalarından birini de yine bugünkü dille 
ve kısaca verelim. Burada küçük işçi Fatin gibi yoksul; fakat çalışkan ve azimli bir çocuk olan İngiliz 
Georges Stephenson’un hayat hikayesi ve lokomotifi buluşu anlatılmaktadır: 

“Stephenson fakir bir madencinin oğlu idi. 8 yaşında çalışmaya başladı. Babasının çalışmakta olduğu 
maden ocağına yakın bir yerde inek çobanlığı yapıyor, günde kırk para (1 kuruş) kazanıyordu. Daha sonra 
babası onu maden ocağında çalıştırdı. 16 yaşına gelince ocakta buhar makinasının başında durmakla 
görevlendirildi. 
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“Stephenson’un makinalara karşı büyük bir ilgisi vardı. Bakmakla görevlendirildiği tüm makinaların 
düzenlerini anlamak istiyordu. Günde 12 saati bulan işini yaparken başında bulunduğu buhar makinalarının 
karmaşık yapılarını da anlamaya çalışıyordu. 

“Ne var ki 16 yaşında olan Stephenson okuma yazma bilmiyordu. Pek yoksul olan ailesi onu okula 
gönderememişti. Stephenson, cahil kaldıkça bu makinaları anlayamayacağını fark etti ve hemen bir alfabe 
alarak işe başladı. Akşamları köyün öğretmeninden ders alıyor, bu dersi gündüz yemek sırasında 
ezberliyordu. Bir dakika boş zaman bulsa hemen cebinden bir okuma kitabı ya da yazı yazılan taş tahtasını 
çıkarırdı. Stephenson o kadar çalışkan bir işçi idi ki gündüz çalışmasından sonra, kitap parası kazanabilmek 
için gece de arkadaşlarının ayakkabılarını tamir ederdi. 

“Fatin – Öğretmenim! Benim için ne güzel bir örnek! 

“Öğretmen – Evet çocuğum, insana şevk veren şey sadece bu fakir çocuğun gayret ve azimle 
yoksulluğunu yenmesi değil, ülkesine en yararlı işler başarmış biri haline gelmesidir…” (Bundan sonra 
Stephenson’un buhar makinalı lokomotifi icadı ya da geliştirmesi anlatılır). 

IV. Fatin’de Osmanlı çocukları için uyarlanan konular 

Francinet’yi Fatin başlığı ile Türkçeye kazandıran Mahmut Memduh, esere Osmanlı çocukları için bir 
çok uyarlamalar ve ekler koymuştur. Hatta resimlerin bir kısmı bile uyarlanmıştır. O, eserin ikinci baskısında 
sansür olmadığı için uyarlama yoluyla yaptığı siyasî – hukukî ekleri artırmış ve ciddî bir eleştirel bakış açısı 
sergilemiştir. Böyle uyarlama ile hazırlanan konular ve okuma parçalarından bazılarının başlıkları özetle ve 
bugünkü dille şöyledir: 

Çalışmak ve bizdeki yanlış bir inanış / Osmanlılarda esnaflık vs. / Sokullu Mehmet Paşa / Tanzimat ve 
Mustafa Reşit Paşa / Namık Kemal ve eğitim / Kanun-i Esasi’den (1876 Anayasası) alıntılar / Zorunlu 
ilköğretim ve Osmanlıların eğitimde geri kalmaları / 1908’de ilân edilen II. Meşrutiyet inkılâbı ve onun 
Hürriyet (özgürlük), Müsavat (eşitlik), Uhuvvet (kardeşlik) ilkeleri / Osmanlı Bankası. 

Uyarlama yoluyla hazırlanan bu parçalardan bazılarını kısaca açıklayalım: 

• Çalışmak ve bizdeki yanlış bir inanış: 
“Bizde kalenderane bir inanış vardır: ‘Her ne yaparsa Allah yapar, emekler, çalışmalar boşunadır’ 

derler. Evet, her şeyin yapıcısı Allah’tır; fakat bu nedenle çalışmayı bırakmak Cenab-ı  Hakkı kendine 
hizmetçi sanmak olur. Kur’an’da şöyle buyurulur: Leyse lil insane illa ma sea (insan için çalışmasının 
ürününden başka eline bir şey geçmez)” 

• Tanzimat ve Mustafa Reşit Paşa: 

Fatin’in Fransızca aslında yazar Fransa Kralı XVI. Louis ve onun güvenerek Bakan olarak seçtiği 
(1774) Turgot’dan bahseden, Bakanın Fransa’da yaptığı düzenleme ve yenilikleri açıklayan konular vardır. 
Mahmut Memduh bu kısımları kısaca verip, onlarla paralel bir uyarlama yaparak Osmanlı Devleti için Sultan 
Abdülmecit ve onun Başbakanı Mutafa Reşit Paşa ve Tanzimat hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir: 

“Milletin kurtuluşu için Tanzimatın ilânı ile çeşitli siyasi, sosyal düzenlemeler yapılmıştır. Tanzimatı 
Sultan Abdülmecit ilan etmiştir; ama bu belgeyi hazırlayan Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’dır. Sultan ona 
güvenmiş, onu rakiplerinden korumuş, onun değerini takdir etmiştir. Eğer o, Sultan Abdülhamit döneminde 
(1876 – 1908) yaşasaydı hiçbir ıslahat yapamazdı. Çünkü Abdülhamit’in mutlak yönetiminin en büyük 
fenalığı ‘kadir bilmemek’ idi.” 

“Mustafa Reşit Paşa eğitim alanında da birçok yenilikler gerçekleştirmiştir: Okullar açmış, 
programlarına müsbet ve sosyal bilimlerle ilgili dersler koydurmuş, Eğitim Bakanlığını oluşturmuş, yazım 
yöntemini (kitabet) sadeleştirerek halkın anlayacağı biçime sokmuştur…” 

• Zorunlu ilköğretim ve Osmanlıların eğitimde geri kalmaları: 
“Eğitimde pek geri kalan ülkelerden biri de Osmanlı ülkesidir.  Bunu üzülerek itiraf etmeli ve eğitimin 

ilerlemesine çalışmalıyız. Çok şükür 1876 Anayasası ilköğretimi zorulu kılmakla ülke çocuklarına bir servet 
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bağışlamıştır. Ancak bu şekilde içine düştüğümüz yoksulluk ve sefaletten kurtulup eski güç ve şanımızı elde 
edebiliriz. 

“Almanya, İsviçre vb. ülkelerde çocukların % 100’ü okuma yazma bilir. Bizde ise çocukların ancak 
%10’u bilir. Gerçi eskiden okullar açılıyor, kitaplar basılıyordu. Fakat öte yandan öğretmenler sürgüne 
gönderiliyor, basılan kitaplardan yurtseverlik duyguları uyandıracak, fikirlerin aydınlanmasına yarayacak 
kısımlar çıkarılıyordu… amaç eğitime hizmet değil, milleti aldatmak, baskıcı yönetimi kökleştirmek idi…” 
(Mahmut Memduh’un burada özellikle Sultan Abdülhamit dönemini eleştirdiği görülüyor). 

V. Fatin’in yasaklanması ve Osmanlıda memur olmaya aşırı önem verilmesi 

Mahmut Memduh, 1912’de ikinci kez yayımladığı Fatin’in önsözünde kitabın 1891’de yapılan ilk 
baskısının az çok bir ilgi gördüğünü; fakat bir süre sonra “içindeki resimler vesilesiyle” yasaklandığını 
söylemekte, bu konuda başkaca bilgi vermemektedir. Bu açıklama bize çok yetersiz görünüyor. Şöyle ki, 
kitabın ilk baskısında o dönem için sakıncalı sayılabilecek hiçbir resim yoktur. 

Kanımızca Fatin’in yasaklanması, başlıca şu üç nedenden ileri gelmiş olabilir: 

• Fatin’in çok çeşitli konuları ele alan, çocukları düşündüren, onların dünya bilgilerini artıran, onların 
bilinçli yurttaşlar haline gelmelerinde etkili olabilecek bir eser niteliği taşıması. Oysa Sultan Abdülhamit’in 
mutlak yönetimi döneminde bu tür bilgiler resmî makamlarca hoş karşılanmıyordu. 

• Fatin’e yapılan ekler ve uyarlamalar da resmî makamların hoşuna gidecek türden değildi. Ancak, 
kitabın ilk baskısında bunlar daha az yer tutuyordu. 

• Fatin’in kurgusu  bakımından işçi – patron, yoksul – zengin konularını işlemesi. Kanımızca, 
Osmanlı resmî makamları, 9-10 yaşlarındaki çocuklara bu tür sosyal çatışma ve siyaset konularını ılımlı bir 
dille de olsa anlatan, amacı sosyal barışı sağlamak da olsa, böyle bir eseri asıl bu nedenle yasaklamış olabilir. 

Mahmut Memduh, ikinci baskının önsözünde ayrıca kitabın asıl amacının fikirlerin aydınlanmasını 
sağlamak olduğunu, Fransa gibi ilerlemiş bir ülkede bile buna ihtiyaç duyulduğuna göre, Osmanlıların çok 
daha fazla ihtiyaç duymaları gerektiğini belirtir ve Osmanlı eğitiminin zayıflığı, yetersizliğini açıklar. Ona 
göre, ülkede okullar açılıyor; ama halkın eğitime bakış açısı pek değişmiyor. O, eskiden toplumun “oğlum 
oku, yaz ki paşa olasın” diye düşündüğünü, 1908’de ilân edilen II. Meşrutiyet’in kısmen seçimle gelen 
Meclise dayanan siyasî ortamı içinde ise “… mebus (milletvekili) olasın” diye düşünmeye başladığını 
belirtiyor. Oysa, ona göre, Devlet dairelerine memur olma zihniyeti çok yanlıştır, çünkü her çocuğun memur 
olmak istediği bir toplumda pek çoğu işsiz kalmaya mahkûm olacaktır. İşte Mahmut Memduh, çevirip 
uyarladığı Fatin adlı eserle ülkede fikirlerin olumlu yönde değişebileceğine katkıda bulunduğunu 
düşünmektedir. 

VI. Fatin’in çocuk edebiyatı, dil ve eğitim açısından değerlendirilmesi 
Fatin’in bu açılardan değerlendirilmesi birkaç temel noktada yapılabilir: 
a) Çocuk edebiyatı ve dil açısından 

• Fatin, kurgu bakımından  oldukça sade olan bir olayı (yoksul bir çocuğun fabrikaya girip çalışması) 
son derece geniş ve renkli konular örgüsü içinde ele almaktadır. Bu konular, müsbet bilimler, sosyal bilimler, 
geniş bir dünya bilgisi, yurttaşlık bilgisi ve bilinci ile toplumda çalışan-işveren arasında barış… gibi çok 
zengin ve önemlidir. 

• Fatin’in aslı olan Francinet, Fransa 19. yüzyılda henüz sanayileşme sancıları içinde iken yazılmıştır. 
Osmanlı toplumu aynı süreci yaşamasa da orada da her zaman okula gidemeyip işte çalışan pek çok yoksul 
çocuk vardı. Ayrıca bu eserin Osmanlı toplumuna uyarlamaları çok başarılı olmuş, eser Osmanlı 
çocuklarının Batıya ve tüm dünyaya ilgisini kamçılamıştır. Bu eserde, çalışkan, zeki, uysal, söz dinleyen, 
işini en iyi biçimde yapan, kendini yetiştiren, kazancından tasarrufta bulunan, içki, sigara ve 
uyuşturuculardan uzak duran, zengine kötü gözle bakmayan işçinin kazancının artacağı ve mutlu olacağı, 
buna karşılık işveren ve patronların da çocuk işçileri eğitmek ve korumak gibi ahlâkî ve sosyal bir görevleri 
olduğu vurgulanmak istenmiştir. Başka deyişle Fatin, toplumda sosyal barış ve huzurun böyle 
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sağlanabileceğini anlatmak isteyen, muhtemelen bu alanda Türkçeye kazandırılmış ilk eserdir ve bu açıdan 
da çocuk edebiyatımızda önemli bir yere sahip olması gerekir. 

• Fatin, 9-10 yaşlarındaki çocukların anlayabileceği sade bir dille, bir çeşit roman gibi yazılmış, küçük 
çocukların rahatça okuyabilecekleri büyükçe harflerle ve özenle basılmıştır. 

• Baskıcı rejimlerde bir çok edebî ve fikrî eserin başına geldiği gibi, Fatin’in de ilk baskısı yapıldıktan 
sonra sakıncalı bulunup yasak kitaplar arasına alınması, Osmanlı çocuk edebiyatı ve kitaplarının geçirdiği 
serüven sürecinde dikkati çeken bir olay olarak hatırlanacaktır. 

• Fatin’de uyarlama bilgiler arasında Osmanlıca yazım (kitabet) biçimini halkın anlamadığı, bunun 
öğrenilmesinin çok zor olduğu da belirtilerek Mustafa Reşit Paşanın bu konuda kolaylaştırıcı düzenlemeler 
yaptığı da vurgulanıyor ki bu da çocuk edebiyatı ve dil açısından önemli bir bilgidir. 

b) Eğitim açısından değerlendirilmesi 

• Fatin’in bir “okuma kitabı” olarak hazırlanması ve gerek dilinin, gerek içeriğinin yukarıda 
açıkladığımız gibi uygun nitelikler taşıması onun 1912’den sonra ilköğretimde yardımcı bir kitap olarak 
oldukça yaygın biçimde kullanıldığını düşündürüyor.  

• Fatin’de, fabrikatör Hayri Efendi’nin torunları Mahbube ve Mukbil ile, işçi çocuk Fatin’e özel ders 
veren öğretmen Feyzi Efendi, onlara ders verirken bu üç öğrenci arasında sosyal sınıf farkları dolayısıyla bir 
ayrım gözetmez ve aralarında tam bir eşitlik uygular. Hangi çocuk çalışkan ise ona iltifat eder. Onun bu 
tutum ve davranışları gerçek bir öğretmen davranışına uygundur. 

• Hayri Efendi derslerde kitap, kara tahta, harita, başka ders araç gereçleri kullanır. Derslerini her 
zaman odada yapmaz. Açık havada da ders yapar ve hatta çocukları gezme ve inceleme gezileri için köylere 
de götürür. Onun bu uygulamaları da kuşkusuz Fatin’i okuyan ve okutan Osmanlı öğretmenlerini 
etkilemiştir. 

Sonuç olarak Fatin’i çocuk edebiyatı tarihimizde önemli ve ilginç bir eser olarak değerlendirmek 
gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatin’in ilk baskısının kapağı (1891) 
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Fatin’in ikinci baskısının kapağı (1912) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatin’den bir sayfa ve işçi çocuk Fatin’i çivit değirmenini döndürürken gösteren bir resim. 
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Piza kulesi (Alt yazıda, Galile’nin havanın ağırlığını ve cisimlerin düşüşünü bu kulede denediği 
belirtilmiştir.) 

                    Tavus Kuşu                          Marabu leyleği 

 

 

 

 

 

 

 

               Maden ocağında grizu patlaması                                                   Eskiden kürek mahkûmlarına çektirilen bir savaş gemisi 
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TÜRK ÇOCUK YAZININDA DÜNDEN BUGÜNE SORUNLAR, 

GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 
 
 

Ayla ÇINAROĞLU 
        Yazar – Grafiker 

 

Öncelikle belirtmeliyim ki genelde “çocuk yazını” diye söz ediyoruz; ama özellikle okul öncesi dönem 
yazınını kitaptan, kitabını da resimden soyutlayarak düşünemeyiz. Bu dönem kitaplarını metin, resim, estetik 
bütünlüğü içinde değerlendirmek gerekir. Daha sonraki okuma aşamasında ise metinleri bağımsız olarak 
düşünmek ve irdelemek mümkün. Kesintisiz okumayı başarma aşamasındaki çocuklar için üretilen 
kitaplarda resim azalır ya da hiç olmayabilir. Ama gene de nitelik açısından kitabın genel estetik etkisi göz 
ardı edilmemelidir. Çünkü sanat bir bütündür. Estetik kaygı bir insanın yaşamına eğitimle girerek tüm düşün 
ve yaşam alanlarını kapsar, kişinin ve yaşamın, dolayısıyla toplumun  niteliğini yükseltir.    

Yaşamımın son kırk yılı, çocuk yazını alanında mesleğe dönüşmeye yönelik ilgi ve çabalarım nedeniyle, 
Türk çocuk yazınının bu dönemine oldukça yakından tanıklık etme olanağı verdi bana.  

Bu son kırk yıldan önceki dönemlere; iyice gerilere gidip şöyle bir kuşbakışı göz atarsak, cumhuriyet 
öncesinde çocuklara yönelik bir yayın çabasının neredeyse hiç olmadığını görüyoruz. Cumhuriyetin ilk yirmi 
yıllık döneminde ise, henüz sağlam bir temelden ve deneyimden yoksun büyük çabalar, çocuk yazınını yeni 
yeni yaratmaya çabalıyor ve küçük yazın metinleri ancak okul-ders kitaplarıyla ulaşıyor çocuğa. Yani, okul 
öncesi dönemine yönelik bir yazın örneğine rastlamak pek de olası değil.                                                                                

İşte bu nedenle, ne büyük yoksunluktur ki kendi çocukluğumun okul öncesi döneminden kitaba ilişkin 
iz bırakmış hiçbir anım yok. İlkokul döneminden ise belleğimde yalnızca alfabemiz ve Türkçe ders 
kitaplarımızdan kimi dramatik, sembolik, duygusal metinler, manzume ve tekerleme kıvamında da olsa kimi 
şiirler var (Doğrusu çok merak ediyorum, bugünün çocuğunun belleğinde, iyisiyle kötüsüyle televizyon 
bombardımanından, gene iyi kötü ayrım gözetilmeden sunulan kitap furyasından ve sıkıştırılmış zamanlarda 
tatsız irdelemelerle üzerinden geçilen ders kitabı metinlerinden neler kalacak acaba?). 

Ortaokul dönemine gelince, az sayıda, bildik çeviri kitaplar (İki Çocuğun Devrialemi, Robenson 
Cruose, Oliver Twist, Küçük Lord, Polyanna  gibi) ilgimi çekmeye başlıyor. Yerli yazarlardan da yalnızca 
Ömer Seyfettin var. Kemalettin Tuğcu, benden sonraki kuşağa ulaşıyor.   

Türkiye’de çocuk ve gençlik yazınının genel tarihini yazın tarihçilerimize bırakıp az buçuk yazar ve 
çizer gözlemciliğimle, birebir içinde yaşadığım yaklaşık son kırk yıllık Türk Çocuk Yazını sürecine ilişkin 
gözlemlerimi aktarmak istiyorum.  

Kırk yıl önce, çocuk yazını alanındaki yoksunluğumuzu derinden duyumsayarak belki çorbaya bir tuz 
zerreciği de ben ekleyebilirim umuduyla çalışmaya başladığım zamanki beklentim kısaca, “Çağdaş uygarlık 
düzeyinde, okuyan bir Türkiye” idi.  Bu beklentimin acaba ne kadarı gerçekleşti? 

Şimdi, arkama dönüp baktığımda, bir arpa boyu olsa da, asla yeterli görünmese de birçok alanda yol 
alındığını, birçok konuda gelişmeler olduğunu saptayabilir ve olumlu gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz: 
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*Son yıllarda yüksek eğitim kurumlarında çocuk ve gençlik yazınıyla doğrudan ya da dolaylı ilgili 
bölümlerin açılmış olması bence en önemli ve etkin gelişmelerin başında geliyor. Böylece gelecek yıllarda, 
yeni yetişen öğretmenlerimiz ve bilim insanlarımız konuya gereken önemi verecek; çocuk yazını, sanat ve 
eğitim alanında gerçek işlevine kavuşabilecektir. 

*Çocuk yazını alanında ürün veren yazar sayısı parmakla sayılacak kadar azken, bugün150’nin üstünde 
isim sayabiliyoruz. Bu alana ilgi artmıştır.  

*Çocuk ve gençlik kitapları yayımlayan yayınevlerinin sayısı artmış, ellinin üstüne ulaşmıştır.  
*Yalnızca çocuk kitabı yayımlayan yeni yayınevleri kurulmuştur. 
*Dolayısıyla, çeşit olarak, basılan kitap sayısında artış olmuştur. 
*Sayı fazla olmasa da, yaygın ilgi gören ve çok basılan (best seller) kitaplar görmekteyiz vitrinlerde. 
*Son yıllarda, çağdaş dünya çocuk yazınından kimi çeviri örnekleri görebiliyoruz. 
*Gene son yıllarda, çeşitli kentlerimizde kitap fuarları düzenlenmektedir. Kitap fuarı sayısında artış, 

fuar kapsamında genişleme vardır. 
*Konuyla ilgili bilimsel toplantı ve panel düzenlemelerine daha sık tanık olmaktayız. 
*Okullarda kitap şenlikleri ve yazarlarla söyleşi düzenlemelerinde artış vardır. 
*Çocuk kitaplarıyla ilgilenen, çocuk kitaplarının niteliğini sorgulayan ebeveyn sayısında artış vardır. 
*Çocuk kitabı resimlemesi önem kazanmış, eğitimde grafik sanatlar dalı içinde yer almıştır.  
*Kimi gazetelerle birlikte verilen kitap tanıtım eklerinde çocuk yazınına da yer verilmeye başlanmıştır. 
*İnternet yoluyla, geniş bilgi alanına erişim olanağı doğmuştur. 
*Gene internet yoluyla pazarlamada kolay erişim ve satış yolu açılmıştır. 
*Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği kurulmuştur. 
*Dernek yoluyla, uluslararası çocuk yayınları birliği IBBY’ye ( International Board On Books For 

Young People ) Türkiye olarak üyelik gerçekleştirilmiş, uluslararası düzeyde yayın, panel, yarışma ve 
toplantılarda Türkiye’nin adının geçmesi sağlanmıştır. 

*Gene çok olumlu bir yaklaşım örneği olarak, sevgili Aytül Akal’ın önderliğinde, “Çocuk Yazını 
İnternet Grubu” kurulmuş, bu alanla ilgili yazar, çizer ve kütüphaneci üye sayısı 175’i bulmuştur. Böylece 
haberleşme, gelişme ve yeni atılımlar için geniş çaplı bir olanak doğmuş, çok olumlu ürünlerini de vermeye 
başlamıştır. 

Bu gelişmelerin tümünün de olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz kuşkusuz. Ne var ki kırk yıl da 
pek kısa bir zaman parçası değil. Hele cumhuriyetin ilk yıllarındaki tüm gelişmelerin nasıl bir büyük ivme ile 
gerçekleştiğini düşünürsek, biz cumhuriyet çocukları için bu kırk yıl çok uzun bir süreç ve ne yazık ki 
gelişmeler beklentilerimizi karşılamıyor.  

Şöyle ki, eleştirel olarak baktığımızda; 

*Evet, yazar sayısında artış var. Cumhuriyetin ilk yıllarında, daha sonra da 60’lı yıllarda, çocuk 
yazınındaki atılımlarda, yazarlar çocuk yazını alanında yapıtlar vermeye yönlendirilmiş, olumlu gelişmeler 
gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerin en önemlisi bence, çocuk yazınının çok farklı bir yazın alanı olduğu 
gerçeğinin anlaşılmış olmasıdır. Yani yetişkinler alanında başarılı olan her yazarın, çocuk yazını alanında da 
başarılı olması beklenmemeli, bu alan yetişkinler için yazan yazarlarla doldurulmaya çalışılmamalıdır. 
Çocuk yazını özel alanında yeni yazarların yetişim ve gelişimi önemsenmelidir. 

*Evet, yayınevlerinin listelerinde çok çeşitliliği görebiliyoruz. Ama kitabevi raflarında gördüğümüz, 
çoğunlukla çok satılan, ithal, ticari kitaplar ve bunların tümünün promosyona dayalı yaygın reklamlarının 
yapılmış, niteliği tartışmalı “moda” çeviri kitaplar olduğu da bir gerçek. 

Okul öncesi resimli kitapların çoğu da ithal ve niteliksiz kitaplar. Yani, şunu söyleyebiliriz ki, 
kitabevleri, vitrinlerine ve raflarına koydukları kitapları satış ölçütüne göre seçiyorlar. Yoksa, “yurdumuzda” 
ya da “filanca ülkede” “şu ödülü kazanmış  güncel kitap”  görme şansımız pek yok.  
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Bu nedenle okur da veli de yazar-çizer de evrensel örnekleri tanıma şansından yoksun.  

Yerli, nitelikli kitapların tanıtım ve dağıtımı gereği gibi yapılmadığı için okur bunlara da kolayca 
ulaşamıyor. Ancak özveriden kaçınmayan çağdaş atılımlı özel kuruluşlarca yayımlanan kimi çağdaş çeviri 
kitapları görebiliyoruz son yıllarda. 

*Gazetelerde ancak kısa ve yüzeysel tanıtımlar yapılabiliyor.  

*Sanat dergileri zaten çocuk yazınını incelenmesi, irdelenmesi gereken bir yazın dalı olarak görmüyor 
ya da görmezden gelmeyi sürdürüyor.  

*Genç yazarlara yön verecek, yazın düzeyini yükseltecek eleştiri hiçbir yerde yok. 

*Çocuk yazını dergisi olarak bir ilk olan Binbir Kitap, ne yazık ki yayımını sürdüremedi. Çocuk yazın 
sanatıyla ilgili başka bir dergi de yok. 

*Nitelikli çocuk dergisi olarak da ancak iki-üç dergi adı sayabilirim ki yayınlarını zorlukla ve kısıtlı bir 
sayıda basım yaparak sürdürüyorlar.  

*Ne yazık ki öğretmenlerimizin çoğu çağdaş çocuk yazını çabalarından habersiz. Çocuklara düzeyli 
öneriler yapabilecek bilgi ve birikim sahibi değiller, bu konuyu önemsedikleri söylenemez. Çünkü birey 
olarak kendileri de (çoğu) sanat ve estetik alanlarına, dolayısıyla yazın kültürüne uzak duruyorlar. 

*Evet, kitap fuarları sayısında artış var. Ne var ki İstanbul dışındaki fuarların yaygın bir ilgi gördüğünü 
söylemek ne yazık ki henüz mümkün değil. 

*Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği kendi çabasıyla, güçlükle ayakta durmaya çalışıyor. 

Uluslararası düzeydeki tek bağımız olan IBBY üyeliğinin parasal gideri derneğin bütçesini zorluyor, 
daha kapsamlı, etkin ve yönlendirici projelere olanak tanımıyor. 

*Kitap şenliklerinin, yazar söyleşilerinin, (birkaç yürekli müdür yönetimindeki devlet okulları dışında,) 
yalnızca özel okullarda düzenlendiğini görebiliyoruz. O da genelde, ancak büyük kentlerimizde 
gerçekleşebiliyor. Bunların çoğunun da gerçekten eğitim amaçlı olduğu kuşkulu görünüyor. Kitap 
satışlarından okula kalacak yüzde hesapları, göstermelik etkinlik amacı pek aşılamıyor. 

*Doğu illerimizde, kırsal kesim okullarında ancak sivil toplum kuruluşları, olağanüstü bir özveriyle 
uygulanan bölgesel çalışmalarla çağdaş kültürel değerleri yaygınlaştırmak için çabalıyor. 

Bugün, beklentilerimizin neler olduğunu irdelemeden önce, bu olumsuz koşullar altında neden hâlâ 
çocuklar için yazmayı sürdürüyoruz sorusuna açıklık getirmek yerinde olacaktır.  Çünkü günümüzde, hiçbir 
parasal getirisi ve şöhret beklentisi olmayan çocuk yazarlığı pek de akıllıca bir meslek seçimi gibi 
gözükmüyor.  

 Çocuk yazarı deyip geçenler, ya da çocuk yazarlığını, yetişkin yazarlığına geçişte bir basamak olarak 
görmek isteyenler şunu bilmelidir ki çocuk yazarlığı bir özveri işidir. Yazar, çocuğun duygusal ve ruhsal 
gelişimi için; kişiliğini kazanması, kendine güven duyması, yeteneklerini keşfetmesi, yaşama umutla 
bakabilmesi, akıl ve mantığını doğru yolda kullanabilmesi; tüm çevresini kendi akıl ve mantık süzgecinden 
geçirerek yorumlayabilmesi, estetik değerleri algılayabilmesi ve onları yaşamına katabilmesi için yazar. 
Çocuğun bütün bu nitelikleri özümsemesine yardımcı olabilmek amacıyla yazar.  

Yani sonuçta, kayıtsız koşulsuz önce ülkesinin, geniş anlamda da dünyanın akılcı geleceği için yazar ya 
da yazmalıdır. Bir çocuk yazarı böylesine anlamlı, tüm çıkar kaygılarından uzak bir görev ve sorumluluk 
yüklenmiştir. Ya da yüklenmesi gerekir...  

Bir çocuk yazar ve çizeri olarak önce ülkemin çocuklarının, sonra tüm dünya çocuklarının en güzel, 
çağdaş, nitelikli eğitim ve öğrenimi hak ettiğini savunurum. Bu amaçla kişisel bilgi, birikim ve yeteneğimi 
ortaya koyar, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Ama tek başıma yapabileceğim şeyler kısıtlıdır. 
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Benimle aynı amaçlar doğrultusunda çalışması gerektiğini düşündüğüm devletimin, bana ve benimle aynı 
doğrultuda çalışanlara her konuda destek ve öncü olmasını beklerim. 

Ne var ki yukarıda sözünü ettiğim olumlu gelişmelerin hiçbirinde devletin ilgili birimlerinin olumlu bir 
katkısını, desteğini göremiyoruz.  

Tüm olumlu çalışmaların, bireysel ve sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirildiği görüyoruz. 

Kimi zaman da devlet, gerçekten özverili bir çaba içinde olan çağdaş uzman eğitimcinin, yazarın fikrini 
alırmış gibi yapıp sonra da o fikirleri, o kişileri, o değerleri yok sayabiliyor ve okullara, içinde tek çağdaş 
yazara yer vermediği kitap listeleri önerebiliyor.  

Bütün bu olumsuzluklara karşın, yüksek eğitim kurumlarında çocuk yazını ile ilgili bölümlerde 
yetişmekte olan geleceğin eğitimcileri içimizdeki hiç sönmeyen umut ateşini körüklüyor.   

Ne mutlu ki, çocuk ve gençlik yazınına gönül vermiş, evrensel düzeyde nitelikli yapıtlar üretmeye 
çabalayan ve üreten nice yazar ve çizerimiz, bu ürünleri kitaba dönüştürmeye gönüllü nice yayınevimiz var.  

Şu da var ki nitelikli bir kitabın gerçekleşerek çocuğa ulaşabilmesi için nitelikli, yetişmiş bir kadroya 
gereksinim var. Yazarından, çizerinden, yayıncısından, editöründen, düzeltmeninden, tasarımcısından, 
basımcısından, ciltçisinden, dağıtımcısından kitabevine, bir kültür ve sanat ordusu... Yani daha çok uzun bir 
yolumuz var.   

Beklentiler: 

*Devletin tüm kurumları, çağdaş uygarlık düzeyini göz önünde bulundurarak insan ve yaşam niteliğini 
yükseltici atılımlara öncü, bilemediniz, en azından destek olmalı. 

*Öğretmene, veliye ve okura ulaşabilecek gerçek ve yansız bir eleştiri ortamı yaratılmalı (Sanat- 
edebiyat dergileri, tartışmalı söyleşi ortamları). 

*Kitabevlerinde, okuru nitelikli kitaba yönlendirecek girişimler olmalı ( Duyurular- Pankartlar- Özel 
raflar-Yazar-çizer buluşmaları). 

*Yayınevleri, ucuza kotardıkları yabancı niteliksiz resimli kitaplar yerine, daha özenli ve seçici 
davranarak nitelikli yayınlara yönlenmeli.  

*Okullar, kitabı ve dergiyi ticari bir mal olarak görmekten vazgeçmeli, niteliğe önem vermeli. 

*Öğretmenler konuyla derinlemesine ilgilenmeli. Çocuğa kaynaklık edebilecek bilgi ve birikime, estetik 
değer yargısına ulaşmalı. 

*Dağıtımcılar, yaptıkları işe yalnızca yüksek kâr getirisi olarak değil, biraz daha gönülden; biraz daha 
eğitim gönüllüsü olarak bakmaya çalışmalı, nitelikli yapıtlara öncelik tanımalı. 

Sancılı dönemlerden geçtik. Biz üç-beş çocuk yazarı, hiçbir zorunluluğumuz ve destekçimiz 
olmamasına karşın, ülkemizin çocuklarını çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacak yapıtlar üretmek için çalıştık. 
Önümüzde belki daha da zorlu, daha da sancılı dönemler var. Kimse bilmese de kimse duymasa da biz 
çalışmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz... 
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SEVİM AK'IN "AZ BUÇUK TEO" ADLI ÇOCUK KİTABINDAKİ 
KAHRAMANLARIN ÖZDEŞİM ÖĞESİ OLARAK İRDELENMESİ 

 
 

Arş. Gör. Gökçe DEMİRYÜREK (TOSUN) 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Artvin Eğitim Fakültesi 

 

1. GİRİŞ 

Çocuk edebiyatı, erken çocukluk döneminden ergenlik dönemine kadar olan bireylerin dil becerilerini, 
duygu ve düşünce dünyalarını geliştiren, onların anlama düzeylerine uygun, sanatsal özelliği olan ve sanatçı 
duyarlılığıyla kaleme alınmış yapıtların tümüne verilen addır.  

Çocuk edebiyatı yazarları, eserlerinde çocuklara yeni yaşantılar sunmaktadır. Bunlar, çocukların daha 
önce karşılaşmadıkları yaşantılardır. Bir çocuk edebiyatı eserinin başarılı olabilmesi için çocukların, sunulan 
yaşantıları kendi gerçekliklerine dönüştürebilmeleri gerekir. Bu, okuma kültürü edindirmenin ve düşünen-
duyarlı bireyler yetiştirmenin etkili yollarındandır. Çocukların bu yeni yaşantıları kendi gerçekliklerine 
dönüştürebilmeleri için kitaptaki kahramanlarla özdeşim kurmaları gerekir. Kahramanlarla doğru özdeşim 
kurulabilmesi açısından karakterlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Özdeşim kurmak en yalın tanımıyla ‘ona benzemek’ anlamına gelmektedir. Daha geniş olarak özdeşim 
kurma; beğendiğimiz ya da başarılı bulduğumuz birinin etkisi altında kalarak onun davranışlarını 
kendimizinki gibi benimseme ve benzer davranışlar göstermedir. Bu tanım bize çocuklara sunacağımız 
özdeşim öğelerini seçerken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini de göstermektedir. Özdeşim kurma, 
bireylerde çocukluk döneminde anne ve babayı kendine örnek almasıyla başlar. Okul çağında öğretmenini, 
ilerleyen yaşlarında arkadaşlarını örnek almasıyla devam eder. Çocuk edebiyatı ürünlerinde sunulan 
yaşantılar ve kurgulanan kahramanlar eğer doğru birer özdeşim öğesi iseler, bireylerin gelişim sürecine 
olumlu yönde katkıları olacaktır.  

Sevim AK, çocuk edebiyatı alanında verdiği eserlerle, okuma kültürü edindirme ve düşünen-duyarlı 
bireyler yetiştirme sürecine önemli katkılar sağlamıştır. Eserlerinde kurguladığı kahramanlar ve 
karakterlerinin geliştirilmesi,  çocuk gerçekliğine dönüştürülebilmeleri açısından önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda, Sevim AK’ın “Az Buçuk Teo” adlı çocuk kitabı incelenmiştir.  

2. AMAÇ 

Bu çalışmadaki amaç çocukları hayata hazırlamada özdeşim kurmanın önemini ve gerekliliğini 
vurgulamak, Sevim AK’ın “Az Buçuk Teo” adlı yapıtındaki kahramanların birer özdeşim öğesi olarak 
irdelemesini yapmak ve bu kitabı okuyan çocuklarda meydana gelecek değişimlerin neler olabileceğini 
saptamaktır.  

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem uygulanırken üç aşama üzerinde 
incelemeler yapılmıştır.  İlk aşamada çocuk kitaplarında bulunması gereken dış yapı özellikleri incelenmiştir. 
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İkinci aşamada çocuk kitaplarında bulunması gereken iç yapı özellikleri incelenmiştir.  Son aşamada ise 
çocuk kitaplarında bulunması gereken eğitsel ilkeler incelenmiştir.  Bu aşamalardaki ölçütler, ilgili 
literatürdeki ölçütlere paralel olarak belirlenmiştir ve bu ölçütlere göre Sevim AK’ın “Az Buçuk Teo” adlı 
kitabındaki kahramanlar birer özdeşim öğesi olarak irdelenmiştir.  

3.1. Dış Yapı Özelliklerini İncelemek İçin Belirlenen Ölçütler 

Bu aşama altı ölçüt üzerinden kitap incelemesi yapılmıştır.   
a. Büyüklük ( Boyutlar): Kitabın hacim, ağırlık ve boyutlarının çocukların yaş düzeylerine uygunluğu 

bakımından irdelenmektedir.  
b. Kağıt: Kağıdın ve baskının kalitesi bakımından irdelenmiştir.  
c. Sayfa Düzeni: Satır aralıkları, sayfa kenar boşlukları ve metnin düzeni bakımından irdelenmiştir.  
d. Harfler: Harflerin puntosu ve yazı tipi bakımından incelenmesi yapılmıştır.  
e. Resimler: Resimlerin konuya ve çocuğa uygunluğu bakımından incelenmesi yapılmıştır.  
f. Kapak ve Cilt: Kapağın ve cildin dayanıklılığı açısından inceleme yapılmıştır.  
3.2. İç Yapı Özelliklerini İncelemek İçin Belirlenen Ölçütler 
Bu aşamada beş ölçüt üzerinde odaklanılarak inceleme yapılmıştır.  
a. Tema: Kitapta verilmek istenen ana ileti üzerinde durulmuştur. Çocuğa uygun olup olmadığı 

irdelenmiştir.  
b. Konu: Kitapta ele alınan konunun çocuğa uygunluğu irdelenmiştir. 
c. Kahramanlar: Kitaptaki kahramanların fiziksel ve ruhsal özellikleri incelenmiş, karakterlerin nasıl 

geliştirildikleri ve ne yönde değişim gösterdikleri saptanmıştır. 
d. Plan: Yazarın olayları kurgularken nasıl bir sıra izlediği incelenmiştir. 
e. Üslup, Dil ve Anlatım: Yazarın kitaptaki üslubunun, dil ve anlatımının çocuğa uygunluğu 

bakımından irdelenmesi yapılmıştır.   

3.3. Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Eğitsel İlkeler İçin Belirlenen Ölçütler 

Bu aşamada inceleme yapılırken on yedi farklı ölçüt belirlenerek incelemeler bu ölçütler üzerinden 
yapılmıştır.  

Çocuk kitapları; 
a. Okulda izlenen eğitim programlarını desteklemelidir.  
b. Yaşamın gerçekleriyle ilişkili olmalıdır.  
c. Çocuğun duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olmalıdır. 
d. Çocuğun bilgi ve kültür evrenini genişletmelidir.  
e. Çocuğun içinde bulunduğu çevreyi ona gerçekçi bir biçimde tanıtmalıdır. 
f. Şiddet öğeleri içermemeli, çocukta estetik bir duyarlık geliştirmelidir. 
g. Çocuğun eleştiri yeteneğini geliştirmelidir.  
h. Çocuğun kişilik gelişimini desteklemeli, yaşama uyumunu sağlamalıdır. 
i. Çocuğun dilsel becerilerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) gelişmesine yardımcı olmalıdır.  
j. Çocuğa, toplumun bir parçası olduğu bilincini vermelidir.  
k. Çocuğa insanı “zayıf” ve “güçlü” yönleriyle tanıtmalıdır.  
l. Çocuğa kavratılmak istenen ana düşünce sezinletilerek verilmelidir.  
m. Çocuğu yazgıcılığa ve uyduculuğa sürüklememelidir.  
n. Önyargılardan arındırılmış olmalıdır.  

 448



o. Yaparak, yaşayarak öğretme-öğrenme anlayışını yansıtmalı; eğlendirici, öğretici ve düşündürücü 
olmalıdır.  

p. Bilimsel verilere ve evrensel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.  
r. Çocuğun yaratıcılığını geliştirmeli, girişimciliğine katkı sağlamalıdır.  

4. BULGULAR 

4.1. DIŞ YAPI ÖZELLİKLERİ: 

4.1.1. BÜYÜKLÜK: Kitabın boyutları 12.5 cm, 19.5 cm’dir. Kalınlığı ise 1.5 cm’dir.  

4.1.2. KAĞIT: Kitapta ikinci hamur kağıt kullanılmıştır. Bu kağıt, mürekkebi iyi emmesi açısından 
kullanışlıdır. Kullanılan kağıt mat ve orta gramajlıdır. 

4.1.3. SAYFA DÜZENİ: Sayfa düzeni oluşturulurken estetik değerler göz ününde tutulmuştur. Sayfa 
kenarlarında ikişer cm boşluk bırakılmıştır. Ayrıca yeterince bırakılan cilt payı okumayı kolaylaştırmış, 
kitabın fazla açılarak yırtılmasını da önlemiştir.  

Kitaptaki resimler de estetik kaygı göz önünde tutularak yerleştirilmiştir. Resimler yazıların okunmasını 
engellememiştir. Her sayfada resim yer almamaktadır. Yaklaşık üç dört sayfa aralıklarla resimler 
yerleştirilmiştir.  

Kitaptaki tümceler bazen bir satırda tamamlanamamıştır. Hece sonu çizgisiyle sözcükler bölünüp alt 
satıra geçilmiştir 

4.1.4. KAPAK- CİLT: Kitapta karton kapak kullanılmıştır. Kapak selefonla kaplanmıştır. Cilt tutkalla 
yapıştırılarak yapılmıştır. Kenar kesimleri çapaksız ve düzgündür.  

Kapak resmine baktığımızda renkli bir resim görmekteyiz. Bu resimde bir topluluk vardır. Topluluğun 
merkezinde bir adam yatağında yatmakta diğer insanlar ise onun çevresinde bulunmaktadır. Yatakta yatan bu 
adam kitabımızın kahramanı Teo’dur. Diğer insanlar ise onun mahallesinde bulunan kişilerdir. Resimde 
ayrıca bir köpek ve bir de kedi göze çarpmaktadır. Resmin böyle çizilmesi aslında içerik hakkında bize 
birçok ipucu vermektedir. Bir birlik ve bütünlük duygusu hissetmekteyiz. Resimdeki bir grup çocuğun elinde 
müzik aletleri vardır. Bunların bir orkestranın üyeleri olduğu açıktır. Resimdeki bütün insanların gülmesi 
bunların mutlu bir topluluk olduğunu bize göstermektedir. Kitabın arka kapağında ise kitabın kısa bir 
tanıtımı vardır. Üst kısımda Teo’nun küçük bir resmi bulunmaktadır.  Bütün bunlar, öykü kahramanının Teo 
olduğu izlenimini vermektedir. 

Kapağın ön kısmında yayınevinin ismi, yanında da dokuz yaş ve üzerindeki çocuklara uygun olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca kitabın ve yazarın adı, altında da kitabı resimleyenin adı ön kapakta yer alan 
bilgilerdendir. 

4.1.5. RESİMLER: Resimlere baktığımızda onlarda bir karikatür havası olduğunu sezebiliyoruz. 
Tiplerin en belirgin özellikleri ön plana çıkarılarak yapılan çizimlerdir bunlar. Çizer, resmi ayrıntıya 
boğmadan karakterlerin en belirgin özelliklerini abartarak vermiştir. Teo; zayıf, kısa, dişlek, tuhaf saçlı ve 
kocaman gözlüklü biridir. Resimlerde de bu özelliklerini rahatça görebiliyoruz. Bunun dışında Teo’nun 
kulakları nasıldır, kaşları kalın mıdır, elleri büyük müdür, göremiyoruz. Bu da karikatürün ayrıntıdan çok en 
belirgin özelliği bazen biraz da abartarak ön plana çıkarma endişesinden kaynaklanıyor.  

Ayrıca resimlerde dikkati çeken bir başka önemli nokta ise bir uzamın bulunmamasıdır. Resimlerde 
gösterilen olaylar her yerde meydana gelmiş olabilir. Genelinde uzam öğesi kullanılmamıştır. Yalnız bazı 
resimlerde masa, sandalye, duvar, ağaç gibi bazı öğeler uzamı sezdirir özelliktedir.  

4.1.6. HARFLER: Kitap on bir puntoyla yazılmıştır. Times New Roman yazı karakteri kullanılmıştır. 
Satırlar arasında bir satır boşluğu bırakılmıştır.  
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4.2. İÇ YAPI ÖZELLİKLERİ: 

4.2.1. İZLEK (Tema): Kitabı okuyup kapağını kapattıktan sonra damağımızda bazı tadlar kalıyor. Biz 
bu tadlara izlek diyoruz. Kitabımızda okuyucuya ulaştırılmak istenen birçok ileti var. Bu iletiler izlek 
olabilecek niteliktedir. Sevgi, dayanışma, yardımseverlik ve öğrenme isteği bunlardan en önemlileridir. Bir 
mahallede gelişen olaylar, insanları birbirine yakınlaştırmış, aralarında bir sevgi bağı kurmuş, onlara 
öğrenmenin güzelliğini öğretmiştir.  

4.2.2. KONU: Kitabımızın konusu mahalleye bir yabancının gelmesiyle başlar. Bu yabancının mahalle 
üzerindeki etkisi, buradaki insanlarla iletişimi, başlarına gelen ilginç olaylar kitapta adı verilmeyen anlatıcı 
tarafından bize aktarılır. Kitaptaki anlatıcı, başından beri olayların içinde yer alan, kimi zaman başkahraman 
özellikleri de gösteren bir çocuktur. Biz kitaptaki olayları onun ağzından dinliyoruz.  

Öykümüz, kendi halinde olan bir mahalleye Teo adlı yabancının gelmesiyle başlar. Garip görünümlü 
olan bu adam, başlangıçta herkese itici gelir. Sürekli merak eden, soran, sayılarla arası çok iyi olan bu adam 
zamanla mahallelide merak uyandırmaya başlar. Bu arada anlatıcı çocuğun, arkadaşı Polat’la müzik grubu 
kurma çalışmaları da vardır. Polat, gitar çalmaktadır ve grubun solistidir. Anlatıcı çocuk ise davul çalar.  

Bir gün Teo’nun başına saksı düşer ve belleğini yitirir. Artık hiçbir şey hatırlamamaktadır. Olaylar 
bundan sonra devinim kazanır. Bütün mahalleli Teo’ya yardım etmek ister. Ona belleğini kazandırmanın tek 
yolu bildiği şeyleri tekrarlamaktır. Bu kolay olmayacaktır; çünkü Teo, çok şey bilmektedir. Mahalleli yardım 
etmekte kararlıdır. Herkes kendine bir konu belirler ve onun üzerinde çalışmaya başlar. Güllü Abla, insan 
vücudu konusunu almıştır. Genlere, kromozomlara, DNA’lara çalışır. Manav, gökyüzü konusunu alır ve 
güneş sistemine, gezegenlere, yıldızlara çalışır. Berber, insan beynine, başkası saçlara, diğeri sayılara… 
Kısacası bütün mahalleli el birliği yaparak Teo’nun iyileşmesi için çalışır. Çocukların anneleri, Teo’nun 
evini temizlerler, yemekler yaparlar. Sonunda Teo, her şeyi hatırlar. Belleği yerine gelmiştir. Ama artık Teo, 
değişmiştir. Yardımlaşmanın, sevginin ve aile ortamının güzelliğini tatmıştır. Bunları kaybetmek istemez ve 
mahalleliyi bu dayanışmayı sürdürmeye ikna eder. Artık her şey bu güzelliğiyle devam edecektir. 

Bu arada anlatıcı çocuk ve Polat’ın müzik çalışmaları devam etmektedir. Gruba gerçek bir solist 
gerekmektedir. Çocuğun aklına gişede bilet satan kız Buse gelmektedir. Çocuk Buse’den hoşlanmaktadır. 
Önce Polat bu öneriyi kabul etmez. Ama başka solist arama çalışmaları düş kırıklığıyla sonuçlanınca Buse’yi 
denemeye kara verirler. Apartmanın garajında düzenledikleri ilk konserde Buse sahneye çıkar ve bütün 
parçaları çok güzel seslendirir. Artık grubun solisti bulunmuştur. Ama ters giden bir şey vardır. Polat, 
Buse’den hoşlanmıştır. Bu, çocuk için yıkım olur. Bütün düşledikleri bir anda yok olup gitmiştir. Buse 
düşlerindeki gibi masum bir aile kızı değildir. Tam aksine uçarı bir rock yıldızıdır. Grubun çalışmalarına 
devam ederler. Bir okul konseri verirler. Herkes tarafından çok beğenilir. Okul müdürü, okulun müzik 
grubunu kuracağını ve alt yapıda onların olmasını istediğini söyler. Bu onlar için bulunmaz bir fırsattır. 
Hemen değerlendirirler ve daha geniş bir grup oluşur.  

4.2.3. KAHRAMANLAR: Kitapta başkahraman diye nitelendirebileceğimiz iki tane karakter vardır. 
Bunlardan ilki Teo’dur. İkincisi ise anlatıcı konumunda olan adsız çocuktur. Olaylar Teo’nun onunla birlikte 
de çocuğun başından geçmektedir. Teo’yu çocuğun ağzından şöyle tanıyoruz.  

“Bir el arabasına doldurulmuş derme çatma eşya, derisi dökülmüş bir bavulla gelmişti yeni kiracı. 
Görünüşü, ‘dünya umurumda değil’ diyordu. Kafasını, kulaklarının üstünden iki parmak, ensesinden dört 
parmak kazıtmış, kuş yuvasına benzetmişti. Kısa boylu, çökük yanaklı, eğri dişliydi. Yaşını kestirmek zordu. 
Kamburuna bakınca altmış, yaylanarak yürüyüşüne göre otuz, gözlük camlarının kalınlığına göre elliydi.” 

Teo’nun bedensel özellikleri böyledir. Duygusal özelliklerine baktığımızda şunları görürüz: Teo, 
yalnızlıktan hoşlanan, dağınık, paraya ve eşyaya fazla önem vermeyen, sürekli göçebe hayatı yaşamış, bu 
yüzden kalıcı dostluklar kuramamış biridir. Sayılara oldukça meraklıdır. Zeki bir insandır. Sürekli merak 
eder, sorar, öğrenir ve öğretir. Kendi hakkında kimseye bir şey söylemez. Hakkında sadece anne ve 
babasının olmadığı, onu dedesinin büyüttüğü, zor bir çocukluk geçirdiği bilinmektedir. Tek dostu köpeği 
Nuriye’dir. Kapalı ve devingen bir karakterdir.  
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Diğer kahramanımız anlatıcı çocuğa baktığımızda özellikleri şöyledir: İlköğretim üçüncü sınıf 
öğrencisidir. Derslerinde pek de parlak olmayan çocuğun bir düşü vardır. O da arkadaşı Polat’la beraber bir 
rock grubu kurmaktır. Davul çalmaktadır. Şarkı sözleri yazar. Hoşlandığı bir kız vardır. Sinema gişesinde 
bilet satan bu kız aslında çocuğun düşündüğü gibi kendisine uygun biri değildir. Bunu öykünün sonunda 
kendisi de anlamaktadır. Çocuk, Teo’nun aksine sayılardan hoşlanmamaktadır. Onları kafa karıştırmaktan 
başka işe yaramaz diye nitelendirmektedir. Açık ve devingen bir karakterdir.  

Bu ikisinden başka kitabımızda birçok karakter vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:  

Polat: Anlatıcı çocuğun en yakın arkadaşıdır. Rock grubunun solistidir. Uçarı, farklı şeylerden 
hoşlanan, markaya düşkün, pahalı şeylerden haz alan, markalı giyinmeyen kişileri dışlayan, en büyük düşü 
ünlü bir rock yıldızı olmak olan bir tiptir. Aslında anlatıcı çocukla oldukça ters karakterlerdir. Açık ve 
durağan bir karakterdir.  

Güllü Abla: Teo’nun evine gelen temizlikçi kadındır. İçi dışı bir, doğal bir insandır. Neşeli bir yapısı 
vardır. Olaylar karşısında çabuk heyecana kapılabilen, pimpirikli ama hayata bağlı ve yardımsever bir 
yapıdadır. Açık ve devingen bir karakterdir. 

Bunların dışında su borularını onaran Suat Amca, Berber Ali, manav, Bakkal Mürşit, Seyfi Amca, Buse, 
simitçinin oğlu Toprak, Erkin, anlatıcı çocuğun anne ve babası ve daha birçok karakter öyküde yer 
almaktadır. Kitap karakter bakımından oldukça zengindir.  

Karakterlerin hemen hepsi devingen bir yapı göstermektedir. Anlatıcı çocuk, Teo, Güllü Abla, bakkal, 
manav, berber, kütüphaneci ve bütün mahalleli, kitabın başındaki halleriyle kalmamışlar, gelişen olayların 
etkisiyle çeşitli değişimler göstermişlerdir. Bu açıdan bakarsak kitaptaki bütün kahramanlar devingendir 
diyebiliriz.  

Karakterlerin açıklık kapalılık özelliklerine baktığımızda şunlar karşımıza çıkar: Anlatıcı çocuk, Teo, 
Güllü Abla açık karakterlerdir. Bunlar birçok özelliği ile okura tanıtılan, inandırıcı nitelikleriyle öne çıkan, 
okurun iyi bildiği karakterlerdir. Kitaptaki diğer karakterler; bakkal, manav, berber, mahalle çocukları, 
mahalledeki anne ve babalar, anlatıcı çocuğun arkadaşları kapalı karakterlerdir.  

Karakterlerin geliştirilmesi ise şöyledir: Kitaptaki karakterler, birbirinden farklı karakter geliştirme 
yolları kullanılarak geliştirilmiştir. Bu yapılırken kahramanlar sadece bir yönünden ele alınmamış birçok 
özellikleri göz önünde tutularak geliştirilmiştir.  

Kahramanlar davranış ve eylemleriyle, konuşmalarıyla geliştirilmişlerdir.  

 Teo’nun cebinden pembe bir tebeşir çıkararak duvara Fn=Fn-1+Fn-2 yazması kendisi hakkındaki ilk 
izlenimlerimizi edinmemizi sağlamaktadır. Burada matematiğe meraklı, etrafındaki insanlara sürekli sorular 
sorarak onları düşünmeye, araştırmaya sevk eden bir karakter geliştirilmiştir. (s. 12) 

Teo, manavdan meyve almaya gittiğinde her şeyi dikkatle incelemiştir. Elmaları eliyle tartmış, armutları 
okşamıştır. Daha sonra manava bir elma tarttırıp parasını kuruşuna kadar hesaplamıştır. Burada çok dikkatli, 
hesabına özen gösteren, haksızlık yapılmasına izin vermeyen bir karakter geliştirilmiştir. (s. 14) 

Teo, cebinden çıkardığı kibrit çöpleriyle yere şekiller çiziyor ve çocuğa bir soru yöneltiyor. Daha 
öncesinde cebinden tebeşir çıkararak duvara soru yazması ve kibrit çöpleriyle bunu yinelemesi, onun 
matematiksel işlemlere çok meraklı bir kişi olduğunu zihnimizde pekiştirmiş oluyor. Böylece meraklı, 
olayların sebebini irdeleyen bir karakter geliştiriliyor. ( s. 16) 

Mahalleli hafızasını kaybeden Teo’yu iyileştirmek için ona eskiden bildiklerini hatırlatmak ister. Bunun 
için ise önce kendilerinin ders çalışması gerekir. Ararlında iş bölümü yaparlar. Herkes bir konuyu çalışmaya 
başlar. Bir zaman sonra öğrenmenin güzelliğinin tadına varmış insanlar oluverirler. Burada; yardımsever, 
dayanışma içinde yaşayan, öğrenmenin zevkine varmış karakterler geliştirilmiştir. (s. 120,121,122,123) 

Karakterler dış görünüşleriyle geliştirilmiştir. Teo, kitabın başında dış görünüş özellikleriyle bize 
tanıtılmıştır.  
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“Kısa boylu, çökük yanaklı, eğri dişliydi. Yaşını kestirmek zordu. Kamburuna bakınca altmış, 
yaylanarak yürüyüşüne göre otuz, gözlük camlarının kalınlığına göre elliydi.” 

Karakterler, diğer karakterlerin yorumuyla geliştirilmiştir. Güllü Abla’nın ağzından Teo’yu tanıyoruz: 

“Teo, iyi adam. Dakka başı ellerini yıkıyor. Evi bekar evi. Dağınıkmış, olsun, iki parça eşya altı üstü. 
Bir sürü dergi, kitap alıyor, okuduğunu yere atıyor. Gündeliğine otuz lira alırım dedim. Beş saat çalıştın, 
18.9 lira tutuyor, ama sana yirmi vereceğim dedi.” 

Anlatıcı çocuğun arkadaşı olan gişedeki kız Buse, çocuğun ağzından şöyle tanıtılıyor: “Evden çıkmayan, 
örgü ören, makrame yapan, Tabu oynayan, beyaz dizi okuyan, televizyonda magazin programları izleyen, 
temizlik günlerinde başına eşarbını takıp arabesk müzik söyleyen, ev hanımlarının toplantılarına giden, 
börek çörek pişiren bir kızdı gözümde.”(s. 81) Burada kahramanın yorumuyla tipik bir ev kızı karakteri 
geliştirilmiştir.  

Kahramanlar konuşmalarıyla da geliştirilmiştir. Güllü Abla karakteri kendi konuşmasıyla şöyle 
geliştirilmiştir: 

“Kaçak mı şimdi bu adam? Ayyy! Kaçak filmini seyretmiş miydiniz? Benim sandık odası  boş. 
Tabancayı başıma dayar da buraya yerleşeyim der mi baba?”(s. 65) Burada telaşlı, biraz evhamlı bir 
karakter geliştirilmiştir.  

Kitapta karakterler bu şekillerde geliştirilmişlerdir. Yazarın yorumuyla geliştirilen karakter yoktur.  

Kitabımızdaki karakterler devingen yapıda olduklarından büyük değişimler göstermişlerdir. Bu 
değişimler karakter geliştirme yolları kullanılarak okuyucuya sezinletilmektedir. Bu değişimleri daha iyi 
görebilmek için şöyle bir “karakter gelişim çizelgesi”  oluşturabiliriz: 

KARAKTER GELİŞİM ÇİZELGESİ 

KİTABIN BAŞINDA        KİTABIN SONUNDA 

TEO: Çevresindeki olayları, insanları pek fazla 
umursamayan, sayılara meraklı, kurulu düzeni olmayan, 
dağınık, pasaklı ve tek başına yaşayan bir karakterdir.  

TEO: Duyarlı, yardımsever, etrafındaki kişi ve olaylarla ilgili, 
meraklı, öğrenen ve öğreten, birey olarak değil toplum olarak yaşayan 
bir karakter olarak karşımıza çıkar. 

ANLATICI ÇOCUK: Matematikle ve sayılarla arası  
hoş olmayan, dersleriyle pek ilgilenmeyen, müziğe 
oldukça meraklı bir çocuktur.  

ANLATICI ÇOCUK: Çevresine karşı daha duyarlı, farkındalık oranı 
daha yüksek, matematiğe ilgi duyan, müziğe meraklı bir çocuk olarak 
karşımıza çıkar. 

MAHALLELİ: Hepsi kendi halinde, işlerinden başka 
şeylere pek ilgi duymayan, diğer insanların sorunlarıyla 
çok da ilgili olmayan, merak edip sorgulamayan, 
öğrenmenin tadını bilmeyen karakterlerdir. 

MAHALLELİ: Kendi işlerinin dışında diğer alanlara da ilgi duyan, 
merak eden, araştıran, sorgulayan, çevresiyle ve diğer insanlarla 
ilgilenen, öğrenen ve öğrendikçe mutlu olan karakterler olarak 
karşımıza çıkarlar. 

4.2.4. DİL VE ANLATIM: Tümceler, çocukların anlamlandıramayacağı kadar uzun ve ağır değildir. 
Oldukça kolay anlaşılır bir tümce yapısı seçilmiştir. Ayrıca yabancı kelimelerin kullanılmamasına özen 
gösterilmiştir. Bunun yanında günlük konuşma dili oldukça çok kullanılmıştır. Eserde özellikle günümüz 
çocuklarının sıklıkla kullandığı, bazıları argo diyebileceğimiz sözcükler yer almıştır. 

Yapıtta dikkatimizi ilk çeken, deyimlerin çok sık kullanılmasıdır. Kitapta geçen deyimlerden bazıları 
şunlardır:  

“Havanda su dövmek (s. 73), havadan sudan konuşmak (s. 73), kırk tarakta bezi olmak (s. 73), sırra 
kadem basmak (s. 44), boşboğazlık etmek (s. 42), isyan bayrağı çekmek (s. 40), elini eteğini öpmek (s. 150)” 
vb. 

Kitapta yer alan argo kullanımlardan bazıları şöyledir: 
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“Enselemek (s. 167), felaketin daniskası (s. 99), öbür dünyayı boylamak (s. 96), kıl olmak(s. 67), kıyak 
yapmak (s. 63), loppadak oturmak (s. 61), dürzü (s. 61)” vb. 

Bunlardan başka dikkatimizi çeken diğer bir unsur, kitaptaki özel söylemlerdir. Bu söylemler, konuşma 
dilinde her zaman kullanılmayan, içinde büyük iletiler barındıran, bazen de yazınsal nitelikteki tümcelerdir. 
Bu söylemlere örnek olarak şunları verebiliriz: 

“Birinin dokunduğuna dokunmuşsan ona da dokunmuşsun demektir (s. 64)”. “Annenin genlerinde ne 
yazılı biliyor muyuz? Sayısal zeka yoksa boşa gider onca emek. Bilgilerimi kime aktarayım ben? İçimde mi 
kalsın? Soyadım değil, matematiksel yeteneklerim nesilden nesile geçsin isterim (s. 49).” “Giderayak 
omuzlarıma ağır taşlar bırakmayı unutmadı (s. 41).” 

Yapıtta pekiştirme, yansıma ve ikileme gibi özel kullanımlara da sıkça rastlamaktayız. Pekiştirme, 
yansıma ve ikilemelere örnek olarak şunları verebiliriz:  

“Pasparlak (s. 146), horlamak (s. 145), gacır gucur (s. 75), çala çala (s. 71),  dişleye dişleye (s. 45), 
damla damla (s. 44).”vb. 

Yapıtta imgesel kullanımlara da sıkça rastlanmaktadır. Bu kullanımlara örnek olarak şunları verebiliriz:  

“Kendimi yüzüme kaymaklı bir turta yemiş gibi hissediyorum (s. 137). Dükkanın iki yanındaki çarşaflar, 
göreni mıknatıs gibi çekiyordu (s. 124). Elektrik çarpmış gibi ittim zarfı (s. 134). Çimento gibi yığıldık (s. 
53)” vb. 

Bütün bunların dışında yapıtımızda sıfatlar, kalıplaşmış kullanımlar, tamlamalar ve ünlemler de çokça 
yer almıştır 

4.2.5. PLAN: Kitapta iki farklı olay örgüsü vardır. Bu olay örgüleri birbirinden bağımsız bir şekilde 
gelişmektedir. Olaylara önce bir düğüm atılmış ve bu düğüm aşamasında merak öğesi öne çıkartılmıştır. 
Daha sonra olaylar çözülmüştür. Bu aşama izlenirken olayların oluş sırası göz önünde tutulmuştur.  

4.3. ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNMASI GEREKEN EĞİTSEL İLKELER 

Kitapta çocuğun kendine özgü içtenliğiyle anlatım dilinin doğallığı ustaca buluşturulmuştur. Çocukların 
günlük konuşma dilinde karşılaştıkları kullanımlar kitapta yer almaktadır.  

Kitapta kurgulanan olayların hepsi günlük yaşamda karşımıza çıkabilecek türde olaylardır. Bu bakımdan 
çocuğun gerçekliğiyle de bağdaşmaktadır. Çocuklar okudukları bu kitaptaki iletileri benimseyip kendi 
yaşamlarına uygulayabilirler. Kitaptaki iletilerden hiçbiri, onlara anlamlandıramayacağı sorumluluklar 
yüklememektedir.  

Kullanılan zengin dil ve anlatım özellikleri çocukların dilsel ve kavramsal gelişimlerine katkıda 
bulunmaktadır. Ustaca geliştirilen karakterler, çocuklara verilmek istenen iletileri sezdirerek vermektedir. 
Çocuklar kendilerini bu kahramanların yerine koyabilmekte ve öyküyü içselleştirmektedir. Kitap, görsel ve 
dilsel uyaranlarıyla çocuğun hem düşünme eğitimine katkıda bulunmakta hem de onun sanat yönünün 
gelişmesini sağlamaktadır.  

Az Buçuk Teo, seslendiği yaş grubundaki çocukların ilgi ve gereksinmelerine cevap verebilecek 
özelliktedir. Kurgulanan olaylar, insan ve yaşam gerçeğiyle bağdaşmaktadır. Çocuk, bu kitabı okurken hem 
öğrenecek, hem düşünecek, hem de eğlenecektir. 

5. SONUÇ 

Kitabın kapağında dokuz yaş ve üstü çocukların seviyesine uygun olduğu yazmaktadır. Dış yapı 
özellikleri içerisinde incelenen harfler, on bir puntoyla yazılmıştır. Ölçütlere göre on yaşına kadar olan 
çocuklara on iki puntolu kitaplar önerilmektedir. Resimler bölümünü incelediğimizde, renksiz, sade, 
karikatür şeklinde çizimlerle karşılaşmaktayız. Ölçütlere göre dokuz yaşındaki çocuklar renkli resimlere 
ihtiyaç duymaktadırlar. Kitabın dış yapı incelemesinde boyutlar, kâğıt, sayfa düzeni, harfler, resimler ve 
kapak (cilt) belirlenen ölçütlere uygun bulunmuştur.  
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İçyapı özelliklerinde ise üslup, dil ve anlatım bölümünde dokuz yaş çocuklarının anlamlandıramayacağı 
kullanımlara rastlamaktayız. Bu bulguları göz önüne aldığımızda kitabın dokuz yaş ve üstü değil de on bir 
yaş ve üstü çocuklara uygun olduğu sonucuna varıyoruz.  

Kitabımızdaki kahramanlar, birer özdeşim öğesi olarak ele alındığında, çocuk gerçekliğine uygun, 
onlara güzel birer örnek olan karakterler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklar bu kahramanları kendilerine 
özdeşim öğesi olarak seçtiklerinde, daha fazla okuyan, araştıran, merak eden, öğrenen bireyler yolunda 
ilerleyeceklerdir. Çevresinin daha çok farkında olan, insanlara değer veren, onlar için çabalayan bireyler 
olacaklardır. Mahalleliyle birlikte araştıracak, öğrenecek, çocukla birlikte sevecek, çaba sarf edecek, Teo’yla 
birlikte bilimin doruklarında gezintiye çıkabilecek çocuklar. Genel olarak baktığımızda kitabımızdaki ana 
karakterler, başarılı bir şekilde geliştirilmiştir ve çocukları iyi yöne sevk etmesi bakımından doğru birer 
özdeşim öğesidirler. İçyapı özelliklerinde incelenen izlek (tema), konu, kahramanlar, plan, üslup, dil ve 
anlatım da ölçütlere uygunluk göstermektedir. 

Az Buçuk Teo adı, öykünün sonunda bir anlam kazanır. Teo, öykünün başkahramanıdır. Öykünün 
sonunda artık bütün mahalleli az buçuk Teo olur. Kitabı okuyup kapağını kapatan her çocuk da az buçuk Teo 
olacaktır. Yani merak eden, sorgulayan, öğrenen, öğreten ve en önemlisi sevginin değerini anlayan… 
Kitabın, yapılan incelemeler sonucunda eğitsel ilkeler bakımından ölçütlere uygun olduğu görülmüştür.  

6. ÖNERİLER 

Kitap, iç ve dış yapı bakımından ölçütlere uygunluk göstermektedir. Hedef kitle olarak daha geniş bir 
yaş grubuna seslenmelidir. Gerek içinde barındırdığı iletiler gerekse geliştirilen karakterler bakımından kitap, 
sadece on bir yaş ve üstü kitleye değil, yetişkinlere de yöneliktir. Bunun göz önünde bulundurulması ve 
kitabın özellikle anne ve baba olan yetişkinlere de önerilmesi gerekmektedir.  
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ÇOCUK EDEBİYATINDA BİLİM KURGUNUN YERİ 

Düş kurmak, insanların ve toplumların vazgeçilmez eylemlerinden biridir. Bu eylem, özellikle çocukluk 
çağının doğal eylemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çünkü çocuklar, biyolojik açıdan dünya algısı 
tam olarak gelişene dek hayâl ve gerçek arasındaki farkın tam olarak bilincinde değildirler. Zaten çocukların 
nesneler ve insanlarla kurmuş oldukları iletişim biçimleri gözlemlendiği zaman, çocuğun bir oyun düzeneği 
içerisinde, hemen her şeye hayâlî bir vasıf yüklediği görülmektedir. Çocukluk yıllarında sahip olunan bu 
nitelik, insanlar tarafından büyüdükçe ve olgunlaştıkça yaşam içinde verilen mücadelelerin de etkisiyle 
genellikle yitirilmektedir. Yetişkinler, o hayâl âlemine her zaman bir özlem duyarlar. Bu nedenle, hayâl 
kurmanın sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de önemli bir ihtiyaç olduğu kabul edilmektedir.  

Çocuğun dünyayı algılamada bir araç olarak kullandığı düş kurma eylemi, onun yaratıcılığını artırmak 
ve dünyasını zenginleştirmek gibi bir işlev taşıması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Düş gücü, sanılanın 
aksine çocuğu gerçekten uzaklaştırmak yerine, onun gerçekle bağlantısını çok daha sağlam bir şekilde 
kurmaktadır. Çocuk, düş gücü sayesinde değişik rollerde, değişik zamanlarda ve değişik uzamlarda var 
olarak hem yaşam deneyimlerini artırmakta hem de gerçekle bağını çok daha etkin bir biçimde kurmaktadır. 
Ayrıca çocuk için vazgeçilmez olan düş gücünün, çocuğun gelişimine bağlı olarak zamanla değişim 
gösterdiği de bilinmektedir. “Düş kurma yeteneğini kazanan çocuk, gerçekleri kendi istediği doğrultuda 
yeniden yaratma olanağını bulur. Böylece istediği ilişkileri kurarak istediği kişilik ve rollere bürünür. İlk 
çocukluk yıllarında yalın eylemlerinde gözlenebilen düşler, giderek karmaşık konulu ve planlı oyunlara 
dönüşür. Okul çağındaki çocuk ise, düşlerini daha çok düşüncelerinde, iç dünyasında kapalı tutmaya başlar 
ve düşler kendine özgü bütünleşmiş öykülere, fantazyalara dönüşürler (Jersild, 1979:443). Diğer bir deyişle, 
çocuk, yaşamı başrolü oynadığı bir serüven gibi kendi zihninde kurgular” (Zıllıoğlu, 1986:54). 

Çocuklar düş güçlerindeki gelişime bağlı olarak, kitap seçerken de düşlerini harekete geçirecek kitapları 
tercih etmektedirler. Okuyacakları kitapta insan, hayvan gibi gerçek varlıklar ve olaylar dışında uzaylılar, 
olağanüstü güçleri olan yaratıklar bulmak; farklı gezegenlerde, uzayda olağanüstü olaylar yaşayıp bu 
maceralardan başarıyla çıkmak isterler. Bu doğrultuda çocuğa sahip olmak isteyebileceği nesneler, 
arzulayabileceği yaşam, serüven biçimindeki kurgularla verilerek onun bu ihtiyacı karşılanabilir. 
Günümüzde ise bu görevi çoğunlukla bilim kurgu vb. tarzdaki eserler üstlenmekte, bu durum da bu tür 
eserleri çocukların düş gücüne dayanan ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir konuma getirmektedir. 
Duru da bilim kurgunun çocukların bu tür ihtiyaçlarını karşılayabilen en iyi tür olduğunu dile getirmektedir 
(1979: 294 ). 
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Peki bilim-kurgu nedir? Nasıl tanımlanmaktadır? Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmış olan Türkçe 
Sözlük’te bilim-kurgu  sözcüğünün karşılığı şu şekilde verilmektedir: “Çağdaş bilim verileriyle düş 
gücünden oluşan (film, roman vb.)” (T.D.K., 2005:269). Bilim-kurgu için bunun dışında birçok tanım 
yapılmaktadır. “Açık ya da örtülü ‘gelecekte’ olabilecek, bulunabilecek, yaşanılabilecek olanın simgesel 
iletisidir.” (Zıllıoğlu, 1986:45). “Bilim-kurgu adı üstünde kurgusaldır, varsayımlara dayanır; ama olabilir 
olandır, gerçeklere yatkın bir düşselliğin ürünüdür” (Yurttaş, 1995:4).  

Bilim-kurgu türündeki eserlerin çağımızda çocuklar kadar yetişkinleri de etkilediği, sadece yazın 
alanında değil, sinema gibi görsel bir alanda da bu türe ait ürünlerin büyük ilgi gördüğü bilinmektedir. Bilim-
kurgu’nun bu derece yaygınlık kazanmasında en önemli etkenler, bilim ve teknikte yaşanan hızlı ve büyük 
gelişmelerle, insanların düşe ve olağanüstü olaylara duyduğu ilgidir. Örnek olarak çağımızda uydu 
aracılığıyla bir karıncanın bile bütün hareketlerinin izlenmesi, yapay depremlerin gerçekleştirilmesi, 
canlıların klonlanması vb., bilim ve teknik alandaki hızlı gelişimin göstergelerindendir. Bu tür gelişmeler de 
insanları etkilemekte, onların ilgisini çekmekte ve bilime karşı merak uyandırmaktadır. 

Bilim kurgu türünün başlangıcı M.Ö. II. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu tarihten XX. yüzyılın 
ortalarına kadar yavaş bir seyir izleyen bilim-kurgu türü daha sonrasında yukarıda da bahsettiğimiz gibi 
dünyayı saran büyük bilimsel gelişmelerin ardından daha çok ilgi görmüştür. Oğuzhan Ersümer (2006:21), 
bilim kurgu türündeki eserlerin özellikle batıdaki Aydınlanma Hareketinden sonra büyük bir artış 
gösterdiğini belirtmektedir. Günümüzde bilim kurgu türündeki eserlerin çok ilgi görmesinde türün taşıdığı ve 
onu çocuklara sevdiren birçok özelliğinin payı büyüktür.  

Bu özelliklerden biri, yazarın kendini psikoloji alanı ve duygularla sınırlamadığı için, bir ayna gibi 
yaşadığı dönemi yansıtabilmesidir. Yani bilim-kurgu türündeki eser/roman, döneminin çizgilerini, dünyanın 
görüntüsünü, değişmelerin yol açtığı sarsıntıları, bilimsel buluş ve yorumları, bunların düşüncelere etkisini 
klasik eserlere/romana göre daha fazla yansıtabilmektedir (Zıllıoğlu, 1986:58). Diğer bir özelliği, bilim ve 
teknik alanındaki yeni buluşları, varsayımları ya da çağdaş birtakım gerçekleri ele alarak düşsel yöntemlerle 
geliştirerek kurgulamasıdır. Ele alınan gelişme henüz gerçekleşmemiş de olabilir, gerçekleşebilir olması 
yeterlidir. Yani bilim-kurgu, olmuş ya da olabilecek bilimsel gelişmeleri bilimsel gerçeklerden/günümüz 
gerçeklerinden uzaklaşmadan sunmaktadır. Önemli bir nokta da bilim-kurgunun bunu yaparken bilim dili ya 
da bilime yakın bir dil kullanmasıdır. Bilim-kurguya ait bir özellik de bu türdeki eserlerin kimi zaman 
bilimsel gelişmelere ve bu gelişmelerin açıklamalarına yer verirken kimi zaman bilimin insan ve topluma 
etkisini, kimi zaman da toplumsal eğilimleri yansıtabilmesidir. Özellikle çocuk edebiyatı açısından 
bakıldığında, düş gücüne dayanan eserlerin toplumsal sorunlara da değinmesi gereklidir. Çocukların bu 
sorunlarla hayat içinde sürekli karşılaştıkları düşünülürse, onlara verilecek mesajların onların sevdiği türler 
içine yerleştirilmesinin önemi ortaya çıkacaktır.  Bilim kurgu türünün işlediği konuları (toplumsal eğilimler 
hariç) şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

1. Uzay gezileri, zaman içerisinde yer değiştirme ya da zaman içinde geziler, başka boyutlarda ya da 
koşut evrenlerde geziler, 

2. Başka yıldızlardan gelen akıllı ya da akılsız yaratıklarla, uzay canavarlarıyla karşılaşma, 

3. Dünyanın gelecekteki tarihi ya da varsayımlı tarih. Dünyanın sonu, 

4. Olağanüstü buluşların yarattığı durumlar, robotlar. Telepati ve duyular üstü algılama, 

5. Ütopyalar, kurgusal dünyalar (Duru, 1973: www.bilimkurgu2000.com).  

Bilim-kurgu türündeki eserler, bu özellikleri taşıdığı sürece türün amaçlarını da gerçekleştirebilmektedir. 
Bu amaçlar arasında; gerçekçi türdeki kitapların erişemediği noktalara erişmek, sadece gerçekle anlatılması 
olanaksız olanı anlatmak; düş gücünün sınırsız olanaklarından yararlanarak okurda yeni ufuklar açmak; 
çocukların gerçek yaşamlarındaki deneyimsizliklerine toplumsal bir bakış açısı kazandırabilmek yer 
almaktadır (Dilidüzgün, 1994:45). 

Çocuk edebiyatının diğer ürünlerinde olduğu gibi bilim-kurgu türünde de önemli olan diğer bir nokta da 
eğitsellik işlevidir. Bilim-kurgu türündeki eserlerle çocuğa seveceği kurgular sunulurken onun 
bilgilendirilmesi de sağlanabilmektedir. Selahattin Dilidüzgün bilgilendirme ve eğitme işlevinin özellikle 
çocuk yazınının önemli bir özelliği olduğunu, çocuğa gerçek olmayan kişi ve olaylardan bahsederek ona iyi 
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ve kötünün anlatılabileceğini, bu konudaki önemli noktanın basite kaçılmadan, çocuğun duyarlılığına ve 
gerçeklerine seslenerek onun düş dünyasına ulaşmak olduğunu dile getirmektedir. (1994:44-45, 65).  

Ayrıca Tansu Bele, bilim-kurgu türünün çocuklar için daha eğitsel anlamlar taşıması için; dile getirilen 
konuların düş gücüne dayanması ve yaşamın somut gerçeklerini de tanıtması gerektiğini; yazınsal 
değerlerinin ve eğitici-öğretici öğeler taşıması gerektiğini; somut yaşam gerçeklerini masalsı/oyunsu bir 
kurgusallık içinde düşündürerek bilimsel bulgulara dayalı akılcı çözümler üreten örneklerle dile getirilmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır (1981:469). Düş gücüne dayanan eserlerin, çocukların bilgilendirilmesi 
konusunda otoriter bir yola başvurmadığı, çocuğu küçümseyerek basite kaçmadığı, eğitici-öğretici öğeler 
taşıdığı ve iletisini her yaş grubundan çocuğun rahatlıkla metinden çıkarabileceği açıklıkta, oyunsu bir 
kurgusallık içinde verdiği ve tabii ki çocuk açısından eğlenceli olabildiği ölçüde başarılı olabildiğini 
söyleyebiliriz.  

Yukarıda bilim-kurgu için sıraladığımız birçok özellik fantastik ürünler için de geçerlidir. Fantastik 
eserler ve bilim-kurgu türündeki eserler gerçeğe dayanması ve olağanüstü olayları, kahramanları vb. ele 
alması bakımından birbirine çok yakındır, bu yüzden de sıkça karıştırılmaktadır. Bilim-kurgu ve fantastik 
türün arasındaki farkı, Jean Luc Steınmez şu şekilde açıklamaktadır: “Bilim kurguya kıyasla fantastik daha 
az genelleştirici, gizemle daha senli benli görünmektedir ve bir izlekler örüntüsüne indirgenebilirse, yine de, 
olağanüstü garip olayları, yeni fizik yasalarıyla, yeni teknik şemalarla onları nasıl açıklayacağını bilmeyen, 
araya girmiş üçüncü kişilere anlattırmak eğilimindedir... Fantastik, her insanın yüreğinde yatan dehşet ve 
kaygıları işler.  Olağandışılıkla sadece nadiren ilgi kurar.” (2006:14). 

Orhan Duru da iki tür arasındaki farklılıklara açıklık getirmektedir: “Bilim-kurgunun karıştırıldığı 
başlıca tür düşsel fantastique denilen türdür. … Düşsel türde olayları durumları, bilimsel ya da bilimsi bir 
yolla açıklama kaygısı yoktur. Masallarda olduğu gibi cinler, periler, cüceler, devler drakulalar, vampirler, 
büyücüler, olağanüstü ama gerekçesiz olaylarla karşılaşırız düşsel yazın türünde. Bilim-kurgu türünde ise 
bunların yerini uzay gemileri, başka dünyalardaki inanılmaz yaratıklar, teknik olağanüstü buluşlar almıştır. 
Bilim-kurgu türünde her zaman bilimsel ya da bilimsi gerekçe bulma kaygısı vardır” (Duru, 1973: 
www.bilimkurgu2000.com). 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, bilim kurgu ya bilimsel ve teknik gelişmelerden beslenen 
öngörülerle oluşturulmuş ürünleri ya da bilimsi düşüncelerle oluşturulmuş olan ürünleri kapsamaktadır. 
Ancak fantastik ürünlerin her zaman bilime dayanması ya da bilimsellik taşıması zorunlu değildir. Bilim 
kurgu romanları daha çok gelecekte gerçek bir dünyanın nasıl olacağı düşüncesinden hareketle kaleme 
alınmaktadır. Ancak bu gelecek dünya hayâl edilirken hep bu dünyanın gerçeklerinden hareket edilir. Ayrıca 
bilim kurgu türündeki ürünlerde mekân olarak uzayın, diğer gezegenlerin kullanılması ve kahraman olarak 
da genellikle bu mekânlarda yaşayan uzaylıların seçilmesi genel bir eğilimdir. Bilim kurgu türündeki çocuk 
edebiyatı ürünleri, çocuğun gelecekle ilgili sorularına yanıt bulabildikleri birer araçtır. Bu nedenle bugünden 
çok geleceğin bir parçası olarak kabul edilen çocuk, bilim kurgu ürünleri aracılığıyla, bir parçası olacağı 
gelecekle ilgili öngörüler geliştirebilecektir.  

“Çocuğun geleceğine yönelik ilgilerini doyuracak, düşlerine veri sağlayacak kaynaklar ise sınırlıdır. 
Geçmişi evrenselleştiren söylencelerle, geleceği yaşam ötesine geçiren din yaşantıları temel başvuru kaynağı 
olarak güçlerini yitirdikleri gibi, dünyada yaşanacak bir gelecek için yeterli bir açıklama da getirmezler. 
Çağımızda bu işlevi üstlenen bilim ise, önceden öngörebildiği geleceği kitlelere ulaştırmada yetersiz 
kalmaktadır. Çocuk için bu boşluğu doldurabilecek bilim-kurgudan başka hangi kaynak vardır?” (Zıllıoğlu, 
1986:55)  

Bilim kurgu türü birçok olumlu özellik taşımasına rağmen, eleştirilen yanları da bulunmaktadır. Bu tür 
içerisinde sürekli olarak teknolojik üstünlüğün vurgulanması, teknik güce hakim olanın  sürekli galip gelmesi, 
kahramanların kullandıkları teknolojik araçlar gibi giderek mekanikleşmeleri ve ailevi değerlerden hiç söz 
edilmemesi, bu türe yöneltilen  başlıca eleştiri noktalarıdır. Özellikle günümüzde çocukların bilim kurgu 
türündeki bilgisayar oyunlarına kitaplardan çok daha fazla itibar göstermeleri ve bilgisayar ekranındaki sanal 
dünyayı gerçek dünyaya taşımaları sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. Burada çocuğun kitabı değil de üç 
boyutlu, hareketli, görüntülü ve sesli bilgisayar oyunlarını tercih etmesi ürkütücüdür. Bunun yanı sıra bilim 
kurgu türünden beklenen, çocuğun gerçek hayâl bağlantısını kurması işlevinin ters yönde hayâli dünyanın 
gerçek dünyaya taşınması şeklini alması da üzerinde durulması ve araştırılması gereken bir sorundur. 
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Düş gücüne seslenen masal, fantastik ve bilim kurgu türündeki çocuk kitapları, çocuğun gerçekle olan 
bağını kopardığı gerekçesiyle de eleştirilmektedir. Elbette ki çocuğun bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimine 
uygun olmadan yazılan ve düşsel yanı ağır basan kitapları çocuklarla buluşturmak sakıncalıdır. Ancak bu 
tarzdaki nitelikli ürünlerin çocuğa sayısız katkı sağlayacağı da bir gerçektir. Jean-Luck Steinmetz her ne 
kadar bu türlerin “etik bir öğreti içeremeyeceğini” ve “pedagojik bir sonuç yaratamayacağını” savunsa da 
çocuklar için yazılan kitaplardan beklenen çocuklara eğitici bazı değerleri kazandırmak olmalıdır.   

“Çocuk gerçeğiyle, bütünüyle koşut olarak kurulan bu dünya ya da fantastik yazın ürünleri, onda korku 
uyandırmaktan öte, ona masalsı olayların gerçekleştiği, düşlerin ve mucizelerin olduğu bir dünyaya 
girebilme olanağı sağlar. Çocuk, böylece bilincinde olmadan, örneğin; mantıklı olan ile mantıksız olanı, düş 
ile gerçek olanı ayırt edebilme, aynı zamanda bu iki karşıt uç arasında bağlantılar kurma olanağını elde 
etmektedir. Bu yönüyle fantastik yazın çocuğun gerçeklerden kopmasını değil, gerçeklerle yüzleşmesini 
kolaylaştıran, korkularını yenmesini öğreten bir işleve sahiptir” (Dilidüzgün, 2004:38). 

Bilim kurgu vb. türlere yöneltilen eleştiriler, hayâl gücünü destekleyen çocuk ürünlerinin tamamen 
olumsuz bulunması anlamına gelmemelidir. Yapılması gereken, bilim kurgu ve fantastik ürünleri engellemek 
değil, bu tarzda çocuğu gerçekten koparmayan, bir ayağı yere basan ürünler verilmesi yolunda çalışmaktır. 
Özellikle ülkemizde çocuklar, yaratıcılığı geliştirmekten uzak, tekdüze, kuramsal eğitim modelleri ile 
öğrenim gördüklerinden düş gücüne dayanan ürünler, onların yeni ufuklar edinmelerine katkı sağlayacaktır. 
Çünkü bütün buluşlar sıra dışı olanı düşlemekle ve yapmak istemekle ortaya çıkarılmışlardır. Sıradan olanın 
dışına çıkmak, farklı olanı düşlemek, yaratmaya çalışmak çocuğun birey olma sürecinde önemli bir adımdır. 
Hüseyin Yurttaş’ın (1995:5) da belirttiği gibi masallarda “Açıl susam açıl!” sözleriyle kendiliğinden açılan 
kapılar, günümüzde gerçek olmuş ve yaklaşıldığında otomatik olarak ve buyruk beklemeden alçılan kapılar 
haline gelmiştir. Hiç şüphesiz ki bu teknik olanak birilerinin düşlerini gerçekleştirme çabasından doğmuştur. 
Başka bir deyişle, insanların hayâllerinde yaşayan ve gerçek olmasını, gerçekleşmesini istedikleri her şey 
bilimde ilerlemenin temeli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.  

Çocuğun düş gücünün geliştirilmesinin çocuk eğitiminin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten 
Necati Mert ise bu yolla çocuğun mantıklı düşünme yolları geliştirmesinin mümkün olduğunu 
vurgulamaktadır. Mert, “Hayâl gücünü teşvikin çocuğa hiçbir zararı yoktur. Onu yanlış algılamaya çekeceği 
doğru değildir. Çünkü çocuğun kendisi de sopayı, kibrit kutusunu, kanepeyi yerine göre, araba, boyacı 
sandığı yapmaktadır. Çocuğun bu davranışı bir inanmayla, aldanmayla sonuçlanmamakta, çocuk bunu oyun 
amacıyla yapmaktadır. Bu yüzden çocuk dünyasının oyun biçimleri üstüne kurulmuş ürünün de zararından 
söz edilemez. Hatta çocuğu bilimsel ideoloji merkezine çekmesi yanında yer, zaman, biçim, benzerlik, 
karşıtlık… gibi ilgilerle çocukta çağrışım yeteneğini de geliştirdiği için ileri yaşların en yararlı ürünleridir.”  
derken hayâl gücünü tetikleyen çocuk edebiyatı ürünlerinin yararları üzerinde durmaktadır (1975:18). 

Düş gücüne dayanan çocuk yazını ürünlerinin önemli bir getirisi de çocuklara vereceği iletiyi bir slogan 
havasından çıkararak onların sevebileceği bir oyun havası içerinde vermesidir. Çocuklar için bir ihtiyaç olan 
oyunlar da hayâli bir atmosfer içinde gelişmektedir. Çocuk, oyun yoluyla gerçekte olmadığı birçok kimliğe 
bürünerek sahip olmadığı birçok güce hayâlî olarak ulaşmaktadır. İşte düş gücüne dayanan ürünler, çocuğun 
bu özelliğinden yararlanarak ve tam da bu özelliğe dayanarak onlara en önemli mesajlarını bir oyun havası 
içerisinde sunmalıdırlar. Bu yolla verilmiş bir mesaj, çocuklar tarafından daha iyi algılanabilmekte ve 
benimsenebilmektedir.   

Ülkemizde 1960’lardan sonra daha büyük bir ivme kazanmış olan çocuk edebiyatımızda bilim-kurgu 
türünün geçmişi de çok eski değildir. Günümüzde çocuklar için düş gücüne dayanan kitaplar yazan 
isimlerden biri de bu çalışma içerisinde bilim-kurgu türündeki romanlarını inceleyeceğimiz Gülten 
Dayıoğlu’dur. Dayıoğlu, ülke gerçeklerimizi, toplumsal sorunlarımızı ele aldığı eserlerinin yanı sıra tüm 
dünyayı ilgilendiren sorunları da bilim-kurgu türü aracılığıyla kaleme almıştır. Kemal Ateş, yazarın ilk 
romanlarındaki yerli tiplerin yerini bilim-kurgu türündeki romanlarında daha evrensel tiplerin aldığını, onun 
romanlarında iyi-kötü ayrımının genel olarak gözlenen bir nokta olduğunu belirtmektedir. Ateş, yazarın 
özellikle son romanlarında bilim-kurgu öğeleri üzerinde durduğunu ve bazı romanlarında  gerilimi iyi-kötü 
çatışmasıyla, bazı romanlarında ise gizemli olaylarla sağladığını belirtmektedir (2005:418). 

Dayıoğlu, kendisi ile yapılan bir söyleşide, eserlerde yer verilen düş öğelerinin bir noktada ayaklarının 
yere değmesinin gerektiğini söylemektedir. Dayıoğlu’na göre düşsel  unsurları gereği kadar kullanmak ve 
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bunun sorumluluğunu taşımak çocuklar için yazan kimselerin başlıca görevi olmalıdır (Radikal Kitap, 
25.03.2005:5). 

“Her türlü yaratının anası düştür. Düş kurma becerisi, alışkanlığı, isteği, her biri görkemli birer düş 
ürünü olan, kitaplarla yeşeriyor, gelişip boy atıyor. Sonra yaratı başlıyor… Kitaplarda insanlığı ilgilendiren 
bilimsel gelişmeler, çağdaş düşünürler tarafından üretilen, türlü düşünceler, uzak hedeflere yönelik görkemli 
düşler, insanlığı ilgilendiren sorunlar, çözümler, kültürel zenginlik içeren olaylarda eğitsel öğe olarak 
işlenmelidir. Günümüzün çocukları onca olumsuz koşula karşın, bu tür açınımlara hazırdırlar. Bu çabalar 
çocuk ve gençte ulusal, çağdaş ve evrensel bilinçle, sıra dışı bir kişilik oluşmasını sağlayacaktır. Bir çocuğa 
git, insanlık için önemli bir keşif ya da icatta bulun, düşünce üret, sanatsal bir yapıt oluştur, demek yerine, 
böyle kurgularla yaratıcılığa yönlendirmek, özlenen beklenen, çağdaş bir eğitim yoludur” (Dayıoğlu, 
1981:532-533).  

GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN ÇOCUK ROMANLARINDA BİLİM KURGU 

Bu çalışmada, çocuk edebiyatı alanının önde gelen isimlerinden biri olan ve yazdığı çocuk romanlarında 
bilim kurgu öğelerine sıkça yer veren Gülten Dayıoğlu’nun 1980-2005 yılları aralığında kaleme aldığı çocuk 
romanları, içerdikleri bilimsel öğeler açısından incelenmeye çalışılmıştır. Dayıoğlu’nun alfabetik olarak 
sıralanan şu çocuk romanlarında bilim kurgu öğelerine daha yoğun olarak yer verdiği görülmüştür: 
Alacakaranlık Kuşları, Dünya Çocukların Olsa, Ganga, Gökyüzünde Mor Bulutlar, Işın Çağı Çocukları, 
Kıyamet Çiçekleri,  Midos Kartalının Gözleri, Mo’nun Gizemi,  Parpat Dağının Esrarı ve Yada’nın 
Gizilgücü. 

Ünsal Oskay (Tarihsiz:18) bilim kurgu türündeki yapıtların ortaya çıkmasının temel nedeninin yeni 
olana ve bilinmeyene duyulan özlem ve merak olduğunu belirtmektedir.  Dayıoğlu’nun bilim kurgu 
türündeki çocuk romanlarında yeni ve bilinmeyen birçok varlık, olgu ve olay üzerinde durulmakta ve bu 
gizler bilimin yol göstericiliği sayesinde açıklanmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla Dayıoğlu’nun inceleme 
konusu olan çocuk romanların bilimsel gelişmeleri ve çalışmaları, sık sık kendine konu edindiği görülür. 
Bunların başında evrim teorisi gelmektedir. Dayıoğlu romanlarında insanoğlunun henüz beyin kapasitesinin 
küçük bir bölümünü kullandığını ve evrim yoluyla insanın beyin gücünü daha iyi kullanabileceğini 
belirtmektedir. Dayıoğlu  Ganga’da bir evrim süreci geçirmekte olan Ganga adlı kahramanın başından geçen 
olayları anlatır. Eserde yazar, Ganj tabanında yaşayan balıkların evrim sonucunda birer insan olarak 
yeryüzüne çıkış düşlerini ele alır. Bunun dışında eskiden birer insan olan; ancak geçirdikleri büyük düşsel 
gelişim sonucunda birer hayâlet hâline gelen ve bunu da insan evriminin son halkası olarak gören Pumorili 
hayâletlerden bahseder. 

Dayıoğlu, 2000 yılı sonrasında yazmış olduğu çocuk romanlarında insan bedeni üzerinde yapılan 
bilimsel çalışmalara ve evrime daha geniş yer vermiştir. Mo’nun Gizemi’nde, Mo adlı olağanüstü özelliklere 
sahip bir yaratıkla insan genlerinin harmanlanması sonucunda İN-MO-SAN adlı ayrı bir canlı türünün 
oluşturulması çalışmaları anlatılmaktadır. Bu yeni insan türünün havada, suda, karada yaşayabileceği; 
uçabileceği ve uzayın derinliklerinde kendine farklı yaşam alanları bularak yeni dünyalar yaratacağı 
anlatılmaktadır. Ancak bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak evrim, kötü amaçlar doğrultusunda 
kullanılacağından desteklenmemektedir. Yada’nın Gizilgücü’nde insanların Fukuların yardımıyla “bilinç 
ışıması evrimine” ulaştıkları ve bu evrim sonucunda sınırsız sezgi, durugörü, dünyanın gizlerini çözme gibi 
birçok nitelik kazandıkları anlatılır. Alacakaranlık Kuşları’nda ise bu kez bir kuş türü olan Akilopantaların 
gizil enerjilerini insanlara aktardıkları ve bunun sonucunda insanların evrimlerini tamamladıkları 
belirtilmektedir. Evrim geçirmiş insanların üstün zeka, zihinsel iletişim, bedensel değişim ve evrenin her 
yerinde yaşayabilme gibi güçlere sahip oldukları dile getirilmektedir. Yada’nın Gizilgücü’nde de Yabgu 
adını taşıyan evrimlerini büyük oranda tamamlamış, altıncı hisleri çok güçlü, “ışık donanımlı beden eşleri” 
yapabilen üstün özellikli insanlar betimlenir. Ayrıca diğer insanlar, bu beden eşleri tarafından uyarılarak 
evrim geçirmekte ve olağanüstü özellikler kazanmaktadırlar. 

Yada’nın Gizilgücü’nde benzer olarak insanlar üzerinde yapılan genetik çalışmalar ele alınmıştır. 
Romanda yeryüzündeki ırkların genetik haritalarının çıkarılması, bu ırkların genlerindeki zayıf noktaların 
belirlenmesi ve buna uygun biyolojik silahlar üretilmesi konusuna değinilir. Yazar, bu yolla bilimin nasıl 
insanlık aleyhine kullanıldığına dikkat çekmektedir. Gen çalışmalarını konu edinen bir diğer çalışma ise 
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Kıyamet Çiçekleri’dir. Bu romanda ise bebeklerin kök hücrelerinden Fuku adı verilen ve olağanüstü 
nitelikler taşıyan yeni canlıların üretilmesine çalışılmaktadır. Bunun dışında romanda ünlü bilim 
adamlarından alınan çeşitli doku ve kan örneklerinin klonlanarak yeni dâhilerin kopyalanmasında 
kullanıldığı anlatılır. Dâhilerin DNA ve kromozomları üzerinde değişiklikler yapılarak elde edilen yeni 
dâhilerin uzayda insanların yaşayabilecekleri yeni bir ortam oluşturmaları planlanmaktadır. Görüldüğü gibi 
Dayıoğlu, günümüz bilim dünyasının gündemini meşgul eden ve üzerinde halen çalışmaların sürdüğü evrim, 
klonlama, gen haritaları gibi birçok bilimsel olguyu yapıtlarında konu edinmiştir.   

Yazar, insan evriminin bir getirisi olarak ele aldığı “zihinsel iletişim” kavramını da birçok eserinde 
işlemiştir. Ganga’da balık ve insan görünümüne sahip bir evrim yaratığı olan Ganga’nın önce turna balığı ile 
daha sonra  beyin gücü yüksek insanlarla zihinsel iletişime girdiği anlatılmaktadır. Ganga bu özelliği 
sayesinde yeryüzündeki zeki insanlarla “beyin kardeşliği” kurarak dünyanın kötü güçlerin eline geçmesine 
engel olmaya çalışmaktadır. Gökyüzünde Mor Bulutlar’da “gizemli televizyon yayını” yapan üstün zekâlı üç 
küçük kız da coğrafî uzaklıklara rağmen insanların hiçbir araç kullanmadan ve konuşmadan zihinsel iletişim 
yoluyla birbirlerine bilgi aktarabileceklerini belirtmektedirler. Zihinsel iletişim konusunun Parpat Dağı’nın 
Esrarı’nda daha farklı bir boyutta ele alındığı görülmektedir. Romanda bu kez genç bir bitki bilimci bitkilerle 
zihinsel iletişim kurma yolunu bulmakta ve bu sayede kaçırılan devlet başkanının yerini tespit etmektedir. 
Aynı konu Kıyamet Çiçekleri’nde ele alınır ve Fukuların önce kendi aralarında, sonra da evrimlerini 
tamamlayan insanlarla zihinsel iletişim kurduklarından bahsedilmektedir. Alacakaranlık Kuşları’nda 
Akilopanta kuşları kendi aralarında zihinsel iletişim kurmaktadır. Romanın sonunda bu kuşların gizil 
enerjilerini aktardıkları insanlar da zihinsel iletişim gücüne sahip olmaktadırlar.  Yada’nın Gizilgücü’nde 
evrimlerini büyük oranda tamamlamış üstün nitelikli insanlar olan Yabguların birbirleriyle zihinsel dalga 
göndererek ya da bedensel enerji titreşimleri yoluyla iletişim kurdukları anlatılır.     

Dayıoğlu, insan beyninin çeşitli yönlerini ve özelliklerini yapıtlarında sık sık dile getirerek insan 
beyninin gelecekte çok daha gelişmiş bir organ hâline geleceğini dile getirir. Zaten Dayıoğlu, Ganga, Işın 
Çağı Çocukları, Niraveda’nın Kızları, Genç Bitki Bilgini, Yada gibi bir çok roman kahramanının üstün 
zekalı ve bilime meraklı kahramanlar olduklarını vurgular. Bu kahramanlar her zaman zekâlarını  ve 
bilgilerini insanlık yararına kullanmak için çaba harcarlar. Ancak bunların yanı sıra  bazı romanlarda (Dünya 
Çocukların Olsa, Işın Çağı Çocukları, Ganga, Midos Kartalının Gözleri, Parpat Dağının Esrarı, Mo’nun 
Gizemi, Yada’nın Gizil Gücü, Alacakaranlık Kuşları, Kıyamet Çiçekleri) bilimin getirdiği yeniliklerin 
insanların kötü amaçları için kullanılmasına dikkat çekilmektedir. Bu mesajı, Dayıoğlu’nun özellikle 
2000’den sonra yazılan romanlarında daha belirgin bir biçimde ele aldığı görülmektedir. Yazar, Mo’nun 
Gizemi’nde kopyalama yoluyla elde edilecek olan yeni yaratıklar yoluyla dünyaya hâkim olma gibi kötü 
niyetlerin hayata geçirilmeye çalışıldığından bahsetmektedir. Yada’nın Gizil Gücü’nde genetik alanında elde 
edilen bilgilerin, ırkların değişik genetik özelliklerine uygun biyolojik silâhlar yapılması yolunda 
kullanılması da bilimin kötüye kullanılmasına iyi bir örnektir. Bunun dışında Dayıoğlu, Kıyamet 
Çiçekleri’nde insanların nükleer ve kimyasal silahlarla birbirlerine saldırabilecek olmalarını 
değerlendirmektedir. Aynı konu Alacakaranlık Kuşları’nda da ele alınmış, insanlık tarihi boyunca insanlık 
yararına yapılmış birçok buluşun insanların yok edilmesi adına kullanıldığı ve dünyanın yaşanmaz bir yer 
hâline geldiği anlatılmaktadır. Dünya Çocukların Olsa’da ise Avampakalılar ve Çiruponlular arasındaki 
savaşlarda her iki halkın elde ettikleri bilimsel buluşlarla birbirlerini yok etmeye çalışmaları dikkat çekicidir. 
Midos Kartalı’nın Gözleri’nde ise bilimsel buluşların insanların üzerinde onların rızaları olmadan denenmesi 
eleştirilmektedir. 

Bilim kurgu türünün önemli niteliklerinden biri de bilimin olanaklarıyla kurulmuş özel yaşam alanlarını 
konu edinmesidir. Dayıoğlu’nun romanlarında çeşitli yapay ve doğal gök cisimlerinden, gezegenlerden, 
denizaltındaki özel mekanlardan bahsedildiği görülmektedir. Ganga’da Ganj tabanında insanlaşmak için özel 
bir evrim geçirmekte olan balıkların yaşadıkları ortam, yine Dünya Çocukların Olsa da Çiroponlular 
tarafından deniz altında inşa edilmiş üç katlı yapay şehirler, deniz ortamındaki farklı mekanlardır. Bunun 
dışında Parpat Dağının Esrarı’nda Nuh Tufanından kalan halkın yerin dibinde inşa ettikleri yapay kent ise 
yer altındaki farklı bir mekandır. Bunun dışında Ganga’da gizil enerji gücüne sahip Tiron gezegeni, Işın Çağı 
Çocuklarında yer alan Tarım Küresi ve Atmosfer Tarım Küreleri, yine Parpat Dağının Esrarı’nda yer alan 
Ateş Şelalesi, Gökyüzündeki Mor Bulutlar’daki gizemli bulutlar ve Korium da gökyüzünde yer alan farklı 
oluşumlar ve mekanlar olarak sıralanabilir. 
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Bir yapıtta bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak elde edilmiş çeşitli araç ve gereçlerden 
bahsedilmesi yapıttaki bilim kurgu atmosferini destekleyen önemli uygulamalardandır. Dayıoğlu’nun da 
çocuk romanlarında birçok bilimsel buluştan bahsettiği görülür. Dayıoğlu, özellikle insanların dünya 
kaynaklarını kötüye kullanmaları sonucunda açlıkla karşılaşmalarından ve bu açlığa çare olarak bulunan 
çeşitli besin maddelerinden bahsetmektedir. Işın Çağı Çocukları’nda dünyadaki açlığı gidermek için dahiler 
tarafından inşâ edilen Tarım Kürelerinde “doygu” adlı bir besin maddesi üretilerek dünya açılıktan kurtarılır. 
Bunun dışında Dünya Çocukların Olsa adlı romanda Çiroponluların deniz altındaki laboratuvarlarda halkları 
için besin hapları ürettiklerine değinilir. 2000 sonrasında kaleme alınan Kıyamet Çiçekleri’nde ise insanlığa 
hizmet için yaratılmış olan Fukuların, insanlar açlıkla karşılaşınca ekmek ağacının meyvelerinden doygu 
maddesi ürettikleri anlatılmıştır. Bunların yanı sıra insanların bedensel yapılarını güçlendirmek için icat 
edilmiş olan gençlik aşıları (Işın Çağı Çocukları), İskelet Geliştirme Aşısı (Dünya Çocukların Olsa), Direnç 
Aşısı (Dünya Çocukların Olsa) gibi buluşlardan bahsedilmektedir. İncelenen romanlarda, çalışmanın 
sınırlılığı nedeniyle, tek tek açıklanamayan birçok bilimsel buluştan ve bunların nasıl keşfedildiğinden 
bahsedilmektedir.  

SONUÇ 

Bilim ve teknikteki gelişmelerden beslenen bilim kurgu türünün taşıması gereken birçok özellik içinde 
en önemlileri; düş gücünü geliştirmeye yönelik olması, eğitici işlevler taşıması ve mesajlarını oyun havası 
içinde, çocuğu sıkmadan, gizemli olay ve kişiler aracılığıyla verebilmesi vb’dir.  Yaptığımız inceleme 
sonucunda  romanlarında bu özelliklerin büyük oranda yer aldığını gördüğümüz Dayıoğlu, özellikle çocuk 
edebiyatı ürünlerinin eğitici bir yön taşıması gerektiği üzerinde durmakta ve bilim kurgu öğelerine sıkça yer 
vermiş olduğu çocuk romanlarında sık sık eğitici iletiler vermektedir. Romanlarının geneli göz önünde 
bulundurulduğunda sevgi ve barış dolu bir dünya için çaba göstermek gerektiği, bilimsel keşiflerin insanlığın 
yararına kullanılması; denizler, bitkiler madenler gibi dünya kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması, 
savaşılmaması, devlet politikalarının tüm dünya ülkelerinin yararına olacak bir şekilde düzenlenmesi gibi 
birçok ileti çocuklara sunulmaktadır. Bunun dışında Dayıoğlu, incelenen romanlarında klonlama, evrim, 
genetik, uzay gibi birçok bilimsel çalışma alanında çocuk okurlarına oldukça aydınlatıcı bilgiler vermektedir. 
Böylece çocuk kitaplarının çocuğu sıkmadan, ona değişik alanlarda bilgiler vermesi işlevi de yerine 
getirilmektedir. 

Bilim kurgu türünde kaleme alınmış çocuk edebiyatı ürünlerinden ilk beklenen ise bu kitapların 
çocukların hayâl güçlerini geliştirebilmeleri, onların düşünce ufuklarını genişletebilmeleridir. Dayıoğlu’nun, 
romanlarında çocukların düş güçlerini, onları hiç görmedikleri, tanımadıkları mekânlara götürerek, onlara 
henüz icat edilmemiş keşiflerden bahsederek, onları gerçekte var olmayan fantastik kahramanlarla 
karşılaştırarak harekete geçirdiği gözlenmektedir. Bunun yanı sıra Dayıoğlu, verdiği bilgi ve mesajlarla, 
onların anlayabileceği bir dille ciddi toplumsal eleştirilerde de bulunmaktadır. Biyolojik, kimyasal ve nükleer 
silahlar üretilmesi, insanların sevgi duygusundan giderek uzaklaşmaları, dünyayı her fırsatta talan etmeleri 
onun başlıca eleştirileridir. Varılan bu sonuçlardan yola çıkarak, Dayıoğlu’nun incelenen çocuk romanlarının, 
bilim kurgu türünün önemli özelliklerini taşıdığını ve kendisinin son dönemlerde fantastik türde yazdığını 
belirtmesine karşın, romanlarının daha çok bilim kurgu  atmosferinde geliştiğini söylemek mümkündür.      
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ÇOCUK GELİŞİMİNDE KİTABIN ÖNEMİ 

 
 

Elif KONAR 
Türk Dili ve Edebiyatı - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı 

 

 “Çocuk bir cihandır.” 
Abdulhak Hamid Tarhan 

Çocuk gelişiminin bilişsel gelişim, kavram gelişimi, dil gelişimi, ahlak gelişimi, oyun gelişimi, duyuşsal 
gelişim, sosyal gelişim, cinsel gelişim, psikomotor gelişim gibi çeşitli alanları vardır. Bütün bu gelişim 
alanları farklı hızlarda ve şekillerde ilerleme göstermektedir.  

“Bir çocuğun kafasında yaklaşık on milyar beyin hücresi yer almaktadır1”. Bu ise düşünülebilecek en 
karmaşık bilgisayardaki parçalardan bile daha karışık bir sistemdir. Bununla birlikte insan, özelinde çocuk, 
sadece beyinle sınırlandırılamayacak mükemmellikte bir varlıktır.  

Çocuklukta, özellikle de okul öncesi dönemde, insanın ömür boyu sürdüreceği temel kişiliğinin ve 
alışkanlıklarının oluştuğu bilinmektedir. “Bu temel kişilik, çocuğun okul ve okul sonrası hayatında ne ölçüde 
başarılı olacağını, başka insanlarla ilişkilerinin nasıl gelişeceğini, cinsel tavrının ne olacağını, ne tür bir 
yetişkinlik dönemi geçireceğini, ne tip biriyle evleneceğini ve bu evliliğin hangi ölçüde başarılı olacağını 
belirler.2” 

Günümüzde de çocuk gelişimi - eğitimi ve çocuk ruh sağlığı uzmanları ilk yılların ne kadar önemli 
olduğu konusunda hem fikirdirler. “İnsan doğarken bedensel-ruhsal ve düşünsel gelişme açısından belli bir 
gücü beraberinde getirir3.” Zamanla ruhsal güçler ve yetenekler elverişli şartlarla daha zengin ve belirgin 
çizgilerle kendini bularak gelişmiş bir kişiliğe dönüşme imkânına sahip olur. Bununla birlikte, olumsuz 
şartlarda gelişmenin de olumsuz bir istikamet çizdiği/ çizeceği belirtilmelidir4. Bu yüzden çocuğun 
gelişimini etkileyecek bütün noktaların çok iyi bilinmesi gerekir.  

Çocuk yetiştirmek bilgi isteyen bir iştir ve çocuklar her zaman eleştirmenden çok bir modele ihtiyaç 
duyarlar. “Çocukların öğrenmeye açık ve meraklı olduklarını ama öğretilmekten hoşlanmadıklarını 
unutmamamız gerekir.5” İlk eğitimine ailede başlayan çocuk, çevresiyle etkileşimde bulunarak öğrenir ve 
eğitilir. Çocuğun çevresiyle olumlu etkileşimi, öğrenim ve eğitimi hızlandırır. Bu etkileşimin önemli 
öğelerinden birisi de çocuk edebiyatıdır. “Kitap da insanların çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık 
dönemlerindeki zihinsel ve ruhsal gelişimini etkileyen önemli faktörlerden birisidir6”. 

Doç. Dr. Sedat Sever7, çocuk edebiyatıyla ilgili söylemlerden yola çıkarak şu şekilde kapsayıcı bir 
tanım geliştirmiştir: “Çocuk edebiyatı (yazını), erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de 

                                                 
1 Dodson, 1997, s.10. 
2 Dodson, 1995, s. 20; Dodson, 1997, s. 20. 
3 Alpay, 1984, s. 44. 
4 Hehlmann, akt: Yavuz, 1998, s. 16. 
5 İpşiroğlu, akt: Nas, Recep, s. 65. 
6 Güleç, Gönen, 1997; akt: Kocabaş, 1999, s. 9. 
7 2003, s. 9. 
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kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce 
dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini yükselten 
ürünlerin genel adıdır”. Dil-yazı-çizgi-resim sanatının ortak ürünü olan çocuk edebiyatı8, edebiyatın dışında, 
altında veya edebiyat içinde basit bir tür değildir. Aksine, edebiyatın içinde en incelikli alandır. 

Bugün, okuma alışkanlığının iyi çocuk kitaplarıyla kazanılacağı, çocuk yaşlarda kitaplarla yapılan 
olumlu tanışmanın ileriki yaşlara da yansıyacağı herkesin kabul ettiği bir gerçektir. 

Çocuk yayınlarının temel amacı; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmak olmalıdır. Çocuk ve 
kitap ilişkisinin okuma yazmayı öğrenmekle başlamadığı, çocuğun kitapla ilk tanıştığı dönemin 0-6 yaş arası 
olduğu bilinmektedir9. “Okuyan toplumun temelleri; küçük yaşlarda tutku haline gelmiş olan resimli çocuk 
kitaplarını okuma ile sağlamlaştırılabilir10”.  

Çocuk kitapları, çocukların, bazı özelliklerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu özellikleri Spink 
(1989) şu şekilde sıralamıştır:  

• Fiziksel gelişim: Çocuklar, çocuk kitapları sayesinde kendi fiziksel özelliklerini tanıma ve keşfetme 
fırsatını yakalarlar. 

• Zihinsel gelişim: Çocuk kitabı, çocuğa çeşitli bilgiler vererek zihinsel gelişimine katkıda bulunur. 

• Dil gelişimi: Çocuk kitabı çocuğa, kendisinin veya başkasının okuması yoluyla dilinin gelişmesine 
yardımcı olur. 

• Duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlaki gelişim, ruhsal gelişim ve sosyal gelişim: Çocuk kitabında 
yer alan konu, olaylar, karakterler, duygular ve bunların özellikleri, kitabın verdiği mesaj ve bu mesajın 
etkileri çocuğun duygusal, ahlaki, ruhsal, sosyal ve kişilik açısından gelişimine katkıda bulunur11. 

Arbuthnot (1964:3-10) da çocuk kitaplarının, çocukların hangi ruhsal ihtiyaçlarını karşıladığını şu 
şekilde sıralamıştır12: 

a) Başarma ihtiyacı 

b) Fiziksel rahatlama ihtiyacı 

c) Bilgi ihtiyacı 

d) Sevme ve sevilmek ihtiyacı 

e) Bir yere veya bir şeye ait olma ihtiyacı 

f) Değişme ihtiyacı 

g) Güzellik (estetik) ihtiyacı. 

Yukarıdaki tespitlerden de anlaşılmaktadır ki çocuklukta oyun neşesi içinde tanışılan kitaplar, çocuğun 
gelişim alanları ve ruhsal ihtiyaçları açısından oldukça önemlidir.  

Çocuk kitapları “çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayan, zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişimini 
destekleyen ve en önemlisi zevkle okuduğu eserler” şeklinde tanımlanmaktadır13. Kitabın çocuğun zihinsel, 
duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir uyaran14 olduğu, çocuklara küçük yaşlardan itibaren iyi ve 

                                                 
8 Alpay, 1985, s. 72. 
9 Şimşek, 2002, s. 21. 
10 Tür, Turla, 1999, s.12. 
11 akt: Kocabaş, 1999, s. 15. 
12 akt: Kocabaş, 1999, s.14-15. 
13 akt: Aral, Neriman, Gürsoy, Figen, 2000, s. 321. 
14 Yavuzer, 2003, s.186. 
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nitelikli kitap okuma ve anlatmanın onların deneyimlerini genişlettiği, kelime bilgilerini artırdığı ve dile 
karşı hassasiyetlerini geliştirdiği15 bilinmektedir.  

Coody, çocuk edebiyatının çocuğun zengin dil deneyimi için, her zaman hazır ve temin edilebilir bir 
kaynak16 olduğunu belirtmiştir. “Kelimeler yardımıyla çocuk, sembolik bir düzeyde nesne ve anlamlarla 
uğraşmaktadır17.” Çocuğun kitapla karşılaşması, hem duyarak öğrendiği sözcükleri görerek tanımasını hem 
de duymadığı sözcükleri görerek öğrenmesini sağlar. Bu şekilde çocuk, duyduklarıyla gördükleri arasında 
kurduğu ilişkilerle düşünmeyi öğrenir18. Söyleyiş ilkelerine uygun olarak okunan metinlerin çocuklar 
tarafından dinlenilmesi, onlara, ses ve sözcüklerin doğru boğumlandırılmasına yönelik bir deneyim 
kazandırır; çocukların, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirir; çocukların dil bilinci ve 
duyarlığı kazanmasına yardımcı olur19.  

Kitapla ilişki kurmak, okumayı bilmese de konuşmakta güçlük çekse de her çocuğun hakkıdır. Resimli 
kitap ve dergiler okul öncesi dönemde dil gelişimini desteklediği gibi, çocuğun kendisini tanımasına, kendini 
bulmasına olanak sağlar, toplumsallaşmasına yardımcı olur; yalnızlığı, kimsesizliği azaltır, sanatsal ve 
kültürel deneyimler kazandırır; sevinç, neşe, keyif kısaca haz verir20. Çocuğun bütün gelişim alanlarına katkı 
sağlayan, onun dünya ile iletişimini kuvvetlendiren, okuma yazma becerisinin kazanılmasına yardım eden 
çocuk edebiyatı ürünleriyle çocuğu erken dönemde tanıştırmak, yararları düşünüldüğünde bir kez daha önem 
kazanmaktadır21. 

Erken dönemde uygun yapıtlar çocukları mutlaka olumlu yönde etkileyecektir. “Okul öncesi dönemde 
kitapla ilgili deneyimler, çocukların daha sonraki yıllarda okumayı öğrenmeye karşı duygu ve tutumlarını 
oluşturmada ilk adımlardır22.” Bu nedenle okul öncesi dönemin ve resimli kitapların önemi dikkatlerden 
kaçmamalıdır. Resimli kitaplar, çocuğun belleğinde kavramların imgelerini oluşturur; kavramların görsel 
imgeleriyle çocuğun belleğine yerleşmesine olanak sağlar; çocukların duyu algılarını geliştirir; kavramsal 
gelişimini destekler; somut ve soyut kavramları öğrenmelerini kolaylaştırır; nesneleri sınıflandırma, 
gruplandırma; kavram oluşturma, anımsama, dikkat etme, düşünme gibi bilişsel süreçlerini işletir23.  

Bir diğer ifadeyle, resimli kitaplar; çocuğun kavram, sözcük bilgisi, gramer, anlama, dinleme, sorulara 
cevap verebilme, öykü zincirini kurabilme, bellek, sıralı cümle üretebilme, dili kullanabilme, çözümleme 
yeteneğini arttırır, dilin zenginliğinin farkına vardırır, kitap ve okuma zevki uyandırır, denilebilir24. Ayrıca 
resimli kitapların, çocuğun sanat eğitimine ve görsel algısına katkısı da unutulmamalıdır. Kitaplardaki 
resimler kendine has biçim ve biçemleriyle çocuğu kavrayacak, heyecanlandıracak, çocuğun düşünmesine ve 
yeni sorular üretmesine yardımcı olacaktır25. 

Kitaplar, günlük yaşamda karşılıklı konuşmanın (çocuk-yetişkin) önemli bir bölümünü oluştururlar. 
Toplumun değer sistemi ile birlikte, günlük ilişkilerdeki problem çözme stratejilerini de yansıtırlar. Kitaplar, 
karşılıklı konuşmanın oluşturulmasında etken olduklarından, okunan kitabın anlaşılmasındaki güçlükler, 
yetişkinlerin çocuklar için daha iyi eğitimsel stratejiler yaratmasına yol açar26. Kitaplar, çocuklara, anne, 
baba, kardeş dışında ilişki kurabileceği yeni arkadaşların, komşuların yer aldığı çevreyi tanıtır; bu ilişkileri, 
içinde sorunların, sevinçlerin, dayanışmanın, paylaşmanın olduğu değişik durumlarla örneklendirerek çocuk 
için, yeni yaşam kesitleri oluşturur; çocuklara, kendileriyle, çevresindeki yetişkinlerle, arkadaşlarıyla, kardeş/ 
kardeşleriyle yaşayabileceği sorunların çözümüne ilişkin ipuçları sunar27. 

                                                 
15 Tür, Canbolat, 1982, s. 1. 
16 Coody; akt: Gönen, 1988, s. 28, Akın, 1998, s. 61. 
17 Caferoğlu, 1991, s. 2. 
18 Alpay, 1984, s. 44. 
19 Sever, 2003, s.61. 
20 Alpay, 1985, s.73. 
21 Tür, Turla, 1999, s.13. 
22 Gürkan, 1993, s.50. 
23 Sever, 2003, s.61. 
24 Gönen, 1988, s. 32-33. 
25 İlhan, 2000, s. 400. 
26 Gönen, 1988, s. 30-41. 
27 Sever, 2003, s.62. 
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İyi bir çocuk kitabı, çocuğun düşünme, sorun çözme ve yaratıcılık gücünü artırır; çocukta doğa 
olaylarına karşı ilgi uyandırır; insanları ayırmaksızın sevmesine yardımcı olabilir; ailesine karşı bağlılık 
duygularını güçlendirmesini sağlar; gelişim düzeyine uygun davranışlar kazanmasına katkıda bulunur; dilin 
kurallarını erken yaşta öğrenmeyi ve dili geliştirmeyi sağlar28.  Aynı zamanda çocuğun resme, dramatik 
etkinliklere, müziğe vb. sanat alanlarına karşı ilgi duymasına yardım edebilir29.   

İyi bir çocuk kitabı, çocuğun kendisini daha iyi tanıması, gerekiyorsa davranışlarını değiştirmesi ve 
kişiliğini geliştirmesi için ona kılavuzlukta bulunurken, çocuğa yaşamın değişik yönlerini öğrenmesinde, 
türlü insan tiplerini tanımasında, başka ülkeler ve toplumlar üzerinde bilgi edinmesinde çok zengin imkânlar 
sağlar30. Çocuklar, sanatçının kurguladığı olayların kahramanlarıyla özdeşim kurarak iyiye, güzele, doğruya 
yönelebilir; sanatçının yarattığı insana özgü duygu yoğunluğu ile kıskançlık, nefret, düşmanlık gibi 
duygulardan arınabilirler31. 

Genel olarak çocuklar, okudukları kitaplardan arda kalanlarla; bir yandan yetenek yelpazelerini 
genişletirken diğer yandan da günlük yaşamlarını kolaylaştırıp renklendirirler32.  

Ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında ve bütün gelişim alanlarının desteklenmesinde katkıları aşikâr olan 
çocuk kitaplarının önemi gayet açıktır.  

Sonuç olarak, çocuk-kitap ilişkisinde bir kişinin sadece çocuğu veya sadece edebiyatı bilmesinin 
yetmediği görülmektedir. Çocuk-kitap-yetişkin ilişkisi ve çocuk edebiyatı, içine girdikçe genişleyen, 
derinleşen bir âlemdir. Bundan dolayı, şimdiye kadar tartışıldığı gibi daha uzun yıllar üzerinde araştırmalar 
ve tartışmalar yapılması muhtemeldir. Sanat ve eğitim açısından nitelikli ürünler ortaya koyabilmek için 
gerekli olan ise kanımca, “çocuk” ortak paydasında birleşebilmektir.  

Çocuğu tanıyıp, çocuk ürünlerini küçümsemeyerek, çocuklar için eser ortaya koymanın 
yetişkinlerinkinden daha zor ve daha sorumluluk isteyen bir görev olduğu kabullenilirse; toplumun her 
kesiminden yetişkin, bu önemli vazife için seferber olarak elinden geleni yapmaya çalışırsa güzel sonuçlara 
ulaşılacaktır.  

Doğrusu, yazı veya kitapları çoğunlukla büyükler tarafından hatırlanan biri olmaktansa, çocuklarca 
hatırlanmayı tercih ederdim/ ederim. Hangimiz çocukluğumuzdaki “yazar”, “çizer”, “ressam” ve “kitapları” 
yetişkinken okuduklarımızdan daha net hatırlamayız ki!?... Ve o saf çağlarımızda sevdiğimiz kitaplar değil 
midir büyüdüğümüzde de kitap okumamızı sevgiyle/ilgiyle devam ettiren? 
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SEVİM AK’IN ÇOCUK DÜNYASI 

 
 
 

Esra LÜLE 
Türkçe Öğretmeni 

 

Günümüz yazın dünyasında çocuk yazını önemli bir yere sahiptir. Bugün usta yazarlar yalnızca çocuklar 
için kitaplar yazmaktadır. Kitap okuma alışkanlığının basamak basamak kazanıldığını bilen yayınevleri, her  
yaş düzeyi için, o yaşın gereksinimlerini karşılayan kitaplar yazan çocuk kitabı yazarlarına destek 
olmaktadır.   

Çocuk yazını, büyük bir özen ve dikkat gerektirir. Çocuklar için kitap yazan sanatçı; çocuğu, çocuk 
gerçekliğini ve çocuk eğitimini göz önünde bulundurmalı ve eserini bu öğeleri dikkate alarak oluşturmalıdır. 
Çocuk yazını ürünleri hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından zevkle okunabilecek yazınsallıkta 
olmalıdır. Sever, çocuk yazınının “yazınsallık” boyutunu şu ifadelerle yorumlamaktadır:    

“İlköğretim süreciyle birlikte, çocuk yazını ürünleri eğlendirme, resmin ve dilin güzelliklerini 
sezinlettirme işlevinin dışında, çocukların kendilerini ve yaşamı tanımalarına, insan doğasını kavramalarına 
katkı sağlamalıdır. Bu noktada tek ve değişmez ilke ‘yazınsallık’ olmalıdır. Bir başka söyleyişle, çocuklar 
kitapla kurduğu iletişimde sanatçının öznel gerçeği ile buluşabilmeli; çocuk kitap okuma eyleminde, çizginin 
ve dilin, yaşamı ve insanı yansıtan anlatım olanaklarıyla tanışabilmelidir. Buluşma ve tanışma sürecindeki 
etkileşimin niteliğini, iletişimin verimini sanatçının çocuğu anlayan, kavrayan, kuşatan biçemi 
belirlemelidir” (Sever, 2002).  

Çocuk kitaplarının çocuk yaşamında ne kadar önemli bir yere sahip olduğu herkesçe bilinmektedir. 
Çocuk kitabı yazan sanatçı ne kadar usta bir kaleme sahip olursa olsun, çocuk dünyasını keşfedememiş ise 
başarısızlığa mahkûm olacaktır. Çünkü bu dünya öyle bir dünyadır ki karmaşık ama bir o kadar anlaşılır, 
heyecan verici ama bir o kadar durgun, yaratıcı ama bir o kadar kırılgan… Unutulmamalıdır ki en büyük ve 
en derin dünya, çocukların sahip olduğu o uçsuz bucaksız dünyadır.  

Sevim Ak, bu büyük ve derin dünyayı keşfedebilmiş çocuk kitabı yazarlarımızdan biridir. Bildiride 
Sevim AK’ın Can yayınevi tarafından 2002 yılında basılan “Puf, Pufpuf, Cuf, Cuf ve Cino”  adlı çocuk 
kitabı ile aynı yayınevinin 2005 yılında okurlara sunduğu “Az Buçuk Teo” adlı çocuk kitabından hareketle 
sanatçının çocuk dünyasının başat öğeleri saptanacaktır.      

Ak, iki kitabında da çocuğun ilgisini çekebilecek olaylar kurgulamış, çocuğun yaşamı tanımasına 
yardımcı olmuş ve çocuğun kendisini geliştirme ve gerçekleştirmesinde etkili bir rol oynamayı başarmıştır. 
İki kitapta da Türkçemizin anlatım gücü ustaca kullanılmıştır. Sunulan iletiler olay örgüsü içinde eritilmiş, 
eğitici ve öğretici bir tavır sergilenmemiştir.  

“Puf, Pufpuf, Cuf, Cuf ve Cino”  adlı çocuk kitabı, fantastik bir kurguya sahiptir. Kitabın ana kahramanı 
bir “kaz”dır. Kitapta kazlar, köpekler, kuşlar konuşabilirler. Hayvanlarla insanlar aynı duyguları paylaşır, 
hayvanlar da tıpkı insanlar gibi acı duyar, âşık olur, sevinirler.  

Bu kitaptaki olay örgüsü şöyle özetlenebilir:  
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Bir kaz yavrusu Karyağmaz Kasabası’ndaki Kırmızı Kelebek Çiftliği’nde yaşamaktadır. Öykü, 
kahraman kazın kaybolması ile başlar. Berta, kazı büyüten kişidir ve bu duruma çok üzülür. Halbuki kaz 
kaybolmamış, kendi isteği ile bir TV programcısı olan Gırgır Bo’yu bulmak amacı ile evden ayrılmıştır. Kaz 
tıpkı bir insan gibi düşünebilmektedir. Fakat konuşamamaktadır. Sonunda Bo’nun doğum gününde, elinde 
Bo için özel yumurtladığı yumurtası ile Bo’nun köşküne ulaşır. Bo, bu sürprize bayılır ve kazı evine alır. 
Kazın Bo’dan beklentileri çok farklıdır. Çünkü Bo’ya âşıktır. Fakat sonuçta o bir kaz, Bo ise bir insandır. 
Kaz, Bo’nun köşkünün bahçesinde çok iyi iki dost edinir. Bu dostlar onun, yaşamın gerçekliğini görmesini 
de sağlayacaklardır. Deniz Kuşu ve Sarı köpek… Bo’nun dikkatini yalnızca sevimliliği ile çekemeyeceğini 
anlayan kaz, dostlarının da yardımıyla sesini eğitmeye karar verir. Bu yeteneği sayesinde Bo’nun TV 
programına çıkmaya başlar. Kazı televizyonda gören Berta, “Kayıp Aranıyor” isimli rakip programa, Bo’nun 
kazlarını çaldığını söyler. Daha sonra da köşke gidip kazı oradan alır. Bo, hırsızlık haberi üzerine kaybolan 
şöhretinin acısını çekmektedir. Çiftliğe dönen kaz ise Bo’dan ayrıldığı için büyük üzüntüye kapılıp 
depresyona girer. Bu olay üzerine yeniden Bo’nun köşküne döner. Yine eski güzel günlerine dönmüştür. Bo, 
Kaz için bir iyilik düşünür ve ona erkek bir kaz arkadaş aldırır. Dişi kaz ise Bo’ya âşıktır. Sonunda Bo’nun 
bir insan, kendisinin ise bir kaz olduğu gerçeğini kabul eder ve erkek kazla birleşir. Yaşamı, kendini, evliliği 
sorgular. Üç çocuğu olur. En büyük üzüntüsü ise bir isminin olmayışıdır. Çocukları ile bir orkestra oluşturur. 
Onlar da anneleri gibi yeteneklidir. Bunu keşfeden bir yapımcı, onlara “Tüyyumağı Ailesi” ismini uygun 
görür. Yapımcının henüz yeni konuşan küçük kızı ise, anne kaza Puf, baba kaza Pufpuf, çocuklara da 
sırasıyla Cuf, Cufcuf ve Cino isimlerini koyar. Artık Puf ve ailesi oldukça ünlüdür. Herkesçe tanınır. Puf’un 
düşleri gerçekleşir ve Puf ile ailesi mutlu bir yaşam sürdürür.   

Kitap, sağlam bir kurguya sahiptir. Ak, çocukların kitaptaki iletileri anlayabilmeleri için düşsel ve 
düşünsel bir çabaya girişmelerini sağlar.  

Bu kitap hem çocuklar, hem de yetişkinler tarafından zevkle okunabilecek özelliktedir. Kahramanı 
“kaz” olan bir kitapta anlatılanlar ancak Ak gibi usta bir sanatçının kalemiyle yaşam, insan ve çocuk 
gerçekliğiyle bu derece örtüşebilir.  

Kitaptaki tema; insan yaşamının yalnızca bir düş ile sürdürülmesinin insana yapılacak bir haksızlık 
olacağına işaret eder. Birey yalnızca dış görünüşten ibaret değildir. Sahip olunan özelliklerdir; bireyi var 
eden, farklı kılan. 

Berta’nın anlattığı “yoksul çoban” ın masalı (s. 44- 45) “çalışmanın erdemi” ni yansıtmaktadır. Yaşam 
gerçekliği Puf’un ağzından şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Hayat ne zor… Yerinde sayan kaybediyor…” (s. 45) 

Bu kitaptaki başat kahraman Puf, son derece hayâlcidir. Fakat olay örgüsü ile değişir, gelişir. Zamanla 
olgunlaşır. Tıpkı zamanın insanları olgunlaştırması gibi. 

Puf’un serüveninin tek tümce ile ifadesi: yaşamın gerçeği, acımasızlığı, bireyin tutkusu, hırsı, azmi, 
cesareti, çıkmazı, çabası ve ödülü…   

Kitapta, insanın sadece fiziksel özelliklerinin varlığı ile yaşamını sürdüremeyeceği, diğer insanların 
dikkatini, sahip olduğu yeteneklerle ya da ruhsal özellikleri ile çekebileceği öğütlenmektedir. Öğrenmenin 
erdemi, eğitimin ve yetenekleri sonuna kadar geliştirmenin önemi açıkça ifade edilmektedir.   

Sahip olunan yetilerin yeteneğe dönüşmesinin “çalışmak” ile mümkün olabileceği vurgulanmaktadır. 
İnsan boş bir varlık değildir. Sahip olduğu pek çok özellik vardır. Bu özelliklerin geliştirilmesi ve böylece 
yaşamda bir yer edinmesi gerekmektedir. Yaşamda yer ediniş, sadece fiziksel özellikler ile değil, sahip 
olunan içsel özellikler ile de ilgilidir.  

Bu kitabı okuyan çocuk, yaşamın sadece giyinme, gezme, âşık olma, sevme, hayâl kurma ile 
sürdürülemeyeceğini anlar. İnsan yaşamında, çalışma, kararlı olma, kendini bir birey olarak geliştirme, 
amaçlı yaşama ve yaşam gerçeklerini kabullenerek bu gerçeklere göre yaşamını sürdürmenin önemini 
kavrayacaktır.        
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Kitabın kurgusunda rastlantısallıklara yer verilmemektedir. Kitapta yer alan her kahramanın ve her 
olayın bir nedeni vardır. Kahramanlar ve olaylar Puf’un yaşam gerçeklerini anlamasını ve yaşamını daha 
gerçekçi amaçlarla sürdürmesini sağlayıcı özelliktedir.   

Teo’nun serüveni ise Palas mahallede, Palas Pandıras apartmanında başlar. Teo, çocuk kahraman 
anlatıcının gözünden okura  şu ifadelerle tanıtılır: 

“Bir el arabasına doldurmuş derme çatma eşya ve derisi dökülmüş bir bavulla gelmişti yeni kiracı. 
Görünüşü, dünya umurumda değil, diyordu… Yaşını kestirmek zordu. Kamburuna bakınca altmış, 
yaylanarak yürüyüşüne göre otuz, gözlük camlarının kalınlığına göre elliydi.” (s. 8) 

Teo ilginç bir insandır. Köpeği Nuriye ile yaşamaktadır. Para, eşya, giyim, dış görünüş onun için 
önemsizdir. Yaşamda her şey ihtiyacı karşıladığı kadar olmalıdır. Ona göre; hiçbir şeyin fazlası iyi değildir. 
Fazla konuşmaz, fazla yemez, ne iş yaptığını kimseyle paylaşmaz. Günün birinde sokakta yürürken başına 
bir saksı düşer ve hafızasını yitirir. Ama Teo hafızasını yeniden kazanmalıdır. Çünkü mahallede açtığı 
yarışma sonucunda dereceye giren fakir öğrencilere yaşam boyu burs verecektir. Mahalleli düşünür, taşınır. 
Teo hakkında bildikleri tek şey onun sayılara ve okumaya olan düşkünlüğüdür. Yapılacak iş ise; Teo’ya 
bütün bilgilerini yeniden kazandırabilmektir. Bunun için bütün mahalleli kütüphaneye doluşur. İşbirliği ile 
Teo’nun evini temizler, yemekler, pastalar yapar ve Teo ile Nuriye’ye bakar. Evindeki yemek kokuları, insan 
sesleri Teo’nun çok hoşuna gider, Teo mahalleli sayesinde yalnızlığını unutur. Hafızasını kazanmasına 
rağmen, mahalleli fark edene kadar onlara gerçeği açıklamaz. Çünkü o, evindeki hareketlilikten, kokulardan, 
temizlikten, sıcak yuva havasından çok hoşlanmıştır ve bunları kaybetmek istememektedir. Sonunda 
Teo’nun iyileştiği anlaşılır. Ama Teo yalnız kalmak istemez. Bütün mahalle Teo gibi bilimsel kitaplardan, 
makalelerden hoşlanmaya başlar, hepsi az buçuk Teo’dur artık. Manavda, berberde mahallenin dedikodusu 
yapılmaz, daha işe yarar konularda konuşulur, tartışılır, öğrenilen yeni bilgiler paylaşılır.  

Bütün bu olaylar Palas Pandıras apartmanında yaşayan ve Teo’nun komşusu olan çocuk kahraman 
anlatıcı tarafından aktarılır.  

Anlatıcı ve onun arkadaşları da kitaptaki çocuk kahramanlardır. Bir müzik grubu kurma arzusunda olan 
anlatıcı ve onun arkadaşı Polat, serüvenin başka bir boyutunu oluşturmaktadır. Okura çocuk dünyasını; 
anlatıcı çocuk, Polat, Sinem, Toprak, Erkin, Buse gibi çok sayıdaki çocuk kahraman yansıtmaktadır. Kitapta 
yer alan çocuk kahramanlar birbirlerine benzemezler, gerçekçidirler. 

Anlatıcı çocuk iyi bir gözlemcidir, meraklıdır. Teo’ya ve onun yaşantısına ilgi duyar. Çünkü o, diğer 
insanlardan farklıdır. Arkadaşı Polat’a uyum sağlama çabasındadır. Buse’ye âşıktır. Kahraman anlatıcının 
kendisiyle ilgili düşünceleri şu tümceyle ifade edilir: 

“Silik, düz, tip olmayı becerememiş zavallının tekiydim.” (s. 27) 

Ayrıca bütün diğer çocuklar gibi kahraman anlatıcımız da kural karşıtı, sivri dilli olma isteğindedir. 
Fakat önemli olan istemek değildir, bireyin sahip olduğu içsel değerlerdir ve bu isteklerini pek de gerçeğe 
dönüştüremez.  

Teo ile anlatıcı çocuğun karşılıklı konuşmaları da ders vericidir. Teo özellikle sayısal zekânın önemini 
sıkça vurgulamakta, okulda öğretilen bilgilerin işe yararlılığını okura hissettirmekte, savurganlığın önüne 
geçmenin gerekliliğini sıkça dile getirmektedir.  

Polat ise lider ruhlu bir çocuktur. İyi bir şarkıcı olma hevesindedir. Anlatıcının yaşamında önemli bir 
yere sahiptir. İlginç giyinmeyi, saçlarına değişik şekiller vermeyi ve sanatçıların yaşam öykülerini okumayı 
çok sevmektedir. Marka düşkünüdür, arkadaşlarının evini, babalarının mesleğini, giyimini oldukça 
önemsemektedir.  

Buse, “gişe güzeli”dir. Kahraman anlatıcının âşkıdır. Buse, olay örgüsü içinde değişim gösterir. Önce 
sıradan bir çocukken, Polat ve kahraman anlatıcının müzik grubuna girdikten sonra çılgın bir kişiliğe 
bürünür. Buse’nin Polat ile ilgilenmesi kahraman anlatıcıyı çok üzer. Üzüntüsünü bir şâir gibi ifade eder: 

“İçimdeki ağacın çiçekleri sapır sapır dökülüyordu” (s. 137) 
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Erkin ise, müzik grubuna kısa süreli de olsa solistlik yapar. Kahraman anlatıcıya göre Erkin; burnu 
havada, uzun, dil ebesi, esmer, zemheri zürafası bir çocuktur. Sonunda Erkin, müzik grubunu yarı yolda 
bırakarak gruptan ayrılır. 

Kitaptaki, Teo’nun fakir ve zeki çocukları bir sınav sonucunda belirleyerek onların yaşam boyu eğitim 
masraflarını karşılamaya karar vermesi olayı son derece önemlidir. Para yaşamda amaç değil, araçtır. Bireye 
yetecek miktardaki paranın fazlası aslında bir şey ifade etmez. Dünyada herkes kendine yeteni harcasa, kalan 
gelirlerini diğer insanların da yaşamlarını kolaylaştırıcı bir biçimde kullansa şüphesiz ki çevremiz daha 
yaşanılası bir duruma gelirdi. 

Teo’nun zeki öğrencileri seçmek amacıyla yaptığı sınava katılan çocukların dünyaları da Ak tarafından 
başarıyla sunulmaktadır. Çocukların kimi bu sınavı önemser, kimi de anne- babasının onlara alacakları 
şekerleri, süslü kalemleri düşünür.  

Teo zamanın, paranın, yaşamın boşa harcanmasının büyük bir yanılgı olacağını sıkça vurgulamaktadır.  

Kitapta, insanın sosyal bir varlık olduğunun altı çizilmektedir. Yaşam bir takım oyunudur, takımını 
kuramayan insanlar yalnız kalmaya hükümlüdür. Teo bu duruma iyi bir örnektir. Fakat Teo’nun başına düşen 
bir çiçek saksısı onu bu yalnızlık uykusundan uyandırmayı başarır. Yaşamdaki beklenmedik kötü olaylar, 
kimi zaman bize büyük dersler verebilir. Önemli olan yaşadıklarımızdan ders alabilmek ve doğru yolda 
ilerleyebilmektir. 

SONUÇ 

İncelenen iki kitapta da çocuk dünyasına ilişkin pek çok öğe bulunmaktadır. Ak, çocuk kitabı yazdığının 
bilincinde olan; çocuğun gerçekliğini, derinliğini, hayâl gücünü, merakını, serüvenci ruhunu anlayan bir 
sanatçıdır.  

Ak’ın çocuk dünyasında yer alan kahramanlar “çocuksu” değildir. Tersine gerçekle birebir örtüşen, 
insanî özellikler taşıyan kahramanlardır.  

Sonuç olarak Ak’ın, iki kitabından hareketle, çağdaş çocuk yazını ilkelerini dikkate aldığı söylenebilir. 
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1-Genç Kız Edebiyatının Tanımlanması 
Genç Kız Edebiyatını tanımlamak hayli zordur. Genç kızların okuma alışkanlıkları ve okuma amaçları 

da tanımlama yapabilmek için yeterli değildir; çünkü alınacak yanıtlar, Gençlik Edebiyatı ya da macera 
kitapları için de aynı olacaktır. Ayrıca genç kızların okuma ilgileri, göreceli daha geniş bir alana yayılmıştır.  

Buna göre (belki ilk aşamada) Genç Kız Edebiyatı, okuyucu kitlesi yalnızca genç kızlar olan bir 
edebiyat türü olarak tanımlanabilir. Türün en önemli özelliği, okuyucu kitlesinin genç kızlar olmasının 
dışında, kitap kahramanlarının da genç kızlar/kadınlar olması; böylece, özellikle genç kızların duygu, 
düşünce ve yaşantılarını aktarmasıdır. Yani "türün en önemli özelliklerinden birisinin içerik bakımından 
toplumdaki kadın-erkek rollerini (kesin çizgilerle) ayırmasıdır," diyebiliriz (Dahrendorf, 1978, s. 16).  

Genç Kız Edebiyatı, başlangıçtan itibaren kadınların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış bir 
türdür.  

Bu ihtiyaçlar sosyo-kültürel çevre ve gelenekler tarafından belirlendiğinden kitaplardaki genç kız imajı 
da belirlenen bu sosyal yapıya uyum gösterir.  

Genç Kız Edebiyatı, kadın romanları ile birlikte trivial romanın bir kolu olarak 18. yüzyıldan itibaren 
gelişmeye/oluşmaya başladı. Ancak bu türün, dönemin trivial edebiyatının günümüzdeki anlamı ile değil, 
feodal sistemin aşılmasını sağlayan ve 18. yüzyıl ahlâk/fazilet anlayışını yaymaya çalışan roman 
anlayışı/anlamı ile ele alınması gerekir.  

Baba-kız ilişkisi hem Batı edebiyatında hem de yerli edebiyatımızda işlenen önemli konulardan biridir. 
Modernleşme ve eşitlikçi anlayışların doğrultusunda bu ilişkiler, süreç içinde farklı bir şekilde ele alınmıştır. 
Batı’da süreç “kutsal baba” figüründen “eşitlikçi baba” figürüne doğru ilerlerken bizde baba figürüne 
yüklenen otorite hep sürmüş ve ancak çok az sayıdaki metinde baba figüründeki otoriteyle hesaplaşma 
noktasına gelinmiştir. 

2- Batı Edebiyatından Örnekler 

Batı edebiyatından ele aldığımız örnekler klasiklerin yanı sıra  çağdaş örnekler de olacaktır. Bununla 
Batı’nın geçirdiği süreci ve değişimi küçük de olsa birkaç örnekle gözlemiş olacağız. Örneklerimiz: 

Küçük Kadınlar (Louise May Alcott) 
İnatçı Kız (Emmy Von Rhoden) 
Babam Öldüğünde Ağlamadım (İris Galey) 
Hadi Ama Baba (Christine Nöstlinger) 
İlse Evden Kaçtı (Christine Nöstlinger) 
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2-1- Dinsel metin örneği olarak “Küçük Kadınlar” 

Alcott, Küçük Kadınlar ’ında kutsal baba kız ilişkisini öne çıkarır. Döneminin dinsel ahlâk anlayışını da 
yansıtan metinde baba figürü, mutlak otorite ve aynı zamanda sevecen, kutsal bir koruyucu rolündedir. Bu 
nedenle baba, her zaman beklentileri yerine getirilmesi gereken bir varlıktır. 

...Meg, sevgiyle, "Babam askere alınamayacak kadar yaşlı sayılıyordu," dedi. "Onun bir din adamı 
olarak orduya katılması olağanüstü bir şey. Üstelik askerlik yapacak kadar da güçlü değildi." 

Jo dinledi. "Ben trampetçi olsam bile savaşa gitmeyi çok isterdim! Veya bir hemşire. O zaman babamın 
yanında olur ve ona yardım ederdim.” 

Beth sordu. "Babam ne zaman dönecek, Anneciğim!" Sesi hafifçe titriyordu.  

Amy, "Bencil bir kızım ben!" diye ağlarken buklelerinin bozulmasına aldırmadı. "İleride babamı hayal 
kırıklığına uğratmamak için daha iyi olmaya çalışacağım." 

   Meg bağırdı. "Ben de öyle! Güzelliğimi fazla düşünüyor ve çalışmaktan da nefret ediyordum. Ama 
artık değil." 

  Jo, "Ben de babamın ‘küçük kadın’ diye çağırmaktan hoşlanacağı bir hâle gelmek istiyorum," dedi. 
"Sert ve haşarı olmayacağım."  

Bayan March, Jo'nun sözlerini izleyen sessizliği neşeli bir sesle bozdu. "Küçücükken hacılar oyunu 
oynardınız, hatırlıyor musunuz? Küçük çuvalları sırtınıza bağlamam, şapkalar, sopalar ve rulo kâğıtlar 
vermem sizi çok sevindirirdi. Daha yukarı, daha yukarı çıkar ve nihayet dama erişirdiniz. Orada 
toplayabildiğiniz bütün güzel şeylerle "Kutsal şehri" kurardınız..." (Küçük Kadınlar, Alcott, s. 9) 

2-2- İnatçı Kız (Emmy Von Rhoden, 

Roman, yazıldığı dönemin (19. yüzyıl) Genç Kız Edebiyatındaki temel motifleri ve tipleri 
yansıtmaktadır. Bir genç kızın meslek eğitimine yöneltilmesi, evlenmesini engelleyecektir. Oysa bir genç 
kızın ana görevi ev kadınlığı, annelik ve eşliktir. Kadının mesleğe yönelmesi birincil önceliği alırsa aile ve 
çocuk için mutsuzluk getirecek sonuçlar doğabilir. Genç kızın yüksek nitelikler kazanması için yatılı okulda 
yetiştirilmesi, meslek sahibi ve saygın erkekler için iyi bir seçenek olmasını sağlar. 

Metnin içeriğini formüle etmek ve genç kız eğitiminin amacını belirtmek gerekirse, diyebiliriz ki burada 
amaç, toplumda egemen olan erkeğin çıkarlarına uygun bir genç kız yetiştirmektir. Genç kızın eğitim süreci, 
inatçı kız ve vahşi at terbiye etmek mantığı içersinde uyumluluk yeteneği olan, sadık ve boyun eğebilen bir 
kız oluşturmayı içerir. Döneminde sosyal statüyle sıkı bağlantıları olan yatılı okul eğitimi romanda güçlü bir 
tipikleştirmeyle yansıtılmış ve toplumsal gerçeklik şemsiyesiyle de örtülmüştür. Metnin eğlendirici 
oluşundaki amaç, kız okuyucuyu egemen toplumsal sistemin belirlenmiş rollerine götüren amacı 
perdelemektir. 

Metnin ideolojik karakteri —örtülü bir biçimde yansıtılsa da —aile ve yatılı okulun sınırlandırılmış 
eğitim alanı olduğunu ortaya koyar. Bu onu, özellikle dış sosyal gerçeklerden ve çalışma dünyasından uzak 
tutmak içindir. Cinsellik coşkulu davranışlara yönlendirilerek bastırılmıştır. Kızın 'Ben' söylemi 'İnatçı' ve 
'Kafasının dikine giden' kavramlarıyla yoğun biçimde aşağılanmıştır. Metnin yapısı ana figürle özdeşleşmeye 
götürecek biçimde düzenlenmiştir. Metne genç kızların ilgisini çekecek motifler de yerleştirilmiştir.  

2-3- Baba-Kız İlişkisinde Şiddet ve Ensest: Babam Öldüğünde Ağlamadım 

Yerli yazınımızda hiç ele alınmamış bir konu olan ensest, çeviri bir metin olarak karşımıza çıkıyor. 
İsviçre doğumlu olan yazar, babasının 9 yaşından 13 yaşına dek kendini kötüye kullanışını anlatıyor. Baba-
kız ilişkisinde, şiddetin en acı ve utanç verici olanı ensestin, bir genç kızın yaşamını ne denli etkilediğini, 
hesaplaşmanın ne denli uzun sürdüğünü anlatıyor metin. 

“Bir defasında, kendimi çok cesaretli hissediyordum, ona sormuştum: "Babacığım (çünkü onu baba 
diye çağırma iznim yoktu), niçin beni, diğer babaların sevdiği gibi, sevmiyorsun? Öyle... şey... gibi sevmek 
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değil yani?" Alaylı bir bakışla bakıyordu ve yanağındaki kasları kasılıyordu. Dizlerini birbirine vurup 
bacaklarını gererek elini pantolonunun cebine sokuyor ve konuşuyordu: "Bak ne kadar büyüyor. 
Oyuncağına bak. Bak, nasıl kıpırdıyor! O senin. Senin ona dokunmanı ve tutmanı istiyor. Elinden başka bir 
şey gelmez. Bak, oyuncağın nasıl kıpırdıyor.” 

2-4- Hadi Ama Baba 

Nöstlinger, boşanmış anne-baba çocuklarında karşılaşılan sorunları bu kitabında daha çok mizahi bir 
üslupla ele alıyor ve uzlaşma yollarını arıyor. Çoğu ayrılmanın ardından çocuklar anne ile kalırlar. Bu 
metinde de durum aynıdır. Ama annenin başka bir kente gidecek olması, kızın, zorunlu olarak babasıyla 
yaşamasını gerektirmektedir. Bu süreç, baba-kız arasındaki tanıma ve karşılıklı anlama sorununu da 
çözecektir. 

 …En içli evlat bakışıyla kararlı bir şekilde babamın gözlerine bakıp, "Sende kalamaz mıyım?" diye 
sordum. Babam, burnundaki et yüzünden rahat nefes alamayan biri gibi ağzını açtı. Öyle bir bakışı vardı ki, 
bir saniye önce aklını yitirdiği sanılabilirdi. Tam bir şapşal gibi bakıyordu. Bu nedenle ekledim: "Bebek 
değilim artık. Yani beni emzirmene, bezimi değiştirmene gerek yok; gerçekten bakımı kolay biriyim, sende 
kaldığımı fark bile edemeyeceksin!"Babam ağzını kapattı ve yeniden az çok aklı başındaymış gibi bakmaya 
başladı. Sonra boğazını temizledi ve bunun elbette prensipte mümkün olduğunu söyledi. Ama yalnızca 
prensipte!(s.24) 

2-5- Batı kültüründe değişen aile figürü: İlse Evden Kaçtı 

Batı kültüründe sanayileşme ve modernleşme sürecinin tamamlanması çekirdek ailenin gerçekleşmesini 
sağlamıştır. Günümüz sürecinde ise çekirdek aileden farklı görünümlerin ortaya çıktığını görmek 
mümkündür. Anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, boşanmalar ve yeni evlilikler ya da yeni 
birliktelikler sonucunda ikinci anne (üvey anne değil) ikinci baba (üvey baba değil) ve diğer kardeşlerden 
oluşan bir aile görünümü de doğal karşılanır olmuştur. Buna yeni anneanneler ve babaanneler ve dedeler de 
eklenmiştir. Bu durum masal figürlerine de yansıyan üvey anne ve baba figürünün kültürel ortamdan 
silinmesini ve bunun doğal karşılanır olmasını getirmiştir. 

Babamın neler söylediği duyulmuyordu. Fazla bir şey söylemediği kesindi, çünkü annem hemen 
konuşmaya başlamıştı. İlse'nin gecenin ikisinde eve geldiğini, gereksiz yere yalan söyleyip huzursuzluk 
çıkarttığını haykırıp duruyordu annem. Eğer babamda böyle davranışlara gösterecek anlayış varsa, bunların 
sorumluluğunu da üzerine almalıymış.  

Bir ara hiç konuşmadı ve birkaç kez kafasını salladı, sonunda ahizeyi İlse'ye verdi: "Al konuş bakalım 
babanla" dedi. İlse ahizeyi aldı. Telefonda babamın sesini duyabiliyordum. Çok hızlı konuşuyordu. Neler 
söylediğini anlamıyordum elbette. İlse telefonun ahizesini yalnızca birkaç saniye tuttu ve sonra elinden 
bırakıp kaçtı. Ahize yere düşmeden annem yakaladı. (s. 26–27) 

3- Türkiye’den Örnekler 

3-1-  Olumlu Baba Figürü 
8. Renk (Gülten Dayıoğlu) 
Çılgın Babam (Zeynep Cemali) 
Tomris (Nazire Kutsal)  

 3-1-1- 8. Renk’te İdeal Baba Figürü 

Dayıoğlu’nun romanında burjuva bir aileden söz edilir. Baba armatör, anne ise dünyaca ünlü bir tiyatro 
sanatçısıdır. Kızlarının ergenlik döneminde yaşadığı sorunlarla başa çıkmaya çalışırlar; ama çatışma 
yaşamayı engelleyemezler. 

"Ben bebek değilim. Ağzımı koklayamazsın. Sigara filan da içmedim. Belki içenlerden yayılan duman 
saçlarıma sindi.” 
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Holde kopan bu patırtı salonda maç izlemekte olan Akgün Beyi ayaklandırdı.  

"Ne oluyor hanımlar? Niye bağrışıyorsunuz?" 

Tiraje Hanım ağlamaklıydı.  

"Akgün, kokla şu kızın ağzını. Sigara içmiş. Bir de yalan uyduruyor. Ben bu yalanları yutmam.” 

Akgün Bey, eşine güvenirdi. Ama yine de Ela'dan yana çıkmayı yeğledi.  

"Sinirlenme Tijo. Ela'mız yalan söylemez. Partide sigara içenler olduysa...” diyordu. Ela isyan etti.  

"Evet, partide sigara içildi. Daha doğrusu sigarayı denedik. Ne var bunda? Ağzımı koklamak ne demek 
oluyor? Nerdeyse bebek gibi ağzıma biber sürmeye kalkışacaksınız. Bana böyle davranmanızı istemiyorum.” 

3-1-2- Geleneksel ve modernin harmanı: Çılgın Babam 

Zeynep Cemali, romanında kendi babasını anlatırken otoriter değil eşitlikçi, talep eden değil paylaşımcı, 
geleneklerini sürdürürken bile modern olmayı beceren bir baba tipi çiziyor. İstanbul kentinde doğmuş, 
kentliliği içine sindirmiş; ama bunun yanında geleneklerini de sürdürmeyi becerebilmiş sevgi dolu bir 
babanın sıcaklığına ve onun anısına saygı amacıyla yazılmış bir roman duruyor karşımızda. Cemali, baba 
figürünü aktarırken bu figürün yapmacık olmamasına dikkat ediyor. İnandırıcı bir baba figürüyle karşılaşıyor 
okur.  

Bu baba figürü, kızıyla kurduğu ilişkide onun kişilik gelişimine olumlu etki edecek ve bir birey olmasını 
sağlayacak davranışları öne çıkarıyor. İlişkide öne çıkarılan davranışlar kızının kendine bağımlı bir varlık 
olmasından daha çok, onun, kendi başına ayakta durmasını sağlayacak deneyimleri yaşatmak olarak 
yansıyor. Bu da birey olmanın ön koşulu olan karar verebilme yeteneğini, kendine saygıyı ve güveni 
geliştiriyor.  

"Biliyorum, emziğinden ayrılmak sana zor gelecek.” Elleri saçlarımda geziniyordu. "Sen de biliyorsun, 
onu sonsuza dek ememezsin. Bir gün fırlatıp çöpe atacaksın.” Çenemden tutarak başımı kaldırdı ve 
gözlerimin içine baktı. "Oysa, onu denizkızına armağan edebilirsin,” dedi. Denizkızı!... Emziğimi, düşlerimin 
bir numaralı arkadaşına armağan etmek!... Boynumu büktüm, "Bu olanaksız,” dedim. "O, deniz dibi 
mağarasında yaşıyor." 

"Olsun,” diye yanıtladı babam. "Sen karar verirsen, söz veriyorum; deniz dibi mağarasının kapısına 
kadar gideriz.” Kuşkuyla baktım babama. "Buralarda deniz dibi mağarası yok,” dedim. (s. 14–15) 

3-1-3- Geleneksel kent kültüründe, ailedeki modernleşme sancıları: Tomris 

Geleneksel modern anlayışta ailede babaya biçilen rol, dışarıdaki işleri başarmak ailesinin geçimini 
sağlamaktır. Buna karşılık kadına biçilen rol ise yorgun babaya sıcak ve sevgi dolu bir yuva sunabilmektir. 
Ancak bu rol dağılımı gelişen süreçte kendi iç çelişkilerini de beraberinde getirmektedir. Metinde, böyle bir 
ailede yaşanacak bir ekonomik bunalımda kadının katkı yapmak istemesine karşın buna uygun 
donanımlarının olmaması, var olan donanımların ise ancak ev kadınlığına yettiği görülmektedir. 

3-2- Feodal Baba Figürü 
Üstüme Kar Yağıyor (Pakize Özcan)  
Reyhan (Nur İçözü)  
Yeşil Kiraz (Gülten Dayıoğlu)  

3-2-1- Feodal Kültürde Baba-Kız İlişkisi 

Pakize Özcan, “Üstüme Kar Yağıyor” romanında baba-kız ilişkisine değinirken feodal kültürdeki 
babanın tartışılmaz mutlak otoritesini ve bu otoriteyi destekleyen kadın figürünü (anne) ele alıyor. Özcan 
metinde, kültürü uygulayanın her ne kadar baba olduğunu vurgulasa da kültür taşıyıcının anne olmasının da 
altını çizerek feodal kültürde kadın sorununun belirgin bir tanıklığını yapıyor.  
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Babam ayakta, bir adım ötemde öldürecek gibi bakıyor bana. Öfkeli soluğunu hissediyorum yüzümde. 
Dudakları suratıma tükürecekmiş gibi büzülmüş; kızarmış gözleri yine çukurlarına gömülmüş.  

Başımı önüme eğdim. "Buyur, baba!" dedim yavaşça.  

İşte o anda, önce sağ, sonra sol yanağımda patlayan tokatla, fırtınaya tutulmuş gibi sallandım, bir o 
yana, bir bu yana. Kulaklarım uğulduyor, başım dönüyor, yanaklarım alev alev... Zifiri karanlık bir zindana 
döndü oda. "Kız rezil, sen eceline mi susadın!? Ha, söyle bakalım bana, eceline mi susadın!? Uluorta her 
yerde mektuplaşıp fingirdeşirsin; o karı kılıklı Şakir pezevengi de gözcülük yapar size pastane köşelerinde!" 

...Annem kaptı sözü: "Hıh lafa bak, lafa! Acıyacakmışız! Acınacak neyin varmış senin? Yetim değilsin, 
öksüz değilsin... Hıh, on beş yaşındaymış! Bilen bilmeyen de yarın bir gün everecekler sanır! Evlenmek öyle 
ha deyince olacak iş mı? Bugün nişanlansan; hazırlığıydı, çeyiziydi, düğünüydü, kınasıydı, askerliğiydi 
derken, en az iki yıl geçer aradan. O zamana, kır eşek yaşına varırsın zaten! Gül zamanında kokar...” (s. 
225) 

Boş boş baktım bir süre babamın gergin yüzüne, dudağının ucundaki sigaradan yükselen dumana... 
Sonra, kendiliğinden peş peşe dökülmeye başladı sözcükler dudaklarımdan: "Her zaman kendini haklı, beni 
haksız görüyorsun, baba. Anlamıyorsun beni. Ne olursun, bir kerecik kızmadan dinle. Ben on beş yaşındayım 
daha, hiç acımıyor musun bana? Evlenmek istemiyorum, okumak istiyorum! Dünyada en çok istediğim şey 
bu!" Gözlerime doluveren yaşları elimin tersiyle silip, yalvaran gözlerle babama baktım.  

 "Demek, okumak istiyorsun ha?" dedi babam alaylı alaylı.  

Hıçkırıklar arasında, "Evet,” diye karşılık verdim.  

"Hangi yüzle?" diye bağırdı.  

3-2-2- Kentte sürdürülen feodal kültür ve baba otoritesi: Reyhan  

Nur İçözü, kentte yaşayan; ancak hâlâ feodal geleneklerini sürdüren bir ailede mutlak baba otoritesinin 
varlığının tanıklığını yapıyor. Bu otoriter ilişkide, karar verici konumunda her zaman baba bulunuyor. Bu 
otoritenin kararlarının sorgulanması, karşı çıkılması söz konusu değil. Bunun yanında kent kültürüyle ilişki 
içinde bulunan ve kültürel değişime daha yakın duran kadın, etkilendiği kültüre dönük yaşam olanaklarını da 
araştırıyor. Annenin, çalışmaya gittiği evlerden getirdiği masa ve sandalyeler öncelikle yeme kültüründe 
değişimlerin varlığını ortaya koyuyor. Yine de feodal kültürden gelen annenin, baba ve koca otoritesinin 
saygınlığını vurguladığı bölümler kadının kültürel taşıyıcılık rolüne işaret ediyor.  

Hemen koşup babasının terliklerini verdi. Sonra da elini yüzünü yıkarken yanında durup peşkirini tuttu. 
Annesi her zaman, “Kadın kısmı, babasına, kocasına hürmet etmeli,” diyordu. Reyhan, özellikle bu gece her 
zamankinden daha dikkatli davranması gerektiğini biliyordu. 

Yemekleri bitip de sıra kahve içmeye gelince, Reyhan da konuşma saatinin geldiğine karar verdi. 
Babası kahvesini içtikten sonra biriki el tavla oynamak için sokağın başındaki kahveye giderdi. Reyhan acele 
etmeliydi. 

“Baba… Bir şey söyleyeceğim,” diye söze başladı. 

Onun böyle doğrudan konuşmaya başlaması ortada önemli bir konu olduğunu gösteriyordu. Babası 
kaşların çatıp, “Söyle bakalım,” dedi. “Yoksa kötü bir not mu aldın?” 

Reyhan sıkıntıyla ellerini ovuşturup, “Tam tersi,” dedi. “Bugün Hasan Bey bize parasız yatılı okul 
sınavlarından söz etti. Özellikle benim başaracağımdan eminmiş.” 

Tam da Reyhan’ın tahmin ettiği gibi öfkeyle ayağa fırladı babası. 

“Daha neler! Bir de yatılı okul mu çıkarıyorsun başımıza? Unut bu hayalleri! Kız kısmının öyle 
okullarda işi yok!”  
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Annesi de kızının bu cesareti karşısında irkilmişti. Yine de kocasını yumuşatmak için, “Kızma bey,” diye 
kekeledi. “Çocuk işte… Heves etmiş.” 

“Kız haklı! Ben çalıştım da ne oldu? Şimdi temizliğe gittiğim evlerin çoğunda benim yaşımda hanımlar 
var. Okumuş, iyi meslek sahibi olmuşlar. Evlenip çoluk çocuğum olunca da bir şey değişmeyecek. Yine bu 
mahallede oturup yine yaşıtlarımın evlerine temizliğe gideceğim. Ya sen anne? Daha kaç yıl el kapılarında 
çalışıp para kazanacağını sanıyorsun? Bırakın da Reyhan okusun.” 

Reyhan ilk kez ablasından böylesine bir dostluk görüyordu. Koşup boynuna sarıldı. Ablası da onu 
sımsıkı kucaklayıp, “Korkma,” dedi. “Ben de babamla konuşurum. Okuyabildiğin kadar oku. Benim hatama 
düşme.” (s.31–33) 

3-3- Genç Kız ve Şiddet 

Takma Adı Gagalı (Ayfer Gürdal Ünal)  

Sırmalı Sandaletler (Nazire Kutsal)  

3-3-1- Baba Şiddeti, Kaybolan Çocukluk: Sırmalı Sandaletler 

Nazire Kutsal, metninde, göçle gelen ve varoş semtinde yaşayan bir ailede, baba ve aile ilişkisine 
tanıklık yapar. Varoş kültüründe, meslek ve eğitim açısından kentleşme sürecine katılamamış, yani üretim 
sürecine katkı yapabileceği bir mesleği olmayan erkek, feodal üretim ilişkilerinde kendi yeteneklerine uygun 
olan işleri kent kültüründe bulamaması nedeniyle, kadının kazandığı paraya bağımlıdır.  

Ekonomik açıdan iktidarını kaybeden erkek, evdeki iktidarını sürdürebilmek için şiddeti çözüm olarak 
kullanmakta, dış dünyadaki şiddetin aileyi etkilemesini istemeyen kadın ise içerdeki bu şiddete boyun eğer 
görünmektedir. Ancak bu kabulleniş, kimi zaman ailenin çöküşünün de nedeni olabilmektedir. Metinde de 
bu çöküş, babanın kızını pazarlaması, annenin ölümü ve genç kızın intihar girişimi ile gösterilir.  

3-3-2- Baba Şiddeti ve Kişilik Bozukluğu: Takma Adı Gagalı 

Alkolik ve kendi kişiliğini oluşturamamış bir babanın, aile içinde uyguladığı şiddetin, genç kız üzerinde 
oluşturduğu kişilik bozukluklarını anlatıyor Ünal bu metninde. Okul içinde arkadaşlarını sürekli aşağılayan 
ve kıskanç bir yapısı olan Sema’nın, bu davranışlarının ardında yatan neden onun sürekli yaşadığı şiddettir. 

3-4- Edilgen Baba Figürü: İki Genç Kızın Romanı (Perihan Mağden) 

Buluğ çağı sorunlarından biri olan aileyle çatışma, kimi zaman onlardan nefret etme ilk başlarda 
doğalmış gibi düşünülür ve bunun süreç içinde atlatılacağı beklenir; ancak Behiye’nin ailesinden ve çevreden 
nefreti, utancı, hatta iğrenmesi aşılabilecek bir bunalım döneminin ötesinde, hastalıklı bir ruh hâlini yansıtır.  

Behiye’nin sınıfsal konumundan nefret ettiği, sınıf atlama sevdasında olduğu ve bu sevdayı 
gerçekleştirmek için her ödünü verebildiği metnin akışı içinde ortaya çıkar. Bu da onun kişilik bozukluğunu 
belirginleştirir. Ancak bunu yazarın metnin içinde doğrudan bir yaklaşımı olarak görmeyiz; tam aksine yazar, 
postmodern bir yaklaşımla sınıfsallığı görmezden gelir. Bu anlayışı sembolize eden, tüm sınıfların 
harmanlandığı görüntüsünün ortaya çıktığı Akmerkez metnin içinde, sınıf atlayarak -en azından bir süreliğine 
- mutluluk arayışındaki küçük insanların basit görüntülerinin yansıdığı bir yer olarak belirlenir.  

Tüm bunların yanında, Behiye’nin evde bir iktidar olduğu da metinde yansıtılır. Annesine dilediği gibi 
bağırır, erkek kardeşiyle çatışır. Babası ise ona karşı oldukça yumuşaktır. Behiye’nin dilediği zaman evden 
rahatlıkla uzaklaşabildiği, belirgin bir baskı ile karşılaşmadığı açıktır. Ancak tüm bunlara karşın Behiye’nin 
erkeklere duyduğu tepkiyi ve onları öldürebilecek denli yoğun nefreti açıklamak oldukça güç.  

3-5- Küçük Burjuva ve Boşanmış Ailede Baba-Kız ilişkisi 

Yerli yazınımızda son dönemde psikolojik çerçevede ele alınmaya başlanan bir sorun: Boşanmış aileler 
ve çocuklarıyla ilişkileri. Bu noktada üç önemli metin var elimizde. 
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Yalnızlık (Halide Eşber) 
Eylülde Aşklar (Mine Soysal) 
Derinlerde Fırtına (Zeynep Temüroğlu) 

3-5-1- Yalnızlık (Halide Eşber) 

Halide Eşber, boşanmış ailedeki genç kızın babasıyla ilişkisini anlatırken boşanmanın ardından yeniden 
kurulamayacak bir ilişkiye değiniyor. Öncesinde de mesafeli olarak sürdürülen ve iletişimin olmadığı −ya da 
kurulamadığı −ailelerde boşanmanın ardından baba-kız ilişkisi de salt ekonomik zorunluluklar nedeniyle 
sürdürülen ilişkilere dönüşüyor.  

  “Babam oraya döndü, bu kez temelli döndü. Bir daha da geleceğini sanmıyorum. Bizim aile dağıldı 
yani. Şu anda radyoda gitarla bir melodi çalıyor.  

    Bugün babam bana; “Sigara içiyor musun?” diye sordu. Sonra da içmememi, cildimin bozulacağını 
söyledi. “ 

3-5-2- Eylülde Aşklar 

Mine Soysal, boşanma sonucunda terk edildiği duygusuna kapılan genç kızın, babasıyla ilişkilerinin 
düzelmesi için anneye düşen role de değiniyor kitabında. Boşandığı eşiyle dostluğunu sürdürebilen, hatta 
yeni evliliğiyle ilgili dertlerini bile dinleyebilen bir anneye genç kızın tepkisi şöyle yansıyor:  

... "Bu adamın yeni karısıyla ilgili sorunlarını neden dinliyorsun, anne? Deli misin sen? Bırak, ne hâli 
varsa görsün!" 

Annemin gözlerindeki lacivert parıltılar hışımla kabarırken, Nisan araya girdi.  
"E, Eylül kızım!" 
 Ancak, Nisan'ın azarlayan sesini duyduğumda iş işten geçmişti. Utanmadım desem, yalan olur. 

Utandım, ama ağzımdan çıkan çıkmıştı bir kez.  
"Özür dilerim, anne. Ama bu kadarını da anlayamıyorum artık. Seni ne sanıyor bu adam? Neden bu 

kadar üstüne geliyor hâlâ?" 
   "O adam senin baban, Eylül. Sana ve ablana adınızı veren insan. Doğru konuş!"  

3-5-3- Derinlerde Fırtına 

Romanda hafta sonları yasa zoruyla gidilen baba evindeki duygulardan da söz edilir. Baba yeni eşi ile 
çocukları arasındaki dengeyi tam oluşturamadığı için güçlükler yaşamaktadır. Bu da kendi çocukları ile olan 
ilişkisini olumsuz etkiler.  

    …Oktay’ın oturduğu bahçe içindeki villâ çok güzeldi. Ayla kendi babasından kalan bu evden başka 
hiçbir yerde oturamayacağını söyleyince, Oktay da onun evinde kalmaya razı olmuştu. Büyük, demir bir 
kapıyı geçtikten sonra bahçeye giriliyordu. Duvarlarla çevrili olan bu bahçe, birbirinden güzel çiçeklerle 
bezenmişti. Köşelere dikilmiş büyük ağaçlar, yaz sıcağında serinlemek için birebirdi. İki katlı evin her köşesi 
düşünülerek, özenle yapılmıştı. Ancak Ece ve Ezgi buraya geldiklerinde, kendilerini hiç de evlerinde gibi 
hissetmiyorlardı. Oktay bunun farkında olmasına rağmen, durumu iyileştirmek için herhangi bir çaba 
göstermiyordu. Kızların hafta sonu onlarda kalmasından çok memnun olduğunu söylüyor, ama iki gün 
boyunca ne onlarla bir yere gidiyor, ne de oturup sohbet ediyordu. Genelde Ece ve Ezgi televizyon 
izlerlerken, Ayla kitap okuyor, Oktay da bilgisayarının başında oturup, işlerini yapıyordu.  

4- Sonuç 

18. yüzyılda endüstriyel gelişmeler, kentte yaşayan endüstriyel toplumda büyük ailelerin 
parçalanmasına ve modern çekirdek ailelerin oluşmasına yol açmıştır. Bu toplum yapısında baba işe giden 
olurken ve toplumsal açıdan dış ilişkileri yüklenirken anneye onun bu sorunlardan kurtulup dinlenebileceği 
sıcak bir yuva hazırlamak rolü düşmüştür.  
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Dinsel geleneklere uygun olması dolayısıyla meşruluk kazanan bu rol paylaşımı, Genç Kız Edebiyatında 
da yerini almıştır.  

Baba akılcı ve nesnel davranırken anne duygusaldır ve bu nedenle içerdeki aile sorunlarını üstlenir. 
Batı’da 18. ve 19. yüzyılda egemen olan bu anlayış 20. yüzyılın ortalarından itibaren eşitlikçi bir anlayışa 
yerini bırakmıştır.  

80’ler sonrası yazılan kitaplarda ise çok farklı anlayışların yer aldığını görürüz. Ele aldığımız konular 
bağlamında baba figürü, ağırlıklı olarak baskın figür olarak çizilmiştir. Feodal, gelenekçi modern, modern 
anlayışı yansıtan figürler bu kitaplarda yerini almıştır.  

Tarihsel çizgide baktığımızda, çeviri kitaplarda değişen baba figürünü görmek olanaklıdır. Küçük 
Kadınlar’da dinsel yönü ağır basan kutsal baba figürü öne çıkarken İnatçı Kız’da modern duygusal baba 
figürü çizilir ve kutsal baba figürü rahibe verilmiştir. Nöstlinger, Hadi Ama Baba kitabındaki baba figürü 
kutsallıktan uzak, eşitlikçi bir tavırla yansıtmıştır; bu, iletişim kurulabilen, eleştirilebilen bir figürdür.  

Yerli yazınımıza baktığımızda geleneksel baba figürünün en çok yansıyan figür olduğunu görürüz. 
Burada göze çarpan nokta, feodal ilişkileri yansıtan yazarların baba figürüne çok daha eleştirel yaklaşmasına 
karşın; modern ilişkileri aktaran yazarların, sundukları figürü, 18. ve 19. yüzyıl Batı Genç Kız 
Edebiyatındaki baba figürünün taşıdığı rollerle donatmalarıdır. Pakize Özcan, Üstüme Kar Yağıyor’ da 
feodal babayı baskıcı, şiddet yanlısı ve kadın özgürlüğüne karşı olarak çizerken; Nur İçözü, Reyhan’da 
feodal güçlerini yitirmemeye çalışan otoriter baba figürüne zafer kazandırmaz: Reyhan, babasının 
engellemelerine karşın doktor olur. Gülten Dayıoğlu’nun Yeşil Kiraz’daki baba figürü feodaldir; ancak 
kentleşme, onun feodal yeteneklerini törpülemiştir.  

Halide Eşber’in Yalnızlık’taki baba figürü de uzak duran bir babadır. Nazire Kutsal, Tomris’te 
geleneksel baba figürünü olumlu yönleri ile ele alır. Benzer geleneksel baba figürü olarak Zeynep Cemali’nin 
Çılgın Babam’da anlattığı idealleştirilmiş sevgi dolu figürü gösterebiliriz. Mine Soysal’ın Eylül’de Aşklar’da 
ve Zeynep Temüroğlu’nun Derinlerde Fırtına’da çizdiği figürler çağdaş bir görünümdedir; ancak geleneksel 
ile modern arasında gelgitler yaşamaktadırlar. 
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FAKİR BAYKURT’UN ÇOCUK KİTAPLARININ İÇERİK, DİL-ANLATIM 
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi 

 

Burdur- Akçaköy doğumlu olan yazar Fakir Baykurt (1929-1999) , 1943-1948 tarihleri arasında Isparta 
Gönen Köy Enstitüsü’nde, daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nde (1953-1955) eğitim 
almıştır. 1950’li yıllarda yazdığı kısa öykülerle  yazın dünyasına giren yazarın yazın uğraşı ölümüne kadar 
sürmüştür. Türk yazınına roman, öykü ve şiir türünde birçok eser kazandıran yazarın çocuk yazınına da 
katkıları olmuştur. 

Bu araştırmanın amacı, kırk bir yıl  öğretmenlik yapmış, çocuğu ve çocuk gerçekliğini iyi tanıyan 
eğitimci-yazar Fakir Baykurt’un çocuklara yönelik yazdığı   Topal Arkadaş (1964), Sarı Köpek (1964), 
Sakarca (1975)  ve Yandım Ali (1979) kitaplarının içerik özellikleri, dil-anlatım örüntüsü ve taşıdığı eğitsel 
iletiler yönünden incelenmesidir. Bu bilgiler ışığında, yazarın genel sanat anlayışı içerisindeki amacını ne 
ölçüde çocuk gerçekliğine yansıtabildiği sorusuna da yanıt  aranmıştır.  

Gerçeği  toplumculuk açısından veren sanat yolu olarak tanımlanabilecek (Oktay, 1986) toplumcu 
gerçekçilik çizgisi içerisinde değerlendirilen ve eserlerini toplumcu sanat anlayışıyla oluşturan eğitimci-
yazar Fakir Baykurt’un son romanı, Ürgüplü kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’ün yaşamını anlattığı “Eşekli 
Kütüphaneci” dir. Mustafa Güzelgöz’ün kitap sevgisi şu sözlerle yansır romana: “ Kitap sevgisi diye bir 
sevgi vardır sanırım. Ana sevgisi, kardeş sevgisi, yar sevgisi gibi bir sevgi. Bu sevgi insanın içinde doğuştan 
mıdır? Yoksa sonradan mı uyanır? Bunu bilmiyorum. Daha doğrusu ben şöyle inanıyorum: Kitap sevgisi de 
bütün öbür sevgiler gibi doğuştan vardır, ama uyuyordur. Onun zamanı gelince uyandırılması gerekir.” 
(Baykurt, 2003:42).  Çocuk gerçekliğine uygun hazırlanmış,  yazınsal değeri yüksek  çocuk kitapları,  roman 
kahramanının  belirttiği  ve her insanın içinde bulunduğuna inandığı  okuma sevgisini, kitap sevgisini 
uyandırmada en etkili araçlardır. 

Okuma eyleminin gücüne inanan ve 1950’li yıllarda yazdığı kısa öykülerle  yazın dünyasına giren 
Baykurt, yazın uğraşı süresince oluşturduğu sayısı yetmişe yakın kitabıyla halkı eğitmek ve aydınlatmak 
istemiştir. Türk yazınına roman, öykü ve şiir türünde birçok eser kazandıran  yazar, çocuk yazınının da 
taşıdığı öneme ve gerekliliğine  inanır. Yazara göre çocuk yayınlarının amacı, çocukları okumaya alıştırmak, 
onlara kitabı sevdirmek, giderek ileride okuyan, yazan, düşünen, konuşan, eleştiren, eleştiriye açık ve 
düşüncesini savunan “kültür insanı” olmasında yardımcı olmaktır (Baykurt, 1977:7).  

Fakir Baykurt ‘a göre (1977:6)  çocuk yazını, öncelikle bilgi veren, çocuğa şu ya da bu yöndeki 
görüşlerin erkenden benimsetilmesine yarayan bir araç değildir. Ruhbilimin, eğitbiliminin ortaya koyduğu 
yeni bilgilere göre çocuk, doğduğu andan başlayarak gelişen, kendine göre duyarlı, devingen bir 
varlıktır.Yazar için çocuk, küçük insan ya da yarınki insanın boş bir kalıbı değildir; algı gücü sınırlı, 
deneyleri, duyarlığı, istekleri genellikle yetişkinlerden farklı bir yaratıktır. Onu ne “küçüktür” diye 
büyüklerden aşağı bir noktaya yerleştirip “ masal bebesi” olarak görmeli ne de olduğundan fazla abartıp 
büyüğe verilen her kitabı  ona vermeliyiz. “Nasıl çocuklar için ayrı bir gökyüzü, ayrı bir deniz yoksa, ayrı bir 
çocuk edebiyatı  da olamaz!”  deyip konuyu yadsımamak gerekir. Algı gücü ve deney birikimi yetişkinlerden 
farklı olduğu için çocuk edebiyatı ve yayınlarına gereksinme vardır . 
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Bu araştırmanın amacı, eğitimci-yazar Fakir Baykurt’un çocuklara yönelik yazdığı Topal Arkadaş 
(1964), Ağaç Dede (1964), Sümüklü Hanım (1964), Deli Osman’ın İşleri (1964), Sarı Köpek (1964), Sakarca 
(1975)  ve Yandım Ali (1979) kitaplarının içerik özellikleri (konu ve karakterler), dil-anlatım örüntüsü ve 
taşıdığı eğitsel iletiler yönünden incelenmesidir. Bu bilgiler ışığında, yazarın genel sanat anlayışı içerisindeki 
amacını ne ölçüde çocuk gerçekliğine yansıtabildiği sorusuna da yanıt aranacaktır.  

Yazarın ilk çocuk kitabı, 1963 yılında Amarika’da, Indiana Üniversitesi’nde eğitim alırken yazmış 
olduğu “Topal Arkadaş” adlı kitaptır. 1964’de Türkiye’de de İmece yayınları tarafından basılan kitabın 
Türkçe baskısına ulaşılamadığı için kitap İngilizce baskısı esas alınarak incelenmiştir. Topal Arkadaş, küçük 
bir köylü çocuğu olan Nuri ile ön ayaklarından biri yaralanan ve  bu nedenle iyi yürüyemeyen bir ayının 
karşılıklı yardımlaşmaya dayalı öyküsünü anlatır. 7-8 yaş grubuna seslenen kitapta, öykü kişileri Nuri ve 
yaralı ayı yazar tarafından açık karakterler olarak  çizilirken  Nuri’nin babası Uzun Osman  kapalı bir 
karakter olarak öyküye yansır. Başkalarına kim ya da ne olduğuna bakmadan yardım etmenin önemini 
yansıtan kitap aynı zamanda yapılan hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağı iletisini de aktarır okura.  

TÖB’nın özel olarak ilköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik  hazırlattığı yayınlar arasında 
çıkan  Ağaç Dede (1964), ağaç sevgisini  anlatan bir öyküye yaslanır. Köyde çobanlık yapan  ve ağaçlara 
zarar veren köy çocuğu Boz Ömer, sele kapılıp gitmekten daha önce kesmek için uğraştığı bir çam ağacı 
sayesinde kurtulur. Bu olay Ömer’de büyük  bir değişime ve bilinç gelişimine neden olur. Köyün diğer 
çocuklarıyla beraber  artık ağaç kesmeyi bırakıp “ bağa bahçeye, ev önlerine, su kıyılarına, yola bele” ağaç 
dikmeye başlarlar (s.26). Bu yönüyle Boz Ömer  geliştirilmiş, devingen bir karakterdir. Ağaç Dede, yapısal 
anlamda çok da başarılı olmayan bir çocuk kitabıdır. Kitabın  öğretici ve belletici yönü ön plândadır. 
Özellikle 25 ve 26. sayfalarla  her yere ağaç dikmenin önemi aynı sözcüklerle yinelenerek yansıtılır. Yazar, 
geleceğin yetişkinleri olan  çocuklara,  köylerde önemli bir sorun olarak görülen ağaç kesmenin  zararlarını 
ve bunun yanında ağaç dikmenin önemini  belletmek ister.  

Sümüklü Hanım ve Deli Osman’ın işleri (1964) aynı kitapta yer alan iki masaldır. Sümüklü Hanım, 
kocası  kıtlıkta ölen bir sümüklü böceğin kendine yeni eş arayışlarını anlatan bir halk masalıdır. Sümüklü 
Hanım, masal boyunca kendine uygun bir eş bulmak için bütün zorluklara katlanır ve sonunda amacına 
ulaşır. Kendine eş olarak seçtiği fareyle “ne muratları varsa görürler” (s.9). Kitap, amacımıza ulaşmak için 
karşımıza çıkan zorluklarla savaşmalıyız iletisini yansıtır. Aynı kitapta yer alan Deli Osman’ın işleri  
“Kahraman Küçük Terzi”  masalına çok benzer. Bir  “şaplak”ta ekmek teknesine doluşan sineklerden otuz 
beşini öldüren Deli Osman kendini kahraman ilan eder. Şansının da yardımıyla masalın sonunda padişahın 
kızıyla evlenir. Her iki masal da masal dilinin zengin anlatım olanaklarını yansıtır.  Masalların başlarındaki  
döşeme bölümleri  eğlendirici özellikler taşır: “Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bizim horoz 
yumurtlamış yüz yıllık saman içinde. Ak inek kara süt verirken, kara dana ak buzağı doğururken, ben Adem 
Baba’nın tenceresini devirirken, Havva Ana’nın ayağı kaymış. Havva ana arka üstü yatıp yıldızları saymış. 
Sonra konu komşuyu başına toplamış. Sümüklü Böceğin geçen yıl kıtlıkta ölen kocasının cenaze namazını 
kılmaya başlamışlar.” (Sümüklü Hanım 3). 

Yazarın 1964 yılında çıkan bir diğer çocuk kitabı Sarı Köpek’ tir. Sarı Köpek’in içinde farklı yaş 
gruplarına seslenen yedi öykü bulunmaktadır. Bu yönüyle kitap belirli bir yaş grubuna seslenme 
bütünselliğini üzerinde taşımamaktadır. Kitaba adını veren Sarı Köpek  8-9 yaş  grubuna uygunken aynı 
kitapta yer alan Muslukçu, Diro, Şişman Dondurmacı, Sıradakiler, Yitik Kız ve Gönül Ustası daha üst yaş 
grubu çocuklara seslenmektedir. Özellikle, insanların artık ustalığa değil reklama  yöneldiğini , uzun ve 
zahmetli bir süreç sonunda elde edilen ustalığın günümüzde geçerli  akçe olmadığı görüşünü yansıtan 
“Şişman Dondurmacı” ve insanlar zor koşullar içerisinde yeni beceriler edinebilir ve her şey göründüğü 
kadar kötü değildir yargısını yansıtan “Diro” öykülerinde iletiler oldukça kapalıdır ve bir çocuğun bu iletileri  
anlaması ya da sezinleyebilmesi zordur. Bununla beraber  kimseyi görünüşüne göre değerlendirmemeliyiz 
iletisini yansıtan “Muslukçu”,  haksızlığa karşı çıkma bilincini yansıtan “Sıradakiler” ve alçakgönüllülüğün 
önemli bir erdem olduğu ve paranın her şey olmadığı yargısını taşıyan “Gönül Ustası” kitapta yer alan diğer 
öykülerdir. Yoksulluğun ve  parasızlığın getirdiği sıkıntılar ile  yaşam koşullarının zorluğu kitapta yer alan 
öykülerin ortak iletileridir.   

Kitaba adını veren Sarı Köpek, okula yeni başlayan ve  hayvanları çok seven Abdican’ın öyküsüdür. 
Bütün köpekleri  kendi köpekleri kadar uysal zanneden  Abdi, okula giderken karşılaştığı yabancı bir 
köpekle, Sarı Köpek’le  oynamaya kalkışınca başına olmadık işler gelir. Tanımadığımız, yabancısı 
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olduğumuz hayvanlardan uzak durmamız gerektiğini salık veren öykü, aynı zamanda köy koşullarında okula 
gitmenin ne kadar zor olduğunu da yansıtır. Abdi, küçücük yaşına rağmen köye bir saat uzaklıktaki bir başka 
köyün okuluna gitmek zorundadır.  

Fakir Baykurt’un çocuk kitaplarının içinde belki de en başarılıları Sakarca (1975) ve Yandım  Ali 
(1979)’ dir. Sakarca,  bir başkaldırının ve hak aramanın; cesaretin ve kahramanlığın masalıdır. 1977 yılında 
yapılan Demokratik Kültür Kurultayı’nda  çocuk yazınının niteliklerinin ne olması gerektiğini şu sözleriyle 
yansıtır Baykurt: ” ……; ülkemizin ve dünyamızın taşıdığı kötülüklerden arındırılması, değiştirilmesi 
bilincini uyandırıcı, çalışmayı, emeği ve değer üreten insanı sevdirici, bağımsızlık savaşlarında halkın 
yenilmezliğini kanıtlayıcı, daha iyi bir dünya için savaşım azmini artırıcı, barışcı demokrasiden, eşitlikten, 
özgürlükten yana  çocuk yazını yapıtlarının, her evredeki çocukların yaşına, duyarlığına, algı ve düşgücüne 
uygun olarak yazılması, sanatçının kendine seçtiği yola aykırı değil, o yola uygun çalışmalardır.” (Baykurt, 
1977:8) Sakarca, yazarın bu düşüncelerinin somutlandığı bir masaldır.  

Masalda anlatılan olaylar baskı ve kıyım yoluyla bir düzen oluşturan Kabza Bey tarafından yönetilen bir 
ülkede geçer. Ülkenin yoksul bir köyünde yaşayan, gözleri görmeyen, yoksulun yoksulu  bir karı kocanın  
sahip oldukları tek şey olan yetenekli değirmenin Kabza Bey tarafından alınması olayların başlangıcını 
oluşturur. Bu büyük bir haksızlıktır ve bu haksızlığa kimse karşı çıkmaz. Bir tek, yapılan haksızlıkları 
görmezden gelmenin başka haksızlıklara da neden olacağını düşünen  horoz Sakarca  buna karşı çıkar. 
Sakarca, çevresindeki herkesi buna karşı çıkmaya çağırır; ama  kimseyi ‘uyandıramaz’. Sonunda tek başına 
çıkar  hak arama yoluna. Yolda edindiği arkadaşları  tilki, kurt  ve ırmağın yardımlarıyla değirmeni Kabza 
Bey’in elinden almayı başarır; ama canından  da olur. Haksızlıklara karşı başkaldırmanın gerekliliği, bireyin 
yalnızca kendine yapılan haksızlıklara karşı değil, başkalarına karşı yapılan haksızlıklara karşı da duyarlı 
olması gerektiği, birlikteliğin, dayanışmanın ve işbirliğinin önemi  Sakarca’nın iletileri arasındadır. Sakarca  
“Tek dur, tek duranın teknesi devrilmez.” (s.54) diyenlere cesareti, kararlılığı  ve zekasıyla örnek olur. Açık, 
geliştirilmiş bir karakterdir Sakarca.  Masalda kapalı karakter olarak çizilen tilki, kurt ve ırmak, Sakarca’nın 
cesaretinin ve kararlılığının öne çıkarılmasına  yardımcı olurlar. Diğer yandan  masalın bir diğer kapalı 
karakteri de Kabza Bey’dir. Sakarca’nın tersine, baskıcı ve bencil bir yönetici olarak çıkar okurun karşısına. 
Masalın sonunda tüm kötüler gibi cezasını bulur. 

Yandım Ali (1979) yazarın çocukluk anılarına yaslanarak aktardığı bir  arkadaşlık romanıdır. Romanda 
geçen olaylar 6-7 yaşlarındaki Tahir’in  gözünden yansıtılır. Babasının, diğer köylülere kıraç toprakta bile 
kavun karpuz  yetiştirilebileceğini  kanıtlamak için ektiği bostana bekçi olan Tahir’le askerden yeni gelmiş  
çoban Ali ‘nin arkadaşlığı ekseninde gelişir roman. Yoksulluğun insanların isteklerine ulaşmalarında önemli 
bir engel olduğu ve arkadaşlıkta paylaşmanın önemi romanın önemli iletileridir.  

Yandım Ali, dil ve anlatım örüntüsüyle yazarın diğer çocuk kitaplarından farklıdır. Yazar romanda yerel 
dil kullanımlarından oldukça fazla yararlanır. Yaba, sinerli, emmen, ümüs; diydirmek, tingoz, köken, yönet, 
akçakatık, bıcımık, taklaşmak, kirman, en, çalık, şirinlemek , gözünün çayırını açmak, yönet yönet bakmak, 
yaz var kış var ivecek ne işin var, yazın başı pişmeyenin, kışın aşı pişmez, …bu kullanımlara örnek olarak 
verilebilir. Bu sözcüklerin çoğu anlatı içinde açıklamalarıyla verilirken bazılarının da anlamlarını 
kullanıldıkları bağlamdan çıkarmak olasıdır. Yazar kitabın sonunda bu sözcüklerin anlamlarının yer aldığı 
bir sözlük vererek  okurun işini kolaylaştırmıştır. Yazarın bu romanda kullandığı dil örüntüsü, yetişkinler 
için yazdığı diğer romanlarındaki dil tutumuyla örtüşür. Yazar bu sözcükleri kullanarak çocuk okuru, belki 
de hiç karşılaşmadığı; ama Türkçenin zengin anlatım olanaklarını yansıtan söz değerleriyle tanıştırır. 
Bununla birlikte yazar hem Sakarca hem de Yandım Ali romanlarında deyim, atasözü, kalıp söz ve 
ikilemelerden de yararlanarak anlatı dilini konuşma diline yaklaştırmıştır. Bu kullanımlar sözvarlığını 
yansıtan öğeler olmaları bakımından aynı zamanda  çocuğun anadili edinimi sürecine de katkı sağlayacaktır.  

Baykurt dil devriminden yana bir yazardır. Bunu çocuk kitaplarına da yansıtmıştır. İşgören (hademe), 
bakım yeri (poliklinik), onarımcı (tamirci), doyumevi (lokanta), sevi (aşk), aşevi (mutfak)…. gibi  pek çok 
sözcüğü hem anlatıcı yazar olarak kendisi hem de roman kişileri kullanır. Böylece yazar, dil kullanımlarında   
roman kişilerini  kendi bilinç ve bilgililik  düzeyine çıkarır. 

Yazarın yukarıda değindiğimiz  çocuk kitaplarının yanında,   Deli Dana (1963), Küçük Köprü (1964), 
Sınır Kavgası (1964), Ateş Ali (1981) ve  Bayram Geldi Bayram (1999) adlı çocuk kitapları da 
bulunmaktadır. Bu kitaplar yardımcı okuma kitabı niteliğinde oldukları için çalışma kapsamına 
alınmamışlardır. 
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Sonuç olarak Baykurt’un çocuk kitapları - özellikle Sakarca ve Yandım Ali - gerek iletileri, gerek  ele 
aldıkları konular, gerekse dil ve anlatım özellikleri yönünden Türk çocuk yazını içinde  değerlendirilebilecek 
yapıtlardandır. Kendi de eğitimci olan yazar, yetişkinlere yönelik eserlerine yansıttığı düşüncelerini çocuk 
romanlarına da taşımıştır. Birlikteliğin ve işbirliğinin önemi; haksızlıklar karşısında başkaldırı  ve hak 
arayışı; yoksulluğun ve parasızlığın neden olduğu çıkmazlar; arkadaşlığın ve paylaşmanın  önemi çocuk 
algısına ve duyarlığına uygun bir şekilde kitaplarda işlenmiştir.Yandım Ali’nin önsözünde yansıttığı; “ 
Çocukluk yalnızca büyüklerin anılarında kalmış sekiz on yıl değildir; yaşamın çok daha değerli, temel 
bölümüdür. Ama insanlar büyüdü mü, çocukluğu ciddiye almaz. Çok şükür ben onlardan olmadım. Bir 
bakıma her zaman çocuk oldum. Bir yanım hep çocuk kaldı: özüm! Bu nedenle yaşamım umduğumdan güzel 
oldu .“ sözleriyle yazar  çocukluk döneminin birey için ne kadar önemli ve kritik bir dönem olduğunun da 
altını çizer. Düşünen, eleştiren, sorgulayan bireylerin yetiştirilebilmesinde bu dönemin ve bu dönemde 
kullanılacak olan çocuk kitaplarının niteliğinin taşıdığı önem açıktır. 
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Değerli  Konuklar, 

Öncelikle başta  Prof. Dr. Sedat Sever hocam olmak üzere  sempozyumu düzenlemede emeği geçen 
herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Çocuk ve Gençlik Edebiyatına gönül verenler bu emekleri kesinlikle 
unutmayacaktır.  

Ayrıca bu satırları sizlere okuyan değerli meslektaşıma da zahmetleri için çok teşekkür ediyorum.  

Birleşmiş Milletler 1985 yılını Uluslararası Gençlik Yılı ilan etmiş ve yine o yıl ülkemizde Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinatörlüğünde gençlerle ilgili birçok toplantı, sempozyum, sosyal, 
kültürel ve  sportif alanlarda  faaliyetler düzenlenmişti. Ben de Ankara Alman Kültür Merkezinde bu 
faaliyetler alanında olmasa da  “Gençlik Edebiyatı nedir?; Türkiye’de Gençlik Edebiyatı “başlıklı  bir 
konuşma yapmıştım. Aralarında yazar ve eğitimcilerin de bulunduğu dinleyici kitlesinin bu konu hakkındaki 
düşüncelerime ve söylediklerime heyecanlı bir biçimde karşı çıkışlarını hâlâ çok iyi hatırlıyorum. 

Bugün olduğu gibi o yıllarda da “Edebiyat edebiyattır, çocuğa, gence ve yetişkine göre edebiyat olmaz.” 
diye düşünenlerin ya da çocuk edebiyatını bir dereceye kadar kabullenenlerin bir de gençlik edebiyatının 
varlığını kabul etmeleri hatta adını bile duymaları bile imkânsızdı nerdeyse.  

O yıllar yaptığım araştırmalarımın sonucu ülkemizde yurt dışında kullanıldığı anlamda, gençlik 
edebiyatı alanında bilinçli bir biçimde yazılmış ne bir kitaba ne de - çocuk ve gençlik edebiyatı başlığı 
altında bir adet bibliyografya çalışması dışında -teorik bir çalışmaya rastlayabilmiştim. Bunu da 
konuşmalarımda ifade ederek, gençlik edebiyatının ne olduğunu,  batı da  – özellikle Almanya’da – bu 
alanda yapılan çalışmaları örnekleri ile birlikte anlatıyordum.   

O yıllarda gençlik edebiyatı ile ilgili konuştuklarıma ve yazdıklarıma hiç de sıcak bakılmıyordu. Ya 
“Batı edebiyatlarında var diye bizde de olmak zorunluluğu yok”  deniyor ya da bu da gelir ve geçer diye 
düşünülüyordu. Bugün ise o yıllar yaptığım konuşmaların ve yazdıklarımın bu alanın öncüleri arasında 
sayılmaları beni fazlasıyla mutlu ediyor. 

1987 yılında gençlik edebiyatı ile ilgili yazdığım bir yazıda, “Ülkemizde Almanya’da ve birçok ülkede 
gördüğümüz türde ne tam açıklığa kavuşturulmuş, edebiyat biliminde yeri olan, salt gençliğe yönelik bir 
gençlik edebiyatı kavramı var ne de böyle bir edebi tür.  Ayrıca geç de olsa bu konuyu ciddiyetle ele alıp 
bilimsel olarak konuya eğilme çabası da çok az.”  demişim. 

Yıl 2006. Aradan nerdeyse 20 yıl geçti. Nüfusunun yarısına yakınını gençlerin oluşturduğu ülkemizde,  
üstelik hâlâ sancılar çeken bir çocuk edebiyatının yanı sıra gençlik edebiyatı alanında yine beklenen düzeyde 
kitap yazılmadığını, yine yeterince araştırmaya konu olmadığını, yine hakkında çok sınırlı akademik 
araştırmaların yapıldığını ve doğal olarak da eleştiri kurumunun eksik olduğunu da görüyoruz. Doğal olarak 
diyorum, zira biliyorsunuz, olmayan ve varlığı kabullenilmeyen, görmezlikten gelinen bir alan üzerine ne 
teori üretilir ne de eleştiri yapılır. 
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Gençlik edebiyatı kavramının batı edebiyatlarında genel anlamda   “salt gençler için yazılan edebiyat 
“türü olarak ele alındığını görüyoruz. Özel anlamda ise  “gençlik çağında okunan kitapların tümü” ya da 
“gençler için yazılan, gençler,  aynı zamanda yetişkinler tarafından da okunan ve hatta gençler tarafından 
yazılan edebiyat “olarak da tanımlayabiliyoruz. Batıda Gençlik edebiyatı, gençlik için yazılan, çocuk ve 
yetişkin edebiyatından açık ve net çizgilerle ayrılan, üniversitelerde bilimsel düzeyde araştırılan, master ve 
doktora tez konusu olan, radyo ve televizyon programları ile gençlerin sanat ve estetik yönünün gelişmesini 
hedefleyen,  basılan yüzlerce adet kitap çeşidi ile gittikçe güçlenen bir edebiyattır.  

Özellikle günümüzde, örneğin Almanya’da uluslararası nitelik kazanmış olup toplumun kültürel 
yaşamının ve geleceğe yönelik insan eğitiminin de önemli bir parçası olarak üzerinde büyük bir ciddiyet ile 
durulan, eleştiri kurumu ile de edebiyat biliminin önemli bir alanı olmuştur. 

Ülkemize gelince:     

Son yıllarda bu alanda İlk Gençlik Edebiyatı (13-18 yaşları arası) diye bir kavram kullanılmaya ve 
sayıları az da olsa kitaplar yazılmaya başlansa da gençlik edebiyatının gerek tanımı gerekse varlığı 
konusunda ne yazık ki 1987 yılında yazdıklarımdan çok farklı şeyler söyleyememenin üzüntüsünü 
taşıyorum. Son yıllara kadar görmezlikten gelinen bu alanda ayrı bir tür olarak kendini kanıtlamış olan Genç 
Kız Edebiyatı ile ilgili sevgili meslektaşım Necdet Neydim’in kaleme aldığı ve bu alanda ciddi bir başvuru 
kaynağı olan Genç Kız Edebiyatı başlıklı kitabında da belirttiği gibi ülkemizde  “son yıllara kadar Gençlik 
Edebiyatı olarak tanımlanan kitapların çoğunlukla yetişkinler tarafından seçilmiş veya derlenmiş kitaplar 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. “(s.15) 

Değerli Konuklar,  

Dünyada başka hiçbir ülkede kutlanmayan Gençlik Bayramımız var. Buna karşın ülkemizde gençlik 
edebiyatının hâlâ çok fazla önemsenmemesi, araştırmalara konu olmaması acaba gençliğe senede bir gün 
bayram kutlaması dışında verdiğimiz değerle paralel mi gelişmekte? 

Bizler nedense çocuklarımızın bir an önce yetişkin olmasını istiyoruz sanırım. Başka bir deyişle 
karşımızda ya çocuk var ya da yetişkin. Genç ise  delidoludur, hercaidir, aklı bir karış yukardadır !  

Gençlik dönemi bir geçiştir, yetişkinliğe geçiştir, sıkıntılı , sorunlu bir ara dönemdir.  Gençlik edebiyatı 
da bir geçiş edebiyatıdır.  Bu ara dönemde , bu sorunlu dönemde  gençliğe sunulacak  nitelikli  kitaplarla 
gencin  kendisini ve dış dünyasını daha iyi tanımasına yardımcı olunacaktır. 

İlk gençlik çağına yönelik edebiyatın bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde önemsenmeyişi bu alanda 
yazılan eserlerin ve gösterilen çabaların da göz ardı edilmesine neden oluyor. 

Oysa günümüzde gençlik edebiyatı alanında  80’li yıllardan bir adım öndeyiz . Geçen 20 yıl içinde bu 
alanda olumlu gelişmeler var. Örneğin, sayıları az da olsa bazı yayınevleri bu yaş grubu için diziler 
yayımlıyor, özellikle ilk gençlik kitaplarına ağırlık veriliyor, bu alanda yarışmalar düzenliyorlar. Fakat yine 
de yayımladıkları kitaplarda hâlâ çeviri eserlerin, dünya klasiklerinin egemenliğini sürdürdüğünü 
görmekteyiz. 

Bazen İlk gençlik edebiyatı ile çocuk edebiyatı alanındaki önemli sınır karıştırılsa da ilk gençliği 
hedefleyerek oyun, öykü, şiir, roman yazan yazarlarımız var. Geçtiğimiz baharda “Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Yolculukları “ adlı etkinlik çerçevesinde Çocuk ve İlk Gençlik Kültürü ve Edebiyatı 
Araştırmacıları Derneği (ÇİKEDAD), Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yayınları Derneği (ÇGYD), Türkiye 
Yazarlar Sendikası (TYS) ve Tiyatro Yazarları Derneği’nin (TYD) işbirliğiyle ‘Genç kimdir ?, Gençlik 
Tiyatrosu nedir ? ‘ konularının tartışıldığı ”Çağdaş Gençlik Oyunu Yazarlığı “ adlı buluşma gerçekleşti.  

Kitapçılarda gençlik kitapları adı altında ayrı bölümler var artık. Hatta kimi yayınevi kitapların -özelikle 
genç kız kitaplarının- üzerine gençlik ibaresini koyuyor.  

Her fırsatta yarınımızın umudu olduğunu söylediğimiz gençlerimize gelince… Okumuyorlar  diye 
şikayet ediyoruz hep  ... Daha çok  “Safsata yapmak, boş ve saçma konuşmak “ anlamında “edebiyat 
yapmak” sözcüğünün kullanıldığı ülkemizde gençlerden ne bekleyebiliriz? 
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 Anne ve babaları bu sorunu okula, öğretmenlere bırakmışlar, okulda verilen kitaplarla yeterli görülüyor 
gençlerin okumaları, bu da onları rahatlatıyor ve bu durum işlerine de geliyor sanki.  

Öğretmenlere gelince… Gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin gençlik edebiyatını benimsemeleri 
ve titizlikle takip etmeleri gerekiyor. Oysa öğretmenler sanki bu alanda daha çok çeviri kitaplarını  tercih 
ediyorlar, günümüz yazarlarını çok da takip etmiyor gibiler.  

Yazarların da bu konuda çok fazla duyarlı olduklarını maalesef söyleyemiyoruz, Aslında gençlik 
edebiyatının önemini biliyorlar; ama çocuk edebiyatı alanında yazılanlarla karşılaştırma yapıldığında, bu 
alanda çok da fazla yazmadıkları dikkati çekiyor. Oysa gençlik edebiyatı alanında da kendilerine anne baba 
ve öğretmen rolleri biçmeyen, gençliğe kendi gerçekliğini yansıtacak, yazdıkları kitapları edebiyat ve estetik 
değerleri içinde ele alacak yazarlara çok fazla gereksinimimiz var. 

Bizler  nasıl daha iyi bir çocuk edebiyatı diye sorgulayıp gençlik edebiyatı alanını tartışırken, ilk ve orta 
öğretime yönelik 100 Temel Eser listesini yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın listesindeki  temel olma 
özelliğinin ne olduğunu anlamak bir yana, bu kitapların çocuğa ve gence nasıl yararlı olacağını anlamakta 
bile zorlanıyoruz...  

Ülkemizde çocuk ve gençlik edebiyatımızın temelini oluşturan en önemli özellik, genellikle daha çok 
öğretici olma ve idealize tiplemelerin oluşturulması kaygısı olmuş. Günümüzdeki 100 Temel Eser anlayışı da 
bu tiplemelerin devam ettirilmesinin bir parçası.  

Oysa içinde çocuğun ve gencin kendi gerçekliğinin,  kendi yaşam anlayışının, yaşamı tutma biçiminin 
olduğu bir çocuk ve gençlik edebiyatı oluşturulma çabası ve kendi okumak istediği kitabı kendisi seçebilecek 
konuma gelmiş bir genç okur yaratabilme anlayışı niçin hâlâ görmezlikten geliniyor? 

Oysa çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri düşünen, eleştiren, okuma sevgisi, okuma kültürü ve dil bilinci 
edinmiş, sanat eğitimi ile donanmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.  

Bunu da dayatıcı, çocuk ve gencin gerçekliğinden uzakta bir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile 
gerçekleştirmenin zor hatta imkansız olduğunu anlamanın zamanı çoktan geldi ve hatta geçiyor bile.  

Değerli Konuklar, 

Ülkemizde “Çocuk Edebiyatı” da çok tartışıldı, bugün bile tartışıyoruz. Ama sevindirici olan yıllarımızı 
alan “Çocuk edebiyatı nedir, çocuk edebiyatı olmalı mı?” tartışmalarının günümüzde yerini giderek “Nasıl 
bir çocuk edebiyatı olmalı?”tartışmalarına bırakmış olması.  

Bir gün gençlik edebiyatı alanında da aynı duruma gelmemizi umut ediyorum. Bunun için 
yazarlarımıza, öğretmenlerimize, yayınevlerine, üniversitelere, okura, medyaya ve en önemlisi genç okura  
çok büyük görevler düşüyor. 

Teşekkürlerimle… 
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Kuşaklar boyunca deneyerek elde edilen, birbiriyle tutarlı, güvenilir, tüm toplumların onayladığı 
kalıplaşmış davranış ve tutumlar olarak adlandırılan evrensel değerlerin temelini birbiriyle bağlantılı olan 
insan, doğa ve hayvan sevgisi oluşturmaktadır (bkz. Final, 2005, s.30). 

Toplumsal bir varlık olarak yakınlık, sevgi ve mahremiyet ihtiyacında olan insan, çevresindeki diğer 
insanlarla, doğayla, hayvanlarla sürekli bir etkileşim içindedir. Bireyler arası iletişimin temeli, bireylerin 
birbirlerinin farklı ve özel yönlerini, belli hak ve özgürlüklere sahip olduğunu kabul etmesine, saygı 
duymasına dayanmaktadır. Bireylerin sahip olduğu hakların ve özgürlüklerin en başında insan hakları 
gelmektedir. 

İnsan hakları öncelikle (yaşama hakkı, kişi özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ) gibi birinci kuşak 
siyasal haklar, ( eğitim, sağlık, çalışma hakkı) gibi sosyal ve ekonomik haklar olarak sıralanabilir( geniş bilgi 
için bkz. Şenünver, 2005, s.23; Ergeneci, 2002, s. 554). İnsan hakları kapsamı içinde ayrıca bireyin 
kendisine, diğer insanlara ve çevresine karşı yerine getirmesi gereken büyük sorumluluklar da değerlendirilir 
(geniş bilgi için bkz. Bağlı, 2003, s.81). 

Tüm insanlığın hayalini kurduğu doğal zenginliklerle ve güzelliklerle kuşatılmış, iyiliğin ve barışın 
hüküm sürdüğü, insanların dil, din, ırk gözetmeksizin huzur içinde yaşadığı dünyayı oluşturmak için, her 
birey kendi üzerine düşen görevleri, demokrasinin, adaletin ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda 
yerine getirmelidir. Bunların en başında iyilik olgusu gelmektedir. Her birey iyilik olgusunu oluşturan 
sevgiyi, hoşgörüyü, saygıyı,doğruluğu, yardım severliği, kişiliğinin bir parçası olarak görmelidir. Ayrıca tüm 
bireyler kendilerini insanlığa, onun geleceğine karşı sorumlu hissederek, bu konuda çatışmaya girmeden, 
işbirliği ve uzlaşı içinde çalışıp, bilinçli olarak tüm eylemlere katılıp, gerekli adımları atmalıdır. 

Bireyler ve toplumlararası barış kültürünün oluşması için son derece önemli olan ve bu bildiride genel 
hatlarıyla tanımlanmaya çalışılan “evrensel değerler” konusunda öncelikle çocuklar ve gençlerin belirli bir 
bilince ulaşmaları, duyarlılık geliştirmeleri ve bunu harekete geçirerek gerekli davranış ve tutumları 
edinebilmeleri bağlamında aşağıdaki becerileri de kazanmaları gerekir: 

“ .    dinleme, kendi fikrini savunma gibi zihinsel beceriler, 

.    (…) özellikle önyargı ve ayrımcılık gibi konuları tanımlayabilme becerisi, 

.    farklılıkları kabul etme, olumlu kişisel ilişkiler kurabilme gibi toplumsal beceriler, 

.    çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme becerisi, 

.    sorumluluk alma ve karar alma süreçlerine katılım becerisi “ (Çayır, 2003, s.24). 
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Çocukların ve gençlerin zorlu ve uzun soluklu bu gelişim sürecinde aileden, eğitim kurumlarına ve 
özellikle de çocuklara bireyler arası ve toplumlararası değerleri, dolayısıyla evrensel değerleri aktaran çocuk 
edebiyatı yazarlarına büyük görevler düşmektedir. 

1972 doğumlu, çeşitli yayın evlerindeki editörlük, redaktörlük, kaligraflık çalışmalarının ardından 2003 
yılında yayımladığı Düşler Diyarı adlı eseriyle Aşkın Güngör bu görevin ne kadar yaratıcı ve çocuklar için 
anlamlı bir biçimde yapılabileceğinin en güzel örneğini sunmaktadır. 

“Düşler Diyarı”nın 13 yaşındaki sevimli mi sevimli; ama bir o kadar da yaramaz kahramanı Ertan’ı 
ailesinin koyduğu kurallar, içinde yaşadığı toplumun yasakları ve eğitim sisteminin ona yüklediği 
sorumluluklar hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Keşke “sadece çocukların kurallarının geçerli olduğu bir 
dünyada yaşasalar ve istedikleri gibi hareket edebilseler ne güzel olacaktı kim bilir? İşte o zaman dünya 
harika bir yer olurdu.” (Güngör, 2003, s.9) diye düşünmekte, akşama kadar sokaklarda dolaşabileceği, 
oyunlar oynayarak eğlenebileceği günlerin özlemini çekmektedir. 

Ailesiyle sorunlar yaşayan Ertan’ın en büyük destekçisi arkadaşı Bülent’tir. Bülent, Ertan’a göre biraz 
daha içine kapanık, sessiz ve uyumlu bir çocuktur. Ama Ertan’a ayak uydurmaya çalıştığı için, ikisi sınıfın 
haylazları olmuş, komiklikleri ve yaramazlıklarıyla öğretmenleri bezdirmiş, sınıf arkadaşları tarafından da 
dışlanmışlardı. Romanın üçüncü kahramanı olan ve aynı sınıfta okuyan, düzenli, tertipli, çalışkan, başarılı bir 
çocuk olan Kadri de sınıf arkadaşları tarafından dışlanıyordu. 

Kadri okula başladığı ilk zamanlarda arkadaşlarına yardım etmiş, onlara arkadaşlığını sunmuştu; ama 
sınıf arkadaşları onu çalışkanlığı yüzünden dışlamış, aralarına almamışlardı. Psikolojik olarak arkadaşları 
tarafından terk edilme gibi acı veren bir olayı yaşayan Kadri, kendi benliğinden utanarak, kendini eksik ve 
değersiz görmeye, kendi iç dünyasıyla ilişkisini kopararak, kendine yabancılaşmaya başlamıştı. Bu acı veren 
gerçeğin kendisinde yarattığı büyük boşluktan kaçmak isteyen Kadri geliştirdiği çeşitli savunma 
mekanizmaları, tutkunluk ve düşkünlük türünden davranışsal ve duygusal bağımlılıklar sonucunda tüm bu 
olaylardan arkadaşlarını suçluyordu. Onun için “(...) herkese karşı garip bir öfke duyuyor” (Güngör, 2003, 
s.25), onlardan intikam alabilmenin fırsatını kolluyor, bunun için arkadaşlarını öğretmenlere şikayet 
etmekten, ailesini dahi bu yolda kullanmaktan çekinmiyordu. 

Kadri’nin son derece masum ve çocukça görünen bu davranışları gelecekte toplum için büyük bir 
tehlike oluşturabilecektir. Kendisine ve topluma yabancılaşan bireylerde suç ve şiddet eylemlerinin, ruhsal 
bozuklukların artış gösterdiği bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur (bkz. Geçtan, 1978, s.88; 
bkz. Vahip, 2002, ss.312-319). 

İkinci bir tehlike unsuru da Kadri’nin ileride kuracağı aile yaşamıyla ilgilidir. Kadri gibi eksik kişilikli 
insanlar, ancak kendileri gibi eksik kişilikli insanlarla anlamlı ilişkiler oluşturur. İki eksik kişilikli insandan 
oluşan sağlıksız aile de çocuklarını ancak kendileri gibi eksik yetiştirirler. Böylece bu olgu kişilerin yaşam 
boyutlarını aşarak “(...) kuşaklararası bir sosyo-psikolojik” (Cüceloğlu, 1999, s.76) özellik gösterir. 

Yukarıda açıklanan tehlikeler göz önüne alındığında, sınıfın “dışlanmışlar takımı’nı” (Güngör, 2003, 
s.19) oluşturan Ertan, Bülent ve Kadri’nin davranışlarına rehberlik edecek evrensel değerleri, tutumları, 
deneyimleri, idealleri kazanmaları ve sosyal yönden sorumluluklarını öğrenmeleri için yardıma ihtiyaç 
duydukları açıkça görülmektedir. Bu yardımı gerçekleştirecek olan da “(...) toplumsal değişmeyi ve 
gelişmeyi”(Esen, 2003, s.15) sağlayan en önemli kurumlardan birisi olan okuldur, dolayısıyla da 
öğretmenlerdir. 

Öğrencilerini çok seven, onların içinde bulundukları tehlikeli durumun farkında olan Yasemin 
Öğretmen, Bülent ve Ertan’ı gönüllerince kartopu oynayarak, yoldan geçenleri seyredip kendi 
sorumsuzlukları sayesinde okula geç geldiklerinde ve bunun nedeninin bir Kurt adam olduğunu 
söylediklerinde onlara hissettirmeden doğrulara yönlendirmek için cezalandırır. Bülent ve Ertan okulun 
kütüphanesini baştan aşağı temizleyecek, Kadri de onları denetleyecektir. 

Önceleri çocuklar tarafından büyük bir ceza olarak algılanan bu olay aşama aşama üç arkadaşın hayatı 
için son derece önemli bir ödül halini alacaktır. Bunun ilk aşaması okul kütüphanesindeki temizlik sırasında 
Ertan’ın Gülücük Kontesinin Günlüğü “Kulultum”u (mutluluk) bulmasıyla başlar. 
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Ertan, ilgisini çeken bu günlüğün kapağını açtığında şaşırtıcı bir olayla karşılaşır. İçinden bin bir renkle 
bezenmiş bir kelebek çıkar, aniden canlanarak etraflarında neşeyle uçmaya başlar. Önceleri bu büyülü olay 
karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan çocuklar oldukça meraklanmış, günlüğün sırrını çözmeye 
yönelmişlerdir. Bu günlük son derece güzel, neşeli, hayatı ve doğayı seven, insanlara ve tüm canlılara adil 
davranan bir genç kız olan Gülücük Kontesi’nin Günlüğü Kulultum (mutluluk)’dur. Çocuklar günlüğü 
okuduklarında Gülücük Kontesinin özelliklerine hayran kalır ve kendilerini ona yakın hissederler. 

Gülücük Kontesi yeryüzünde her şeye sahiptir, ancak tek eksiği onu sevecek birisidir; çünkü ülkesi 
Ralkazu (Uzaklar)’da hiçbir insan yoktur. Günün birinde Adves (sevda) ülkesinden gelen Gülücük Prensine 
âşık olan ve artık hiçbir eksiği kalmadığını düşünen Gülücük Kontesi’nin mutluluğu uzun sürmez. Gülücük 
Prensi, Gülücük Kontesine büyücü Kral Lizer’ (rezil)’in tüm Düşler Diyarını ele geçirmek istediğini, bunu 
gerçekleştirmek için de ilk önce “iyiliğin en güzel meyvesi olan gülücükleri” (Güngör, 2003, s.40) yok 
ettiğini, böylece gülmeyi unutan insanların iyiliği aramadan kötülüğün hükümdarlığına boyun eğeceklerine 
inandığı için tüm halkının ve ailesinin gülücüklerini çaldığını anlatır. 

Kral Lizer Prens’e Gülücük Kontesi’nin gülücüğünü kendisine getirirse halkını ve ailesini serbest 
bırakmayı önerir. Ailesini ve halkını kurtarmak için bu teklifi mecburen kabul eden prens, âşık olduğu 
kadına bunu yapamayacağını söylese de sevgilisinin ölmesini istemeyen Gülücük Kontesi ondan bunu 
yapmasını ister. Böylece prensin büyülü sözleriyle Gülücük Kontesi’nin gülücüğü rengarenk bir kelebeğe 
dönüşür ve büyücü Kral Lizer’in ülkesi Kılanef’e (fenalık) doğru uçarak uzaklaşır. 

Günlüğü sonuna kadar okuyan üç çocuk, kütüphanenin içinde neşeyle uçuşan bu kelebeğin Gülücük 
Kontesinin gülücüğü olduğunu, eğer üçü de aynı şekilde ister ve birlikte hareket ederlerse Düşler Diyarı’na 
geçerek Gülücük Kontesine yardım edebileceklerini anlarlar. 

Bülent, Ertan ve Kadri zor durumda olan iyiliğin, dostluğun, sevginin, barışın, adaletin temsilcisi olan 
Gülücük Kontesi’nin ve Gülücük Prensi’nin, kötülüğü simgeleyen, amansız ve hilebaz Kral Lizer’ine karşı 
mücadelelerinde onlara yardım etmeleri gerektiğini düşünerek, başkaları için büyük bir sorumluluk almanın 
ilk adımını atarak, kütüphanenin ortasında bir daire oluşturup, ellerini birbirlerine kenetleyerek, Düşler 
Diyarı’nı ve oraya ulaşmak istediklerini düşünmüşlerdir. Kelebeğin başlarında gittikçe daha hızlı dönen  
kanatlarının oluşturduğu ışıklar şelalesiyle çocukların evrensel değerlerle donatılmış olumlu kişiliklerini 
keşfedeceği düşlerin gerçek, gerçeklerin de düş olduğu Düşler Diyarı’na yolculukları başlar. 

Düşler Diyarı’nda ilk karşılaştıkları kişi Düşler Diyarı’nın küçük çobanı Rilibalo (olabilir)’dir. Rilibalo 
on iki yaşlarında bir Asalet köylüsüdür. Asalet köyü halkı birbirlerini seven, birbirlerine saygı gösteren, 
yardımlaşmanın ve birlikte yaşamanın, bunun için sorumluluk almanın önemini bilen ve buna göre davranan 
asil bir halktır. Çoban Rilibalo da saygılı, yardımsever, sorumluluğunun bilincinde olan ve bunu seve seve 
yerine getiren bir çocuktur. 

Farklı dile, ırka, görünüşe sahip olan Bülent, Ertan, Kadri ve çoban Rilibalo ilk karşılaştıklarında 
birbirlerinden tedirgin olmalarına, korkmalarına rağmen içlerindeki iyilik hiç fark ettirmeden aralarında bir 
yakınlık örgüsü örmeye başlamış, “(...) dostluğun ırkla değil, yürekte barınan paylaşmak, barışık olmak ve 
farklı fikirleri kabullenebilmek olgunluğuyla” (Güngör, 2003, s.14) bağlantılı olduğunu bu çocuklara 
hissettirmiştir. Böylece Ertan, Kadri ve Bülent bireyler arası anlamlı ve etkili ilişkiler kurmanın ilk ve en 
önemli koşulunun karşısındakini farklı ve özel nitelikleriyle, fikirleriyle olduğu gibi kabul etmek olduğunu 
anlamışlardır Ancak bu sayede bireyler arasında güven ve bağlılık gelişerek insanlar birbirlerine kendi hayal, 
duygu, düşünce dünyasının kapılarını Rilibalo’nun da yaptığı gibi sonuna kadar açabilirlerdi. 

Rilibalo kendi dünyasında hem toplum içindeki sorumluluklarını disiplinli bir şekilde yerine getiriyor 
hem de aynı zamanda fırsat buldukça Bilge İglib (bilgi)’den ders alarak kendisini sürekli geliştirmeye 
çalışıyordu. Karşısında Rilibalo gibi olumlu bir örnek gören ve onun davranışlarını kendi davranışlarıyla 
karşılaştıran Ertan, kendisinin geçmişte ne kadar çok hata yaptığını anlıyordu. 

Üç arkadaşın Gülücük Kontesi’ne nasıl ulaşacaklarını bilen, onları olup bitenler hakkında bilgilendiren 
Bilge İglib kendi istekleriyle üstlendikleri bu görevin oldukça zor ve tehlikeli olduğunu söylüyor ve onları bu 
konuda uyarıyordu. 
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Gerçekten de Bilge İglib’in dediği gibi Ertan, Bülent ve Kadri’nin ilk karşılaştıkları tehlike hiç 
beklemedikleri bir anda karşılarına çıkmış, onları zora sokmuştu. Gülücük kelebeğinin farkına varan Kral 
Lizer’in korkunç görünümlü yarasa adamları Kılığaşa (aşağılık)ve Zamnatu (utanmaz) onun peşine düşmüş, 
onu yakalamak için uğraşıyorlardı. Bülent, Kadri ve Ertan da hemen harekete geçmiş, kelebeği kurtarmak 
için yarasa adamlarla mücadeleye girişmişlerdi. Bir yolunu bulan Kılığaşa, Kadri’nin boğazını bütün gücüyle 
sıkıyor, zavallı çocuk korkuyla nefes almak için çırpınıyordu. Tam o anda Ertan zor durumdaki arkadaşının 
yardımına yetişmiş, Kılığaşa’ya saldırarak elindeki sopayı omzuna saplamıştı. Bülent korkusuzca yarasa 
adama saldıran ve arkadaşları Kadri’yi onun elinden kurtaran Ertan’la gurur duyuyordu. “ İşte o an zor bir 
işin üstesinden gelen arkadaşı adına kişinin gurur duymasının en güzel dostluk göstergelerinden biri 
olduğunu anladı.” ( Güngör, 2003, s.88). 

Tehditler savurarak kelebekle birlikte uzaklaşan Kılığaşa ve Zamnatu’nun ardından bakakalan çocuklar, 
gerçi bu zorlu yolda karşılaştıkları ilk sınavda başarısız olmuş, kelebeği ellerinde tutamamışlar; ama 
güçlükler ve zorluklar karşısında vazgeçmemeleri, dostluklarına güvenmeleri gerektiğini öğrenmişlerdi. 

Yarasa adamların kelebeği kaçırdıkları yöne doğru ilerleyen ve kum çölünün cehennem sıcağında zor 
durumda kalan çocukları Ece Uzra (arzu) Fildişi sarayına getirtmiş, onlara anne sevgisi ve şefkatiyle 
yaklaşmış, yaralarını sarmış, iyileştirmişti. Ece Uzra bununla da yetinmemiş, çocukların Kral Lizer’le 
savaşlarında onlara yardımcı olması için bir kitap vermişti. Ancak çocuklar bu kitabı nasıl kullanacaklarını, 
kitabın kendilerine nasıl yardım edeceğini zamanı geldiğinde kendileri çözeceklerdi. Ece Uzra çok sevdiği 
İkizler Burcu Kardeşler’ den çocukları çölün bitimindeki Hep Çocuk Kalanlar Krallığı’na bırakmalarını, 
ayrıca onları tekin olmayan Hep Çocuk Kalanlar Krallığın’da ve Kral Lizer’in ülkesine doğru uzanan diğer 
yolculukta gizlice takip etmelerini, başlarına bir tehlike gelirse yardım etmelerini rica etmişti. Ece Uzra 
çocukları merak ederek tehlikelerden korumak istiyor; ama onların cesaretlerinin kırılmaması, kendilerine 
duydukları güvenin kaybolmaması, hayatın zorluklarıyla başa çıkmayı öğrenebilmeleri için de onları uzaktan 
izlemekle yetiniyordu. 

Tüm bu olup bitenlerden habersiz olan Bülent, Ertan ve Kadri ise uzun yorucu bir yürüyüşün ardından 
kendilerini anlayamadıkları bir dilde yazılmış olan tabelanın önünde bulmuşlardı. Çocuklar bu yazıyı nasıl 
çözeceklerini ve Hep Çocuk Kalanlar Krallığı’nı nasıl bulacaklarını düşünürken Ertan’ın cebindeki Ece 
Uzra’nın kitabı mavi ışıklar saçarak parlamaya başlamıştı. Kitap onlara bir bilmece içinde çözüm yolunu 
gösteriyor, aynalar ipucunu veriyordu. Bu ipucunu değerlendirerek tabelayı okuyan, burasının Hep Çocuk 
Kalanlar Krallığı olduğunu anlayan çocuklar, bu olaydan zor durumda kalsalar bile her sorunu kendileri 
çözmeleri, ne olursa olsun cevapları mutlaka kendileri bulmaları gerektiğini öğrenmişlerdi. 

Hep Çocuk Kalanlar Krallığı birdenbire gözlerinin önünde şekillenmeye, belirginleşmeye başlamış, kent 
görünümünü almıştı. Bu kentte sanki “ yeni bir savaş sona ermiş gibi dağınıktı her yan; sayfaları koparılmış, 
yırtılmış kitaplar, yerlere atılmış kirli elbiseler, etrafa saçılmış çöpler vardı. Eğlenen, oynayan ya da 
uyuklayan çocukların üstü başı çevreden pek farklı değildi. Elbiseleri kirlenmiş, yırtılmış ve sökülmüştü; 
elleri yüzleri kir içindeydi. Evet eğleniyorlardı; ama sanki yalancı bir eğlenceydi bu. Her birinin gözlerinde 
gizli bir üzüntü yatıyor, yüzlerindeki gülümsemeler sahte duruyor ve solmuş benizlerinde hastalık belirtileri 
geziniyordu” (Güngör, 2003, s.110).  

Bu kentteki dağınıklığın, kirliliğin nedenini merak eden Ertan’a Hep Çocuk Kalanlar Krallığı’nın o 
geceki kralı günümüzde de çocuklar arasında halâ geçerliğini koruyan ‘Bay Şarlatan’ masalını o kadar 
inandırıcı bir şekilde anlatır ki üç arkadaş buna inanmakla kalmaz, onlara nasıl yardım edeceklerini de 
düşünmeye başlarlar. Güya korkunç bir dev olan ‘Bay Şarlatan’ gündüzleri pusuda bekliyor, yakaladığı 
çocukları kaçırıp yiyordu. Geceleri ise derin bir uykuya daldığı için gündüzleri ortadan kaybolan Hep Çocuk 
Kalanlar Krallığı görünür oluyor ve çocuklar rahatça oynayabiliyorlardı. İnsanın kanını donduran korkunç 
bir uluma sesinin duyulmasıyla, birdenbire korkuya kapılan çocuklardan biri, kralın tüm anlattıklarının yalan 
olduğunu, ‘Bay Şarlatan’ diye birinin hiçbir zaman var olmadığını pişmanlık içinde itiraf eder. Aslında onları 
Hep Çocuk Kalanlar Krallığı’na getiren de burada esir tutan da Sahte Adamlar’dır. 

Hoş giyimli, güzel sözlü, iyiliksever görünen Sahte Adamlar çocukların rüyalarına girmiş, sadece 
çocukların kurallarının geçerli olduğu bu kenti o kadar övmüşlerdi ki çocuklar vaatlere kanarak buraya 
gelmişlerdi. Önceleri derslerin, sınavların hatta hiçbir kuralın olmadığı bu yeri çok sevmişlerdi. Ama 
zamanla eski hayatlarını, ailelerini özleyen, insanın sadece sevdiklerinin yanında mutlu olabileceğini anlayan 
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çocuklar, Sahte Adamlar’a bunu söylediklerinde, kentten ancak büyüdüklerinde ayrılabileceklerini 
öğrenirler. Ama “büyümek için de insanın bilgi sahibi olması, insanlık vazifelerini yerine getirmesi, hayatı 
ve dünyayı daha yaşanılır kılmak için doğruların farkına varması gerekiyordu. Ne var ki tüm bunları 
öğrenebilmek için kitaplara ihtiyaç vardı.” (Güngör, 2003, s.118). 

Ancak Sahte Adamlar Hep Çocuk Kalanlar Krallığı’nda kitapları yasaklamıştı. Ama çok iyi niyetli bir 
cüce olan Bay Teyiniyi (iyiniyet) gizlice çocuklara kitaplar getiriyor, onları bilgilendirmeye, kendilerine 
doğruları göstermeye çalışıyordu. Uzun süre bu kentte kalan ve doğruları gören çocuklar kitaplara ve Bay 
Teyiniyi’nin sözlerine ilgi gösterirken bazı yeni gelen çocuklar onu arkadaşlarını kandırmakla suçluyorlardı. 
Ancak kitap okuyan arkadaşlarının büyüyüp doğruları görüp akıllandıklarını, kenti rahatça terk ettiklerini 
görünce ona inanmışlardı. Ne var ki bunu fark eden Sahte Adamlar kente büyü yaparak çocukların Bay 
Teyiniyi’yle, dolayısıyla kitaplar ve doğrularla karşılaşmalarını engellemişlerdi. 

Zavallı çocuğun anlattıklarını utançla ve pişmanlıkla dinleyen Ertan, kendisini bu arkadaşıyla 
kıyaslıyor, kendisinin de aynı hataları yaptığını anlıyordu. “O da (...) çocukların kurallarının geçerli olduğu, 
sadece çocuklara ait bir ülkede yaşamayı arzulamış, böyle bir şeyin çok güzel olacağını düşünmüştü. Ama 
şimdi görüyordu ki hiç de düşündüğü gibi değildi gerçekler. Hep Çocuk Kalanlar Krallığı hasta, tembel, 
mutsuz ve her günleri korkuyla geçen çocuklarla doluydu ” (Güngör, 2003, s.117). 

Buradaki çocukların durumlarını gören ve yaşadıklarını öğrenen Ertan, Hep Çocuk Kalanların hiçbir 
zaman mutlu olamayacaklarını, mutlu olmak için toplumun koyduğu kurallara ve doğrulara uymanın 
gerekliliğini, bunu gerçekleştirmenin tek yolunun da eğitimden geçtiğini anlamış, böylece arkadaşlığın 
bilgilendirici (Erwin, 2000, s.8) işlevinin etkisiyle toplumun onaylayacağı olumlu bir kişilik geliştirmeye 
başlamıştır. 

Yavaş yavaş korkunç çığlık sesi yaklaşmış, şimdi kent kapısının önünde kabusları aratmayacak kadar 
ürkütücü, Kral Lizer’in kendi öldürücü kahkahasından yarattığı canavarı Natyeş (şeytan) belirmiştir. Hışımla 
çocukların üzerine saldıracaktı ki İkizler Burcu Kardeşler Nık ve Şa gizlendikleri yerden ok gibi fırlayarak 
Natyeş’in üzerine yürümüşlerdi. Perilerin giriştikleri bu cesur mücadeleye yardımcı olabileceğini düşünen az 
önce Çocuk Kalanlar Krallığı’nın hikayesini anlatan çocuk, yerden bir taş almış, Natyeş’e fırlatmak için 
fırsat kolluyordu. Bunu fark eden Natyeş çocuğu bir eliyle yakalamış, diğeriyle de ona vurmaya 
hazırlanıyordu. Bunu gören Peri Şa hızla Natyeş’le çocuğun arasına girmiş, ancak çocuk kurtulurken Natyeş 
kendisini yaralamış, bütün gücüyle boğazını sıkarak güçsüz bırakmıştı. 

Çaresizlik içinde tüm olup bitenleri seyreden Bülent, Ertan ve Kadri’nin imdadına yine Ece Uzra’nın 
kitabı yetişmiş, mavi ışıkların aydınlattığı aşağıdaki dizelerle onlara yol gösteriyordu: 

“Zor durumda kalınca dostlar el ele vererek bir dilek dilemeli. 

Bu dilek sayesinde dev yardıma gelmeli.” ( Güngör, 2003, s.126). 

Bu dizelerdeki sevginin, dostluğun, paylaşmanın, yardımlaşmanın, iyiliğin, birliğin, barışın sonsuz 
gücünü hisseden kent meydanındaki çocuklar, bir sevgi dairesi oluşturmuş, zor durumdaki arkadaşlarına 
yardım edecek bir devi düşlüyorlardı. Gittikçe kutsal bir güçle içlerinin dolduğunu “ iç içe geçtiklerini, 
birbirlerine dönüştüklerini, bütün olduklarını” (Güngör, 2003, s.127) hisseden çocuklar, yavaş yavaş masum 
yüzlü bir deve dönüşüyorlardı. 

Bu esnada abisi Şa’nın yaralandığını ve zor durumda olduğunu gören Peri Nık hırsla Natyeş’e 
saldırmıştı. Bu saldırı üzerine Natyeş, Peri Şa’ yı uzağa fırlatmış, Peri Şa evlerden birinin duvarına çarparak 
yere düşmüştü. Bunu gören Peri Nık öfkeyle Natyeş’in karnına kılıcını saplamış, acıyla kıvranan Natyeş 
dizlerinin üzerine çökmüştü. Abisini merak eden, onun için üzülen, endişelenen Peri Nık, hızla ona doğru 
uçarken, Natyeş’in arkasından geldiğini; fark edememişti. Onu gördüğünde ise iş işten geçmiş, Natyeş 
keskin tırnaklarıyla kanatlarından birini yaralamıştı. Ne kadar uçmaya çalışsa da bunu başaramamış, 
Natyeş’in sadece birkaç metre uzağına düşmüş, çaresiz; ama korkusuzca ve gururla ölümü bekliyordu. Bu 
anın keyfini çıkartan ve yavaş yavaş Peri Nık’ı öldürmeye hazırlanan Natyeş, büyük bir gölgenin üzerine 
düşmesiyle irkilmiş, devleşmiş bir çocuğa benzeyen devin görüntüsüyle hayrete ve korkuya düşmüştü. Dev, 
önünde korkudan tir tir titreyen ve saklanacak yer arayan Natyeş’i bir böcek gibi avucunun içine almış, 
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ufuktaki sarp dağlara fırlatarak sonunu hazırlamıştı. Böylece görevini tamamlayan dev yeniden silikleşmeye 
başlamış, yerini tekrar çocuklar almıştı.  

Bay Teyiniyi’den İkizler Burcu Kardeşlerin kısa sürede iyileşeceğini öğrenen çocuklar rahatlamış, neşe 
ve çoşku içinde zaferlerini kutluyorlardı. Bu zaferlerinde en büyük paya sahip olan İkizler Burcu Kardeşlerin 
yüreklerindeki yeri her zaman ayrı olacaktı. Peri Nık ve ağabeyi Şa Ece Uzra’ya verdikleri sözü tutarak, 
çocukları korumak için büyük bir mücadeleye girişmişler, bu uğurda canlarını bile feda etmekten 
çekinmemişlerdi. İkizler Burcu Kardeşler sevginin, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve dostluğun sayesinde 
insanların her türlü güçlüğün üstesinden gelerek kötülüğü her ne kadar güçlü olursa olsun inançlarıyla 
yenebileceğini öğretmişti çocuklara. 

Güzel anılarla Hep Çocuk Kalanlar Krallığı’nı geride bırakan Bülent, Ertan ve Kadri Kral Lizer’in 
ülkesinin sınırına vardıklarında sarayın sarp kayaların üzerine kurulu olduğunu görmüş, Ece Uzra’nın artık 
nasıl kullanacaklarını çok iyi bildikleri kitabı sayesinde birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini düşünmüş, 
ellerini birbirlerine kenetleyerek oluşan sevgi kanatlarıyla bu sarp kayaları aşmışlardı.  

Çocukların kayaları aşarak saraya yaklaştığını gören ve çılgına dönen Kral Lizer büyü gücünü 
kullanarak bir uçurum oluşturmuştu. Kitabın parlamaya devam etmesiyle tehlikenin hâl$â sürdüğünü, Kral 
Lizer’in onlara tuzaklar hazırladığını anlayan çocuklar daha dikkatli olmaya karar vermişlerdi. Ancak bu 
Ertan’ın Kral Lizer’in aniden önünde açılan büyülü uçurumuna düşmesini engelleyememişti. Kadri boşluğa 
düşen arkadaşını son anda yakalamış, Bülent’in de yardımıyla kurtarmışlardı. 

Artık Kral Lizer’e ve gülücük kelebeğine ulaşmak için önlerinde tek bir engel kalmıştı, sarayı 
çevreleyen demir parmaklıklar. Tam bu parmaklıkları nasıl aşacaklarını kara kara düşündükleri sırada, yine 
Ece Uzra’nın kitabı parlamaya başlamış, onlara bu sorunu nasıl çözeceklerine dair dizelerle ipucu 
vermekteydi: 

 “Gücü Kollarında; Arayanlara en güzel örnek Ali Baba’nın mağaraya girişi olsa gerek. Güçsüzdü Ali 
Baba, çelimsizdi; ama koca kayayı yerinden oynattı yürekten isteyerek.” (Güngör, 2003, s.145).  

Ali Baba ve Kırk Haramiler masalında Ali Baba, Kırk Haramiler dışında hiç kimsenin giremediği 
mağaraya kolayca girebilmişti; çünkü bunu yürekten istemiş, bütün kalbiyle bu zorluğu yeneceğine 
inanmıştı. Gerçekten de bir şeyi başarmanın, bir sorunun çözümünü bulmanın tek yolunun bunu yürekten 
arzulamaktan geçtiğini çocuklar Hep Çocuk Kalanlar Krallığı’nda görmüşlerdi. Bu düşüncelerle demir 
parmaklıkları ve sarayın kapısını kolayca aşan çocuklar, nihayet Kral Lizer’in kötülük yuvasındaydılar. 

Çocuklar gelmeden sihirli güçlerini kullanarak görünmez olan Kral Lizer bir yardım çağrısı üzerine 
zindanlara inmek isteyen Ertan’ı yakalamış, boğazını gittikçe artan bir hırsla sıkıyor, Ertan’ı adeta nefessiz 
bırakıyordu. O anda Kral Lizer’in ve çocukların hiç beklemedikleri bir olay gerçekleşti. Ece Uzra’nın 
kitabının sayfaları masmavi parıldayan ışık kuşlarına dönüşmüş, bütün güçleriyle Kral Lizer’e 
saldırıyorlardı. Bu saldırı karşısında uzun süre dayanamayan Kral Lizer Ertan’ı serbest bırakmıştı. Merak ve 
heyecan içinde duyduğu sesin ardından zindana inen Ertan, sesin sahibinin orada esir tutulan Gülücük Prensi 
olduğunu anlamış, onu ve diğer mahkumları Ece Uzra’nın kitabı sayesinde esaretten kurtarmıştı. 

Artık savaş haince büyü güçlerini kullanan Kral Lizer’le cesurca bunlara karşı koyan Gülücük Prensi 
arasında sürüyordu ki, Kral Lizer’in esaretinden kurtulan ve şimdi Gülücük Prensi’nin yardımına gelen farklı 
dünyalara ait bu birbirinden değişik canlılar birlik olmuş, iyiliğin kötülük karşısında galip gelmesini 
sağlamışlardı. Bu sırada Bülent, Ertan ve Kadri Kral Lizer’in büyülü kristaliyle gülücük kelebeklerini 
canlandırmış, kelebeklerin sahiplerine doğru uçarak onların yanaklarında yeniden gülücüklere dönüşmesini 
mutlulukla seyrediyorlardı. İyiliğin zaferi kutlanacaktı bugün, gülmemek olmazdı. 

Bu zaferin Bülent, Ertan ve Kadri için de bambaşka bir anlamı vardı. Onlar bu yolculukta çok şey 
öğrenmiş, bunu kişiliklerinin bir parçası haline getirerek toplumun parmakla göstereceği farklı insanlar 
olmuşlardı. Artık dostluğun, sevginin, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu, bunu çok uzaklarda başka 
diyarlarda değil, insanın kendi yüreğinde araması gerektiğini, bunun için de önce “ (…) kendi içindeki Kral 
Lizer’i” (Güngör, 2003, s.166) yenmeleri gerektiğini biliyorlardı. 
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Ancak kendi içlerindeki önyargıların, kıskançlıkların, şüphelerin efendisi Kral Lizer’i yenen insanlar 
demokrasinin, devletin ve hukukun üstünlüğüne inanarak, diğer insanların hak ve temel özgürlüklerini 
olduğu gibi kabul ederek, saygı göstererek, sevgi ve hoşgörü üzerine kurulu gerçek dostluklar kurabilirlerdi. 

Gerçek dostlukların ve sevginin büyülü güzellikleriyle sarmalanmış insanları da Düşler Diyarı’nın her 
türlü kötülüğünü kullanan Kral Lizer’ini, yarasa adamlarını, onları mutsuzluğa mahkum eden siyah 
kristallerini, savaşlarını, hoş giyimli ama Sahte Adamları’nı aratmayan ve onlardan daha az ürkütücü 
olmayan günümüzün huzurunu ve barışını bozan ‘kötü adamlarının’ oluşturduğu tehlikeleri rahatça 
göğüsleyerek tüm insanlığın mutluluk içinde yaşayacağı bir dünyanın temellerini atacaklardır. 

‘Düşler Diyarı’na açılan o büyülü kapıdan merakla içeri giren, orada kendisi gibi son derece sevimli 
ama bir o kadar da yaramaz olan romanın kahramanları Bülent, Ertan ve Kadri’yle tanışan, onlarla birlikte bu 
inanılmaz tehlikelerle, zorluklarla dolu macerayı ve onun sonundaki başarının zaferini ve mutluluğunu 
yaşayan ve bunu içselleştiren çocuklar, -romanın kahramanları gibi- evrensel değerlerle karşılaşacak, gerçek 
sevginin, dostluğun sıcaklığını, bireyler arası yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini kavrayarak, onları 
kişiliklerinin önemli bir parçası haline getireceklerdir. Böylece küçücük bir kelebeğin sadece kanat çırparak 
yarattığı büyük etkinin benzer bir örneğini ‘Düşler Diyarı’ sunarak yüreklerimizde geleceğe dair umut 
tohumları yeşertecektir. 
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Filler Sultanı1 (1977), halk anlatı geleneğine yaslanması bakımından, Yaşar Kemal’in destansı 
nitelikteki Üç Anadolu Efsanesi (1967), Ağrıdağı Efsanesi (1970), Binboğalar Efsanesi (1971) ve Çakırcalı 
Efe (1972) adlı romanlarıyla birlikte anılması gerekir. Türk edebiyatında Tanzimat’tan bu yana halk anlatı 
geleneğinin olanaklarından yararlanılmaktadır. Son dönem Türk yazarları arasında bu gelenekten 
yararlananlar arasında Aziz Nesin, Behçet Necatigil,2 Sabahattin Ali, Fakir Baykurt, Ümit Kaftancıoğlu3, 
Nazım Hikmet, Murathan Mungan, Latife Tekin, Hasan Ali Toptaş vb. gibi adlar saymak mümkündür. Yaşar 
Kemal, anılan yazarlardan, halk kültürü ile uğraş edinmek anlamında çok erken dönemde tanışmış olması ve 
bunu eserlerinde bir bireşim elde etmek üzere yaygın bir biçimde kullanmasıyla ayrılır. İlk eserinin (Ağıtlar, 
1943), bir halk kültürü ürünleri derlemesi olması, yazarın bu kültüre olan ilgisini somut şekilde ortaya koyar. 
Birçok eser sahibi olduktan sonra, ortak bir kitaba imza atmış olması, onun bu kültürler ilişkisinin 
sürekliliğini gösterir. Doğrudan halk hikâyesiyle iç içe olan dört romanın yanı sıra, diğer eserlerinde 
içerilmiş olan halk kültürünün izlerini sürmek, başlı başına bir çalışmanın konusunu oluşturabilmektedir. 
Yaşar Kemal’in, anlatım olanaklarının farkında olduğu bu kültürden yararlanma konusundaki ısrarı, onu, 
modern Türk romanın soluk alabileceği yeni bir bireşime ulaştırır. 

Yaşar Kemal geleneksel anlatıyla moderni, anonim olanla bireyseli uyumlu kılmada oldukça 
başarılıdır.4 Aynı başarıyı, efsaneyi çağdaş topluma aktarırken de yakalar. Roman ve hikâyelerinin bir 
kısmını efsaneler üzerine oturtması, efsanenin günümüzdeki dinamiğini doğru anladığını gösterir. Geçmiş ve 
günümüz arasında kurduğu kültür köprüsü, insanın ve toplumun güvenlik duygusuna kaynaklık eder.5 
Bunları yaparken, epopeden daha derin bir gerçekçiliğin peşinde, görünen gerçekçiliği aşmaya çalışır.6 
Efsane formunda yazdığı romanlarında toplumsal gerçeklik düzlemi ve eleştirel bakış kaybolmaz, roman 
kahramanları, iktidar ilişkilerinin neden olduğu zorluklarla hep uğraşırlar.7 Kurduğu mit ve imge dünyası ve 
kullandığı benzetmeler, betimlemeler zengin doğa anlatımı, yerel dil, atasözleri, yakarışlar, sövgüler, onun 
anlatımını canlı ve zengin kılmaktadır. Yaşar Kemal, doğayı insanın iç dünyasının anlatımında etkin 
biçimde, şiirsel bir üslûp ve olağanüstü bir düş gücüyle bir arada kullanır.8

Filler Sultanı, fillerin nedensiz yere karıncalara savaş açarak sömürü düzeni kurmasını eleştiren bir halk 
hikâyesini roman boyutunda yeniden işler. Kitabın arka kapağındaki sözlerinden, Yaşar Kemal’in, filleri 
                                                 
1 Yaşar Kemal, Filler Sultanı, Adam Yayınları, 2. baskı, İstanbul 1997. Eserin ilk baskılarında tam adı Filler Sultanı ve Kırmızı 
Sakallı Topal Karınca şeklindedir. Metindeki göndermeler kitabın bu baskısındandır. 
2 Bu konuda bakınız: Tahir Alangu, Türkiye Folkloru Elkitabı, Adam Yayınları, İstanbul 1983, s.304–314, 283–303. 
3 Ramazan Çiftlikçi, Yaşar Kemal Yazar-Eser Üslup, Kültür Bakanlığı Yay., 1. baskı, Ankara 1997, s.321. 
4 İlhan Başgöz, “Yaşar Kemal and Turkish Folk Literature”, Turkish Folklore and Oral Literature Selected Essays of İlhan Başgöz, 
Kemal Sılay (ed.), Indiana University Turkish Studies, Bloomington: Indiana 1998, s.153. 
5. İlhan Başgöz, “Ağıt, Destan, Yaşar Kemal ve Anılar”, Geçmişten Geleceğe Yaşar Kemal, (Yay. Haz.) Süha Oğuzertem, Adam 
Yayınları, birinci baskı, İstanbul 2003, s. 128. 
6 Semih Gümüş, Yazının Sarkacı Roman, İş Bankası Kültür Yay., 1.baskı, İstanbul 2003, s.54. 
7 Çimen Günay, “Ağrıdağı Efsanesi’nde Arketipsel Benlik”, Süha Oğuzertem (Yay. Haz.:), Geçmişten Geleceğe Yaşar Kemal, Adam 
Yayınları, İstanbul, 2003, s.94.  
8 Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, C. II, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2001, s.898. 
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kötülüğün simgesi olarak göstermiş olmaktan memnun olmadığı anlaşılmaktadır: “Neye üzülüyorum biliyor 
musunuz, bu kitabı okuyanlar, özellikle de çocuklar, filleri belki hiç sevmeyecekler. Bu bana çok dokunuyor. 
Ne yapabilirim ki? Oysa filler bugünkü sömürücüler kadar ne korkunçtur, ne zalimdir, ne özgürlük 
düşmanıdır, ne de işkencecidirler. Eğer insan soyunun bu en zaliminin simgesini, benzerini, hayvanlar 
arasında arayacak olsaydım, belki timsahları bulurdum, boa yılanlarını bulurdum. Yok yok, sanıyorum ki 
yeryüzünde bu zalimleri simgeleyecek korkunçlukta bir hayvan türü bulabilelim…” Eser; alegorik 
anlatımından, halk anlatıları geleneğine yaslanmasından ve asıl olarak büyüklerin dünyasını anlatıyor 
olmasından dolayı, bilinen gençlik romanları kategorisinin dışında bir yerdedir. Yaşar Kemal, denebilir ki, 
küçükleri büyüklerin dünyasıyla tanıştırarak bu dünyanın dışında tutmayı arzulamış gibidir. Yazarın dünya 
görüşü olan sosyalizm, eserin düşünsel ve eleştirel boyutunu besler. Romanı çocukların dünyasına bağlayan 
önemli yönü; hayvanlar arasında olup bitenler üzerine kurgulanmış olmasıdır. 

Olay örgüsü, fillerin, karıncaların ülkesini istila etmesiyle gelişen olaylar üzerine kurulmuştur. Filler, 
karıncaların ülkesine haksız yere savaş açarak ölümlere ve yıkıma neden olurlar. Karıncalardan yandaş 
bularak baskıyı artırırlar. Karıncaların büyük çoğunluğu, fillerin sonu gelmeyen ve güçlerini kat kat aşan 
isteklerine boyun eğerken kırmızı sakallı topal karıncanın ardından dağlara kaçanlar, bağımsızlıkların 
kazanmak üzere hazırlanırlar. Karıncalar arasında, sömürge düzeni içinde ilk kez açlık, sefalet baş gösterir. 
Öte yandan çıkar karşılığında fillere yandaşlık eden sarıca karıncalardan bir kısmı, kırmızı karıncaların 
çabalarını baltalamak üzere faaliyete geçirilir. Filler sultanı, hüdhüd kuşlarının büyüğü ulukepez 
danışmanlığında karıncalar üzerinde dozu her defasında artan bir baskı mekanizması kurar. Fillerin sonu 
gelmeyen istek ve yaptırımları, topal demirci kırmızı karıncanın başlattığı ayaklanmayla sona erdirilir. 
Romanın sekiz bölümünde yalnızca ikisi olumlanan güç olan kırmızı karıncalara ayrılmış durumdadır. 
Bunlardan birinde kırmızı karıncalar birbirine düşerek diğer karıncaları unutmuşlardır. Sadece son bölüm 
onların fillerle baş etmesini sağlayan başkaldırıyı anlatır. Geri kalan altı bölüm fillerin zulmünün boyutlarını 
ortaya koyar. Bölüm başlarında, destan dilinden epigraf kullanmak, Yaşar Kemal’in destansı özellikteki 
romanlarında da görülebilen bir özelliktir. Epigraflar, başında yer aldığı bölümü özetler. 

Yaşar Kemal’in bu eseri, birçok romanında görülebilecek bir yapı özelliğine sahiptir. Çatışan iki güçten 
haklının, her zaman üstün olduğu tezi ortaya atılır. Roman, çocukları ve gençleri büyüklerin olumsuz 
dünyasından haberdar etme ve buna karşı bilinçlendirme iddiasını yedeğinde barındırır. Bu iddia, roman 
kişileri arasındaki ilişkilerle örneklendirilir. Savaşın yıkıcılığı, kötülüğü sadece gösterme ve anlatma yoluyla 
değil, aynı zamanda temsil yetisi olan kişilerin nutuklarıyla da ortaya konur. Romanda, karınca ile filin 
görüntü açısından oluşturduğu zıtlık, çocuklar ve gençler için bir tür çağdaş masal atmosferine zemin 
oluşturur. Yetişkin okurca anlaşılması sorun oluşturabilecek “zarileşme” (s.20), “cikildemek” (s.21), “köre” 
(s.23), “çokuşmak” (24), “ıhırcık” (s.62), “balkımak” (s.62), “yıldırdamak” (s.65), “yalbırdadıkça” (s.74) 
türünden bazı yerel kullanımların, hedef okur olan çocuk ve gençlerin söz dağarcığını bir yandan 
zorlayacağı, bir yandan da onları halk kültürüyle tanıştıracağı düşünülebilir. Yaşar Kemal, çok az da olsa, 
hedef kitlenin algısıyla eğitsel açıdan uyumsuzluğa neden olabilecek argo dil de kullanır. Eserde sıklıkla 
masal diline başvurulur. Zaman ve mekân anonimleştirilerek verilir ki bu da masal atmosferinin 
şekillendirilmesinde işlevsel kılınmıştır. Asya, Afrika, Nil, Mezopotamya, Anadolu, Çukurova gibi 
mekânların yanında Kafdağı gibi masal mekânları geçer. Benzer şekilde, eleştirel gerçekçilik, eserin masal 
atmosferine sindirilmiştir. Bazı halk edebiyatı formellerinin yanı sıra, “Düştük bir ormana yol belli değil”, 
“Yatarız yatarız gün belli değil” (s.87), “Az gidelim uz gidelim, dere tepe düz gidelim altı aylık bir yol 
gidelim, görelim ne olur, ne olursa, ha diyelim, güzel olur.” (s.88) türünden ifadeler, romanın sosyal gerçekçi 
dokusu ile iç içedir. Yaşar Kemal eserinde az da olsa fanteziye yer verir. Sultan, karıncaların sarayını 
yapacağı haberini aldığında, kendini Sultan Süleyman, Belkıs gibi tarihi kişiliklerle özdeşleştirirken, anlatıcı 
olağanüstü bir masal atmosferi betimler: “Ulu bir çınar geldi öteye, yamaca, kayalığın dibine kondu, dalları 
hışırdadı. Büyük kentlerin elektrik ışıkları yandı söndü, bir uğultu doldurdu ortalığı. Canavar düdükleri üst 
üste çaldı. Bir yıldız savrularak aktı geldi sultanla ulukepezin önüne kondu. Sultanın gözleri kamaştı, bir süre 
gözleri hiçbir şey görmez oldu. Ulu bir ırmak geldi yıldızın önünden geçti. Yıldızın yeri geniş bir çimen 
oldu. Badem ağaçları büyüdü çimende, ağaçlar tepeden tırnağa çiçeğe durdu. Çiçek yıldıza, mavi göğe, mavi 
gök ak güvercine, kırmızı yılana durdu. Filler sultanı hortumunu uzattı kokladı.” (s.52). 

Eserin kişi kadrosu bütünüyle, insani özelliklerle bezenmiş hayvanlardan oluşur. Filler sultanı, hüdhüd 
kuşlarının başı ulukepez, sarıca karıncaların başı başbuğ ve kırmızı karıncaların başı demirci topal karınca 
romanın öncelikli kişi kadrosunu oluşturur. Sultan zulmü, ulupekez çıkarı için zalime desteği, başbuğ kendi 

 498



türüne ihaneti ve topal karınca haksızlığa başkaldırıyı temsil eder. Zaman zaman bu kişilerin emrindeki filler, 
kırmızı karıncalar, sarıca karıncalar veya hüdhüd kuşları verilen emirler doğrultusunda harekete geçerler 
veyahut bunlardan herhangi biri, anonim bir kişilik içinde görünür. Dekor tamamlayıcı özellikte olmak üzere 
farklı hayvanlardan da söz edilir. Romanın bütün kişilerince önden kabul edilmiş biçimde insanlar, 
kötülüğün temsilcisi olarak görülür ve olumsuzlanırlar. İnsanlar romanın dünyası içinde kötülüğün değişmez 
temsilcisi olarak bütün hayvanlarca ötekileştirilirler. İnsanlar sömürgeci fillerin söyleminde, varlığı sürekli 
tehdit olarak duyumsatılan soyut düşmandır. Aynı ideolojik mantık içinde, kırmızı sakallı karıncalar somut 
düşmanı temsil ederler. 

Filler sultanı; hedonist, tembel, despot bir kişilik olarak işlenir. Roman boyunca karıncaları kendine 
bağlama, onlar üzerinde hükümranlık kurma, saraylar yaptırma, dünyanın her tarafından getirilen 
yiyeceklerden ambarlar doldurtma faaliyeti içinde görülür. Sultanın despotluğunun bir yansıması olarak öfke 
sesi, romanda sıklıkla duyulur. Bu ses; fillere, hüdhüd kuşlarına ve karıncalara kızgınlık, emir, anlamlarının 
yanı sıra, demirci topal karıncayı hedefleyen alay ve kışkırtma anlamlarıyla yüklüdür. Ormanın bütün 
yaratıklarına aşina olan bu ses, zaman zaman küstahlaşmasıyla, histerik kahkahalar biçimini almasıyla, 
sultanın sonsuza dek egemen olma arzusunun, sultanın bütün karıncaları köle olarak gördüğünün 
göstergesidir. Sultanın, hiçbir güç tarafından alt edilemeyeceği zannedilen zenginliği, sarayları, bütün iktidar 
aygıtlarıyla, karıncalar tarafından kazılan derin çukurlara gömülür. Sultan aslında karıncalara uyguladığı 
zulümlerde hep ulukepezin deneyimlerinden yararlanır. Onun kendi adına ileriye dönük verebileceği sağlam 
bir karar verme gücünden söz etmek zor gibi görünmektedir. Ölçüsüz davranışları çoğu kez ulukepez 
tarafından dizginlenir ve karıncalar aleyhine uygulamalara dönüştürülür. 

Hüdhüd kuşlarının büyüğü Ulukepez; sultanın sadık dostu, başdanışmanı, bütün kötülüklerde başı çeken 
kurnaz ve bilgili bir kişidir. Sultanın karıncalar dünyasında olup bitenlerden haberdar olmasını, karıncalardan 
yeni isteklerinin, zenginleşme ve tahakküm etme düşlerinin fikir babası hep odur. Ulukepez, sultana 
danışmanlık yapmanın karşılığında saltanatın bilumum nimetlerinden yararlanır; dilediği yerde ve biçimde 
emrine yuva ve yiyecekler verilir. Aynı şekilde diğer hüdhüd kuşları da bundan yararlanırlar. Böylelikle 
hüdhüd kuşlarının tümü sultanın sadık birer yardımcısı olurlar.  

Sarıca karıncaların başı başbuğ; Ulukepez kadar güngörmüş, bilgili ve becerikli biridir. Yanına aldığı 
sarıca karıncalarla kırmızı sakallıların arasına girerek aralarında çatışma çıkarır. Karıncalar arasında fillerin 
saltanatına karşı çıkılamayacağı inancını yayar, onları birbiriyle çatışan küçük gruplara böler ve nihayetinde 
birbirine düşürür. Aralarında karıştığı günden beri bütün davranışlarını şüpheyle karşılayan topal karınca 
tarafından deşifre edilerek mahiyetindeki diğer karıncalarla birlikte idam edilir ve başları sultana götürülür. 
Kırmızı sakallı karıncanın meydan okuma ve aşağılamasıyla birlikte sultanın yüzüne fırlattığı bu kelleler, 
fillerin sonunu getiren savaşı başlatır. Başbuğ, çıkar için kendi soyuna ihanet eden kimseleri temsil eder. 
Ulupekez sultanın içerideki gücü iken, başbuğ onun dışarıdaki gizli vurucu gücüdür. 

Kırmızı sakallı topal karıncanın soyunun, dünya kurulduğundan beri demirci9 olduğu, kendisinin de 
demirciler sultanı olduğu bilgisini, Ulupekez daha romanın başında verir. Ulukepez, topal karıncanın 
“Hazret-i Davud’dan bu yana” (s.47) bütün soyunun demirci olduğunu söyleyince Sultan, “Bu çok kötü. 
Demircilerin hem elleri işler hem kafaları düşünür. Şu dünyada en tehlikelileri böylesi yaratıklardır. Bir de 
böylesilerinin düşünceleri bulaşıcı mikrop gibi bir anda bütün dünyaya yayılır”, (s.47) sözleriyle korkusunu 
dillendirir. Fillerin ilk saldırısında onun dükkânı başına yıkılır ve bir ayağı kırılır. Karıncalar içinde bir tek o 
sultana haksızlığını yüzüne vurur, onu aşağılar ve kaçar. Sultan, bu sahneyi roman boyunca unutamaz. 
Kırmızı sakallı karıncalar bu yüzden roman boyunca düşman ilan edilirler. Her fırsatta aleyhlerinde 
kampanyalar düzenlenir, defalarca kırımdan geçirilirler. Topal karınca roman boyunca sultanın saltanatının 
üzerine korku gölgesi salar. Sultanın saklayamadığı bu korku, sarayının açılış konuşmasına, Ulukepez’le 
diyaloglarına, karıncalara davranma biçimine kadar her defasında yansır. Sultanın sezgisi boşuna değildir. 

                                                 
9 Karıncaların fillere karşı ayaklanmasında en etkin şekilde çaba gösteren kırmızı sakallı karınca bir demircidir. Yaşar Kemal’in 
romanlarında demircilik mesleğini bir aile geleneği olarak sürdüren ve sözünü sakınmayan bilge kişiler dikkati çeker. Bu demirciler, 
düşünsel ve zihinsel anlamda gecenin veriminden yararlanırlar ve ateşle ilişkilerinin dinsel bir boyutu vardır. Halk arasında sözü 
dinlenir kimseler olmaları da bundandır. Ağrıdağı Efsanesi’ndeki Demirci Hüso, Binboğalar Efsanesi’ndeki Haydar Usta, Üç 
Anadolu Efsanesi’ndeki Mıstık Ağa, Al Gözüm Seyreyle Salih’teki İsmail Usta, Akçasazın Ağaları üçlüsünde her kitaptaki ayrı 
demirci ustaları topal karınca ile ruh akrabası, dirayetli bilge özellikteki kimselerdir. Bkz. Çiftlikçi, a.g.e., s. 327. 
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Topal karınca, George Orwell’ın Hayvanlar Çiftliği’nde (1943) olduğu gibi10, önce bütün karıncaları tek çatı 
altında birleştiren bir türkü ortaya koyar. Ardından “en kocaman, sakallı kitap”tan (s.167) devşirdiği 
bilgilerle, uzun süreden beri dillendirdiği; ama diğer karıncaları kendine inandıramadığı için üzerinde 
duramadığı “suyun buğuya dönüşmesi” (s.166) planını hayata geçirir. Bu da romanın sonunda açılımını 
bulacak olan “Yeryüzünün bütün karıncaları birleşince…” (s.173) sözlerinde anlamını bulur. Kolayca 
anlaşılacağı üzere topal karıncanın baş kaldırışı Marksist dinamiklerden güç almakta ve buradan da evrensel 
olana bağlanmaktadır. Topal karıncanın son planı, gündüzleri filler için çalışmak, geceleri ise sultanın sarayı 
dâhil olmak üzere yerlerin altını oymaktır. Demirci topal karınca romanda şu sözlerle övülür: “O yeryüzüne 
gelmiş en büyük, en usta demircidir. O öyle bir demircidir ki demirden karınca yapar da sonra o yaptığı 
karıncaya can verir. Sonra o hem de yeryüzüne gelmiş en yürekli, en akıllı, sevgi dolu dost kişidir. O olmasa 
biz bu sarayı, anıtları, gömütleri, ambarları nasıl yapar, yıkılmış ülkelerimizi onun aklı, bilgisi olmadan nasıl 
onarırız?” (s.27). Sonraları hüdhüd kuşları ile işbirliği eden sarıca karıncalar tarafından “kızıl karınca” (s.41) 
olarak nitelenir ki bu da romanın ideolojik kodlarından biridir.  

Romanın diğer kişileri olan filler, şımarık, tembel ve tüketici olmanın yanı sıra, sultanın tahrip edici 
gücü olarak yer alırlar. Her defasında karıncaların ülkesine düzenlenen saldırılarda milyonlarcasını 
öldürürler. Karıncalar, fillerin marifetiyle kendi aralarınca renklerine, boylarına göre ayrılmış ve filler için 
çalışmadaki samimiliklerine göre kategorize edilirler. Sarıca karıncalar, tembelliklerinden dolayı diğerlerince 
dışlandığından, sultan bunların psikolojisini iyi değerlendirir: “Ancak hor görülenler, zayıf olanlar, hırslılar, 
karıncalıktan çıkmış olanlardır ki soylarına hainlik ederler.” (s.47). Tembelliklerinden, ufak tefek ödüllerle 
onlara büyük işler yaptıracağının farkındadır. Kırmızı karıncaları, bütün karıncalar içinde asma işini sarıca 
karıncalara yaptırarak, aralarında derin bir düşmanlık tohumunu eker. 

Filler, sarıca karıncaları diğerlerinden ayırarak aralarında gerginlik çıkararak işe koyulurlar. Sarıca 
karıncaların fillerin yandaşı, karınca soyuna düşman olması, Ulukepez maharetiyle çıkarılan çatışmadan 
sonra kalıcı hal alır. Roman atmosferi içinde yer alan diğer hayvanlar, sayıca çok olmalarına karşın, daha çok 
dekor tamamlayıcı özelliktedirler ve olan bitenler karşısında seyirci konumundadırlar.  

Yaşar Kemal’in fillerin karıncaları üzerinde baskısını anlatırken belirgin biçimde George Orwell’ın Bin 
Dokuz Yüz Seksen Dört (1949) romanını hatırlatan dilsel kullanımlara, kavramsallaştırmalara başvurur ve 
sahneler kurar. Fillerin egemenliklerini sağlamlaştırmak için bazı kavramları tersyüz eder veya yasaklar. 
Sözlüklerdeki “sömürü” maddesini silerek yerine “özgürlük” maddesinin koymasından sonra; yeni düzenin, 
karıncalarca yüzyıllardan beri özlenen; ama bir türlü kavuşulamayan büyük bir nimet olduğu düşüncesi 
aşılanır. Sultan, daha romanın başında, aman dileyen karıncalara, savaşı başlatanın kendileri olduğunu 
söylemekle, gerçekleri tersyüz eder. Karıncaların geçmişine ilişkin sonradan geliştireceği tezler, tarih 
çarpıtmalarının parodisine dönüşür. Sultanın karıncalarla ilişkisi, çıkarlarına ve günlük politikalarına göre 
ikircikli bir biçimde sürer. Sultan, esir aldığı karıncaların yeni düzeni benimsemesi üzerine despot 
tutumundan hemen vazgeçer ve yufka yürekli adamı oynar: “Benim bir işçim yani bir karıncam dünyaya 
bedeldir. Amanın bir tek karıncam ölmesin! (…) Benim tek karıncama dokunanı ezerim. Kim, hangi yaratık 
benim karıncalarıma dokunursa, ocaklarını söndürürüm.” (s.21). “Ezmek”, “ocak söndürmek” sözlerine 
bakılırsa, sultan aslında merhametlilik konusunda dil oyunu oynadığı açıktır. Bütün isteklerini yerine 
getirmeye hazır olduklarını beyan eden karıncaları “soylu” (s.28) ilan ederken de bu oyunu sürdürmektedir. 
Sultan, isteklerinin yerine geldiği ölçüde merhametli bağışlayıcı görünür, ufak bir aksilik onun despot 
kişiliğini ortaya koymaya yeter.  

Sultanın, sarayının açılış konuşmasında, insan soyunun, kötülüklerin kaynağı olarak gösterildiği sahne, 
politik bağlamları farklı olmakla birlikte, George Orwell’ın Bin Dokuz Yüz Seksen Dört11 romanının 
atmosferini anımsatır. Düşmana işaret edildikten sonra, karıncalar, yaptıkları işten dolayı övülür ve 
karıncalarla fillerin işbirliğinden doğan ‘biz’ duygusunun altı çizilir. Önceden karıncaların soyunun filler 
olduğu şeklindeki propaganda, Ulukepez aracılığıyla yapılmıştı. Şimdi de sultan, fillerin karıncalardan 
geldiğini ve dünyadaki en güçlü soyun karınca soyu olduğunu, ilan ettikten sonra, Orwell tarzı bir sözcük de 
icat eder: Karınca sözcüğünün ilk hecesinin fil sözcüğüyle birleşmesinden oluşan “filkar”. Romanın ilerleyen 

                                                 
10 Orwell’ın metninin bağlamı ile Yaşar Kemal’inki farklıdır. Orwel’ın romanı özellikle Stalin dönemi sosyalizm uygulamalarını 
hedef alan bir alegori iken, Yaşar Kemal’inkinin bağlamında eşitlik, özgürlük, anti-emperyalizm gibi temalar sosyalizmin verileriyle 
işlenir.  
11 George Orwell, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört (Çev. Nuran Akgören), Can Yay., 4. baskı, İstanbul 1999. 
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sayfalarında da benzer sözcük türetimi sürdürülür: “insanfil”, “insankarınca” (s.135), “fil fil”, “karınca 
karınca” (s.143), “filistan”, “insanistan” (s.147). Sultanın şu sözleri, söylediklerinin tersinden okunmasını 
sağlar: “Biiiiz karıncalar, soylu görkemli karıncalar, dünyanın en soylu, güçlü yaratıkları ve hem de en 
büyük yaratıcıları, imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz… Biiiiz karıncalar, filler, kardeşlik özgürlük, 
eşitlik, barış üzre yaşıyoruz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.” (s.67–68). Ne var ki burada da fillerin 
egemenliğini perçinleştirmek esastır. Her bir karıncanın az bir çabayla fil olabileceği de iddia edilir. Bunun 
neticesinde karıncaların her biri kendini birer fil gibi görür. Kuşlar da aynı duyguya kapılırlar. Ne de olsa fil 
olmak, başından beri arzulanır bir duruma dönüştürülmüştür. Karıncaların geçmişi bir anda 
anlamsızlaştırılarak silinir. Sömürü düzeni bir de zihinsel düzlemde pekiştirilir. Ulukepez, filler sultanından 
aldığı buyruklara kendinden çok şey katarak karıncalar adına yeni bir tarihten de söz eder. Sistemli bir 
şekilde fillerin gücünün erişilmezliğine ilişkin propaganda yapar ve onları bu anlamda ideolojik eğitime tabii 
tutar. Ulukepez’in karıncaları bu anlamda eğittiği sahneler, Orwell’ci anlamda satirik bir atmosfere bürünür. 
Yaşar Kemal’in burada yapmak istediği, tipik bir biçimde sömürge mantığını deşifre etmek suretiyle 
eleştirmek ve egemenlerin, egemenliklerini pekiştirmek için milliyetçiliği icat etme sürecini ve milliyet 
öğesinden yararlanma biçimini ortaya koymak ve sosyalizmi çözüm olarak önermektir. Sarıca karıncalar 
diğerlerinden habersiz şekilde Ulukepez’le görüştüklerinde yeni üretilmiş bir bilgiyle tanıştırılırlar: “Sultan 
sizi, sizin soyunuzu karıncalar üstünde bilumum koruyucu atadı. Bundan sonra siz tekmil dünya 
karıncalarının koruyucusu olacaksınız. Huzuruna varınca sultana söyleyeceksiniz ki, biz ta ezelden bu yana, 
fil sultanlarınca karıncalar üstüne atanmış koruyucularız. Bu ödevimizi sonuna kadar yerine getirmişizdir. 
Karıncalar bu yeryüzünde bizden sorulur. Aslında bizler işlediğimiz günahlardan dolayı, filler sultanınca 
karınca donuna sokulmuş filleriz. Aslımız ceddimiz fildir bizim.” (s. 41). Sarıca karıncalar da hüdhüdün bu 
isteklerine fazlasıyla karşılık verir, olmayanı olduruverirler: “Aslımız ceddimiz fildir bizim” (s.41). Bilek 
gücünü temsil eden karıncalar, sultan için kurdukları sarayın ambarlarının erzakla doldururken önlerinde kış 
olduğunu unuturlar. Sultan, karıncalara topladıkları erzakın çok az kısmını lütfen verirken onlar büyük bir 
minnet duygusu içinde daha çok çalışmayı taahhüt ederler. Kaldı ki kış ortasında büyük bir kırımdan 
geçmişlerdir. Sarıca karıncaların her biri bir birliğe “kolbaşı” olarak görevlendirilirken kırmızı sakallıları 
öldürenlere “fil oldu” (s.99) beratı verilir. Yaşar Kemal, çalıştıklarına sahip olamayan, bölünmüş, birbirlerine 
düşmüş karıncaların bu halini betimlemek için Nâzım Hikmet’in bazı şiirlerinden yararlanır.12

Sultan, karıncaları düşünmekten men etmenin yolunun dilden geçtiği bilinciyle, karıncaları düşünme 
yetisinden yoksun bırakmak üzere emrindekileri seferber eder: “İlk önce dillerini unutup karıncalıktan 
çıkacaklar, fil olmak için can atacaklar. Durmadan fillere öyküneceklerdir. Her karıncanın içinde bir fil 
padişahı yatacak. Karıncaların kellelerini kesmektense, dillerini kesmek daha doğrudur.” (s.48). Bu görüşler 
doğrultusunda harekete geçen filler, karıncalara dillerinin olmadığı ya da yetersiz olduğu tezini öne sürerek 
“dünyadaki tek dil” (s.43) olan “fil dili”ni öğretmeye girişirken başka dillerin konuşulmasını da yasaklar. 
Kuşlar da fillerin soyundan geldiklerine inandırıldığında dillerini kötüleyerek filce konuşmak üzere seferber 
olurlar. Yaşar Kemal, hayvanların, filce öğrenmeye aşırı istekli oluşunu abartarak parodik etki uyandırır. 
Fillerin estirdiği dil rüzgârı bütün hayvanlar arasında geniş kabul görür ve filce öğrenme, tam da karıncalar 
ülkesinin istila edilmişliğinin kültürel anlamda destekleyicisi olur. Zaten bu aşamalardan sonra filler sultanı 
karıncalar üzerindeki hükümranlığını korumak için onları “durmadan oyalayacak, düşünmeyi onların elinden 
alacak”, “köleliğe koşullayacak”, kendine yabancılaştıracak “bir tek sözcük düşündürmeyecek” “birtakım 
oyuncaklar” arayışı içine girer (s.46). Fil etme okulları, karıncaların benliklerine yabancılaşmasında önemli 
görevler üstlenir. Okullardan mezun olanlar, asıl fil olacakları gün beklentisi içinde, fil gibi davranmaya 
başlarlar. Bu karıncalar “öteki karıncalara, analarına, babalarına, ülkedaşlarına” (s. 145) aşağılayıcı bir 
bakışla bakarlar. İnsanın insana yaptığını model alan fillerin son icadı, karıncaları sürekli olarak fillerin 
sarsılmaz gücü konusunda inandırmayı amaçlayan borazanlardır. Borazanlar da Orwell’ın romanını 
anımsatan önemli bir öğedir. Buna göre mevcut düzenin değişmeyeceği inancından kimse şaşmayacak, 
mutluluğa kavuşmanın tek yolunun sultan için kendini feda etmekten geçtiği bilgisi pratiğe aktarılacaktır. Fil 
olabilmenin tek koşulu çok çalışarak sultandan izin alabilmeye bağlanır. Fil okullarından yeni çıkmış ve 
filceyi ana dili gibi konuşan karıncafil yöneticilerinden dolayı “hiçbir şeyi görmez, düşünmez, 
duymaz”(s.146) hale gelirler. Sadece kendilerini “küçücük bir fil sayıyor, fil olmanın gururuyla mest, ama 
karınca kadar fil” olarak hissederek durmadan çalışırlar. Nihai noktada ne fil ne karınca olarak kalırlar, 
“kendilerini filistana adamış birer makine”ye (s.147) dönüşürler. Karıncalar, yayınların etkisiyle fillerin 
yaşamına imrenerek ve hep onlar gibi olmaya özenerek ömür tüketirler. Bu yeni icatlar sadece 
                                                 
12 Çiftlikçi, a.g.e, s.325–7. 
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karıncalıklarını unutturmaz, onları bellek yitimine de uğratır. Sultanın işleri azıttığı sahne yine Orwell’ın 
romanına sinmiş atmosferi yansıtır: “Bir gün savaş iyidir, diyorlardı televizyonlar, tekmil karıncalar savaşın 
iyiliğine inanıp her karınca kendini savaş tanrısı sanıyordu. Ertesi gün sultanın aklına esiyor, savaş kötüdür 
diyorlardı televizyonlar, radyolar, ötekiler, karıncalar bir anda savaş düşmanı kesiliyorlardı, bulsalar savaş 
tanrısını kıtır kıtır kesecekler. 

Sultan istediği an karıncalara: Biz insanız, boa yılanıyız, timsahız, kartalız, hiç karınca kartal olabilir mi, 
atız, tilkiyiz, balığız, hiç karınca balık olabilir mi, balinayız, gergedanız, zürafayız, hiç karınca zürafa olabilir 
mi, biz uçağız, treniz, vapuruz, dedirtebiliyordu, hiç karınca vapur olabilir mi?” (s.147–8). 

Sultan, sarayının açılış konuşmasında insanların kötülüğünden söz ederek onları bütün hayvanları 
düşmanı ilan eder. İnsanlara yüklediği olumsuz niteliklerin tümü, aslında sultanın kendisinde fazlasıyla 
vardır. 

Bir bakıma filler sultanı, kendisinde eleştirilmesi gereken durumu, çıkarları gereğince, insanlar 
üzerinden örneklendirir. Konuşmanın gerçekleştiği zamana kadar insanların hayvanlara hiçbir zararı 
dokunmamıştır. Ancak bu konuşmanın ideolojik belirlenimi, soyut düşman oluşturma gereksiniminden 
kaynaklanır. Sultanın hesabı, bu ötekileştirme mekanizmasıyla karıncaların tümünü kendine bağlı ve bağımlı 
tutmaktır.  

Düşman ilan edilmiş insan soyu ile özdeşleştirilen kırmızı karıncaları ölü ya da diri olarak isteme, 
sultanın sadece bu konuşmasında değil, roman boyuna Ulukepez’le konuşmalarında sıklıkla geçer. Kırmızı 
sakallı karıncalar; özgürlüğün, dinin eşitliğin ve bütün yaratıkların düşmanı olarak ilan edilirler. Sultanın son 
sözleri ilan edilmiş düşmanın yok edilmesidir. Sultan, bu iki kötülüğün bertaraf edilmesi durumunda 
yeryüzünde cennet vaat eder. Sultanın nefret eken ve vaat içeren konuşması daha bitmeden, meydan kırmızı 
karıncaların ölü ve yaralılarıyla dolar.  

Roman boyunca filler sultanının Ulukepez’le konuşmalarında, bastıramadığı korku kendini her 
defasında gösterir. Kırmızı sakallı topal karıncanın varlığı ve bunun karıncalar üzerindeki etkisi. Egemenliği 
altındaki karıncaların bir gün karıncalıklarının farkına varıp kendisine itaat etmekten vazgeçmesi, sultanın en 
büyük korkusudur. Bu korku onu karıncalara daha büyük eziyetler yapmasına neden olur.  

Karıncaların fillerin saltanatına karşı çıkma bilinci, düşman ilan edilmiş kırmızı karıncalar üzerinden 
işlenir. Sultanın yüzüne karşı, yaptığı haksızlığı söylemiş olan topal kırmızı karıncanın varlığı hep dış tehdit 
olarak lanse edilir. Kendine yabancılaşarak iş makinesi haline gelmiş karıncaların benliklerine geri dönüşünü 
sağlayacak olan bu türkü romanın sonunda duyulur ve bütün karınca ülkelerinde öze dönüş sağlayan derin 
bir etki bırakır. Türkü karıncaları zengin ve mamur geçmişine vurgu yapar. Bağımsız, özgür ve eşit oldukları 
günleri anlatır: “Bir zamanlar bizler kendimizi hiçbir biçimde aşağılamaz, kimsenin de bizi aşağılamasına 
izin vermezdik. Böyle kul, böyle uşak, böyle köle değildik. Bağımsızdık, barış içindeydik, eşittik. Hep 
birlikte kotarır, hep birlikte yer içerdik, ayrımız, gayrımız yoktu, diyordu türkü. (…) Hep birlikte türkü 
söyler, hep birlikte sulardan çekerdik ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürerdik toprağı. 
Ballı incirleri, çiçek özlerini, balözlerini, kara kılçık buğday özlerini hep beraber toplar, hasat eder, hep 
beraber yerdik. Tutsak değildik, köle değildik. Hep birlikte kurardık kentlerimizi, hep birlikte güzelleştirirdik 
ülkelerimizi, fillere köle, uşak, tutsak olmadan önce, diyordu türkü. Türkü yıkacağız filler sultanının sarayını, 
dağıtacağız hüdhüdlerin yuvasını, kazıyacağız sarıcalarını kökünü, diyordu. Kahreden ki var eden 
karıncalardır.” (s.153–4). Bu türkü karıncalara karıncalıklarını hatırlatır ve karıncalar da ormanı bırakarak 
ülkelerine, kentlerine giderler.  

Karıncaların farklı zamanlarda fillere karşı isyanları olmuştur. Ne var ki her isyan, filler tarafından kanlı 
bir biçimde bastırılmıştır. Filler sultanının karıncalara yaptığı her kötülüğün ardından yükselen kahkaha, 
kırmızı sakallı topal karıncayı kesin çözüm bulmak için dürtükler. Filler hesabına çalışan sarıca karıncalar, 
kısa süre sonra büyük çatışmaların çıkmasına neden olur. Kırmızı karıncalar arasında grupçuluk çıkararak 
bunu kısa sürede çatışmaya dönüştürürler. Her grubun bir ara kendi yöntemini öne çıkararak fillere açtığı 
savaş, ağır yenilgiyle sonuçlanır. Her yenilginin ardından filler sultanının yeri göğü inleten kahkahası, sonuç 
bildirgesi işleviyle yüklüdür. Öyle ki bu kahkahaya adeta sultana karşı ilk ciddi başkaldırıda bulunmuş olan 
topal karıncaya gönderilen doğrudan mesaj anlamındadır. Nitekim kahkahalar her defasında topal karınca 
tarafından doğru okunur. Topal karıncanın uzun bir zaman dilimine yayılan ve üzerinde çok düşünülmüş 
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planı, fillerin saltanatının sonunu getirir. Topal karınca filler sultanı ile iki kez karşılaşır. İlkinde, sultanın 
yok yere çıkardığı savaşta, haksızlığını yüzüne vurur ve hakaret ederek kaçar (s.17). O günden sonra fillerin 
karıncalarla ilişkilerinde hep filin baş düşmanı olarak öne çıkar. Fil her fırsatta onu yakalatma emrini 
vermesine karşın bunu bir türlü başaramaz. Topal karınca fillerin ulaşamayacağı bir dağa çekilir. Fil için hep 
bir tehdit olarak kalır. Roman boyunca da sultanın yaptığı haksızlıklarına karşı hep uyanık, dolayısıyla bir 
tehdit kaynağı olan bir bilinç işlevini görür. Aynı zamanda sultanın karıncalar üzerinde sürdürdüğü 
egemenliğe yönelmiş tehdit anlamını da bu süre içinde korur. Dahası, sultanın egemenliğinin bir gün sona 
ereceğinin roman boyunca anlatımı işlevini üstlenir. 

Roman ağırlıklı olarak fillerin karıncalar üzerindeki tahakkümüne odaklanmıştır. Karıncaların, bazı öfke 
itilimlerinin etkisiyle gerçekleştirdiği başkaldırılar, filler tarafından kanlı biçimde bastırılır. Üstelik 
karıncalar ağır işler altında ezdirilir ve daha ağır medyatik bombardımanlara tâbi tutulurlar. Bu, karıncaların 
kendi benliklerinden uzaklaşması için bilinçli yapılmış etkinliklerdir. Kırmızı karıncalar arasında sokulmuş 
bulunan sarıca karıncalar da onlar arasındaki birliği bozar. Karıncalar fillerle karşı açtıkları ikinci savaşta da 
ağır bir yenilgiyle çıkarlar. Demirci topal karınca, onları bu bölünmüşlük ve ağır yenilmiş atmosferinden 
filleri yendikleri zamana taşıyan ideolojiyi şekillendirmeyi başarır. Önce bütün karıncaların, tam da 
kendilerini birer fil gibi gördüğü bir zaman diliminde hepsinin kendine dönmesini sağlayan bir türkünün 
bütün karıncaları kendine döndürür. Bu şarkı, karıncaları, fillerin istilasına uğramadan önceki halleri ile 
zengin ve birlik içinde bir hayat yaşarken betimler. Türkü aynı zamanda onlara benliklerine dönmeyi sağlar. 
Öyle ki bütün dünyanın karıncaları bu türküyü birlikte söylerler. Bu atmosfer içinde topal karınca yaptığı 
planı kodlayan bir ifade ortaya atar: “suyun buğuya dönüşmesi” (s.166). Kırmızı karınca yurdunun bütün 
karıncaların karargâhı olduğu bir zamanda kırmızı sakal maskesi takmış sarıca karıncalar, başbuğları ile 
birlikte deşifre edildikten sonra öldürülür. Böylece karıncaların birlikteliğini zedeleyen önemli bir etken daha 
devre dışı bırakılır. Topal karınca, bütün karıncaların desteğini aldıktan sonra filler sultanı ile ikinci kez 
görüşmeye gider. Topal karınca bir ak güvercinin kanadına biner, başları kesilmiş sarıca karıncaları ve 
başbuğlarının başını yanına alır sultana ulaşır. “Karıncaların kararını sana bildiriyorum sana, ey sultan!”, 
diye meydan okur: “Biz bundan böyle bağımsızlığımızı ilan ettik. Bütün karınca ülkeleri karar verdik ki artık 
hiçbir karınca, sana, fillere, hüdhüdlere çalışmayacak. Karınca ülkeleri karıncalarındır ve bizler özgürüz, 
bağımsızız.” (s.172). Karıncaların sultana armağanını da takdim eder: Başbuğun kesilmiş başını ve diğer 
sarıcaların başını sultanın suratına fırlatarak kaçar. Filler de sultanın emri üzerine saldırıya geçerler ve tümü 
karıncaların daha önce kazdığı derin çukurlara düşerler. Karıncalar sultanın saraylarının altını da oymuşlar. 
Sultan da sarayı da karıncaların açtığı derin çukur içine gömülür. Yaşar Kemal, romanın asıl iletisini 
Marks’ın bir ünlü sözünün uyarlamasından oluşan kıssadan hisse biçiminde verir: “Dünyanın bütün 
karıncaları birleşince…” (s.173). 

Romanın, ana temaları açısından, hitap etme iddiasında olduğu çocuklar için biraz ‘büyük’ kaldığı 
vurgulanmalıdır. Kaldı ki Yaşar Kemal, büyükler için yazdığı romanlarındaki dili de sürdürür. Çocuklarla 
ilintisi, belki roman kahramanlarının hayvanlardan seçilmiş olmasından dolayı kurulabilir. Bu durumda 
varılabilecek makul sonuçlardan ilki; romanın asıl gençlere hitap ettiğini ve Yaşar Kemal’in birçok 
romanının baskın şablonunu tekrar ettiğini söylemektir. İkinci sonuç da Yaşar Kemal’in romanlarının 
yapısıyla ilgilidir. Bu eser de, sözgelimi Ağrıdağı Efsanesi’nde olduğu gibi, yazarın romanlarındaki alışıldık 
yapı özelliğini tekrarlar. Haklı ve haksız iki gücün çarpışması, haklıdan yana çözümlenir. Buradan da geri 
planda Yaşar Kemal’in sosyalist dünya görüşü, kendini her zaman güçlü bir biçimde duyumsatır. Filler 
Sultanı, Yaşar Kemal’in halk kültür ve geleneğinden yararlanma eğiliminin başka bir örneğini oluşturur. 
Romanda masal atmosferini çağrıştıran dilsel kullanımların yanı sıra, halk inanışlarına, halk diline yer 
vermek yazarın diğer romanlarında sıklıkla rastlanan bir durumdur. Ne var ki bazı yerel dil kullanımları ve 
alegorik yüklenimler çocukların ve gençlerin düzeyinin üstündedir. Çocukların ve gençlerin savaşların 
yıkıcılığı, ülkeleri istila etmenin kötülüğü, emperyalist emellerin kötülüğü, yurt savunması gibi evrensel bazı 
konular hakkında bilinçlenmesini sağlayacak içerik, eserin düşünsel ard alanını oluşturur. Bu bakımdan eser, 
çocuklara savaşın kötülüğünü anlatmasında, savaş karşıtı düşüncelerin şekillenmesinde temel oluşturabilecek 
bir yapı özelliğine sahiptir. George Orwell ve Nâzım Hikmet’i anımsatan içerik, metinler arası gönderme 
bağlamında anlamlandırılabilir. Yaşar Kemal’in romanının gerisinde kendisini her zaman hissettiren 
düşünsel bir boyut olduğu vurgulanmalıdır. Roman, yapılan kaksızlığın, zulmün kalıcı olamayacağı 
bildirisiyle sona erer.  
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10. ÇOCUK VE KİTLE İLETİŞİM 
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Kültür bitkisi gibi kültür insanının da, insan işi olduğu gerçeği, insan kültüründe gizlidir. Kültür, düzen 
yaratmak, düzen için kargaşa görünen her şeyle savaşmaktır.  Kültür, düzen getirmek yanında ona değerler 
de verir.  Değerlerin çöküşü, gelişkin olmayan toplumların yeni’ye tanıdıkları kültürel gücü, türlü alanda 
etkili kılmaktadır. Kültürü geliştiren dilde etkisini hissettiren bu güç, çağdaş ortak yaşamın gerektirdiği 
çekicilik ve geçiciliğe yerleşerek son günlerde en çok “okumak” sözcüğünün birincil anlamında başkalaşıma 
neden oldu. Televizyonlardaki haber kanallarında “okumak” sözcüğü, “…Bu filmi, bu yaşantıyı nasıl 
okursunuz ?” tümcesinde oluşturduğu ayrı çağrışımla yer edindi.   

Kültürün oluşumu ve sürdürülmesi;  yaşam süreçlerinin işlediği bağlamı düzenli kılma, ilgili süreçlerin 
güdü ve amaçlarını biçimlendirme olarak tanımlanabilecek, ayrı ve etkileşimli eylemleri gerektirir. 

Yukarıda sözü edilen etkileşimli eylemlerin bilincinde olarak “Cumhuriyetin temeli kültürdür.” sözü, 
yaşamını yurttaşların toplumsal düşünmesine adamış Atatürk tarafından okumanın öneminin, aşkın biçimde 
vurgulanmasıdır.  Uzmanlaşmış kültür insanlarından oluşan yurttaşların düşlenip bu düşün gerçekleştirilmesi 
süreci, günümüz Türkiye’sinde çoktandır baltalanmış, seçkinler karşısında, gelecek adına “okumaktan” 
başka çaresi olmayan orta sınıf için okumak edimi, yerini izlemek eylemine bırakmıştır. Alt sınıf, tarihsel 
gelişiminde sahip olduğu bilince bağlı varlığını sürdürme kararlılığını taşıyarak, bilincini temel insani yaşam 
için kullandığından, çağdaş kültüre bir yaklaşıp bir uzaklaşmaktadır. Bu gelgitte okumak bir vardır, bir 
yoktur ya da ha vardır ha yoktur.  

Verimli ve yaratıcı okuma, ilköğretim öğrencisinin günlük yaşamının bir bölümünü oluşturduğunda 
okuma kültürü edinme çabasından; öğrencinin olumlu tutumlar geliştirebilmesi için kitap, toplumsal yaptırım 
aracından arzu nesnesine dönüştüğünde okuma kültürü edinme sürecinin sağlıklı işleyişinden söz edilebilir. 

Ortaçağdan günümüze kültürel süreçlerin çağlara göre çok çeşitlilikte değişkenler içermesi yanında 
içerdiği değişmezler, kitap nesnesi ve okuma eylemidir. Eğitimin, çevreye uyum ve çevreyi değiştirme 
türünden işlevlerinin yerine getirilebilmesi ve bilimsel bulguların sahibi kamunun bilim ve sanat eşliğinde 
gönenci için bu değişmezleri dürüstçe sahiplenmek, benmerkezci ya da toplumsal düşünen, ilköğretimi 
tamamlayan her yurttaşın birincil sorumluluğu olmak zorundadır. Bu zorunluluğun, ulusu dikkate 
almayanlarca yok sayıldığını, süregelmesi yönündeki anlayışların da ortadan kaldırılmaya çalışıldığını 
görmekteyiz.  Günümüzün kitlesel eğitim medyası televizyon, ülkemizde sözü edilen Vandal çabanın önemli 
parçalarındandır. Ulusal ölçek ve yapılanmaya yer verilmeyen “bilgi toplumu” olma yolunda, bilgi 
toplumunun ana ekseni eğitim,  okumayı gerekli kılan öğelerin de değişimine neden olmuştur: Örnek olarak, 
çok satan kitaplara daha düşkün üst sınıfın okuma yaşantılarını taklit etme, verilebilir. Bilgi toplumunun 
iletişim aracı, eğitsel medya televizyon, bu bağlamda, sürekli değişen beğenilerin ürünlerini pazarlayan 
araçtır. Sorun çözme becerisini yalnızca tüketim ile geliştirmeyi öğütleyen ülkemizdeki televizyon 
yayınlarında; okuma kültürü edinmeyi, toplumsal sınıflara göre bir hak olarak aşılama ve dayatmaların 
bulunduğu savına ulaşılabilir.  Kültürel bellek oluşturma aracı televizyonun, edinilmesi ve izlenmesi, 
yurdumuzda cumhuriyetin ilanından önce de pahalı satılan kitap yanında, ucuz ve kolaydır.   Düşünce, inanç, 
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tutku, çatışmasının çözümünün dinde olduğunu,  kolay izlenebilen propaganda yayınları ile okul öncesi 
düzeyden başlayıp her yaş grubundaki izleyici kitlesine ulaştıran, eğitsel medya televizyonun, çaba gerektirip 
zor olan okumaya yeğlenişindeki başarılı sonuç ortadadır. Ülkemizden yapılan televizyon yayınlarında, 
okumaya ilgili kişinin,  “entel”  önadı ile etiketlenmesi, neden olduğu olumsuz çağrışımla ilköğretim 
öğrencilerini,  kabul gören toplumsal tip olmaya itmiştir. Ne yazık ki kabul gören toplumsal tipin temel 
uğraşılarından biri okumak değildir ve okumakla varsıllaşan insanı toplumdışı saymaktadır. Yurttaşlarımız, 
her şeyi belirleyen tanrı-televizyon karşısında tikel bir elindelik ile düşsel bir bağımsızlığın ardından gidip 
doğal ve toplumsal yasaları bilmez duruma düşmektedir. 

Küreselleşme kavramının buyurduğu değişime tapınma çerçevesinde, “etkili öğrenme” uğruna, aziz bir 
değeri olan okuma becerisine yönelik olumlu tutum geliştirebilme süreci de karmaşıklaştırılmıştır. Eğitim 
fakültelerinde ders kitabı niteliği taşıyan çoğu yayında, bir öğretim yöntemi olarak “okuma”, anlatım ile 
birlikte öğrencilerce en az anımsanma oranına sahip vazgeçilesi yöntem biçiminde yer almaktadır. İlköğretim 
öğrencisinin okulda çeşitli etkili öğrenme etkinliklerinde yer alabilmesine yönelik özdüzenleme için 
“okuması” gerekir.  Bu kapsamdaki verimli okumayı da okuma kültürü edinme çabasındaki öğrenci 
gerçekleştirebilir.  Dünya görüşü sağlayası okuma eylemini amaçlamaz görünen ülkemizdeki etkili 
öğrenmenin, silahlarına dönüşmüş eğitsel medyalar, televizyonun psikolojik savaşta silah oluşu 
konumundadır.  

Çocukluğun neşesiz geçmesine ya da yetişkinliğin özgün, iyi zaman geçirme yollarını başkalarına zarar 
vermekte aramanın yöntemine neden olmaksızın internet kullanımı, ilköğretim düzeyinde okuma kültürü 
edinme sürecini güdü boyutunda etkilediği sürece yararlıdır. Tüm teknolojik gelişmeye karşın, çağdaş 
kültürün geleceğe taşıyacağı kütüphane, ilköğretim öğrencilerimizin ev, okul ve koşut okullardaki öğrenme 
yaşantılarının odaklarından olabilmelidir. Öğretmen ya da aile, öğrenciye çevredeki kütüphaneleri tanıtmak, 
evde küçük de olsa bir kitaplık oluşturmak ve bu yapıların gerekliliğini ve işlevselliğini öğrenciye 
belletmekle sorumludur. Bu sorumluluk bilinci, halk eğitimi ile ailelere ya da öğretmen yetiştiren kurumlarda 
öğretmen adaylarına istenilirse yerleştirilebilir ya da aktarılabilir. Ülkemizde öğretmen adaylarının mesleki 
eğitiminde, türlü gerekçelerle okuma yaşantılarının yok sayılabilecek denli az olması, yalnızca çok para 
isteyen kuşakların, bir örnek üretilmesine ivme kazandırma olarak tarihimizdeki yerini almaktadır.  Günlük 
kültürün kurbanları, toplumun orta sınıfından ilköğretim öğrencilerimiz, internet ortamındaki ödev 
sitelerinden çıktı alarak etkili öğrenmenin keyfini sürerken kütüphanenin yanında bir seçenek değil, 
kütüphane yaşantılarına destek olası internetin, kendi okumalarını sınırlandırdığının kuşkusuz ayırdında 
değildirler. Ulaşımı güç yerleşim birimlerindeki ilköğretim öğrencilerimiz için internet zaten bir eğitsel 
medya özelliği taşımaz.  

İnternet, kent ölçeğinde çocuk dergisi alımının gerilemesine de nedendir;  alım gücü yüksek aile, süreli 
yayın yerine yoğun internet kullanımını yeğler durumdadır.  Şiddeti benimsetmeye yarayan bazı bilgisayar 
oyunları, kentte yaşayan alt orta sınıf ilköğretim öğrencilerinin, okuma bir yana konuşma becerisinden de 
hızla uzaklaşmasını sağlamaktadır. Okul dışı zamanını, “internet kafede”  oyun oynayarak geçiren ilköğretim 
öğrencisinin okuma kültürü edinmesi sürecinde, okul aile işbirliğinin önemi daha da artmalıdır. Rehber 
eşliğinde bilgisayar kullanımı, etkili öğrenmeye yardımcı olurken öğrencinin dinleme, konuşma, okuma ve 
yazma becerilerinin gelişiminde öncül ve temel etmenin kitap olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.  

Görsel işitsel medya türü olarak eğitim amaçlı VCD’ler, çalışma konularını belli ve sınırlı bir yazılı 
metin üzerinden aktardıklarından, ilköğretim öğrencisini ilgili konuda öğrenmeyi sürdürmek üzere okumaya 
yönlendirdikleri sürece yararlı eğitsel medyalardır. Bu türde VCD’ler, ülkemizde az da olsa piyasaya 
sürülmektedir. Değerler eğitimini, özellikle VCD kullanarak salt çizgi sinema örnekleriyle gerçekleştirmek 
yanında konuyla ilgili olarak kitap ile öğrenmeye de değer verilmelidir. Ulusal ölçeği nesnel bir yaklaşımla 
gözetebilen okul ya da aile, benzer biçimdeki görsel uyarıcı saldırısının kuşkusuz üstesinden gelebilecektir. 
Okulda ve evde bu medyaların doğru kullanımı, medya okuryazarlığı kapsamında ilköğretim öğrencisinin 
karar verme sürecinde de gelişme sağlamaktadır.  Böylece öğrencilerimiz yaratıcı okumaya daha çok zaman 
ayırabilir. Sınıfta, zamanın etkili kullanımı kaygısı taşımayan kimi ilköğretim öğretmenlerimizin VCD’den, 
eğitsel amaçlar dışında yararlanması, etkili öğrenmenin yanlış algısının sonuçlarındandır.  

“Neden okuma yazma öğretmekteyiz?” sorusunu, doğru yanıtlayabilen ilköğretimde görevli 
öğretmenlerimiz; eğitsel medyaları, okumayı tetikleyen araçlar olarak kullanmaktadırlar. Bu noktada, 
öğrenme güçlükleri, çatışma yönetimi, çalışma becerileri, sosyal beceriler, şiddetin önlenmesi konularında, 
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dış görünümü, içeriği ve dili iyi bir çocuk kitabı ya da kitap, eğitsel medya türü olarak karşımıza çıkar. 
Ülkemizde belirtilen nitelikte kitapların, birçok köy okulunda bulunmaması, kentlerde ya da ilçe 
merkezlerindeki okulların kitaplıklarında çokça yer almaması, okuma kültüründen uzak ailelerin çocukları, 
ilköğretim öğrencilerinin, ilgili süreçte neredeyse tek seçenekleri okuldan da yararlanmalarını önlemektedir. 
Sorunun aşılabilmesi, bölgesel çözümlerle, kişisel çabalarla anlık olmaktan öteye gidememektedir. Herkesin 
kendi geleceğinin iyiliğini tasarlayıp yaşama geçirmeye çalıştığı ülkemizde kalıcı ve geleceğe yönelik 
çözüm, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve eğitimle ilgili kurum ve yapıların yetki ve denetimi kapsamındadır.  

Şiddeti benimseten bazı bilgisayar oyunları dışında, karton ya da tahta üzerinde ya da kartlarla 
oynanabilen oyunlar da eğitsel medya türleri olarak değerlendirilebilir. Bu oyunlar, öğrenci özellikleri 
olumlu gelişmekte olan ilköğretim öğrencileri için okumayı kullandıkları etkinlikler olarak okuma kültürü 
sürecinde yararlıdır. Öğrenci, oyunların içeriği konularda bilgi sahibi olabilmek üzere okumaya yönelecektir. 
Okumayla konuya egemen olabilen ilköğretim öğrencisi, benzer nitelikte oyunları bir etkili öğrenme etkinliği 
kapsamında kendi üretebilir konuma gelir. Ülkemiz ekonomik koşullarında öğrencilerimizin üretimi oyunlar, 
yüksek fiyatlarla satılan oyunlar dikkate alındığında, çoğunluk için tek seçenek gibi görünmektedir.  

Bireysel farklılıkların benimsenmesi ile öğrenmenin vurgulandığı günümüzde, çağdaş kültürün gereği 
eğitsel medyaların öğrenmeyi kolaylaştırdığını kuşkusuz yaşamaktayız. Teknolojik gelişimlerine koşut 
olarak tüketimde çeşitlilikleri gün geçtikçe artan eğitsel medyaların, yakın gelecek için ülkemizde bilgiye 
ulaşmada tek başına kitaba seçenek oluşturamayacağı gerçeği de insan kültüründe gizlidir. Bu gerçeğin, 
öğretmenler, okul yöneticileri, ilköğretim öğrencileri ve ailelerince benimsenmesi, toplumumuzu oluşturan 
tüm yurttaşların yararına olacaktır.  

Yararcılılık ile eğitim sorunlarımızın çözülebileceğini düşünenler, dolaylı biçimde, okuma kültürü 
edinebilen ve edinmeden de yaşayabileceklerin muştusunu vermektedirler.  Her bireye dolu ve anlamlı bir 
yaşam sürme fırsatını verebilmek için toplumun üyeleri arasındaki ilişkilerde demokrasi ideallerinin egemen 
olmasını sağlamayı da amaçlayan okuma kültürü edinme; tüm toplumsal sınıflardan ilköğretim 
öğrencilerinin doğal hakkıdır. Yurdumuzda büyük kentlere çok yakın ya da ulaşılması güç bölgelerdeki köy 
okullarında sağlıklı içme suyu edinmekten uzak öğrencilerin de üst toplumsal sınıftan tüm eğitsel medyalara 
ulaşabilecek öğrencilerin de okuyabilmelerini sağlamak, geleceğimizin biçimlendirilmesinde bir sorumluluk 
olarak sürekli gündemimizde yer almalıdır. Bu süreçte, aydın öğretmen eğitimi, duygulanım bozukluğunu 
topluma yerleştirmekten beslenen televizyon ve radyo yayıncılığının dizginlenmesi, kitabın ve eğitsel medya 
niteliğindeki oyun ve oyuncakların olabildiğince hesaplı yollardan öğrencilere ulaşması, içedönük bölgesel 
çözüm arayışlarının yarını tümden etkileyemeyeceğine ilişkin nesnel yargıyı dikkate alan yaklaşımlar, 
öğrencilerin doğal haklarını sağlıklı biçimde yaşayabilmelerini sağlayacaktır.  
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Farklı yaşam alanlarında ve farklı şekillerde kendini gösteren şiddet kavramı son dönemlerde kitle 
iletişim araçlarıyla birlikte anılır olmuştur. Bunun nedeni olarak kitaplarda yer alan şiddet olayları,  
televizyonda izlenen şiddet sahneleri, bilgisayarda oynanan şiddet içerikli oyunlar ve internet sayfalarında 
yer edinmiş şiddet unsuru taşıyan görüntüler gösterilmektedir. Kitle iletişim araçları ile şiddet olaylarının 
arasındaki bağı, Yavuzer “Çocuk ve Suç” adlı çalışmasında şu cümlelerle ifade etmektedir: Kitle iletişim 
araçlarının hızla yayılması, bunlarla seyirci, dinleyici ve okuyucuya şiddet eylemleri ve suçlu davranış 
biçimlerinin sunulması, suçlu davranışla kitle iletişim araçları arasındaki ilişki sorununu ön plana 
çıkarmıştır. Dünya kamuoyu son elli yılda ortaya çıkan köklü toplumsal değişmelerin etkisini bir yana 
bırakarak, suçluluğun artmasıyla kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması arasında bir ilişki kurmak eğilimi 
içindedir (Yavuzer, 1998, s.244).  

Şirin’e göre ise, modern dünyada şiddetin en yaygın boyutunu kültürel şiddet oluşturmaktadır. Şiddet, 
her toplumda, az ya da çok, var olan bir olgudur. Yaşadığımız dünya ise şiddet üreten ve şiddetin 
küreselleştiği bir dünyadır. Şiddet kültürünün en zayıf, en korumasız öznesi ise çocuktur. Gerçek hayatta 
yaşanan şiddet yanında, iletişim araçları aracılığıyla yansıtılan şiddet de çocuk için tehdit içermektedir. 
Çocuklar, şiddetin bütün türlerini tanıyarak büyüyorlar. Şiddetin dövmek ve dayak boyutunun dışındaki 
örnekleri ile iç içe veya yan yana yaşıyorlar. Ancak, sesli, görüntülü ve yazılı medya aracılığıyla bütün 
dünya çocuklarını kuşatan kültürel şiddetin henüz ciddi boyutlarda farkına varıldığı söylenemez (Şirin, 2003, 
s.14). 

Hiçbir zaman bir arada kullanılmaması gereken kavramlar olarak görünen çocuk,  şiddet ve suç 
günümüzde sürekli birlikte kullanılmaktadır. Bu durumu Polat şu cümlelerle dile getirmektedir: Çocuk ve 
şiddet aslında bir araya gelmemesi gereken kavramlardır Oysa günümüz toplumlarına baktığımızda her 
geçen gün yükselen şiddetin en çok etkilediği gruplardan birinin çocuklar olduğunu görmekteyiz. Çocuklar 
evde, okulda, sokakta her yerde şiddetle iç içe yaşamaktadır. Bu Amerika’da da böyledir, Türkiye’de de 
(Polat, 2001, s.1).  

Şiddet olayları, yalnızca ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde de giderek artmaktadır. “Bu 
olayların, yaşanan hayatla bağlantısı var mı?” sorusuna ise şu şekilde cevap vermek mümkün: Şiddet tarih 
boyunca, insanlar arasındaki çarpık ilişkilerin tek yaratıcısı gibi görülmüştür. İlk şiddet olaylarını düşünmek 
gerekirse, insanlar arasında yaşanan sınıf farkından dolayı çıkan savaşlar veya daha fazla toprak sahibi olma 
hevesi ile yapılan savaşlar tarih kitaplarında sürekli okunan olaylar arasındadır. Bu bağlamda John Keane şu 
görüşünü dile getirmektedir: Soykırıma varan savaşlar, bombalanan kentler, nükleer patlamalar, toplama 
kampları, kişisel cinayetlerin bir veba salgını gibi yayılması… Bu yüzyıl, tasarlanmış olsun ya da olmasın, 
şiddetin her türünün, hak ettiğinden çok daha fazlasına tanık oldu. Üstelik daha da fazlasına tanık olmak 
işten bile değil. Kuşkusuz gelecek yüzyılın tarihçileri, bu yüzyılın şiddet kasırgalarına karşın ayakta kalmak 
için mücadele veren cesur kişilerin öykülerini kaydedeceklerdir (Keane, 1996, s.13). 

Her toplumda ve her dönemde var olan ve varolacak ve bir sosyal olgu olarak nitelendirilen şiddeti, 
Balcıoğlu nitelik ve nicelik olarak farklı ele almaktadır. Şiddetin niteliğinin ve niceliğinin toplumun yapısına 
göre farklılık göstermesinin yanında, aynı toplum yapısında zaman içinde değişiklik görülebilir. Şiddetin 
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nitelik ve niceliklerinde meydana gelen değişmeler genel olarak sosyal değişme süresi ile ilişkilidir. Şiddet, 
toplumda gruplar ve kurumlar arasında var olan organizasyonu bozan, gruplar arası dayanışma bağını 
koparan sosyal problem olarak tarihin ilk dönemlerinden beri araştırmacıların ve bilim adamlarının 
dikkatini çekmiştir (Balcıoğlu, 2001, s.19). Araştırmalar, yetişkinler arasında yaşanan şiddet olaylarının 
çocuklarda da görülmeye başlamış olmasına dikkat çekmektedir. Bu durumun insanlık için büyük bir tehlike 
arz ettiği söylenebilir. Çocuk yaşta şiddete başvuranlar daha sonraki yaşamlarında da bu eğilimden 
kurtulamamaktadır. Çocuklar; yetişkinlerin dünyasından, televizyon programlarından, bilgisayar 
oyunlarından ve kitaplardan öğrendikleri şiddet içeren davranışları, hem arkadaşları hem de güçsüz olarak 
nitelendirdikleri kişilere uygulamaktadırlar. Burada önemli olan, şiddetin insanlar üzerinde bıraktığı etkidir 
ve kişilerin şiddet sahnelerini nasıl algıladıkları veya bu sahnelerden nasıl etkilendikleridir.  

Günümüzde görsel ve işitsel etkinliği nedeniyle çok sayıda kişiye ulaşan en güçlü iletişim aracı olarak 
televizyonun, en önde gelen işlevleri arasında eğlendirici ve öğretici nitelikleri sayılabilir. Bunun yanında 
televizyon, bireylerin kendilerini tanıyabilmelerine, kişiliklerini geliştirebilmelerine ortam hazırlayan, zaman 
zaman onlara düşünme ve eleştirme fırsatı veren önemli bir araçtır. Kulağa ve göze hitap etmesi, çocuk ve 
gençlerin eğitimi açısından televizyonun etkinliğini arttırmaktadır. Araştırmalar, televizyon programlarında 
olumlu sosyal değeri olan davranışların çocukların olumlu sosyal tepki düzeylerinde artışa yol açtığını 
göstermiştir (Yavuzer, 1998, s.245).  Televizyonun seçici olunduğu takdirde faydalı olduğu söylenebilir; 
ancak günümüzde televizyonun faydalarından çok zararlarından bahsedildiği görülmektedir. Çocukların, 
televizyon ve bilgisayar oyunlarına denetimsiz olarak maruz kalmaları çeşitli sorunlara yol açtığı için, 
genellikle olumsuz yanları vurgulanmaktadır. Çocuklara televizyon izletmek yerine, kişilerle karşılıklı 
etkileşim ve sosyal ilişkilere dayalı faaliyetler önerilmekte, çocuğun sadece pasif alıcı olduğu televizyon 
izleme gibi faaliyetlerden uzak tutulması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Çocuğun, algılama seviyesine 
uygun ve olumlu karakterlerin ağırlıkta olduğu programların seçilerek izlemesine olanak  sağlamak 
gerekmektedir.  

Çocuk ve gençlerin boş zamanlarının bir bölümü eğlenceyle geçer. Eğlence herkesin, özellikle gençlerin 
yaşamında olumlu bir güçtür. Ancak denetime tâbi tutulmamış ve özellikle ticari amaç güden bazı eğlence 
araçlarının çocuklar ve gençler üzerinde tahrip edici etkiler gösterdiği ve suçu artırdığı, buna karşılık sağlıklı 
ve programlı bir eğlence faaliyetininse suçluluğu önleyici etkilerde bulunduğu kabul edilmektedir (Yavuzer, 
1998, s.242).  

Yapılan araştırmalar, kitaplarda, gazetelerde, televizyonda ve/veya bilgisayar oyunlarında yer alan 
şiddet içerikli görüntü ve haberler nedeniyle, çocuklarda, saldırgan davranışlarda artış, şiddete 
duyarsızlaşma, uyku bozukluğu, gece kabusları, saldırgan kişileri model alma, kendisine ve yakınlarına zarar 
geleceği korkusunun görüldüğünü göstermektedir. Bu durumla karşılaşan çocukların sonradan şiddet 
olaylarına dahil olmasının en önemli etkeni ise, şiddetle daha önce, çeşitli medya ürünlerinde tanışmış 
olmaktır. Sesli, görüntülü ve yazılı yayınlarda olumlanan şiddet olayları ve sahneleri,  şiddetin sorun 
çözmede kullanılabilir en etkili yol olduğunu düşünmeye yol açmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde, kötü 
edebiyatın, kötü yazılmış eserlerin, suça yol açan bir etken olduğu, kanlı katilleri hikaye eden, müstehcen 
öykü ve resimleri içeren yayınların, polis hikaye ve romanlarının, suçluların  tavır ve hareketlerini öven 
yayınların suç işlemede önemli rol oynadığı ileri sürülmüş; bu konuda özellikle cinsel merakları uyarmak 
suretiyle gençleri kötü yola sürükleyen müstehcen yayınlar üzerinde durulmuştur (Yavuzer, 1998, s.243). 

Çocukların kitaplarda okudukları ve televizyonda izledikleri kahramanlarla özdeşleştikleri göz ardı 
edilemez bir gerçektir. Bu nedenden dolayı kahramanların her hareketinin küçük okuyucular ve izleyiciler 
tarafından örnek alındığı unutulmamalıdır. Yavuzer’in bu konudaki düşünceleri ise şu şekildedir: İlk 
çocukluk dönemlerinden itibaren çocuklar, kendilerine model olarak seçtikleri, televizyondaki dizi 
kahramanlarının özelliklerini günlük yaşamlarına ve oyunlarına yansıtmaya başlarlar. Televizyon dizi 
kahramanı, çeşitli davranış ve hareketleriyle, çocuktaki saldırganlık dürtülerini harekete geçirebilir ve onu 
saldırgan yapabilir. Çünkü, çocukta dürtülerini dizginleme yeteneği çok zayıftır (Yavuzer, 1998, s.245). 
Özellikle sekiz yaşından küçük çocuklarda gerçek ile gerçek dışı arasındaki ayırım henüz oluşmamıştır. 
İzledikleri her şeyin gerçek olduğunu düşündükleri için bu yaş altı çocuklar daha fazla tehlike altında 
bulunmaktadır. Nurşen Adak’a göre; Televizyon, yetişkinler tarafından daha ziyade bir haber alma ve 
eğlenme aracıyken, çocuklar için televizyon eğlendirme aracı olmanın yanında, içinde yaşanılan toplumu ve 
dünyayı anlama ve tanıma aracıdır. İçinde yaşanılan dünyayı anlama ve sosyalleşme çabası içinde 
televizyondan faydalanan çocuklar, televizyon yoluyla aldıkları iletilerin hangilerinin gerçek hangilerinin 
kurmaca olduğunu yetişkinler gibi kolaylıkla ayırt edememektedir. Bu nedenle televizyonda yer alan şiddet 
öğelerinden etkilenme konusunda yetişkinlere göre daha korumasızdır. Çocukların içinde yaşadıkları 
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toplumun normları ve değerlerini öğrenme ve kişiliklerini geliştirme süreci olan sosyalizasyon sürecinde 
yaşadıkları toplumu gözlemektedirler. Zamanının büyük çoğunluğunu evde geçiren çocuk, gözlemlerini 
ağırlıklı olarak televizyon yoluyla gerçekleştirmektedir (Adak, 2002, s.176).      

Peki, okul öncesi çocuklar hangi kitapları okumalıdır ve hangi filmleri veya dizileri izleyebilir? 
Kalıplaşmış olan “belli sınırlarda ve seçilmiş filmler ve dizilerin izlenmesinde sakınca yok” cümlesi artık 
söylenememektedir. Çünkü şiddet, suç, katliam, kavga, cinsellik veya ölüm olaylarının olmadığı kitap, film 
veya dizi sayısı her geçen gün azalmaktadır. Sadece filmlerde ve dizilerde şiddet görüntülerine yer 
verilmediği görülmektedir. Denetimden geçerek yayımlandığı söylense de haberler ve haber programları da 
şiddet içeriklidir. Her ne kadar haber programları yetişkinler için hazırlanmış olsa da yayımlandığı saatlerde 
çocukların izleme olasılığı bulunduğundan yine de bu kadar şiddet içeren haberlerle dolu olmamalıdır. 
Çünkü şiddet olaylarının ve görüntülerinin çok sık yer aldığı haber programları sadece çocuklar üzerinde 
değil, aynı zamanda yetişkinler üzerinde de olumsuz etki bırakmaktadır.  

Günümüzde gücü ve etkisi artık tartışılmaz olan kitle iletişim araçların, toplum içerisindeki şiddet 
olaylarını arttırdığı düşüncesi bu bağlamda sürekli gündeme gelmektedir. Medya, kimi insanlara göre her 
gün karşı karşıya kalınan şiddet manzaralarının en büyük sebeplerinden biri olarak görülmekte, kimi 
insanlara göre ise kesinlikle etkilemediği düşünülmektedir. Burada, insanların şiddet olaylarını nasıl 
algıladığı önem kazanmaktadır. İnsanlar şiddet olaylarını fark edebiliyor mu, eleştiriyor mu, olumlu mu 
karşılıyor, yoksa gizli bir zevk olarak mı algılamaktadır?  

Çocuklar ve gençler, savaşların, ölümlerin, kıyımların, kavgaların en acımasız yönlerini her gün 
televizyondan, internetten, bilgisayar oyunlarından, kitaplardan, gazetelerden veya dergilerden 
izlemektedirler. Daha bebekken ilgiyle izlediği reklamlar sayesinde televizyonla tanışan çocuğa, 
televizyonda yer alan şiddet olaylarının görüntüleri kaygısızca sunulmaktadır. Burada önemli olan, sanal 
şiddet ile gerçek şiddet arasındaki farkı bilmektir. Çünkü artık sadece yetişkinlere yönelik programlarda 
değil, aksine televizyonda sunulan çizgi filmlerde ve çocuk programlarında da şiddet öğeleri sıklıkla yer 
almaktadır. Kendisine acımasızca atılan cisimlerin şekillerini alan, rakibi tarafından sürekli dinamitlerle 
havaya uçurulan veya kuyruğu ya da başka bir bölgesi sürekli kesilen çizgi kahramanların sayısı 
küçümsenemeyecek kadar çoktur. Çocukların, bu tür davranışların gerçek dışı olduğunu ayırt edemediğini 
unutmamak gerekir. Özellikle bu konudaki dikkatsiz tutumu yüzünden medya, çocukların ve gençlerin suç 
işleme oranında yaşanan artıştan sorumlu tutulmaktadır.      

Atayman, televizyon (televizyon toplumu), şiddetin kaynağıdır (ya da zaten özünde katil olanların 
körükleyicisidir (Atayman, 2003, 15) diyerek aynı zamanda son on beş yıl içerisinde yer alan filmlerin 
çoğunun hep şiddet penceresinden baktığına işaret etmektedir. Hayatın sanal yansıması olan medyada şiddet, 
bazen gündelik hayatı yansıtırken bazen de olduğundan daha yoğun bir şekilde gösterilmektedir.

Sadece zararlı etkilerini göz önüne alarak hem eğitici hem de eğlendirici özellikteki programlardan 
çocuğu uzak tutmak da olumsuz bir tutumdur. Çünkü dış dünyada yaşananları öğrenmek veya kendisini 
eğlendiren programları izlemek, çocuğun en büyük hakkı olarak gösterilmektedir. Çocukların algılama 
seviyesine uygun ve olumlu karakterlerin ağırlıkta olduğu programları seçmek ve sadece bunları izlemesini 
sağlamak gerekmektedir. Ancak  bunun olabilmesi pek mümkün değilmiş gibi görünmektedir. Çünkü çocuğu 
her an gözetim altında tutmak olanaksızdır. Ayrıca sürekli gözlenen bir çocuğun kişilik gelişimi de istenilen 
düzeyde olmamaktadır. Sürekli denetim altında olduğunu hisseden bir çocuğun kendisine güvenmesi 
beklenilemez. Uygun programların olmadığını düşünen anne ve babalar çocukları ile birlikte zaman 
geçirebilir, karşılıklı etkileşimin gerçekleştiği oyun oynayabilir ya da parka gitmek gibi farklı aktivitelerde 
bulunabilirler. Ne yazık ki artık grup halinde oyun oynayan, parkta sallanan, tahterevalliye binen veya sadece 
yaşıtlarıyla sohbet eden çocukları sokaklarda görmekteyiz. Son zamanlarda, dışarıda arkadaşlarıyla vakit 
geçirmek yerine, evde veya kafelerde bilgisayar oyunu oynamak çocuklara daha çok keyif vermektedir. 
Bundan pek şikayetçi olmayan anne – babalar, çocuklarının ne yaptığını bildikleriyle övünmektedir. Bütün 
bunların dışında, çocuklar, televizyon veya bilgisayar karşısında geçirdikleri saatlerde daha olumlu 
etkinliklerde bulunabilirler. Bu etkinlikler, ders dışında, eğitmenler tarafından tavsiye edilen yararlı kitaplar 
veya oyunlar olabilir. Bu tür etkinlikler sayesinde de çocuklar topluma uyum sağlamakta zorluk çekmezler.  

Sonuç olarak radyo ve televizyonun yukarıda belirttiğimiz olumsuz etkilerinin çocuğu suça itebilmesi 
için yaşadığı ortamın da suça elverişli olması gerekmektedir. Ancak medyada veya eserlerde sürekli dile 
getirilen şiddet öğelerinin gelişmekte olan çocuğun üzerinde de küçümsenemeyecek kadar çok olduğunu 
ifade edebilmek mümkündür. Şiddet ile medya yayınları arasında bir bağ vardır; ancak bunu düz bir 
mantıkla ve medyanın şiddeti körüklediği iddiasıyla kurmak doğru değildir. […] İzleyiciler çeşitli 
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yorumlama stratejilerine göre davranırlar (Bostancı, 1999, s.12). Bu düşünceye paralel olarak Şirin, kitle 
iletişim araçlarını şiddetin tek sorumlusu olarak görmeyi bir kaçış olarak nitelendirmektedir. Çünkü onlar 
yalnızca, varolan şiddeti yansıtmaktadır. İletişim araçlarının olumsuz rolü, şiddeti yansıtma biçiminden 
kaynaklanır ve şiddetin yaygınlaşmasındaki olumsuz etkileri çok daha fazladır. Şiddet, izlenerek de model 
alınabilir. Bu nedenle medya okur yazarlığının küçük yaşlarda öğretilmesinin en yaygın koruyucu yöntem 
olduğu unutulmamalıdır (Şirin, 2003, s.13). 

İzlenme oranı (reyting) uğruna yapılan yüz kızartıcı programlar, onur kırıcı yarışmalar, şiddet içeren 
film ve diziler, sürekli güçlü ile güçsüz arasında yaşanan savaşların anlatıldığı çocuk programları veya çizgi 
filmleri, sürekli televizyon ekranlarından günlük hayata yansımaya başlamıştır. Bunların sonucunda ne 
olmuş? Çocukların zihinsel ve kişilik gelişimlerine zarar verdiği pek çok araştırmacı tarafından vurgulanan 
şiddet unsurları bu yolla çocuk izleyiciyi etkisi altına almaktadır. Ekranda, yazılı basın ve edebiyat 
eserlerinde yer alan şiddetin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için ailelerin ve öğretmenlerin 
bilinçlendirilmesi gerektiği sonucuna varabiliriz. Ülkemizde dile ve öğretmenlere yol gösterecek görsel, 
yazılı ve sözlü medyayı çocuğa görelik ilkesine göre denetleyecek bir kuruma ihtiyaç duyulduğunu söylemek 
sanırız yanlış olmaz.         

Günümüzde hemen hemen her evde birkaç tane, hatta çocuk odalarında bile televizyon bulunmaktadır. 
Özellikle de televizyonun veya bilgisayarın çocuk odalarında bulunması, ebeveynlerin çocukların uygun 
olmayan programların izlemesine veya uygun olmayan sitelere girmelerine engel olmaktadır. Bu nedenden 
ebeveynler, çocuklarının televizyona ya da bilgisayara mahkum olmalarından ziyade, çocukların 
arkadaşlarıyla oyun oynamalarını sağlamalıdır ki oyun parklarında tekrar çocuk sesleri duyalım.     
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Giriş 

Bireysel, zihinsel ve yaratıcı bir süreç olan okuma, en etkili ve en eski öğrenme biçimidir. Okuma, boş 
zamanları değerlendirmek, ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, yeni şeyler öğrenmek için 
yapılan bir etkinlik ya da ilgi olarak da tanımlanabilir. Çocuğun kendini daha iyi ve doğru biçimde ifade 
edebilmesine yardım eden okuma, onun, yaratıcılığının, yeteneklerinin, soyut düşüncelerinin, hayal gücünün, 
zihinsel ve motor becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Okuma gibi temel alışkanlıkların kazanılmasında, 
çocukluk döneminin yaşamsal bir öneme sahip olduğu belirtilmektedir (Alpay, 1990, s. 79; Yılmaz, 1998, s. 
248). Bu nedenle, okuma ilgisinin, çocukluk döneminde kazanılması ve ergenlik döneminde desteklenerek 
alışkanlık haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Okumanın alışkanlık haline gelebilmesi için çocuğun 
okumayı bir zevk ve gereksinim olarak algılaması önemlidir. Bamberger’in (1990, s. 8) Cleary’den yaptığı 
alıntıya göre, bireylerin boş zamanlarında okuma etkinliğini tercih etmesi ve gerçekleştirmesi bakımından 8-
13 yaşları okumanın altın yılları olarak değerlendirilmektedir.  

Okuyan öğrenci; düşünen, yargılayan, eleştiren, bilgiye ve kütüphaneye gereksinim duyan, çağdaş ve 
demokratik birey anlamına gelmektedir. Okuma, içinde bulunduğumuz çağda da nitelikli bir yaşamın önemli 
aracı olma özelliğini sürdürmektedir. Bir başka deyişle, okuma değişim sürecinin yok edemediği, tam tersine 
sözü edilen değişim sürecine uyum sağlamanın bir aracı haline gelmektedir. Güçlü bir insan etkinliği 
olmasına karşın, okuma alışkanlığı da diğer alışkanlıklar gibi, yaşanan değişim sürecinden olumlu, olumsuz 
ya da hem olumlu hem olumsuz biçimde etkilenebilmektedir. Özellikle, son on beş yılda gerçekleşen ve 
hızlanarak süreceği öngörülen teknolojik gelişmelerin en çok etkileyeceği alışkanlıklardan birisi “okuma” 
olabilecektir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte boş zamanları değerlendirme için sunulan etkinlikler nicelik olarak 
artarken, nitelik olarak da değişmiştir. En ucuz eğlence, bilgilenme ve boş zamanları değerlendirme aracı 
olarak görülen kitap, gazete, dergi gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının yerini televizyon, radyo, 
bilgisayar, vcd, dvd gibi araçlar almaya başlamıştır. Toplumsal ve bireysel yaşamımızı geliştirici birçok 
sonuçlarının yanı sıra sözü edilen yeni kitle iletişim araçlarının sorun yaratabilecek etkilerinin olduğu da 
genelde kabul edilmektedir. Bu araçlar bireylerde varolan bazı olumlu alışkanlık ve davranış biçimlerini 
değiştirebilmekte, yeni tutumlar geliştirmektedir. Yarattığı bu yeni tutum, davranış, alışkanlıklar ve bireyi 
edilgenleştiren etkisi nedeniyle “elektronik dadıdan”, “aptal kutusu” gibi adlandırmalara konu olan 
televizyon eğlence, eğitim ve boş zamanları değerlendirmede neredeyse “biricik” araç niteliği taşımaktadır. 

                                                 
* Bu makale, Ayşe Gül Aksaçlıoğlu’nun yüksek lisans tezine (Aksaçlıoğlu, 2005) dayanmaktadır. 
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Bireylere ve dolayısıyla çocuklara yeni fırsat ve olanaklar yaratmakla birlikte bazı sakıncalar getiren diğer 
teknolojik araç ise bilgisayarlardır. Çocuklarda yeni bir yaşam biçimi yaratacak denli güçlü etkilere sahip bu 
iki aracın, toplumsal ve bireysel bir etkinlik/alışkanlık olan okumayı etkilememesi olası gibi 
görünmemektedir.  

Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Yapılan araştırmanının amacı, televizyon izleme ve bilgisayar kullanmanın ilköğretim 5. sınıfa giden 
sosyo-ekonomik durumu yüksek öğrencilerin okuma alışkanlıkları üzerinde etkisi olup olmadığını, varsa bu 
etkinin nedenlerini, niteliğini ve düzeyini belirlemektir.  

Araştırmada betimleme yöntemi kullanılmıştır. Okuma, çoğunlukla “okul çocukluğu” döneminde 
şekillenmeye başladığı ve “buluğ veya ergenlik başları” döneminde alışkanlık haline dönüştürülebildiği için, 
çalışmada ilköğretim beşinci sınıf öğrencileri seçilmiştir. Ele alınan sorunun resmi ve özel ilköğretim 
okullarına göre farklı özellikler taşıyıp taşımadığı önemli görüldüğünden, çalışmaya, bir resmi bir de özel 
ilköğretim okulu dahil edilmiştir. Bu nedenle çalışmanın alanını Özel Bilkent İlköğretim Okulu ve Çankaya 
İlköğretim Okulu beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içinde bulunan ilköğretim okulu beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evreni 
oluşturan toplam öğrenci sayısı 59 614’tür (N. Çelenk, Kişisel İletişim, 16 Mayıs 2005). Örnekleme alınan 
öğrenci sayısı ise toplam 222’dir. Çıngı’ya (1990, s. 264)  göre, 0,95 güven düzeyi ± 0,04 hoşgörü miktarına 
göre evreni temsil etmesi gereken örneklem sayısı 216’dır. Örneklemimiz 222 olduğundan evreni temsil 
etmektedir. 

Veri toplama tekniği olarak anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS (Statistical Package of Social 
Science) istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Ayrıca, anket uygulama sırasında öğrenci ve 
öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. 

Okuma Alışkanlığı  

Okuma alışkanlığı, okumanın bir anlamda otomatikleşmiş bir davranışa dönüştürülmesi olarak 
tanımlanabilmektedir. Kısaca tanımlayacak olursak, okuma alışkanlığı; “bireyin bir gereksinim ve zevk 
kaynağı olarak algılaması sonucu okuma eylemini yaşam boyu, sürekli, düzenli ve eleştirel bir biçimde 
gerçekleştirmesidir” (Yılmaz, 1993, s. 30). Okuma alışkanlığının hem toplumsal hem de bireysel düzeyde 
yararları söz konusu olmaktadır. Çalışmamız kapsamına daha uygun olduğu için okuma alışkanlığının çocuk 
için bireysel yararlarını sıralayacak olursak, okuma alışkanlığı çocuğun; 

• zihinsel gelişimine doğrudan katkıda bulunur, 

• anadilini doğru ve yeterli bir biçimde kullanmasını sağlar, 

• kelime dağarcığının zenginleşmesine doğrudan yardım eder, 

• sağlıklı ve güçlü bir kişilik geliştirmesine katkıda bulunur, 

• iletişim becerisinin güçlenmesine yardımcı olur, 

• eğitim ve öğretim başarısını artırır. 

Yukarıda sıralanan yararların çocuğun zihinsel ve kişilik gelişimi açısından son derece önemli olduğu 
söylenebilir. Ergenlik başlangıcının alışkanlıklar ve dolayısıyla okuma alışkanlığı açısından kritik bir aşama 
oluşu, yukarıda sıralanan ve çocuk için yeni bir yaşam dönemi yaratmaya başlayan özelliklerden 
kaynaklanmaktadır. Olasılıksal düşünme, akıl yürütme, soyut konularla ilgilenme ve bundan zevk alma  
nedensel  bakabilme ve yorumlama gücü kazanmaya başlama çocuk için okuma alışkanlığı ile ilişkisini 
başlatacak ve/veya güçlendirecek özelliklerdir. Okudukça soyut düşünme gücü artacak, soyut düşünme gücü 
arttıkça okumaya daha çok ilgi duyacaktır.  

Okuma alışkanlığı düzeyleri konusunda dünyada kabul edilen standart ölçütler bulunmamaktadır. Her 
toplum varolan uluslararası yaklaşımları kendi kültürel ve toplumsal özelliklerini de göz önüne alarak bu 
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konuda bazı ölçütler geliştirebilir. Bu çalışmada özellikle ALA (1978) ve UNESCO’nun (Staiger, 1979) 
önerdiği ölçütlerden yararlanarak şu düzeyler temel alınacaktır. 

1. Üst Düzey Okuyucu: Ayda 2 kitap veya daha fazla kitap okuyan okuyucu, 

2. Orta Düzey Okuyucu: Ayda 1 kitap okuyan okuyucu,  

3. Zayıf Okuyucu: 2 ayda 1 kitap veya daha az kitap okuyan okuyucudur. 

Kısaca belirtecek olursak, çocuklar şu nedenlerle kitap okuyabilirler; 

• Hoşlandıkları için, 

• Boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenmek için, 

• Eğitim başarılarını artırmak için, 

• Okuyan kişilere özendikleri ve onlara benzemek için, 

• Anne, baba ve/veya öğretmenleri istediği için, 

• Toplum ve arkadaş grubu içinde farklı bir statü ve kimlik kazanmak için. 

Bu amaçlar bireyden bireye değişebildiği gibi, çoğu zaman birden fazla amaç da söz konusu 
olabilmektedir. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de okuma, okuma alışkanlığı, okuma problemleri ve çözüm 
önerileri, okuma hataları, okuma eğilimleri, okuma alışkanlığını geliştirmeye yönelik programlar, okuma 
alışkanlığı kazanılmasında olumlu ve olumsuz etkileri olan aile, öğretmen, televizyon, bilgisayar, kütüphane 
gibi faktörlere yönelik çeşitli araştırmalar yapılmakta ve çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır 
(Bayram, 1990; Bintz, 1993, s.610-611, Boztepe, 2002, s.143-146; Brooks ve diğerleri, 1997; Devrimci, 
1993, s.119-120; Dökmen, 1994; Furi-Perry, 2003, s. 24; Luma, 2002, s.2, 63, 112-114; Mavi , 1995, s. 69, 
108-109, 115; Özçelebi ve Cebecioğlu 1990; Stenberg, 2001, s.1; Sullivan, 1991, s.40; Şimşek, 2003, 
s.58,112-113; Virgil, 1994, s.53; Yılmaz, 1995, s.329, 331; Yılmaz, 2000a, s.450, 457). 

Televizyon İzleme ve Okuma Alışkanlığı Arasındaki İlişki 

Televizyon daha çok yetişkinlere yönelik bir kitle iletişim aracı, güçlü bir bilgi aktarma, etkili bir 
öğrenme, dünyaların, kültürlerin ve insanların bir araya getirilmesi için hizmet veren, görüntüyü çocuğun 
ayağına getiren, evrene açılma isteğine uygun düşen, aynı anda göze ve kulağa hitap eden, ışık hızıyla 
yayılan, şimdiki zamanı merkezine alan elektronik bir araçtır (Aral ve Aktaş, 1997, s. 105; Gürün, 1984, s. 
144; Sayın, 1999, s. 168).   

Televizyonun çocukların gelişimi üzerindeki etkileri incelenirken, çocukların gelişim ve iletişim 
özelliklerine dikkat edilmesi ve bu iki konunun bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Ailelerin sosyal, 
kültürel ve ekonomik özellikleri de televizyon izlemeyi etkilemektedir. “Ailelerin sosyo-ekonomik ve 
kültürel düzeyi yükseldikçe çocukları ile ilgili eğitimsel değerlerinin ve beklentilerinin arttığı ve çocuklarını 
bu yönde yönlendirdikleri belirtilebilir” (Aral ve Aktaş, 1997, s. 103). Televizyonun evde bulunduğu yer, 
izleyicinin yaşı, izleyicinin eğitim ve kültür seviyesi, öğrenim durumu ve ailenin televizyon izleme 
alışkanlıkları televizyonun gücünü etkileyen faktörlerdir.  

Genelde olumsuz etkileri ön plana çıkarılan televizyonun teknolojik bir ürün olarak toplumsal yaşamı 
geliştirici etkisinin de olduğu söylenebilir. Televizyon ile aynı anda dünyanın farklı yerleşim birimlerinde 
bulunan çok sayıda insana ulaşılabilir. İnsanlar dünyadaki olaylardan anında haberdar olabilmektedir. Kişi 
televizyon izlerken eğlenmekte ve eğlenirken öğrenebilmektedir. Uydu yayınları coğrafi sınırları ortadan 
kaldırarak, farklı kültürleri öğrenme fırsatı vermektedir. Televizyonda yayımlanan programlarla yaşanan 
olumsuzlukları sergilenmekte ve böylece insanların bilinçlenmesine yardımcı olabilmektedir. Televizyon 
insanların bakış açısını genişletebilir. Ayrıca, televizyon ailenin bir arada zaman geçirmesini sağlayan bir 
aile etkinliği olarak da düşünülebilir (Turam, 1996, s. 9).Televizyonun eğitimde kullanılması ile çocuklar 
daha kolay öğrenmekte, dil gelişimleri hızlanmakta, sözcük hazineleri genişlemektedir. Çocukların bilgisini 
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artırırken, hayal güçlerini de geliştirmektedir. Çocuk televizyon izlerken oyalanır, uslanır ve anne babası için 
sorun olmaktan çıkar. Böyle düşünüldüğünde televizyon iyi bir avutucu, iyi bir çocuk bakıcısıdır (Yavuzer, 
1994, s. 80). Çocuklara videokasetler ile daha kapsamlı deneyler gösterilebilir. Televizyon seyreden çocuklar 
daha gelişmiş bir görüntü bilincine ve bilgi birikimine sahiptir (Turam, 1996, s. 46). Televizyon dünyadaki 
görüntüler ve inanışlar hakkındaki kültürel tanıtımların gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Groebel, 
1998, s. 4). Televizyon, çeşitli ülkeler hakkındaki düşünceler ve görüntüler çocukların ilgisini çekerek, 
onlarda öğrenme isteğinin artmasına yardımcı olmakta, kendi düşüncelerini mantıklı ve düzgün bir biçimde 
ifade etmelerini sağlamaktadır.  

Televizyon bilinçli kullanıldığında, kolay bir öğrenme yöntemi olmasına karşın, kaçış ve dinlenme aracı 
olarak da kullanılır (Evra, 1998, s. 30). Televizyon ve bilgisayar gibi yeni görsel kitle iletişim araçları 
çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimine olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkileri 
olabilmektedir. Çocuklar yetişkinlere göre izlediklerinden daha fazla etkilenirler, izlediklerini sorgulama ve 
değerlendirme becerileri yeterince gelişmemiştir. ABD’de yapılan araştırmaya göre 8-16 yaş arasındaki 
çocukların %60’ının kendi odasında televizyonu olduğu, televizyon izlemenin hareket gerektirmeyen pasif 
bir etkinlik olması nedeniyle, konsantre güçlüğünün oluşmasına neden olduğu anlaşılmıştır (“Televizyon 
çocukları uyuşturuyor”, 2004). 

Televizyon, çocukların duyarsızlaşmasına, şiddet içeren saldırgan davranışlarda bulunmasına, 
konsantrasyon sorunları yaşamasına, sağlıksız beslenme alışkanlıkları edinmelerine, dünya ile ilgili gerçek 
dışı düşüncelere sahip olmalarına, bilinçsiz bir tüketici olmalarına, yanlış kişilerle özdeşim kurmalarına, 
hayal güçlerinin, okuma ve yazma becerilerinin zayıflamasına neden olabilir (Berkowitz ve Rogers, 1986, s. 
62, 67, 69; Evra, 1998, s. 32-33, 128; Greenfield, 1984, s. 49; Gunter ve Mcalleer, 1997, s. 24, s. 173; 
Holtzman ve Lagunes, 1981, s. 22; Koolstra, Voort ve Kamp, 1997, s.32, 128, 133). Turam’ın (1996, s. 27) 
da belirttiği gibi popüler kültürün oluşmasını sağlayan televizyon insanların boş zamanlarını doldurarak 
yaratıcı, sosyal ve kültürel etkinliklere zaman ayırmalarına meydan vermeyebilir. Televizyon kitap okuma 
gibi beceri geliştirici ve yaratıcı etkinliklerin yerini alabilmektedir (Aral ve Aktaş, 1997, s. 104-105; Beentjes 
ve Voort, 1988, s. 393-395; Groebel, 1998, s. 4). 

Gagne (1992), televizyonun çocukların okuma davranışlarını geliştirdiği, okuma kategorilerini 
yükselttiği, kitap seçimlerine yardımcı olduğu, televizyon izlemenin eğlence amacıyla okuma üzerinde etkili 
olduğunu, televizyonun çocukları okumaya yönlendirebilecek bir araç olduğunu savunmaktadır. Okumayı 
olumlu bir etkinlik olarak sunan, içeriği ve düzeyi izleyenlere göre uygun olan film, belgesel, reklam vb. 
programlar izleyenlerde okumaya karşı istek yaratabilir. Özellikle, kendilerini bir model ile özdeşleştiren 
çocuklar için televizyonda gördükleri okuyan kahramanlar onlarda okuma konusunda olumlu etkiler 
yaratacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, televizyonun çocukların okuma alışkanlıkları üzerinde olumlu 
etkiye sahip olmasının büyük ölçüde televizyon programlarının içeriği ve niteliği ile yakından ilgili olduğu 
açıktır. Niteliksiz televizyon yayınlarının çocukların okuma alışkanlıklarını olumlu etkilemesi beklenemez. 
Türkiye’de çocuklara yönelik televizyon yayınlarının niteliği konusunda olumlu bir yapının olduğunu 
söylemek güç görünmektedir. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun çocuklara yönelik televizyon yayınları ile 
ilgili yaptığı kamuoyu araştırması sonucunda; çocuklara yönelik mevcut yayınların yeterli düzeyde olmadığı 
belirtilirken, anketi yanıtlayanların %98’i çocukları eğitici yönde kaliteli programlar yapılmasını istediklerini 
dile getirmişlerdir (RTÜK, 1997, s. 5-6). Ayrıca, ankete katılanların %74’ü çocuklara yönelik mevcut 
yayınların yeterli düzeyde olmadığını söylemiştir (RTÜK, 1997,s. 20). Görüldüğü gibi, Türkiye’de toplumun 
%74’ü çocuklarına yönelik televizyon yayınlarını yetersiz bulmaktadır. Bu yetersiz yapı ile Türkiye’de 
televizyonun okuma alışkanlığı konusunda olumlu etki yaratmasını beklemek güç görünmektedir. 

Televizyonun okuma alışkanlığı üzerine olumsuz etkisi genelde daha güçlü bir eğilim olarak göze 
çarpmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalar göre öğrencilerin ve ailelerinin televizyon izleyerek harcadıkları 
zamanın, öğrencilerin okuma alışkanlıkları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (Beentjes 
ve Voort, 1988, s. 390-395; Woolf, 1980). Televizyonun okuma alışkanlığına olumsuz etkisinin temel 
boyutlarından birisinin, televizyonun bireylerde genelde okumayı çok fazla içermeyen, görselliğe dayalı yeni 
bir yaşam tarzı (yaşama biçimi) yaratması olduğu söylenebilir. Bu anlamda, Furi-Perry (2003, s.24) günümüz 
gençlerini televizyon ekranlarına mıhlanmış, çevrimiçi sohbet odaları tarafından büyülenmiş, video oyunları 
bağımlısı olduklarını, gerekli olmadıkça okumaktan kaçtıklarını ve okumayı sevmediklerini belirtmektedir. 
Bir televizyon programında kamera açısı, kişi ve hareketler üç saniyede bir değişmektedir. İzleyicilerin 
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algıladıklarını seçme, ayıklama ve değerlendirme için zamanı yoktur. İzleyicinin dikkatini toplayabilmek için 
görsel imajlar ve çarpıcı sesler devamlı değiştirilerek verilir. Böylece bireyler bilgiyi “küçük birimler” 
halinde almaktadır. Bu durum insanların bir noktada uzun süreli dikkat toplamasını ve yoğunlaşmasını 
zorlaştırmaktadır. Çocuklar bilgiyi küçük parçalar halinde almaya alıştıklarından öğretmenini dinlemekte ve 
kitap okumakta zorlanmaktadırlar ve yoğunlaşma sorunu yaşamaktadırlar (Canter, 1998, s. 6). Sözü edilen 
bu durumun çocuklarda giderek yeni bir algılama biçimi yaratabileceği ve bu yeni algılama biçiminin de 
okumayı çekici ve kolay bir etkinlik olarak kabul etmeyeceği öngörülebilir. Ayrıca, televizyon çocukları düş 
ve zihin tembelleri olmaya yöneltmektedir (Turam, 1996, s. 47).  

Televizyonun okuma alışkanlığı üzerindeki olumsuz etkisinin önemli nedenlerinden birisi de, onun 
genelde çok zaman alıcı/çalıcı niteliğidir. Yapılan araştırmalar çocukların televizyon izlemeye, kitap okuma, 
müzik, resim etkinliklerine göre daha fazla zaman ayırdığı, sosyo ekonomik açıdan alt düzeydeki çocukların 
daha uzun süre televizyon seyrettikleri ve az okudukları, televizyon izlemenin çocukların boş zamanlarını 
azaltması nedeniyle okuma alışkanlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Aral ve Aktaş, 
1997, s. 104-105; Beentjes ve Voort, 1988, s. 401;  Hampton, 1985; Smith, 1982).  

Okuma alışkanlığını, genelde bireylere özellikle de çocuklara insanlar arası ilişkilerde sorunlarını 
iletişimle, konuşarak, değerlendirip tartışarak çözme becerisini geliştiren bir etkinlik olarak düşünmek yanlış 
olmayacaktır. Oysa içeriği genelde denetlenemeyen televizyon yayınları, şiddet öğesini bolca kullanmakta, 
kişilere sorunlarını çözme yolu olarak şiddeti önerebilmektedir. Şiddeti bir sorun çözme aracı olarak 
benimseyen çocukların, bilgiyi, dolayısıyla okumayı sorun çözme aracı olarak kabul etmesi ve kullanması 
güçleşmekte, böylece okumaktan uzaklaşmaktadır.  

Bilgisayar Kullanma ve Okuma Alışkanlığı Arasındaki İlişki 

Günümüzde çocukların okuma alışkanlığı üzerinde olumlu ve/veya olumsuz etkisi olan, televizyondan 
daha çekici ve popüler olan görsel-işitsel kitle iletişim araçlarından biri de bilgisayardır. Bilgisayar çok 
miktardaki veriyi kısa sürede işleyen araçlardır (Stephens ve Treays, 1999, 4). Anne babalar teknolojinin 
eğitimin ve öğretimin niteliğini artıracağına inanmakta, buna bağlı olarak da her ebeveyn çocuğuna kişisel 
bilgisayar almak için maddi koşullarını zorlamaktadır. Ancak, birçok anne ve babanın yeni teknolojiyi nasıl 
kullanacaklarını bilmemeleri, çocukların bilgisayarı eğitimden çok eğlence amacıyla kullanımı, ailelerin 
denetim eksikliği, genç ve esnek zihinlerin evde ve okulda zamanlarının büyük bir bölümünü bilgisayar 
ekranı önünde geçirmelerine neden olmaktadır. Her teknolojik ürün gibi bilgisayarların da çocukların 
zihinsel, bedensel, ruhsal ve toplumsal gelişimleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin olacağı 
söylenebilir. Etkinin olumlu ve olumsuzluğunu belirleyecek unsurların en başta bilgisayar kullanım süresi, 
bilgisayar kullanım amaçları, ailelerin ve diğer ilgililerin bu konudaki yaklaşımları olduğu söylenebilir. 

Çocuklar bilgisayarı interneti kullanmak, oyun oynamak, eğitim ve öğretim amacı ile kullanmaktadır. 
ABD Eğitim Bölümü Direktörü John Bailey “bilgisayarlar ve internet yalnız başına çok az eğitimsel değere 
sahiptir” demektedir. Fakat teknoloji iyi kullanıldığında, çocuklara erişemeyecekleri çok geniş bir bilgi 
deposunu kullanmalarına izin verir. Sınıflardaki sosyal gruplar dağılabilir. Kişilerin ırk, renk ve etnik 
özelliklerini ortadan kaldırarak, önyargısız bir iletişim kurulmasını ve ortak bir dünya kültürünün oluşmasına 
yardımcı olabilir. Diğer bir deyişle gerçek çalışma grupları ve uluslararası e-posta arkadaşları ile kıtasal 
köprüler parçalanır (Akgül, 1995; Brant, 2003, s. 54). Buna karşın, Birkets (2004, s. 51) bilgisayarın okuma 
alışkanlığını gerilettiğini, Lieberman (1986) ise bilgisayar oyunlarının okumadan alınan zevkin azalmasına, 
okuma başarısının düşmesine neden olduğunu dile getirmektedirler. ABD’de yapılan bir araştırmada 
deneklerin %37’si teknolojinin okumayı azalttığını belirtmişlerdir (Brant, 2003, s. 53). 

Televizyon gibi çocuğun toplumsallaşmasına olumsuz etkileri olabilen bilgisayar da, çocukların şiddet 
içeren saldırgan davranışlarda bulunmasına, fikir hırsızlığı yapmasına, aile ilişkilerinin, konuşma, yazma 
becerilerinin zayıflamasına, bedensel rahatsızlıklar ve konsantrasyon sorunları yaşamasına neden olabilir 
(Greenfield, 1984, s. 147; Healy, 1999, s. 123-124; Lieberman, 1986). İnternetin son zamanlarda kuşkulu ve 
şüpheli bir kaynak olduğu, öğrencilerin fikir hırsızlığı yapmasını ve kopya çekmesini kolaylaştırdığı 
belirtilmektedir (Hastings, 2003, s. 55). Önemli bir başka nokta ise, çocukların internet ortamındaki bilgilerin 
güvenirliği ve doğruluğunu değerlendirme becerisine sahip olmamalarıdır (Hirsch, 1999, s. 1266-1267). 
Bilgisayar, çocukların yazma ve dil becerilerinin gelişmesini olumsuz etkilemektedir (Greenfield, 1984, s. 
147). Çünkü öğrenciler kompozisyon ve yaratıcı yazı çalışmalarını bilgisayarda, bilgisayarın kelime işlemci 
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özelliğinden yararlanarak yazabilmektedirler. Dilbilgisi için zihinsel bir çaba göstermelerine ve zaman 
harcamalarına gerek kalmadığını düşünebilirler. Çünkü bilgisayar gerekli düzeltmeleri otomatik olarak 
yapmaktadır. Bilgisayarın, okumadan alınan zevkin azalmasına, okuma başarısının düşmesine, kitap 
okumaya ayrılan zamanın azalmasına, hayal gücünün gerilemesine ve sık televizyon izlenmesine de yol 
açabileceği öne sürülmektedir (Beentjes, Koolstra, Marseille ve Voort, 2001, s. 109-110; Birkets, 2004, s. 
51; Brant, 2003, s. 53; Markoff, 2000; O’Toole, 2000, s.1,7). Sonuç olarak, televizyon izleme ve bilgisayar 
kullanmanın çocukların kitap okuma, müzik dinleme, arkadaşları ile oynama, resim yapma gibi yaratıcı 
etkinliklere ayırdıkları zamanın yerini aldığını söyleyebiliriz.  

Bilgisayar da televizyon gibi çocukların genelde yaşama tarzını değiştirdiği, diğer etkinliklere ayıracağı 
zamanı aldığı ve yaratıcılığı zayıflattığı için okuma alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilmektedir. Yapılan bir 
araştırmada “Teknoloji hangi etkinlikleri yapmanızı azalttı” sorusuna verilen yanıtlara göre, çocukların 
%37’si okuma, %29’u oyun oynama, %27’si spor yapma ve %8’i bir müzik enstrümanı çalma etkinliklerini 
azalttığını belirtmiştir (Brant, 2003, s. 53).  

Bulgular ve Değerlendirme*

Bu bölümde, 222 öğrencinin anket sorularına verdiği yanıtlar değerlendirilerek yorumlanmaktadır. Elde 
edilen bulgular ile öğrencilerin kitap okuma, televizyon izleme ve bilgisayar kullanma durumları saptanacak, 
daha sonra ise bunların arasındaki ilişkiler irdelenmeye çalışılacaktır. 

Öğrencilerin Kitap Okuma Durumları 
Araştırmanın temel konusunu oluşturan öğrencilerin kitap okuma durumları öğrencilerin okuma sıklığı, 

kitap okuma nedenleri ve öğrencilerin okuma durumlarında aile etkisi açısından ele alınmıştır. Öğrencilerin 
kitap okuma sıklıkları ve kitap okuma durumları incelenmiştir. Öğrencilerin okuma sıklığına ilişkin veriler 
Tablo 1’de görülmektedir. 

TABLO 1. Öğrencilerin Okuma Sıklığı 

 
Okuma Sıklığı 

       
                  Sayı          %

Hiç okumam 
2 ayda 1 kitap ya da daha az 
Ayda 1 kitap 
Ayda 2 kitap ve daha fazla 

1
19
76

126

0,5
8,6

34,2
56,8

Toplam 222 100,0

Genelde değerlendirilecek olursa, anket uygulanan öğrencilerin okuma durumlarının olumlu bir görüntü 
sergilediği söylenebilir. Hiç kitap okumayan ve az okuyan öğrenci oranının düşüklüğü, orta ve üst düzey 
oranının yüksekliği sözü edilen olumlu görüntünün dayanağını oluşturmaktadır. Öğretmenlerden edindiğimiz 
bilgilere göre, bu olumlu durumda kitap okumanın okul eğitim programlarında zorunlu olmasının ve 
eğitimcilerin bu konuda gerçekten duyarlı davranmalarının temel etken olduğu anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin kitap okuma durumlarının ortaya konması açısından ele alınması gereken bir başka boyut 
kitap okuma nedenleridir. Buna ilişkin tablo (Tablo 2) aşağıdadır. 

TABLO 2. Öğrencilerin Kitap Okuma Nedenleri 
 
Kitap Okuma Nedenleri 

 
Sayı 

 
% 

Hoşlandığım için 
Derslerime katkısı olması için 
İyi bir boş zaman etkinliği olduğunu düşündüğüm için 
Başka yapacak bir şey bulamadığım için 
Diğer 

108 
41 
41 
14 
18 

48,6 
18,5 
18,5 
6,3 
8,1 

Toplam 222 100,0 

                                                 
* Bulgular ve değerlendirmeler konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Aksaçlıoğlu (2005). 
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Bu verilere göre öğrencilerin yarıya yakınının hoşlandıkları için okudukları, bunu iyi bir boş zaman 
etkinliği olması ve derslere katkı sağlaması amacıyla okumanın izlediği görülmektedir. Bu sıralamaya 
dayanarak öğrencilerin kitap okuma nedenlerinin okuma alışkanlığı olgusu açısından olumlu olduğu 
söylenebilir. 

Öğrencilerin Televizyon İzleme Durumları 

Araştırmamızın temel konusunu oluşturan parçalardan birisi de öğrencilerin televizyon izleme 
durumudur. Bu başlık altında öğrencilerin televizyon izleme sıklığı incelenmiştir. Anket bulgularına göre 
öğrencilerden %35,1’inin (78) kendi odasında televizyonu varken, %64,9’unun (144) televizyonu yoktur. 
Öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu televizyon izleme sıklığı ile ilgili veriler aşağıda Tablo 3’te 
gösterilmiştir. 

TABLO 3.  Öğrencilerin Hafta İçi- Hafta SonuTelevizyon İzleme Sıklığı 

 
 
TV İzleme Süresi(Günde) 

 
Hafta içi 

 
Hafta sonu 

 Sayı % Sayı % 

0-1 saat 
2-3 saat 
4 saat ve daha fazla 

108 
99 
15 

48,6 
44,6 
6,8 

22 
127 
73 

9,9 
57,2 
32,9 

Toplam 222 100,0 222 100,0 

Bu verilere göre, öğrencilerin yaklaşık üçte birinin hafta sonu televizyon bağımlısı haline geldiği, bu 
oranın önemli olduğu, 2-3 saat televizyon izleme oranının da oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, 
öğrenciler için az sayılmayacak günde 2-3 saat televizyon izleme sıklıklarının hem hafta içi hem de hafta 
sonu yüksek oluşu dikkati çekmektedir.     

Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Durumları 

Araştırmamızda öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını etkileyeceği düşünülerek ele alınması 
planlanan bir diğer öğe de bilgisayar kullanımıdır. Öğrencilerin bilgisayar kullanım sıklıklarını gösteren 
veriler Tablo 4’te yer almaktadır. 

 

TABLO 4. Öğrencilerin Hafta İçi – Hafta Sonu Bilgisayar Kullanma Süresi 

 
Bilgisayar Kulllanma Süresi 

 
Haftaiçi 

 
Haftasonu 

(Günde) Sayı % Sayı % 

Saat 
2-3 Saat 
4 saat ve daha fazla 

184 
31 
7 

82,9 
14,0 
3,2 

96 
95 
31 

43,2 
42,8 
14,0 

Toplam 222 100,0 222 100,0 

Buna göre hafta sonu bilgisayar kullanma sıklığı, hafta içine göre çok daha yüksektir. Öğrencilerin 
yarıdan fazlasının (%56,8) hafta sonu günde 2 saat ve üzerinde bilgisayar kullandığı görülmektedir. 
Kullanım süresinin hafta sonu yükselmesinde temel etkenin, öğrencilerin boş zamanlarının artması olduğu 
söylenebilir. 

Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Amaçları 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrenciler bilgisayarı ağırlıklı olarak oyun oynamak ve ödevlerini araştırmak 
(%27,5), oyun oynamak (%19,4), oyun oynamak ve ödev yazmak (%17,1) amacıyla kullandıklarını, %6,1’i 
(13) diğer seçeneği altında bilgisayarı sohbet ve internette dolaşmak (1), sohbet ve okul ödevlerini araştırmak 
(1), e-posta ve okul ödevlerini araştırmak (1), e-posta ve ödev yazmak (3), ödev yazmak ve internette 
dolaşmak (3), ödev araştırmak ve internette dolaşmak (4) amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir. 
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TABLO 5. Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Amaçları 
 

Bilgisayar Kullanma Amaçları                
Sayı 

              % 

Oyun oynamak 43             19,4 
Sohbet  3               1,4 
Ödev yazmak 1               0,5 
Internette dolaşmak 2               0,9 
Ödev araştırmak 10              4,5 
Oyun oynamak ve ödev yazmak 38            17,1 
Oyun oynamak ve internette dolaşmak 16              7,2 
Oyun oynamak ve okul ödevlerini araştırmak 61            27,5 
Oyun oynamak ve e-posta 
Oyun oynamak ve sohbet 
Ödev yazmak ve okul ödevlerini araştırmak 

4 
8 
23 

             1,8 
             3,6 
           10,4 

Diğer 13              6,1 
Toplam 222          100,0 

İçinde “oyun oynamak” amacının olmadığı seçeneklerin (sohbet, ödev yazmak, internette dolaşmak, 
ödev araştırmak) toplam oranının %17,7’de kalması, oyun oynamanın tek başına ya da diğer amaçlarla 
birlikte yer aldığı seçeneklerin toplam oranının ise %71,2 olması dikkat çekicidir. Bilgisayar kullanımında 
öğrenciler için birinci sıradaki amacın “oyun oynamak” olduğu rahatlıkla söylenebilir.  

Öğrencilerin Boş Zaman Etkinlikleri Olarak Kitap Okuma, Televizyon İzleme ve Bilgisayar 
Kullanma Tercihleri 

Öğrencilerden boş zaman etkinliği olarak kitap okumak, televizyon izlemek ve bilgisayar kullanmak 
arasında bir tercih sıralaması yapmaları istenmiştir. Araştırmamız açısından sıralama ve sıralamadaki 
oranların büyük önem taşıyacağı düşünülmüştür. 

TABLO 6.   Öğrencilerin Boş Zaman Etkinlikleri Olarak Kitap Okuma, Televizyon  İzleme ve Bilgisayar Kullanma Tercihleri 

 

Birinci Tercih İkinci Tercih Üçüncü Tercih Toplam  

Etkinlikler Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Televizyon  İzlemek 79 35,6 73 32,9 70 31,5 222 100,0

Bilgisayar Kullanmak 

Kitap Okumak 

84 

59 

37,8 

26,6 

50 

99 

22,5

44,6

88 

64 

39,6 

28,8 

222 

222 

100,0

100,0

Tablo 6’ya göre, öğrencilerin boş zamanlarında yapmayı tercih ettikleri ilk üç etkinlik sırasıyla 
bilgisayar kullanmak (%37,8), televizyon izlemek (%35,6) ve kitap okumaktır (%26,6). Anketi yanıtlayan 
öğrencilerin çoğunluğu ilk sırada (%73,4) bilgisayar kullanmayı ve televizyon izlemeyi tercih ederken, 
sadece %26,6’lık kısmının kitap okumayı ilk sırada tercih ettiği Tablo 6’da görülmektedir. Kuşkusuz, 
öğrencilerin boş zamanlarında gerçekleştirdikleri başka etkinlikler de vardır. Ancak, araştırmamız açısından 
bu üç etkinlik arasında bir seçim/sıralama yapmaları, kitap okumanın onlar için hem bilinçlerinde hem de 
uygulamada hangi sırada olduğunu ortaya çıkarmada son derece önemlidir. Elde edilen verilere göre, kitap 
okuma öğrencilerin boş zamanlarında yapmak istediği bu üç etkinlik arasında son sırada yer almaktadır. 
Yani, bilgisayar kullanma ve televizyon izleme öğrencilerin kitap okumaya göre daha öncelikli tercih 
ettikleri etkinliklerdir. Önceliği bu etkinliğe vermelerinin, kitap okuma alışkanlıklarını etkilemeyeceğini 
düşünmek ise olası görünmemektedir. En azından zaman öğesi açısından bu etkinin olacağı söylenebilir. 

Öğrencilerin Televizyon İzleme ve Kitap Okuma Durumları Arasındaki İlişki 

Öğrencilerin televizyon izleme sıklığı ve okuma sıklığı arasındaki ilişki Tablo 7’de verilmiştir. 
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TABLO 7.  Öğrencilerin Kitap Okuma Sıklığı ve Televizyon İzleme Sıklığı 

Televizyon İzleme Sıklığı (Günde)  
Okuma Sıklığı 

0-1 saat 2-3 saat 4 saat ve daha fazla 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

Hiç okumam   1 0,8   
2 ayda 1 kitap ya da daha az 3 13,6 7 5,5 9 12,7 
Ayda 1 kitap 6 27,3 39 30,7 30 42,3 
Ayda 2 kitap ve daha fazla 13 59,1 80 63,0 32 45,1 
Toplam 22 100,0 127 100,0 71 100,0 

 

Öğrencilerin televizyon izleme durumlarının onların okuma sıklıklarını nasıl etkilediğine yönelik Tablo 
7’de yer alan verileri değerlendirirken “çok izleme” ve “çok okuma” seçeneklerine dikkat çekmek 
gerekmektedir. Buna göre, günde 0-1 saat, yani az televizyon izleyen öğrencilerin yaklaşık %60’ı çok kitap 
okuyan (etkin okuyucu) okuyucu olduğu, oysa bu oranın günde 4 saat ve daha fazla televizyon seyreden 
öğrencilerde %45,1’e düştüğü görülmektedir. Buna bağlı olarak, günde 0-1 saat televizyon izleyen 
öğrencilerde seyrek ve orta sıklıkla okuyanların oranı toplam %40,9 iken, bu oran günde 4 saat ve daha fazla 
televizyon izleyen öğrenciler için %55’e yükselmektedir. Günde 2-3 saat televizyon izlemenin (orta izleme 
süresi) öğrencilerin okuma sıklığını, 4 saat ve daha fazla izleme seçeneğine göre daha az olumsuz etkilediği 
de anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, çok televizyon izlemenin okumayı olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 

Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma ve Kitap Okuma Durumları Arasındaki İlişki 

Bilgisayar kullanma süresinin, öğrencilerin kitap okuma sıklıklarına etkisini belirlemek amacıyla elde 
edilen veriler aşağıda Tablo 8’de sunulmuştur. 

TABLO 8.   Öğrencilerin Kitap Okuma Sıklığı ve Bilgisayar Kullanma Sıklığı 

Öğrencilerin Bilgisayar Kullanma Sıklığı (Günde)  
Okuma Sıklığı 

0-1 saat 2-3 saat 4 saat ve  daha fazla 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

Hiç okumam     1 3,2 
2 ayda 1 kitap ya da daha az 7 7,3 8 8,4 4 12,9 
Ayda 1 kitap 31 32,3 30 31,6 15 48,4 
Ayda 2 kitap ve daha fazla 58 60,4 57 60,0 11 35,5 
Toplam 96 100,0 95 100,0 31 100,0 

Buna göre, 0-1 saat ve 2-3 saat bilgisayar kullanan öğrencilerin yaklaşık %60’ı ayda 2 kitap ya da daha 
fazla kitap okurken (etkin okuyucu iken), 4 saat ve daha fazla bilgisayar kullanan öğrenciler için bu oran 
%35,5 düşmektedir. Hiç okumadığını belirten bir öğrenci ise 4 saat ve daha fazla bilgisayar kullanmaktadır. 
Günde 0-1 saat bilgisayar kullanan öğrenciler ile 2-3 saat kullanan öğrenci gruplarında “çok okuma” (ayda 2 
kitap ve daha fazla) seçeneği en yüksek orana sahip iken, günde 4 saat ve daha fazla bilgisayar kullanan 
öğrenciler için bu seçenek ikinci sıradadır. Tablo 8’in verilerine dayanarak, uzun süre bilgisayar kullanan 
öğrencilerin kitap okuma sıklıklarının düştüğü ve bu iki değişken arasında ters orantılı bir ilişki olduğu 
söylenebilir. Bir başka deyişle, bilgisayarı az kullanan öğrencilerin daha çok kitap okudukları görülmektedir. 

Öğrencilerin Yeterince Kitap Okumama Nedenleri Olarak Televizyon İzleme ve Bilgisayar 
Kullanma 

Araştırma hipotezimizin doğrudan sınanmasına yönelik olan ve öğrencilerin neden yeterince kitap 
okumadıkları sorusuna verdikleri yanıtlardan oluşan veriler Tablo 9’da yer almaktadır. 
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TABLO 9. Öğrencilerin Kitap Okumama Nedenleri 
 

Kitap Okumama Nedenleri   Sayı % 

TV’yi çok izlemek 49 22,1 
Bilgisayarı çok kullanmak 26 11,7 
TV ve bilgisayara çok zaman ayırmak 47 21,2 
Kitap okumaktan hoşlanmıyorum 24 10,8 
Yeterince kitap okuduğumu düşünüyorum 71 32,0 
Diğer 5   2,3 
Toplam 222 100,0 

 
Öğrencilerin neden yeterince kitap okumadıklarına yönelik verileri içeren tablo (Tablo 9) incelendiğinde 

televizyon izleme ve bilgisayar kullanma ile ilgili nedenlerin ilk üç sırayı aldığı görülmektedir. Öğrencilerin 
%55’i yani yarıdan fazlası televizyon ve bilgisayar öğesi nedenleriyle yeterince kitap okumadığını 
belirtmiştir. Yeterince kitap okuduğunu düşünen %32’lik oran ayrı tutulduğunda ise, yeterince kitap 
okumadığını düşünen %68 oranındaki öğrenci grubunun %55’inin okumama nedeninin televizyon izleme ve 
bilgisayar kullanma ile ilgili olması oldukça dikkat çekicidir. 

Yeterince kitap okumamada televizyon izleme ve bilgisayar kullanma dışındaki nedenlerin etkisinin 
%13,1 düzeyinde kalması, öğrencilerin yeterince kitap okumama durumlarında televizyon izleme ve 
bilgisayar kullanmanın başlıca etkenler olduğunu ortaya koyar niteliktedir. En azından öğrencilerin böyle 
düşündüğü söylenebilir. Burada, %32 oranının da öğrencinin yeterince okuduğunu düşünmesi, kitap okuyan 
öğrencilerin önemli bir bölümünün de yeterince okuduklarını düşündükleri, bunun farkında olduklarını da 
ortaya koymaktadır. Bu farkında olma olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir.  

Kitap, Bilgisayar Oyunu ve Televizyon Kahramanları Konusunda Öğrencilerin Düşünceleri 

Okudukları, izledikleri ya da oyunların içinde yer alan kahramanlardan etkilenmenin öğrencileri o 
etkinliği gerçekleştirmeye daha çok yönelteceği sayıltısıyla sorduğumuz soruya öğrencilerin verdikleri 
yanıtlara göre oluşturulan tablo (Tablo 10) aşağıdadır. 

TABLO 10. Öğrencileri Etkileyen Kahramanlar 

Etkileyen Kahramanlar Sayı % 

Televizyonda gördüklerim 69 31,1 
Bilgisayar oyunundakiler 46 20,7 
Okuduğu kitaptakiler 107 48,2 
Toplam 222 100,0 

 
Buna göre, anketi yanıtlayan öğrencilerin %48,2 okuduğu kitaplarda yer alan kahramanlardan, %31,1’i 

televizyonda gördüğü kahramanlardan, %20,7’si bilgisayar oyunundaki kahramanlardan etkilendiklerini 
belirtmiştir. Öğrencilerin en büyük bölümünün (%48,2) en çok etkilendikleri kahramanların kitaplarda 
okudukları olduğunu belirtmeleri bu alışkanlık açısından son derece olumlu bir durum olarak 
değerlendirilebilir. Ayrıca, kitap kahramanlarının öğrencilerde daha kalıcı etki yarattığı anlaşılmaktadır. 
Ancak, en çok kitap kahramanlarından etkilenmelerine karşın, öğrencilerin en çok gerçekleştirdikleri 
etkinlikler arasında kitap okumanın son sırada olması bir çelişki gibi görünmektedir. Bu durum öğrencilerin 
kahramanlara ilişkin bu etkilenmeyi kitap okumaya yeterince yansıtmadıkları, daha açıkçası, bu üç etkinlik 
içinde okumayı birinci sıraya çıkarmaya yetmediği biçiminde yorumlanabilir. Ancak, çok okuyan öğrenci 
oranının %56,8 olduğu göz önüne alınırsa %48,2’lik kitap kahramanlarından etkilenme oranının önemli 
ölçüde tutarlılık gösterdiği de görülmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada gerçekleştirilen anket uygulaması ile elde edilen bulgulara dayanarak ise şu sonuçları 

sıralamak olanaklıdır: 
1. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları olumlu bir görüntü ortaya koymaktadır. Öğrencilerin “etkin 

okuyucu” ya da “orta düzey okuyucu” oldukları anlaşılmıştır. Okuma alışkanlığına sahip olmayan öğrenci 
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yok denecek kadar azdır. Zayıf okuma alışkanlığına sahip öğrenci oranı da düşüktür. Kısacası, araştırma 
kapsamına alınan öğrenciler genelde güçlü ve orta düzey okuma alışkanlığına sahiptirler. Ancak öğrencilerin 
yarıya yakınının “etkin okuyucu” oldukları gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Hedeflenmesi gereken sıklığın 
“etkin okuyuculuk” olduğu dikkate alınırsa bu oran küçük bir oran değildir. Türkiye gerçekliğinde olumlu 
sayılabilecek bu araştırmaya ait okuma oranları “olması gerekene” göre değerlendirildiğinde olumsuzluklar 
içeren bir hal almaktadır. Bu görece olumlu durumun araştırmaya dahil edilen okullara özgü eğitim anlayışı, 
öğretmenin niteliği, okulun olanakları, okuma alışkanlığına ilişkin okul ve öğretmen duyarlılığı, ailelerin 
yaklaşımı, ailelerin sosyo-ekonomik yapısı etkili olmaktadır. Öğrenciler genelde hoşlandıkları için kitap 
okumaktadırlar. Onlar, iyi bir boş zaman etkinliği ve derslere katkısı olan bir ilgi olarak gördükleri için de 
kitap okumaktadırlar. Öğrencilerin genelde okuma alışkanlığı olgusu açısından sağlam sayılabilecek 
nedenlerle kitap okudukları söylenebilir. Öğrencilerin kitap okuma sıklıkları ile nedenleri bu alışkanlıklar 
açısından örtüşmekte, birbirini bütünlemektedir. 

2. Öğrenciler ders ve ödevleri nedeniyle hafta içi genelde “az” izledikleri televizyonu hafta sonları 
anlamlı düzeyde artırarak “çok” izlemektedirler. Öğrenciler genelde televizyon izlemeye eğilimlidirler. 

3. Öğrenciler bilgisayar kullanma konusunda güçlü eğilime sahiptirler. Hafta sonları daha çok boş 
zamanları olduğundan daha fazla bilgisayar kullanmaktadırlar. Öğrenciler bilgisayarı daha çok “oyun 
oynamak”, “ödev yazmak” ve “okul ödevlerini yapmak” amaçlarıyla kullanmaktadır. Ancak, öğrencilerin 
bilgisayar kullanma nedenleri arasında “oyun oynamak” ağırlıklı olarak yer almaktadır. 

4. Öğrenciler boş zamanlarında gerçekleştirmek üzere kitap okumak, “televizyon izlemek” ve 
“bilgisayar kullanmak” etkinlikleri arasından kitap okumayı son sırada tercih ederken, ilk iki sıraya 
“bilgisayar kullanma” ve “televizyon izleme”yi koymaktadır. Bir başka deyişle, araştırmamızda 
incelediğimiz üç etkinlik arasında öğrenciler kitap okumayı öncelikle tercih etmemektedirler. Öğrencilerin 
kitap okumayı, bilgisayar kullanma ve televizyon izleme etkinliklerinden sonra tercih etmeleri onların 
okumaya ayıracak zamanlarını azalttığı gibi, boş zaman etkinliği olarak okumayı diğer etkinliklere göre 
çekici bulmadıklarını da ortaya koymaktadır. Nitekim öğrenciler bilgisayar kullanma ve televizyon izlemeye 
daha az zaman ayırsalar, daha çok kitap okuyabileceklerini bizzat kendileri de belirtmişlerdir. Kısaca, boş 
zamanlarını değerlendirmede bilgisayar kullanma ve televizyon izleme, öğrencilerin kitap okuma 
alışkanlıkları tercihlerini etkilemekte ve yerini almaktadır. Dikkati çeken bir başka nokta ise, bilgisayar 
kullanımının öğrenciler tarafından televizyon izleme etkinliğinden daha çok tercih ediliyor olmasıdır. 
Öğrenci ilgisinin televizyondan bilgisayara doğru kaymaya başladığı söylenebilir.  

5. Öğrencilerin televizyon izleme süreleri ile kitap okuma sıklıkları arasında ters orantılı bir ilişki 
bulunmaktadır. Televizyon izlemeye daha çok zaman ayıran öğrenci, daha az kitap okumaktadır. Aynı türden 
(ters orantı) ilişki öğrencilerin bilgisayar kullanmaları ile kitap okumaları arasında da söz konusudur. 
Bilgisayar kullanmaya daha az zaman ayıran öğrenciler daha çok kitap okumaktadırlar. Sözü edilen ters 
orantılı ilişki öğrencilerin kitap okumama nedenlerine yönelik sorulara verdiği yanıtlarda da açıkça 
görülmüştür. Öğrenciler yeterince kitap okumamalarında bilgisayar kullanma ve televizyon izlemeyi 
öncelikli neden olarak görmektedir.    

6. Araştırmada ilginç bir başka sonuç ise öğrencilerin bu üç etkinlik içinde tanıştıkları kahramanlardan 
etkilenme düzeyleridir. Öğrenciler kitap kahramanlarından daha çok etkilenmektedirler. Ancak, 
kahramanlardan etkilenme o etkinliği tercih etmeye yetmemektedir. Yine de kitap okumanın daha akılda 
kalıcı izler yarattığı söylenebilir. 

Araştırmamızın yapısı gereği seçmek zorunda olduğumuz Çankaya İlköğretim Okulu’nun sıradan bir 
devlet okulu sayılamayacağı gerçeği de gözden uzak tutulmamalıdır. Sahip olduğu olanaklar, öğrenci 
ailelerinin yapısı vb. etkenler açısından özel okul niteliğine yakın görünmektedir. Dolayısıyla, bu araştırma 
ortalama koşullara sahip bir devlet okulu ile yapılsaydı farklı sonuçlar elde edilebilirdi. Bu araştırmada 
ulaşılan sonuçlar özel okul niteliğine yakın devlet okullarına genellenebilir görünmektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde bazı öneriler geliştirilebilir.   

1. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerde sağlıklı bir okuma, televizyon izleme ve bilgisayar kullanma 
alışkanlığı geliştirme ve bunlar arasında denge sağlama konusunda ulusal bir politika belirlemelidir.  
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2.  Öğrenciler için dengeli bir kitap okuma, televizyon izleme ve bilgisayar kullanma kültürü yaratmaya 
yönelik programlar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. İlköğretim döneminde sınıf içinde sadece Türkçe ders 
kitaplarındaki parçalara dayalı olarak okuma faaliyeti yapılmamalıdır. Öğretmenler öğrencilerin okuma 
ilgilerini belirleyerek bu doğrultuda öğrencilerine okuyucu rehberliği yapmalıdırlar. Ders müfredatındaki 
serbest okuma saati artırılmalı ve müfredata bilgisayar okuryazarlığı dersi konmalıdır. 

3.  Medya, bilgisayar ve televizyonun doğru kullanımı konusunda haber ve yazılara yer vererek halkın 
bilinçlenmesini sağlamalıdır. Bu konuda MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaygın eğitim faaliyetlerinde 
ailelere çocuklarının televizyon izleme, bilgisayar kullanma ve okuma alışkanlığı konusunda eğitim 
verilmelidir. 

4.  Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nde okuyan öğretmen adaylarına bilgisayar ve televizyon gibi 
araçların doğru ve etkili kullanımı ile ilgili gerekli dersler verilerek onların bilinçlendirilmeleri gerekir. Bu 
konuda öğretmenler hem mesleki hem de kişisel duyarlılık taşımak, öğrencilerinde televizyon izleme ve 
bilgisayar kullanma eğilimlerinin, onların okuma alışkanlıklarına zarar vermesi ya da yok etmesini 
engellemeye çalışmalıdır. Kitap okumanın alternatif bir boş zaman etkinliği olduğunu öğrencilerine 
benimseterek ve yaşatarak göstermelidir. Kendisi de üç etkinlik türünü dengeli biçimde gerçekleştirerek 
örnek/model olmaya çalışmalıdır. Bu konuda ailelerle mutlaka işbirliği içinde olmalıdır. 

5.  Gerek okul yöneticileri ve öğretmenler, gerekse aileler öğrencilerde televizyon izleme ya da 
bilgisayar kullanmanın okuma alışkanlığına göre daha “önemli” ya da “gerekli” olduğu yönünde bir anlayış 
geliştirmemeli, buna engel olmaya çalışmalı, okuma alışkanlığı olmadan bu etkinliklerin verimli 
olamayacağını onlara benimsetmeye çalışmalıdırlar. Ancak, bu üç etkinlik konusunda hiçbirini yasaklama 
yönünde davranmamalı, öğrencilerde “seçici” ve “sınırlayıcı” bir tutum geliştirmeye çalışmalıdırlar.  

6.  Okullarda televizyonlu ve bilgisayarlı eğitime ayrılan zaman kadar kitap okumaya da zaman 
ayrılmalıdır. Bu üç etkinliğin birbirini engelleyen değil, destekleyen ve belirleyen nitelikte olmasına 
çalışılmalıdır.  

7.  Televizyon kanallarının özellikle çocuklarda olumsuz eğilimler yaratacak programlar yapmaması 
çok önemlidir. Bu konuda televizyon kanalları hem kendi kendilerini denetlemeli hem de devlet tarafından 
ciddi bir denetime alınmalıdır. Devlet tarafından gerekli yasalar çıkartılarak bunların uygulanması gerekir. 
Televizyon çocuklar için okuma alışkanlığını köreltecek değil güçlendirecek nitelikte işlev görmelidir. 
Çocuklar için zararlı olabilecek programlar geç saatlerde gösterilmelidir.  

8.  Kitap okumanın alternatif bir eğitim ve boş zaman etkinliği olma işlevini sürdürebilmesi için 
okullarda mutlaka çağdaş ve çekici kütüphaneler ile sınıf kitaplıkları oluşturulmalıdır.  

Görüldüğü gibi, önümüzdeki süreçte önemli bir konu olarak karşımıza çıkması olası televizyon izleme 
ve bilgisayar kullanma alışkanlıklarının çocukların okuma alışkanlıklarına yönelik tehdit ve alternatif olması 
durumu bireysel ve toplumsal duyarlılıkla aşılabilecektir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde yazılı kültürü 
edinmeden görsel kültürle yaşamaya başlayacak çocuklarda sağlıksız kişilik ve eğilimlerin oluşması 
kaçınılmaz olacaktır. Bu konuda çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında karşılaştırılmalı olarak yapılacak 
yeni araştırmalar konuyu zenginleştirecektir. 
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Kitaplar beynin hızlı gelişme döneminde bebek ve çocukların öğrenme ve konuşma  becerilerinin 
gelişmesine önemli katkıda bulunan araçlardır. Bebekler tüm beyin hücreleri biçimlenmiş olarak doğarlar. 
Ancak nöronlar arasındaki bağların oluşması, sayısında artma ve karmaşıklaşma ve biçimlenme doğumdan 
sonraki özellikle ilk 3 yıl içinde gerçekleşir. Bu üç yıl içinde aldığı çevresel uyaranlar, gördüğü ilgi, edindiği 
deneyimler  bir heykeltıraşın kaya parçasını oyarak biçimlendirmesi gibi çocuğun doğuştan var olan beyin 
yapısını biçimlendirir. Yaş büyüdükçe beyin dokusunun geliştirilebilirlik özelliği giderek azalır. Dil gelişimi 
özellikle ilk yıl içinde gerçekleşir. Düşündüklerini iyi dile getirebilme ve söylenenleri algılama yeteneği 
çocuğun içinde yaşadığı çevreden aldığı uyaranların çeşitliliği, sürekliliği ve sayısı ile ilişkilidir. Dile ilişkin 
uyarılar konuşma ve ona kitap okuma ile sağlanabilir. Kitap hem içeriği hem görselliği ile çok değerli bir 
uyarandır. Yazılar ve resimler hem biçimleri, renkleri hem ritimleri ve sesleri ile çocuğun algılamasını, 
kavramlar arasında ilişkiler kurmasını sağlar hem de okuryazarlığa heveslendirirler.  Çalışmalar çocuklarına 
kitap okuyan, kısa cümleleri yineleyen, resimli kitaplar gösteren ana babaların çocuklarının okuma yazmada 
daha başarılı olduklarını göstermektedir. Beynin hızlı gelişen dönemi içinde okuma yazma becerisi için ilk 
girişimler bebeğin bazı nesneleri tanıma ve resimlerle ilgilenmeye başlama dönemi olan 6. ayda 
başlatılabilir. Bu dönemde bir “öykü okumak”tan çok resimleri “göstermek” ve adlarını söylemek ya da 
seslerini çıkarmak  uygun bir uyarıdır. Bu hem ana baba hem bebek için dikkatlerini dil uyaranlarına 
yoğunlaştıran, birlikte zaman geçirme ve iletişim fırsatı yaratan önemli bir etkinliktir. Bu etkinlik gelişimsel 
becerilerin pek çoğunu kazanmaya da olanak verir. Annesinin kucağına oturup bir resimli kitaba bakan bir 
bebek hem annesi tarafından kucaklanıp, sırtını ona dayayıp haz alır hem bir nesneyi eller, parmakları ile 
ince motor hareketlerle sayfaları çevirir, ağzına alıp yoklar, merakını giderir ve bellek alıştırması yapar. Aynı 
kitabı tanıdık sesler çıkararak tekrar tekrar  karıştırmaktan zevk alır. Yazılar ve resimler tanıdıkları arasına 
girer. Giderek bildiği sözcük ve kavram dağarcığı genişler. Okuma yazmayı öğrenmez ama okuma yazma 
becerisi geliştirir. Kitaplarla olumlu ilişki kurmuş olan çocuk yaşı büyüyüp becerileri geliştikçe daha uzun 
öyküleri dinleyebilir, daha karmaşık resimleri algılayabilir duruma gelir. Kitap en sevdiği eğlenceli uğraşlar 
arasına girer. Yatmadan önce kısa kitap okuma zamanları ayırma alışkanlığı kazanır. Yazılar ve resimlerle bu 
denli aşinalık kurmuş olan çocuk için okulda edineceği becerilere okul öncesine bir ısınma sağlanmış ve bu 
temeller beynin en hızlı gelişme döneminde atılmış olur.  

Bu gerçeklerin fark edilmesinden sonra 1990’ların başından bu yana ABD ve İngiltere’de özellikle 
okuma yazma ve okul başarısı konusunda risk taşıyan yoksul ve eğitim düzeyi düşük ailelerde çocukların bu 
dezavantajlı konumlarını düzeltmek amacıyla kitapla erken dönemde tanıştırma projeleri yaşama geçirilmeye 
başlandı. Ana babalara çocuklarını erken yaşta kitapla tanıştırma konusunda danışmanlık ve destek vermek 
için temel sağlık hizmeti veren kurumlardan yararlanıldı. Küçük çocuğu olan ailelerin bu kurumlara aşılama 
ve tedavi hizmetleri için başvurma olasılıklarının yüksekliği dikkate alınarak hekim ve hemşirelerden 
çocukların ailelerine beslenme, büyüme gelişme konusundaki önerilerin yanı sıra kitabın yararları, çocuğun 
yaşına göre kitap seçimi önerileri de vermeleri hatta yaşına uygun kitapları hediye etmeleri istendi. Pek çok 
sağlık kurumu bu projeye katıldı. Erken yaşta projeye katılmış bölgelerdeki çocuklarla projenin olmadığı 
bölgelerde yaşayan benzer sosyoekonomik koşullardaki çocuklar karşılaştırıldığında erken yaşta kitaplarla 
tanışmış ve ailesi ile kitap okuma ilişkisi kurmuş olan çocukların dil gelişimlerinin ve okul başarılarının daha 
yüksek olduğu kanıtlandı.  
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Bu çalışma bizim toplumumuzda 0-5 yaş arasında çocuğu olan ailelerin kendilerinin ve çocuklarının 
kitapla olan ilişkilerini belirlemek, bu ilişkiyi etkileyen etmenleri saptamak amacıyla yapıldı.Kitap ilişkisi 
yoğun olan ve olmayan gruplarda dil gelişimini değerlendirmeyi amaçlayan bir araştırmanın ön çalışmasını 
oluşturdu. 

Yöntem 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlam Çocuk Polikliniği, Sağlık Bakanlığı Macunköy ve Öveçler 
Sağlık Ocakları Sağlam Çocuk polikliniklerine başvuran 0-5 yaş grubu toplam 515 çocuğun aileleriyle 
yüzyüze görüşülerek evdeki kitap sayıları, son 3 ay içinde kitap okuyup okumadıkları, çocuklarının sahip 
olduğu kitap sayısı, cinsi, çocuğa haftada kaç kez kitap okunduğu, günde televizyon izlemeye ayırılan süre 
gibi bilgiler derlendi. Ailelerin eğitim ve gelir durumları, sahip oldukları çocuk sayısı, ev halkı sayısı, 
çocuğun doğum sırası gibi etmenlerle kitap ilişkisi karşılaştırılarak kitaba sahip olamama ya da aile ile kitap 
ilişkisi kuramama konusundaki riskler saptanmaya çalışıldı. Elde edilen tanımlayıcı veriler X² testi ile 
değerlendirildi. Kitap okuma sıklığını etkileyen etmenleri saptamak için lojistik regresyon analizi kullanıldı.  

Sonuçlar 

Çalışmaya katılan 515 çocuğun %47,4’sı kız, % 52,6’sı erkekti. %36.9’u 0-11 ay, %23.1’i 12-23 ay, 
%16.1’i 24-35 ay, %11.7’si 36-47 ay, %12.2’si 48-60 ay arasında idi. Annelerin %38.6’sı, babaların 
%28.7’si ilköğretim ve altı eğitim almıştı. Annelerin %61’i ev hanımı idi. Ailelerin % 42,9’unun tek çocuğu 
vardı. %50.9’u ilk çocuktu. %43.1’i kendi evlerinde oturuyordu. Aylık gelirleri %14.6’sının 500 YTL’nin 
altında, %26.9’u 500-1000 YTL arasında, %31.6’sı 1500 YTL’nin üzerindeydi. Evdeki sahip olunan eşyalar 
dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ailelerin % 18,6’sının düşük, % 50,3’ünün orta, % 31,1’inin 
yüksek ekonomik düzeyde olduğu saptandı.  

Ailelerin % 77,5’i evlerinde herhangi bir kitap olduğunu belirttiler. İlköğretim ve daha az eğitim düzeyi 
olan annelerin %56,3 ‘ünün, lise ve üzeri eğitim alan annelerin ise %90,8’inin evinde kitap bulunmaktaydı 
(p‹0.001). İlköğretim ve daha az eğitim düzeyi olan babaların %48’inin lise ve üzeri eğitim alan babaların ise 
%89,4’ünün evinde kitap vardı (p‹0.001). Düşük sosyoekonomik düzeyde olan ailelerin %44,8’inin, orta 
sosyoekonomik düzeydeki ailelerin % 79,2’sinin, yüksek sosyoekonomik düzeydeki ailelerin %94,4’ünün 
evinde kitap vardı (p‹ 0.001). Günde 0-3 saat TV izlenen evlerin %84.1’inde, 4 saatten fazla TV izlenen 
evlerin %74.2’sinde kitap vardı (p‹ 0.01). Evine düzenli günlük gazete almayan ailelerin %70,6’sında, her 
gün gazete alan ailelerin %96,4’ünde kitap vardı (p‹  0.001). 

Son 3 ayda kitap okumuş olma oranı ilköğretim ve daha az eğitim almış olan grupta  % 22,6 iken, lise 
ve üstü eğitim almış olan grupta %65,8 idi (p‹ 0.001). Son 3 ayda kitap okumuş olma oranı düşük sosyo- 
ekonomik gruptaki ailelerde %19,8, orta sosyoekonomik düzeydeki ailelerde % 49,4, yüksek sosyoekonomik 
düzeydeki ailelerde % 66,3 idi (p‹  0.001). Günde 0-3 saat TV izlenen evlerin %58.8’inde, 4 saatten fazla TV 
izlenen evlerin % 44.3 ünde son üç ay içinde kitap okunmuştu (p‹ 0.003).  Evine düzenli günlük gazete 
almayanların % 41.4ü, alanların %70.3’ü son 3 ayda kitap okumuştu (p‹  0.001). 

Ailelerin %70,1’inin evinde en az 1 çocuk kitabı vardı. Bu oran ilköğretim ve daha düşük eğitim alan 
annelerin evinde %61,3 iken, lise ve daha yüksek eğitim görmüş ailelerin evinde %75,6 idi (p‹ 0.001). Düşük 
sosyoekonomik düzeydeki ailelerin % 51’inde, orta sosyoekonomik düzeydeki ailelerin % 69.1 inde, yüksek 
sosyoekonomik düzeydeki ailelerin %83.1’inde evde çocuk kitabı bulunmaktaydı (p‹ 0.001). Günde 0-3 saat 
TV izlenen evlerin %73.5’inde, 4 saatten fazla TV izlenen evlerin % 68.4 ünde en az bir çocuk kitabı vardı 
(p›o.o5). Çocukların %31,8’ine hiç kitap alınmamıştı. %27.6’sına büyük kardeşinden kalmıştı. Evine düzenli 
olarak günlük gazete almayan ailelerin %65,3’ünde gazete alanların %83,3’ünde çocuk kitabı bulunmaktaydı 
(p‹  0.001). 

Ailelerin % 47,5’i çocuklarına herhangi bir zaman kitap okuduklarını söylediler. Bu oran ilköğretim ve 
daha düşük eğitim alan annelerin çocuklarında % 35,2 iken, lise ve daha yüksek eğitim görmüş annelerin 
çocuklarında %47,2 idi (p‹ 0.05). İlköğretim ve daha düşük eğitim alan babaların çocuklarında % 31,8 iken, 
lise ve daha yüksek eğitim görmüş babaların çocuklarında % 46,9 idi (p‹ 0.05). Düşük sosyoekonomik 
düzeydeki ailelerin %30,2’inde, orta sosyoekonomik düzeydeki ailelerin %39,8’inde, yüksek sosyoekonomik 
düzeydeki ailelerin % 54,4’inde çocuğa kitap okunmuştu (p‹ 0.001). Günde 0-3 saat TV izlenen evlerin 
%50’sinde, 4 saatten fazla TV izlenen evlerin % 38.8’inde çocuklara kitap okunmaktaydı (p‹ 0.05). 
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Tartışma 

Sağlam çocuk polikliniklerine başvuran ailelerin çocuklarında kitapla ilişkiyi belirlemek amacıyla 
yapılan bu tanımlayıcı çalışma çocukların küçük yaşlarda kitapla tanışmalarının anne ve babalarının eğitim 
ve sosyoekonomik düzeyleri ile yakından ilişkili olduğunu gösterdi. Lise ve üzeri eğitim düzeyi olan 
ailelerde evde daha çok kitap vardı, son 3 ay içinde ana babalar tarafından kitap okunmuştu. Bu durum 
çocuğun evde kitap okunduğu konusunda bir gözlemi olduğunu gösterdi. Eğitim ve sosyoekonomik 
düzeyleri yüksek olan aileler çocuklarına daha fazla kitap almışlardı ve çocuğa kitap okuma etkinlikleri de 
daha fazlaydı. Evde ailenin TV izleme süresi kısaldıkça ana baba ve çocukların kitapla ilişkileri artmaktaydı.  
Erken yaşlarda kitapla ilişkinin çocuğun alıcı ve anlatıcı dil gelişimine olumlu katkıları göz önüne 
alındığında az eğitimli ve yoksul aile ortamlarının ve gün içinde uzun süre TV izlenmesinin dil gelişimi ve 
dolayısı ile  öğrenme becerisini olumsuz etkileyeceği bu tür aile ortamlarını iyileştirici girişimlerin gerekli 
olduğu sonucuna varıldı. Bu sonuçlara dayanarak çocuklara beden sağlıkları konusunda danışmanlık ve 
destek veren sağlık kurumlarının aynı zamanda zihinsel gelişimlerini desteklemek için öneriler ve yardımlar 
yapabileceği düşünülmelidir.  
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Öğr. Gör. Ali Turan GÖRGÜ 
Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 

 

Kitaplar; çocuğun bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişiminde önemli bir uyarandır. İyi bir çocuk 
kitabından beklenen yaşamı tanıtması, tutum ve davranış geliştirmesidir. Masal; konu, izlek, ileti ve diğer 
öğeleri aracılığıyla bu işlevleri yerine getirebilen yazınsal bir türdür. Masallar aracılığıyla çocuğun içinde 
yaşadığı toplumu anlama, değerlendirme yeteneği güçlenecek; bu da insanlarla empati kurma gibi önemli bir 
iletişim becerisi kazanmada etkili olacaktır. Çocuk masal kişileriyle kendisini özdeşleştirerek; kendini tanıma 
ve değerlendirme, davranışlarını olumlu yönde değiştirebilme, toplumsallaşma, uygar davranışlar kazanma, 
toplumla uyum içinde olma, ulusal ve evrensel değerleri tanıma ve özümseme olanağı bulabilir. 

Masal okuma, çocuğun dil gelişimini destekleyici bir etkinliktir. Masal hakkında konuşma, masal ile 
ilgili soruları yanıtlama, masalı dramatize etme çocuğun dinleme ve anlatma becerisinin gelişmesini sağlar.  

Çocuğun düş ve düşünce gücünü geliştirmede, ona dil zevkini tattırmada, anadilinin inceliklerini 
kazandırmada, masalların önemli bir işlevi vardır. Masal bunları gerçekleştirirken eğlendirir ve iletileri 
sezdirerek çocuğu besler.Çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişim evrelerinde masalın katkı sağlayabilmesi için 
gelişim evresine uygun masallar seçilmeli ve iyi bir okuma etkinliği düzenlenmelidir.     

GİRİŞ 

Bilim akla ve zekaya hitap ederken edebiyat duyguları devindirmekte, insan ruhuna yaşama hazzı 
vermektedir. Sadi’nin daha özlü bir ifadesiyle: “Bazen, bilimden, matematikten ve insan bilincinin 
gelişmesine yardımcı olan bilgiye dayalı tartışmalardan uzak duramayız. Fakat bazen de ruhumuzun haz 
duyup canlanması için şiire ve hikayelere gereksinimimiz olur.”  

Kavcar (2004) edebiyatın eğitimsel işlevini şöyle belirler: “… İnsanları iyiye, güzele ve doğruya 
yöneltmede, psikolojik ve sosyal bakımlardan etkilemede, onlara sorumluluklarını duyurmada, iyi birer 
vatandaş olarak ve çağın gereklerine göre yetişmelerinde, yeni fikirlerin telkininde ve sağlam bir 
kamuoyunun yaratılmasında edebiyatın büyük bir yeri vardır ve bu bakımlardan edebiyatla eğitim arasında 
sıkı bir paralellik, bir ilgi ve yakınlık görülür.”  

Genel olarak edebiyatın bireye kazandırdıkları konusunda ileri sürülen bu düşüncelere hak vermemek 
olanaksızdır. Çocukluk dönemimizin ilk yıllarından itibaren tanıştığımız masallar insanı hayata hazırlayan, 
duyguları besleyen, bereketli bir kaynak olmasının yanı sıra geleceğin insanını şekillendirmek gibi bir rolü 
de üstlenmiştir (Yıldır, 1984: 5). 

Sözlü edebiyat ürünlerinin – efsaneler, türküler, destanlar, bilmeceler, ninniler – yanı sıra masalların da 
bunlar arasında önemli bir yeri vardır. “… Masallar dil ve anlatımlarının akıcılığı, rengi, kapsamlarının 
genişliği, olayların olağanüstülüğü, kahramanlarının aklar – karalar, iyiler – kötüler olarak yalın bir şekilde 
iki kutupta toplanmalarıyla, halk içinde haklı bir önem kazanmışlardır. Bu önemleri nedeniyle de halk 
üstündeki etkileri yadsınamaz. Böylesine önem veriş ve etkileniş ise masalların halka yönelik iletilerinden ve 
bu iletilerden oluşan eğitimsel işlevleri ile dil ve anlatım özelliklerinden kaynaklanır (Yavuz, 1997: 13). 
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O.F. Raum halk anlatılarının okuma – yazma olmayan toplumlardaki işlevlerinden birini eğitim 
konusunda oynadığı rol olarak belirler. Bascom “Four Functions of Folklore” adlı makalesinde M.E. 
Opler’den şu alıntıyı yapıyor: “Jicarillo Apacheleri arasında sapkın bir davranışı azarlayarak uyarmak için 
hareketi yapanı incitecek bir şekilde, sana hikaye anlatacak büyüklerin yok muydu? demek yeterli olabilir” 
(age, 1997:15). 

Yavuz, masalı yaşamla ilişkilendirerek masalın toplum eğitimindeki önemi konusunda şunları söyler: 
“İşte insanoğlu yaşam gerçeğini, çözüm önerilerini, beklentilerini masal olaylarına ve masal kahramanlarına 
yükleyerek anlatmış ve yüzyıllar boyu bu yolla gelecek kuşakları uyarmaya, eğitmeye, yaşamın zorluklarına 
karşı onları donanımlı kılmaya çalışmıştır. Çünkü masal kahramanlarının karşılaştıkları sorunların hemen 
hepsiyle, yaşam gerçekleri arasında koşutluk kurulabilir ve o masallardan ait oldukları toplumun yaşam 
gerçeğine ulaşılabilir. Çünkü o toplumu eğiten temel öğelerden biri de masaldır. A.H. Gayton, halk 
anlatılarının geleneksel toplumlardaki eğitsel önemini şöyle vurgular: “Bir halkın mitolojik sistemi, 
genellikle onların eğitim sistemidir ve bir akşam masalını dinleyen çocuklar, bizim modern dershanemizde, 
altıncı sınıf öğrencilerinden daha az olmayan ölçüde, geleneksel bilgi ve davranış öğrenmektedirler” (age, 
1997:15). 

Masal konusunda ileri sürülen bu görüş ve savlar “masalın bireyi hayata hazırladığı” noktasında 
birleşirler.  

Masal yerli ve yabancı kaynaklarda araştırmacılar tarafından farklı biçimlerde tanımlanmıştır. 
Halkbilimci Pertev Naili Boratav masalı “Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyüklük inanışlardan ve törelerden 
bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan, kısa bir 
anlatı” olarak tanımlar. 

Eric Havelock, kendi yaşamlarında sözelliği yaşayamayan öğrencilerin sınıf ortamında öğrenme 
güçlükleri arasındaki ilişkiye dikkati çeker ve yetişmekte olan çocuğun gelişen beyni sözlü kültürü kavramak 
için yaratılmıştır, der. Havelock, çocuğun önce atalarının sözlü kültürünün içine girmezse, sözlü olarak 
tanıdığı dili görsel bir eyleme dönüştürmesi için gerekli “yapay adım” olarak nitelendirdiği okuma-yazma 
dönemine geçişi başaramayacağını belirtir. 

Çocuğun konuşmayı ve dinlemeyi öğrenmesine gerek yoktur, sözelliği taklit ve katılım yoluyla edinir. 
Okuma-yazmaysa farklı bir konudur; bunların öğrenilmesi gerekir. Alfabeyi ezberlemek ve bazı kuralları 
akılda tutmak şarttır. Havelock’un “yapay adım”la kastettiği budur. Fakat dili kullanmak, sözcükleri, 
cümleleri ve anlamları anlamaya hazırlık sözellikle başlar. Sanders (1994:43), sözlü dil ürünlerinden olan 
masalların da öncellikle okul öncesi dönemde – sözel edinim döneminde – çocuğun anadilini edinmesinde 
etkin bir rolü olduğunu vurgular. 

Çocuk öğrendiği sözcükleri ya da cümleleri kullanmada ustalaşma konusunda attığı her adım onun içsel 
olarak doyum sağlamasına neden olacaktır. Özellikle zengin bir iç ahenge sahip, eğlenceli, uyaklı 
tekerlemeler çocuğa dilini sevdirmesinin yanı sıra alışılmadık sözcükleri bile düzgün söyleyebilme yeteneği 
kazandıracaktır. 

ÇOCUĞUN GELİŞİM DÖNEMLERİ VE ÇOCUĞU TANIMA DAVRANIŞ ALANLARI 

Davranış insanın zihinsel ve bedensel tavır ve hareketleridir. Davranışlar, genel olarak üç grupta 
incelenmektedir. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlar. 

Bilişsel davranış: Zihindeki bilgilerle ilgili olan bir davranıştır. Bu davranışları gözle görülebilir hale 
getirmenin yolu soru sormaktır. Fatih’in İstanbul’u 1453 yılında fethettiğini bilmek bir bilişsel davranıştır. 

Duyuşsal davranış: Duygularla ilgilidir. Çikolatalı dondurmayı sevmek, Opel marka otomobili tercih 
etmek gibi. Duyuşsal davranışlar soru sorarak veya kişiyi o duygunun gösterilebileceği bir ortama sokarak 
gözle görülür ve ölçülür hale getirilebilir. 

Psikomotor davranış: İnsanın bedensel hareketlerini ifade eder. Bu davranışlar insanın bedensel kas 
hareketlerini ifade ettiği için kolayca gözlenebilir ve ölçülebilirler. 
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Herhangi bir insan davranışı ele alındığında bu davranış türleri genellikle bir arada bulunur. Yani, saf 
bilişsel veya duyuşsal davranış bulmak zordur. Genellikle bir davranışın hem bilişsel, hem duyuşsal hem de 
psikomotor öğesi bulunur. 

Duyuşsal davranışlar insanlarda doğuştan getirilen bir davranış türüdür. “Bir kimseyi sevmek, nefret 
etmek, hoşlanmak, canı sıkılmak öğretilmez. Birey bunları yaşantı yoluyla; neyi sevebileceğini, neden nefret 
edebileceğini, neden hoşlanacağını öğrenir. Yani duygu ve duyuşsal davranış doğuştandır; sadece duyuşsal 
davranışın nesnesi sonradan kazanılır (Bacanlı, 2000). 

Duyuşsal davranışlar farkına varılmadan edinilirler. Eğer bireye – çocuğa – kazandırılacak olan 
duyuşsal davranış ona açıklanırsa ya da o bunun farkına varırsa “inat eder”. Masallar duyuşsal davranışları 
fark ettirmeden çocuğa kazandırır. 

Araştırma alanımızı bu davranış alanlarından ikisiyle – bilişsel ve duyuşsal davranış – sınırlandırarak 
masalların çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimine olan katkısını bir masal  inceleyerek örneklemeye çalıştık.  

Bilişsel gelişim 
Piaget, zihin gelişim kuramını ortaya atmadan önce zihin ve zeka ayrımını yapmıştır. Piaget, önce 

zekayı tanımlamış sonra zekanın işlevleri ve zekayı etkileyen faktörler üzerinde durmuştur. 
Piaget!ye göre zeka, çevreye “uyum sağlayabilme” yeteneğidir. Burada uyum sağlayabilmeyi “çevreyle 

başa çıkabilme” olarak da ele almak mümkündür. Çünkü insan çevresine uyum sağlarken aynı zamanda da 
onunla başa çıkmaktadır. Kişi içinde bulunduğu (özellikle fiziksel) çevreye ne kadar çok ve ne kadar hızlı 
uyum sağlayabiliyorsa o kadar zekidir denebilir. 

Piaget insanların doğuştan getirdikleri iki temel eğilim olduğunu belirtir: Örgütlenme ve uyum sağlama. 
…Biyolojik süreç nasıl homeostasis şeklinde denge kurmaya çalışıyorsa, aynı şekilde zihinde dengelenmeye 
ulaşmaya çalışmaktadır. Uyum sağlama ise çevreye uyum sağlamayı ifade eder. İçinde bulunduğumuz 
çevreye uymaya çalışırız. Piaget, nasıl yiyecek yiyerek yiyeceği bedenimize katmaya çalışıyorsak çocuğun 
da aynı şekilde bilgiyi zihnine katmaya çalıştığı düşüncesindedir (Bacanlı, 2000: 61). 

Çocukların, nesnelleştirme, görsel ve işitsel ayrımsama, dil gelişimi gibi bir dizi önkoşulları okulöncesi 
eğitimde öğrenip kavraması beklenmektedir. Çocukların bilişsel kavramları ifade eden sözcükleri edinimi, 
anadil edinim süreci içerisinde de önemli yer tutmaktadır. 

“Çocuklar, ilk önce somut olarak gönderim yapabildikleri adları ve hareketlerini tanımlayabildikleri 
eylemleri edinirler. Bağıntı kavramlarının edinilmesi, Holzman (1981;1997)’ın belirttiği gibi, daha karmaşık 
olduğu için ad ve eylemlerin edinilmesinden sonra gelir. Bunların edinimi için gerekli tek güdü, tümcenin 
anlamını açıklığa kavuşturacak kavramların eksikliğinin giderilmesi gereksinimidir” (French,1986. Akt. 
Bulut-C.Can,1998). 

Bu çalışmada, bir masal incelenerek okulöncesi ve okul döneminin ilk yılını kapsayan -masal çağı-
dönemindeki çocukların biçim ve bağıntı gösteren kavramları edinmelerine katkı sağlayacak öğeler 
saptanmıştır.      

Bilişsel ve duyuşsal gelişim sürecinde okumanın yeri 

Genel anlamda okumanın beyinde bulunan kimi merkezlerin gelişiminde etkili olduğu araştırmacılar 
tarafından belirlenmiştir. Özellikle duygusal beyin adı da verilen limbik sistem, çocuğun gelişmekte olan  iç 
duygusal yaşamı için çok daha özel bir işleme sahiptir. “Tüm duygusal bağların, anne-bebek, çocuk-aile, 
çocuk-toplum ve en temel çift bağı olan kadın-erkek bağının barındığı noktadır. Rüyalarımız, iç dünyamızla 
ilgili görüntüler, gizli-sezgisel deneyimler buradan kaynaklanır. Zaten düş kurma, fantezi üretme gibi 
faaliyetler de onun üst komşusundan, neokorteksten kaynaklanır. 

Limbik sistem kendi yarattığı imgelerle beslenir. Kimi araştırmacılara göre, çocuklar – örneğin kitap 
okurken, masal dinlerken ya da oturup hayal kurarken – kafalarında herhangi bir görüntüyü 
canlandırdıklarında; kalp, limbik sistemi besleyen, onu güçlendirerek daha da canlı görüntüler yaratmasını 
sağlayan bir hormon üretir. Güçlü bir limbik sistem de günümüz tüketici kültüründe yaygın olan sadizm ve 
şiddet görüntülerinin bombardımanına karşı doğal savunma oluşturur (Sanders, 1994: 46-47). 
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ÇOCUKLUK DÖNEMLERİ VE OKUMAYA YÖNELME AÇISINDAN ÇOCUĞUN 
GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR 

Oğuzkan, insan yaşamında 0 – 2 yaş arası bebeklik, 2 – 14 yaş arası da çocukluk dönemi olarak 
adlandırılabileceğini belirtir. Bir Çocuğun 2 - 6 yaş arası dönemine “İlk çocukluk çağı”, 6 - 14 yaş dönemine 
de “Son çocukluk çağı” denilebilir (Akt.Kıbrıs, 200:19).  

Okuma araç – gereçlerine olan ilgi bakımından ele alındığında çocuğun yaşamında iki aşamanın var 
olduğu görülür. 

1.Okul öncesi – Masal Çağı-Dönemi  

2. Okul Dönemi 

1. Okul öncesi – Masal çağı-dönemi 

Bu çağ çocuğun ilk çocukluk çağı, 2 – 6 yaş arası dönemidir. Çocuğun bu dönemi aile ortamında geçer. 
Çocuk bu dönemde anadilini annesinden, ailesinden ve çevresinden öğrenir. Bu öğrenme farkına varmadan, 
bilinçaltı işlemlerle gerçekleşir. Çocuk bu dönemde duygu ve düşüncelerini anlatabilmeyi becerir. Çocuk 3 
yaşındayken bazı sözcük ve kavramların kullanılması ile ilgili yanlışlıklar yapsa da dil gelişiminin temelleri 
büyük ölçüde atılmış olur. 

Çocuğun ileriki yaşlarda okumaya karşı ilgi duyması ve okuma alışkanlığının oluşması için oyun 
çağındaki çocuğun yaşamında da kitabın önce bir oyuncak olarak sonra da yönlendirici bir araç önemli bir 
yeri vardır. 

“Çocuk bir yaşını geçtiğinde özellikle renkli oyuncaklara ilgi duymaya başlar – tanıdığı ama adını doğru 
düzgün söyleyemediği varlıkların resimlerini görünce onlarla ilgili bir şeyler anlatmaya başlar. Bu nedenle 
bu yaşlarda bile çocuğa onun dünyasıyla ilgili resimli kitaplar sunulmalı, yetişkinler bu resimleri onun diliyle 
yorumlamalıdırlar. Böylece çocuk yaşamı ve doğayı tanımaya başlayacak, giderek kişiliğini kazanacak ve 
bundan gurur duyacaktır” (Gökşen, 1985:16). 

Okul öncesi çocukları, özellikle 4 ve 5 yaşındaki çocuklar daha çok kahramanları çocuk ve hayvan olan 
öykülerden hoşlanırlar. Bu çağın sonuna doğru ise kendilerine masal ya da öykü okunmasından hoşlanırlar. 
Bu masal ve öyküler bol resimli olmalıdır. Bu dönemi olumlu olarak yaşayan çocuklarda kitaba ve okumaya 
karşı derin bir ilgi doğar (Kıbrıs, 2000: 20). 

2. Okul Dönemi 

Okul öncesi çağda çeşitli araç ve gereçleri kullanarak (kitap, kalem, fırça boya gibi) okul çağına 
hazırlanan çocuğun bu evrede yaşadığı gelişmeler üç dönemde incelenebilir. 

a. Masal çağı (Okul öncesinin devamı) 
b. Düşle gerçek arası dönem (Serüven – Robenson – çağı) 
c. Çocuğun gerçek konulara ve soyut konulara yöneldiği dönem 

a. Masal çağı (okul öncesinin devamı) 

Çocuğun okula başlamadan, 2-3 yıl önce yönelmiş olduğu bu çağ, okul yıllarının ilk yıllarında da devam 
eder. Çok kesin çizgilerle belirtilemeyen bu dönem yaklaşık 8-9 yaşlarına dek sürebilir. Bu dönemde okuma 
konuları ve eğilimler bakımından kızlarla erkekler arasında bir ayrılık görülemez. Çünkü çocukluk henüz 
sürmektedir ve tür ayrılıklarına ilişkin çizgiler henüz belirginleşmiş değildir. Daha çok masal ve efsanelere 
ilginin yoğun olduğu bu dönemde ilkokulun ilk sınıflarından başlayarak kişileri çocuk ve hayvan olan 
öykülere karşı da bir yönelim başlayacaktır. 

Bu çalışma, çocuğun okul öncesinde başlayan ve okul döneminin ilk yılını kapsayan “masal çağı” ile 
sınırlandırıldığı için “Düşle gerçek arası dönem (Serüven-Robenson-Çağı)” ve “Çocuğun gerçek konulara ve 
soyut konulara yöneldiği dönem” çalışmanın dışında tutulmuştur.   
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MASAL OKUMA ETKİNLİĞİ 

İki yaşında, konuşmayı sökmüş bir çocuk başı sonu olan ama çok kısa bir öyküyü, bir tek olayın geçtiği 
kısa bir öyküyü dinleyebilir. (kaybolan köpek evini bulur veya bir kuş kendisine uygun ağaç bulup yuvasını 
yapar (Cıravoğlu, 1997: 14). 

Çocuğun bu dönemde anadilinin kurallarının çoğunu edindiği bilinmektedir. Ancak henüz okumayı 
bilmediği bu dönemde masal veya hikayelerin sunuluş biçimi çocuğun okumaya olan ilgisinin oluşmasında 
etkili olmaktadır. Masala başlamadan önce çocuğun dikkatinin kazanılması sonra da bu dikkatin 
sürdürülmesi için masal canlı bir biçimde anlatılmalıdır. Hikaye kitaptan okunuyor bile olsa anlatılıyormuş 
gibi akıcı bir şekilde okunmalıdır. Acele etmeden, çocuğun anlatılanı anladığından emin olarak okumalı, ses 
tonuna dikkat etmelidir. Ses, poz değişiklikleri ve mimiklerle anlatılan hikayelerden çocuklar çok hoşlanırlar. 

Bu dönemde çocuğun dil gelişimini destekleyici masal okuma etkinliği gerçekleştirebilir. 

Sözgelimi bir masal okunduktan sonra; 
- masal hakkında konuşma, 
- masal ile ilgili soruları yanıtlama, 
- masalı dramatize etme, 
çocuğun dinleme ve anlatma becerisinin gelişmesini sağlayacaktır. 

Bu etkinlikler şöyle gerçekleştirilebilir: 

Masal Hakkında konuşma: Masal dinlendikten sonra kahraman ve olaylar hatırlatılabilir. Bu sırada 
çocuk kendi cümleleriyle dinlediği masalı anlatacaktır. 

Masalla ilgili soruları yanıtlama: Çocuklara, masal kahramanlarına ve olayları ilişkin sorular 
yöneltilerek onları yanıtlamaları istenir. 

Masalı dramatize etme: Masal dinlendikten sonra çocuklar masaldaki kahramanlardan birini seçer. 
Yetişkin anlatıcı / okuyucu da bu rol paylaşımına katılabilir. Evde sağlanabilecek uygun eşyalarla veya 
kıyafetlerle de canlandırma etkili bir hale getirilmiş olur. 

“ŞIMARIK FİL” MASALINDAKİ KAVRAMLARIN KAVRAM ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN 
İNCELENMESİ 

Çalışmamızın bu bölümünde, çocuk ve gençlik edebiyatının tanınan yazarı  Aytül Akal’ın “Şımarık Fil” 
masalındaki kimi kavramlar, kavram özellikleri açısından incelenecektir. Bu masalın, masal çağındaki bir 
çocuğa  kavramları oluşturmadaki katkısı üzerinde durulacaktır.  

Kavramların orijinali (prototipi) vardır. Kavramın orijinali, kavramın bireyin düşüncelerindeki ilk 
oluşumudur. Kavramın kritik özelliklerinden oluşur. Örneğin çocuk değişik örneklerden, salıncak kavramını 
oluşturur. Bu kavramın kritik özelliği bir yere bağlı sallanan bir ip ve onun oturacak yerinin olması, bireyin 
öne-arkaya doğru sallanmasına olanak sağlamasıdır. Gerçekte salıncakların çok değişik modelleri vardır. 
(Ülgen, 2004:107-108). 

“Şımarık fil” masalında olayların geçtiği orman şu tümcelerle anlatılır:“Bir kocaman orman varmış. Bu 
ormanda ağaçlar, çiçekler ve bütün hayvanlar bir arada yaşarlarmış”  (s.3). 

Masalın ilk tümcelerinde “orman”, okurun zihninde “orman” kavramının oluşmasını sağlayacak 
öğelerle sunulur: “ağaçlar, çiçekler ve bütün hayvanlar”. Böylece, ağaçların ve çiçeklerin olduğu, içinde 
birçok hayvanın -fil, aslan, zürafa, papağan vd.-  yaşadığı, büyük bir alan olması orman kavramının belirgin 
özellikleridir. Böylece, masalda olayların geçtiği uzam tanıtılmış olur. “orman” kavramını zihninde oluşturan 
birey, benzer özellikte bir alanla karşılaştığı zaman bunun bir “orman” olup olmadığına karar vermek için 
yeni algıladığı alanı daha önce edindiği “orman” kavramıyla karşılaştırır. Karar verme sürecinde prototip 
“orman” kavramını ölçüt olarak kullanır. 
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Çocuğun söz konusu kavramı edinmesini sağlayacak olan bir başka öğe  kuşkusuz kitabın görselliğidir. 
“Erken çocukluk döneminde, çocuğu kitaba çeken ilk uyaran kitabın görsel dünyası, çocuğa kitabı sevdiren 
başat öğe de kitabın görsel değeridir. Bu bağlamda düşünüldüğünde çocuk kitaplarındaki resimler, çocuğun 
karşılaştığı, sıcak bir etkileşime girebildiği (dokunduğu, eline aldığı, dilediği yere götürdüğü ) sanatsal 
nitelikli ilk ürünlerdir” (Sever, 2003:160).  Resim, metnin algılanması ve anlama sürecinde başlı başına bir 
etken olarak değerlendirilmektedir. “Çocuk kitaplarında resim, kavramlar oluşturabilir; metinden bağımsız 
olarak tek başına da amaçlanan anlam bütünlüğünü sağlayabilir. Resimleme bezemenin, süslemenin yanında, 
metnin anlaşılmasını, akılda kalmasını sağlar, metne yeni bir yorum ekler” (Kaya,2000: 178).    “Şımarık 
Fil” masal kitabındaki yalın anlatımın yanı sıra resimlerdeki hareketlilik ve renklilik anlam bütünlüğünü 
sağlayan önemli etkenlerdir. Sözgelimi, ağaçların sık ve gerçektekini çağrıştırır nitelikte olması, yuvalarını 
taşıyan kuşlar, yürüyen bir kaplumbağa, “bütün ağaçlar benim” diyerek ağaçlara sarılan fil. Bunun yanı sıra 
filden korktukları için ormandaki gölden su içemeyen hayvanların korkusu; onlara gülerek, file karşı birlik 
olmalarını öğütleyen çocuğun gülümsemesi, aslan, zürafa ve zebranın yüzündeki mutluluk ifadesi anlatıma 
eşlik eden görsel ayrıntılardır. 

Masalın şımarık karakteri olan fil, fiziksel görünümü ile betimlenir. “(Yavru fil) Henüz küçük olmasına 
rağmen arkadaşı fareden, tavşandan, aslandan, zebradan çok büyükmüş. ...bütün yavru hayvanlar 
büyüyormuş. Ama fil her zaman onlardan kocamanmış.”(s.3), “Fil onları hortumuyla bir fırlatışta öbür göle 
kadar atabilirmiş” (s.5), “Fil çok güçlüymüş” (s.9) Filin adı geçen hayvanlardan çok büyük  olması filin 
belirgin özelliğidir. Bu anlatımda filin kimi özellikleri –uzun, beyaz dişlerinin olduğu, kulaklarının büyük 
olduğu- belirtilmemiştir. Resimlerde anlatıma uygun eylemlerle – ağaca sarılmasıyla, gölde tek başına su 
içmesiyle- okurun bunları yapanın fil olduğunu çıkarsamasına olanak tanınmaktadır. Böylece, dilsel ve 
görsel anlatımın zihinde birleşimi ile sözkonusu kavramın prototypi oluşmaktadır. 

Masalda geçen kavramların  kavram alanlarına göre dağılımı biçim ve bağıntı başlığı altında şöyle 
gösterilebilir: 

Biçim    
Nitelik: Bir kocaman orman varmış.Bu ormanda ağaçlar, çiçekler ve bütün hayvanlar                                               
              birarada yaşarlarmış.  
             Bu ormanda bir de yavru bir fil yaşarmış.Henüz küçük olmasına rağmen... 
             Kendilerine yeni bir ev bulmuşlar. 
            Herkes kendi eski evini ve ormanını özlüyormuş. 

Karşılaştırma: Henüz küçük olmasına rağmen arkadaşı fareden, tavşandan, aslandan, 
                       Zebradan çok büyükmüş.                                       
                       Ama fil her zaman onlardan çok kocamanmış. 
                       “Ben herkesten büyüğüm!” diye böbürleniyormuş. 
                       Zürafayı gönderelim. Onun boyu filden büyük.  
                       Asıl aslanı göndermeliyiz.Onun sesi filinkinden korkunç. 
                       En doğrusu gergedanı göndermek.O filden güçlüdür. 

Uzam: Bir kocaman orman varmış. 
                Kimse benim içtiğim yerden su içemez. 
                Bu göl benim gölüm. 
                Benim ağaçlarımda kimse oturamaz. 
               Göl kıyısındaki ağaç dallarında yuva yapmış olan kuşlar… 
               …kayanın ardına gizlenmiş. 

Sayı: Bu ormanda bir de yavru bir fil yaşarmış.  
          Tek başına bir fil ile tartışamazlarmış ki! 
          Hepsini birer birer yere sermiş. 
          Bir vuruşta fili yere serebilir. 
          Bir de bakmışlar, bir çocuk! 
          Oysa hepiniz birlikte, filden yüzlerce kez güçlü değil misiniz?    
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 Bağıntı 

Zaman: Gün geçtikçe bütün yavru hayvanlar büyüyormuş. 
             Bir gün kimse benim içtiğim yerden su içemez diye bağırmış. 
             Başka bir gün, “Gölün çevresindeki bütün ağaçlar benim!” diye bağırmış. 
             Hayvanlar çok şaşırmışlar.Şimdi ne yapsınlar? 
            Fil onları görünce korkup şımarıklıktan vazgeçer mi dersiniz? 
Neden-sonuç: Büyük olduğu için de kendisini herkesten güçlü, herkesten akıllı ve herkesten üstün 

görüyormuş. Çaresiz onlar da su içmek için kendi göllerini bırakıp başka göl aramışlar. 

Masalda belirlenen bilişsel bağıntı ve biçim öğelerinin, çocuğun farklılıkları anlayarak sınıflama ve 
kendi içinde sınıflama yeteneğinin gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Norton (1999:19)’a göre 
bilişsel süreçlerin gelişmesinde edebiyatın önemli bir işlevi vardır. Özellikle çocuk edebiyatı, “gözlemleme”, 
“karşılaştırma”, “sınıflandırma”, “uygulama”, “eleştirme” yapma olanakları yaratarak, çocuklarda düşünme 
ile ilgili bazı temel işlemlerin gelişmesine katkı sağlar. (Aktaran Sever, 2003:39) 

MASALIN DUYUŞSAL ÖĞELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ  

İncelediğimiz masalın ana sınıfındaki veya ilköğretimin birinci sınıfındaki bir çocuğun duyuşsal 
gelişimine bir katkısı olup olmadığını ölçmek kuşkusuz deneysel bir çalışmayı gerektirir. Masalın drama 
etkinliğine dönüştürülmesinin çocuğa olumlu davranış kazandırmada etkili olacağını belirtmek yerinde 
olacaktır. San (1996), bu bağlamda dramanın önemini vurgular: “eğitimde sol beyne yüklenmek, düşünme ve 
yaratma becerileri gelişmeyen bireyler yetişmesine yol açmakta; sağ ve sol beyin arasında dengenin 
kurulması, akademik bilgi kadar duyuşsal ve düşsel yaşantıların da geliştirilmesi gerekmektedir. Öğrenmeyi 
salt bilimsel olmaktan çıkarıp yaşantısal hale getirmek ve iki birim arasında denge oluşturmak için 
kullanılabilecek yöntemlerden biri de yaratıcı drama olarak gösterilmektedir. Öğrenmeyi yaşantısal hale 
getirmesi yaratıcı dramanın sosyal beceri eğitiminde kullanılabilir bir yöntem olduğunu göstermektedir.         

Söz konusu yaş dönemindeki çocukların genel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu masalın 
çocuklara kazandıracağı olumlu davranışlar olduğu görülmektedir. Sever (2003:51)’de 4-5 yaş arasındaki 
çocukların kendilerini evrenin merkezinde gördüklerini, yaşıtlarıyla ve (varsa) kardeşleriyle olan ilişkilerinde 
denetimi ellerine almak istediklerini belirtir. Bu bağlamda “Şımarık Fil” masalını ele alabiliriz. Masaldaki 
fil, aslında yavrudur ama diğer hayvanlardan fiziksel olarak büyük olduğu için bunu üstünlük sayar. 
Herkesten büyük olduğu için herkesten çok güçlüdür. Bütün ağaçlar onundur. Göl de sadece onun gölüdür ve 
ondan başkası gölden su içemez. Bu yüzden diğer hayvanlar ondan korkar ve kaçarlar.  

Şımarık Fil masalında yavru bir filin şımarıklığının ve bencilliğinin ormanda yarattığı huzursuzluk ve 
birarada huzurlu yaşamaktan, uzlaşımdan ve paylaşımdan yana olan hayvanların mücadelesi vardır. File 
karşı mücadele etmenin ve üstün gelmenin tek yolu bütün hayvanların birlik olmasından geçer.  

Yavru fil, ortak yaşam alanını sahiplenmiş, bütün hayvanların gölden su içmelerini engellemiştir. 
Ormandaki hayvanlar korkmaya başlar, çünkü temel gereksinimlerden “güven ve huzur” yok edilmiş, 
yaşamak için önemli gereksinim olan sudan yoksun bırakılmışlardır. Ormandaki hayvanlar, önce ne 
yapacaklarını bilemez, korkarlar. Sonra el ele verip eski ormanlarına doğru yürümeye başlarlar. Fil onları 
görünce korkup şımarıklıktan hemen vazgeçer. Bundan sonra hayvanlar hayvanlar mutlu yaşamaya başlar. 

Bu masalın bir dramaya dönüştürülmesi ile çocuğa kazandıracağı davranışlar şunlardır:                                          
.Paylaşma 
.Hakkını koruma 
. Uyumlu olma 
. Birlikte karar almaya yatkınlık 
. Plan yapma 
. Başkalarının haklarına saygılı olma  
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Yaratıcı drama, grup üyelerinin yaşantılarına dayalıdır. Drama ortamlarında bir katılımcı izlediği ya da 
içinde olduğu canlandırmalarda, kendi ya da başkasının yaşadığı bir sorundan yola çıkarak sorunu çözmeye 
doğru yönelir. Drama yaşantılarında bir katılımcı herhangi bir konuyu, tüm duyularını harekete geçirerek 
yani yaşayarak öğrenir. Bu öğrenme mutlaka bir grup içi etkileşimin bir sonucu olmak durumundadır. 
Öğrenme açısından bakıldığında yaratıcı drama, öğrenenin kendi olduğu, konuyu belirlemede ve irdelemede 
etkin olduğu ve sonuçta yine kendi yaşamında kalıcı izli davranışa dönüşen süreçleri bireye yaşatır 
(Adıgüzel, 2006;33). 

Masalın yukarıdaki kimi duyuşsal özellikleri çocuğa toplumsal yaşam becerisi kazandırmaya yöneliktir. 
Masalın iletileri çoğunlukla toplumsal niteliklidir. Bu iletiler şöyle sıralanabilir: 

. Birlikten güç doğar. 

. Haksızlık edene birlik olup karşı çıkmalı. 

. Başkalarıyla bir arada huzur içinde yaşamak için bencil olmamalı. 

. Sınırsız özgürlük olmaz. 

Böylece drama aracılığıyla, ortak yaşantılar oluşturarak; çocuk gelecekte karşılaşabileceği bir soruna 
hazır olacak, toplumsal sorunlarla baş edebilmek için gerektiğinde başkalarıyla iletişim kurmayı öğrenmiş 
olacaktır.  

Sonuç olarak, çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişim sürecinde masallar önemli bir uyarandır. 

Kavramlar ve olumlu duyuşsal davranışlar masalın dil ve anlatımının yanı sıra görsel öğeleriyle çocuğa 
sezdirilir. Gözlemleme, karşılaştırma, sınıflandırma, uygulama ve eleştirme gibi bir dizi temel işlemin 
gelişmesine masallar aracılığıyla katkı sağlanabilir.  

Masalın drama etkinliğine dönüştürülmesi; bireyin doğasında var olan duyuşsal özelliklerin olumlu 
yönde gelişmesinde ve içselleştirilmesinde etkili olmaktadır.       
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GİRİŞ 
Masal Nedir? 
Birçok tanımı olduğunu varsayarak masalın genel özellikleriyle şöyle bir tanımı yapılabilir: Olağanüstü 

veya hayali kişilere, olaylara, serüvenlere yer veren ve ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa anlatılarak geçen; 
yani bir kültür taşıyıcısı durumunda olan öykü ve öykücüklere masal denir (Kantarcıoğlu, Kırıkçı, Oğuzkan 
ve Nas; 1991, 1992, 2001, 2003). 

Masal, Arapça kökenli bir ad olan “mesel” sözcüğünün farklı şekilde söylenmesinden doğmuştur. Bu 
sözcük, Türk Halk Edebiyatına İslam dininin kabulü ile girmiştir. Bundan önce çeşitli Türk boyları “sav, 
çocek, erteği ve hallar” gibi sözcükleri masal karşılığı olarak kullanmışlardır. Örneklendirme, bir benzerini 
anlatma, örneğinden ders alma anlamında olan masal, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, çeşitli zamanlarda 
“matal, misal, metel, nağıl” gibi biçimlerde söylenmiştir (Konedralı,1995:2-3).  Tezel (1968:447) ise, 
masalın öz Türkçe karşılığının “ötkünç” olduğunu belirtir. Uygurca’da “öd” öğüt; “ötkünç” ise öğüt verici 
öykü anlamındadır. 

Masalın öteki yazı türlerinden ayrılan en önemli özelliği, olağanüstü olayların bir hikayesi oluşudur ve 
bu olayların ne zaman veya nerede geçtiğinin hemen hemen hiç bilinmemesidir. Masal konuları genellikle 
padişah, kral, vezir, şehzade, sultan, fakir kız veya delikanlı gibi kahramanlar çevresinde gelişir. Bundan 
başka masallarda çok kez cüce, gulyabani, peri kızı, cin, ejderha, dev gibi gerçek dışı ve olağanüstü tipler de 
bulunur. Elbette, günlük yaşamdan insanlar ve hayvanlar da masallarda yer almakta ve yer yer gerçeğe 
uygun olaylara da rastlanılmaktadır (Gökçeoğlu, 2005).  

Kıbrıs Türk Edebiyatında Masal 

Kıbrıs’ın fethiyle -1571- adaya gelen Türkler beraberlerinde edebi geleneklerini de getirmişlerdir. Süreç 
içerisinde bu edebi gelenek gelişmiş, eklemeler ve çıkarmalarla yeni formlar kazanmıştır (Gökdemir ve 
Güneyli, 2006:1). Fetihten günümüze kadar sözlü gelenekle birlikte yazılı edebiyat da gelişmiştir. Yazılı 
edebiyat: 1) Osmanlı Dönemi, 2) Geçici Dönem, 3) Hareketlenme Dönemi, 4) Yeni Arayışlar Dönemi olmak 
üzere dört döneme ayrılmaktadır (Fedai, 1997:183-206).  

Kıbrıs Türk Edebiyatında ilk masal derleme çalışmaları 1900’lü yıllarda (Yeni Arayışlar Dönemi), 
Mahmut İslamoğlu, Hikmet A. Mapolar, Oğuz Yorgancıoğlu, Bener Hakkı Hakeri gibi yazarlar tarafından 
yapılmıştır. Derlenen masalların büyük bir bölümü Anadolu motifleri taşısa da, içlerinde Kıbrıs kültürüne ait 
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motiflerin yer aldığı masallar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; “Gara Böcü”, “Pakla Ağacı”, 
“Değirmenlik”, “Avcının Oğlu”, “İncircinin Dediği”, “Zümrüt Halka Guşu”, “Ağlayan Nar ile Gülen Ayva” 
vb.1 gibidir (Konedralı, 1996:2). 

Kıbrıs’a özgü masallar ile etkileşimde bulunulan diğer ülkelerin (Anadolu, Türkmenistan vs.) masalları 
arasında bir takım benzerlikler göze çarpmaktadır. Gökçeoğlu’na (2005) göre, “Kimi masallarımızın ayağı 
Anadolu’ya basmaktadır.” Örneğin, “Bit Kadınla Pire Kadın” adlı masal, Nuri Taner’in hazırlamış olduğu 
“Dere Tepe Düz Gitmiş” adlı kitaptaki “Bit Hatunun Başına Gelenler” masalını anımsatmaktadır. “Cihan 
Şah” adlı Kıbrıs masalının ise Türkmen masallarından birine çok benzediği belirlenmiştir.  

Kıbrıs Türk masallarında, 
a) Kahramanlar: Yapılan iyilikler karşılıksız kalmamaktadır. İyiler masalın sonunda ödüllerini almakta, 

kötüler ise ne olursa olsun, sonuçta cezalarını bulmaktadır.  Kahramanların devingen bir yapıda karşımıza 
çıktığı söylenebilir. Kahramanlar, maceradan maceraya sürüklenmektedir. Kahramanın kurtulup esenliğe 
kavuştuğunu sandığımız anda başına başka çoraplar örülmektedir. 

b) Mekan: Kıbrıs Türk masalları mekan konusunda çok fazla değişiklik göstermektedir. Günlük 
yaşamda olağan yerleşim birimlerinden biri olduğu gibi otunu, yaprağını, hayvanını bilmediğimiz düş ülkesi 
de olabilmektedir. Örneğin saraylarda, köşklerde gezinirken bir de bakmışsınız yabancı ülkede 
dolaşmaktasınız. Ya da bir kümesi kendinize mesken seçmişsiniz.  

c) Konu: Günlük yaşamın bir boyutu olan sevdadan tutun da bir amaç için verilen uğraşa kadar geniş 
bir yelpazeye yayılmaktadır. Olağanüstü olaylar da sıkça masallarda yer almaktadır. Örneğin, cinlerin cirit 
atması, dev analarının bir dudağının yeri bir dudağının da göğü süpürmesi gibi…vb. 

d) Formeller (Söz kalıpları): Kıbrıs Türk masallarının en önemli özelliği formelleridir. Örneğin; “Bir 
varmış, iki yokmuş, illallahtan başka kimsecikler yokmuş, memleketin birinde, vakti zamanın birinde…” 
diye formellerle masallara başlanmaktadır. Sona varıldığında da tıpkı başta olduğu gibi söz kalıpları 
kullanılmaktadır. Masalların sonlarına baktığımızda şu formelleri görmekteyiz. “Ben de bıraktım da geldim; 
gökten üç elma düştü, birini meseli toplayıp söyleyen yedi, birini gelinle güveyi yedi, birini de sizlere 
getirdim, onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine, kırk gün kırk gece düğün yaptılar vs.” Anlatım 
sırasında da epeyce formel kullanılır. Örneğin, sadece bir yerden bir yere gitmek için bile “tabanları 
yağlamış, koşa koşa kaçmış, onda basmış bunda bulunmuş, yel yepelek koşmuş, git gitmemesine git 
gitmemesine yürümüş” gibi birçok formel kullanılabilir (Gökçeoğlu, 2005). 

Çocuğun Eğitim Sürecinde Masalın Önemi 

Masallar çocuk edebiyatının en eski ve en sevilen türüdür. Geçmişten günümüze değin eğitbilimciler, 
masallar aracılığı ile eğitimin önemini belirtmektedirler.  

Eğitim tarihinde çocuğun masal okuması ve dinlemesinin önemi milattan önce 1400’den itibaren ele 
alınmıştır. Büyüme çağında olan çocuğun olgunluğa erişinceye kadar kendini tanımasında, çalışan, iyi 
yürekli, adil, yardımsever, sosyal ve kültürel çevreye uyum sağlayan bir birey olarak yetişmesinde masallar 
çok önemli birer araç olarak karşımıza çıkarlar (Kaya 2000: 343). Masallar, çocuğun hem ahlak hem de 
sosyal bakımdan eğitimini sağlamakta, güzelliğin ne olduğunu öğrenebilmesini kolaylaştırmaktadır 
(Enginün, 1987:15). 

Dil, sözlü ya da yazılı anlaşma aracı aynı zamanda da düşünme aracıdır. Dil, insanları birbirine 
bağlayan, bir toplumu gelişigüzel insan yığını olmaktan çıkaran, millet haline getiren en önemli öğelerden 
biridir. Dilin taşıdığı büyük önem, anadili eğitimine ne kadar değer verilmesi gerektiğini açıkça 
göstermektedir (Kavcar, 1999:141-142). Masallar, okulöncesi dönemden itibaren çocukların dilsel 
gelişimlerini destekleme yani anadili eğitimi amacıyla kullanılmalıdırlar. Çocuk, dinleyeceği ya da 
okuyacağı masallar aracılığı ile anadiline ilişkin sözcük, ikileme ve deyimleri öğrenir; diline ilişkin kuralları 
algılar, kendini ifade etme ve iletişim kurma becerileri gelişir, eleştirel ve yaratıcı düşünebilir. O nedenle, 
çocuklara sunulacak masalların dil, düzey, konu, aktarılış biçimi… vb bakımdan istendik özellikleri 
taşımaları son derece önemlidir.  

                                                 
1 Yapılan kaynak taramasında Kıbrıs ile ilgili tüm masalların tamamına yakınının Kıbrıs Ağzında yazıldığı görülmüştür. O nedenle, 
masalların adları Kıbrıs Ağzında verilmiştir.  
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Sever’e (2000:635) göre, özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklara, yazgıcı ve korkutucu olmayan 
masallar, dilimizin anlatım güzelliği yetkince kullanılarak anlatılmalıdır. Çocukların dilimizin anlatım 
zenginliği ve inceliğini tanımaları, düş ve düşünce evrenlerini genişletmeleri ve yaratıcılıklarını 
devindirmeleri için iyi seçilmiş masallara gereksinim vardır. Masal okumak ve anlatmak için zaman 
yaratılmalı; çocuğun masallardaki fantastik öğeleri kendince kurgulamasına olanak sağlanmalıdır.   

AMAÇ 
Bu çalışmada, eğitimde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülen masalların, çocukların dilsel, bilişsel, 

kişilik ve toplumsal gelişimine katkıları bağlamında değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kıbrıs Türk 
Edebiyatından seçilmiş derleme masallar kullanılmıştır. 

ÖNEM 
Bu araştırma, 
i. Kıbrıs Türk Edebiyatına gereken önemin verilmesi, 
ii. Kıbrıs’ta edebiyatın işlevinin yeniden değerlendirilmesi, 
iii. Çocukların ve gençlerin anadili gelişimlerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi, 
iv. Kıbrıs’ta çocuk masallarının eğitsel analizine ilişkin araştırmaların yeterli sayıda olmaması, 

açısından oldukça önemlidir.   

İNCELENEN MASALLAR 

Araştırmada, Kıbrıs Türk Edebiyatında yer alan derleme masallar temele alınmıştır. 1974 yılından 
itibaren Kıbrıs Türk Edebiyatında yaşanan hareketlilik sonucunda masallar derlenmeye başlamıştır. Bu 
çalışmada, Mustafa Gökçeoğlu (halbilimci-yazar) tarafından derlenen masallar incelenmiştir. Mustafa 
Gökçeoğlu’nun Toplu Masallar I ve Toplu Masallar II adlı kitaplarında yer alan toplam 141 masal 
değerlendirilmiştir.  

ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Kıbrıs Türk Edebiyatından seçilen derleme masalları eğitsel açıdan değerlendirmek amacıyla, 
i- dil gelişimi  
ii- bilişsel gelişim  
iii- kişilik gelişimi  
iv- toplumsal gelişim bağlamında 4 kategori belirlenmiştir (Sever, 2003: 27-63)  
Dil gelişimi bağlamında ele alınan masalların; anadilin söz varlığını tanıtma, anadilinin anlatım 

olanaklarını ve kurallarını sezdirme, dört temel dil becerisini geliştirme konularında etkili olup olmadığı 
üzerinde durulacaktır (Sever, 2003:158). 

Bilişsel gelişim bağlamında ele alınan masalların; düşünme, karşılaştırma, eleştirme, sınıflama, 
uygulama, gözlemleme, sorun çözme, akıl yürütme… vb. gibi becerileri geliştirip geliştirmediği üzerinde 
durulacaktır (Norton, 1999:19). 

Kişilik gelişimi bağlamında ele alınan masalların; güven, düşünce özgürlüğü, fedakarlık, başkalarının 
düşüncelerine saygı duyma, azimli olma, olaylara çok yönlü bakabilme, hatasını kabullenme, uyumlu 
davranma, yargılamama, özsaygı ve sorumluluk duygularını geliştirip geliştirmediği üzerinde durulacaktır 
(Tarkun ve Aslan, 2000:21). 

Toplumsal gelişim bağlamında ele alınan masalların; kültürel değerleri yansıtma, toplumun benimsediği 
ya da karşı çıktığı inançları öğretme konularında etkili olup olmadığı üzerinde durulacaktır (Gander ve 
Gardiner, 2001:297). 

 

BULGULAR 

I. Dil Gelişimi ile İlgili Elde Edilen Bulgular 
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a. Günümüzde, KKTC’de, yazılı dilde ölçünlü Türkçe kullanılmaktadır. Yeni yetişen nesillerin Kıbrıs 
Ağzına ilişkin bilgi sahibi olabilmeleri için birtakım örneklerle karşılaşmaları gerekmektedir. Bu noktada, 
incelediğimiz derleme masalların en önemli katkısı Kıbrıs Ağzına ilişkin örnekler sunmasıdır. 

• Fışkılık, mehel, vay kuduz bakla vay, soluklanırkenden, girerkenden, yılan çıyan saklambaç oynuyormuş… vb ifadeler. 
(s.140, Bakla masalı, Toplu Masallar I) 

• Sözcüklerin sonlarına eklenen –cık, -cik küçültme eklerine (kocakarıcık, değirmencik, horozcuk, cincik, yürecik, 
kurbağacık, ninecik, dedecik,  vs.) hemen hemen bütün Kıbrıs masallarında rastlanmıştır. (Kocakarının Değirmenciği 
s.281, Üç Ceviz s.425 ve Kediler Kralı s.290 masalları, Toplu Masallar I) 

• Güldüğünde ağzından güller, günnasirler dökülsün. (s. 210, Kız Kardeşler masalı, Toplu Masallar II) 
• Elindekileri avucundakileri atarkenden ablasının söylediği yöne doğru başlamış koşmaya. (s. 213, Kız Kardeşler masalı, 

Toplu Masallar II) 
• Devrisi gün delikanlıyla devler birlikte yola çıkmışlar. (s. 18, Ay’la Yıldız masalı, Toplu Masallar II) 
• Her yan zifiri karanlık olmuş. (s. 45, Çingene Kızı Markube masalı, Toplu Masallar II) 
• Sıngıllıyı sıyırmış, eski saraya kandil yakmış. (s.54, Yüz Kasap Da Güzelliktir masalı, Toplu Masallar II) 

b. Masalların kavram ediniminde ve çocukların söz dağarcığını zenginleştirmede etkili olduğu 
belirtilebilir. İkileme, deyim, atasözü, yansıma sözcük, dua, beddua örnekleri çocuklar için zengin bir 
öğrenme ortamı yaratmaktadır.  

“Bir varmış, iki yokmuş; kenar köşe bir yer; gel gün git gün; koşa koşa; başına sevda vurmak; yemeden içmeden kesilmek; 
sabun olup günden güne erimek; kara sevdaya yakalanmak; derdine derman olmak; ak saçı yoluna süpürge etmek; aya ya 
doğ, ya doğayım demek; günden güne erimek; için için ağlamak; yel olup gürleyip esmek, su olup şırıldayıp akmak; 
uzakları yakın etmek; yüreği ezim ezim ezilmek; kuş olup kanat çırpmak, yılan olup bağrını sürmek; duyduk duymadık 
demeyin; yedi iklim dört bucak padişahımız; yolları su edip akıtmak; aman bile diyememek; kırk harmanlık yere 
sığmamak” (Üç Ceviz masalı, s.425, Toplu Masallar I) 

 
c. Masallarda kullanılan tekerlemeler çocukların dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine katkı 

sağlayacaktır. Tekerlemelerle birlikte çocuklar için devingen ve eğlenceli bir okuma süreci yaşatılabilecektir.  
“Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, deve tellalken kara böcü natırken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken. 
Biz bizidik, otuz iki kızıdık, bir tahtaya dizildik, tahta bizi almadı adalara salmadı, adaların kekliği, tıngır mıngır öttüğü, 
yolda giderken bulduk bir kocakarı. Sorduk adı nedir, dedi Fadime. İnanmadık eğildik baktık şeyine, bir tarafı sazlık 
samanlık bir tarafı tozluk dumanlık, bir tarafında demirciler demir döver fenkile bir tarafında basmacılar basma basar 
renkile. Bir tarafında yüz bin atlı tüfekle, deyip başlayalım masala.” (s.246, İki Sevdalı masalı, Toplu Masallar I) 
 

d. Masallardaki devrik cümleler sözdizimi açısından farklı örneklerin çocuklara sunulmasını sağlamıştır. 
Böylece, tekdüzelikten sıyrılıp anlatım daha etkili kılınmıştır.  

“Dedenin elli fili vardı. Sayar yollardı suya. Sayar salardı dışarı. Bir gün filleri kaçtı. Dedem açtı ağzını kapadı gözünü. 
Sıktı sözün boğazını. Baktım dedem boğuluyor, seyirttim gittim. Koştum tuttum biti. Boynuna vurdum yular ipini. Dolaştım 
çoktan çok. Sağa sola baktım yok. Bindim pireye. Düştüm fillerin peşine…” (s.108, Dirimbo masalı,Toplu Masallar II) 

e. Masallarda farklı zamanlara ilişkin tümcelerle karşılaşmaktayız. Böylece, geçmiş, gelecek ve geniş 
zamana ilişkin kullanımların edinilmesi söz konusudur. 

“Ne ararsın, develerimi kaybettim de onları ararım, elli yıldır biz de ararız da bulamadık, son kalan arpayla buğdayı 
karıştırıp yıkamıştım, tohumluk birkaç teneke buğday isterim, torbaları eşeklere yüklemiş, götüreyim kuşa kurda vereyim, 
beni ilgilendirmeyen şeyleri sormayacağım”. (s. 250, Yoksul Adamın Altınları masalı, Toplu Masallar 1) 

Kıbrıs ağzında şimdiki zaman eki pek fazla kullanılmamaktadır. Şimdiki zaman kipiyle cümle kurmak 
yerine geniş zaman kipiyle cümleler kurulur. Ağzımızın bu özelliği masallarımıza da yansımıştır. 

f. Masallarda argo sözcükler çok fazla yer almaktadır. Bu durumun çocukları nasıl etkileyeceği 
tartışılmalıdır.  

Masal masal meditas. Kaynanamın şeyi tas. Çukura düştü kalkmaz. Tıs tıs eder çıkamaz. (s.267, Üç Tel Saç masalı, Toplu 
Masallar II) 
Ben daha su içmedim. Suyu niye kirlettin? demiş adamcağız. 
Kötü kalpli serçe de: 
Ben her gördüğüm şeyin içine ederim. (s.541, Kötü Kalpli Serçe masalı, Toplu Masallar II)  
Papaz balığı görmüş. Ağzının suları akmış. Uçkur bağları gevşemiş. (s.336, Papazın Karısı masalı, Toplu Masallar II) 
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II. Bilişsel Gelişim ile İlgili Elde Edilen Bulgular 

a. Masallarda karşıtlıklara yer verilmiştir. Çocukların masallarla etkileşime girmesi halinde kıyas 
yapma, farklılıkları görme ve benzerliklerle ayrılıkları ayırt etme gibi becerileri gelişebilecektir. Bu durum 
bilişsel gelişime katkıda bulunma adına önemlidir. 

Kahraman Ahmet çok yeyişliymiş. Sofraya oturduğunda devler ağzına bardakla içki dökerlermiş.  
-Bardak küçüktür. Ağzıma içkiyi testiyle dökün. 
Devler testiyle dökerlermiş. Kahraman Ahmet bu sefer de: 
-Testi de azdır. Küple dökün, dermiş. 
Devler de söyleneni yaparlarmış. Bir yandan da kendi aralarında söylenirlermiş: 
-Aman ne yeyişli adam! Biz deviz. Neredeyse bizi bile yiyecek, derlermiş 
 (Bardak, testi ve küpün büyüklükleri çocuğu düşündürmekte ve karşılaştırma yapmasına olanak sağlamaktadır.) (s.258, 
Oduncunun Çaldığı Kız masalı, Toplu Masallar II) 

b. Masallar içerisinde farklı zamanlara ilişkin örneklerle karşılaşmaktayız. Bu durum öğrencilerin 
zamandizimsel sıralama yapabilmelerini kolaylaştırıcı bir durumdur.  

“Vakti zamanın birinde bir oduncu varmış. Her gün dağa gider odun kesermiş. Gittiği dağın yüksek bir kayasında bir kuş 
yaşarmış. Oduncu önce güzel bir kafes yaptırmış. Sonra da dağa gitmiş. Yüksek kayaya tırmanmış. Usul usul yaklaşıp kuşu 
tutmuş. Evine getirmiş.” 

 (Vakti zamanın birinde, her gün, önce, sonra… gibi ifadeler çocukların zamandizimsel sıralama yapmalarına olanak 
sağlamaktadır. (s. 294, Oduncu masalı, Toplu Masallar II) 

 
c. Masallardaki iletiler çocukların düşünme, yaratma ve eleştirme yetilerinin gelişmesine olanak 

sağlamaktadır. 

İki Kocakarı (s.403) ve Benli Bahri (s.74) masallarındaki ‘Sabreden istediğine ulaşır’; Pekmezcinin Büyük Kızı (s.226) ve 
Bakla (s.140) masallarındaki ‘İyiler kazanır’; Kocakarının Değirmenciği (s.281) masalındaki ‘Hakkını almak için 
uğraşmalısın’; Üç Ceviz (s.425) masalındaki ‘Sevdiğine ulaşabilmek için mücadele etmelisin’ (Toplu Masallar I) 
Aslanla Tilki masalında (s.534) ‘Diken yarası, bıçak yarası geçer. Ama dil yarası geçmez.’ (Toplu Masallar II) iletileri 
çocukları yaratıcı düşünmeye, çözüm yolları üretmeye yönlendiren iletilerdir.  
 

d. Masallarda gözlemlenen neden-sonuç ilişkileri ile çocukların çıkarımda bulunma, içeriği yorumlama 
ya da çözümleme becerilerinin gelişeceği söylenebilir. 

Hocanın Kızı (s.104) masalında hocanın kızı evden kaçar. Bunun nedeni de hocanın, kendi kızı ile evlenmek istemesidir. 
Çocuklar burada toplumun değer yargılarını göz önünde bulundurarak çıkarımlarda bulunabilirler. Yine Bakla (s.140) 
masalında kötü komşu masalın sonunda cezalandırılmıştır. Bu masalda neden-sonuç ilişkisi ile kötülük yapmanın ya da 
kötü insan olmanın insanı olumsuz etkileyebileceği görülmüştür. Hüsn-ü Yusuf Güzeli (s.146) masalında ise sevdiğine 
kavuşamama ile ateşli hastalığa yakalanma arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur. Bir şeyi çok fazla istemekle 
insanın kendi kendine zarar verebileceği sonucu ortaya çıkmıştır. Tüm bu neden-sonuç ilişkileri çocuğun masaldaki 
olayları sorgulamasına ve kendine göre çıkarımlarda bulunmasına olanak vermektedir. (Toplu Masallar I) 

 
III. Kişilik Gelişimi ile İlgili Elde Edilen Bulgular 

a. Okulöncesi ve ilköğretim dönemindeki çocuklar dinledikleri ya da okudukları masallardaki 
kahramanlara öykünmektedirler. Çocuk, dinlediği/okuduğu masal sonunda kahraman gibi duymaya, 
düşünmeye ve hareket etmeye istekli olabilmektedir. İncelenen masallarda baş kahramanların sorunlarına 
çözüm bulma arayışları kişilik gelişimine katkı sağlaması adına önemlidir. 

Zilli Hoca (s.25) masalındaki gezgin, merak ettiği ve öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için birçok ülkeyi gezmeyi göze 
almış ve sonunda da istediği bilgiye ulaşmıştır. Çocuklar masalın kahramanıyla özdeşim kurabilir ve araştırmacı 
kişiliklerini böylelikle geliştirebilirler. Yine Benli Bahri (s.74) masalındaki kahramanımız çalışmış, zorluklara karşı 
direnmiş ve masalın sonunda mutlu bir yaşamla karşılaşmıştır. Kahramanla kurulacak özdeşim sonucu çocuklarda 
sebatkarlık ve yardımlaşmayla ilgili sosyal beceriler gelişebilir. (Toplu Masallar I) 

b. Masallarda, çocuğun kendini tanıma ve başkalarından ayrılan özelliklerini bulma sürecinin önemli 
olacağı düşünülmektedir. 

Benli Bahri (s.74) masalındaki kahramanın kara bir kediye dönüşmesi veya Zilli Hoca (s.25) masalındaki kahramanın her 
bir adımının atmış arşın olması… vb durumlarda kahramanların olağanüstü güçlere sahip olduklarını gören çocuklar 
kendilerini kahramanlarla karşılaştırıp farklı noktalarını bulabilmektedirler. (Toplu Masallar I) 
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c. Her masalda farklı bir kişilikle ya da kahramanla karşılaşmaktayız. Bu durum çocukların kendinden 
farklı insanları tanımalarına ve onlara saygı duymalarına katkı sağlamaktadır.      

“Ne olacak benim bu halim? Herkes çifter çifter gezer. Bense yapayalnızım. Ben üzülmeyeyim de kimler üzülsün? 
Yüreğimdeki sevgiyi nerelere saçayım? Kuş olup uçamam. Bülbül olsam babamın karşısında konuşamam.” dermiş ak 
sakallı yaşlı adamın kızı. (s.345, Ak Sakallı Yaşlı Adamın Kızı masalı, Toplu Masallar II)   

IV. Toplumsal Gelişim ile İlgili Elde Edilen Bulgular 

a. Masallar, Kıbrıs’a özgü kültürel ve toplumsal değerlerin, gelenek ve göreneklerin çocuklara 
aktarılmasında önemli birer araç olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Padişah yedi şehidaya yedi mum adamış. Duasını yaparken de: 
Eğer çocuğum olursa bir oluktan yağ, bir oluktan da bal akıtacağım, demiş.(s.155, Üç Turunçlar masalı, Toplu Masallar 
II) 
Önünde kocaman bir kazan hellim yapıyormuş. (s. 46, Çingene Kızı Markube masalı, Toplu Masallar II) 

b. Toplumun benimsediği ve karşı çıktığı inançları çocuklara tanıtmada incelenen masalların etkili 
olabileceği saptanmıştır. 

Yoo. Kızımı orta yere çıkarmam. Üstünüze almayın ama. İyi göz var, kötü göz var. Nazar değer. (s.57, Yüz Kasap Da 
Güzelliktir masalı, Toplu Masallar II) 

 
c. Kendi toplumsal gelenek ve göreneklerimiz dışında başka toplumların da yaşayış biçimleri masallar 

aracılığı ile çocuklara sunulmuştur. 
Papaz kiliseye giderkenden gençler evine üşüşürlermiş. Kilisenin günden güne boşaldığını fark etmiş. Bir gün iki gün 
derken kuşkuları gittikçe artmış. Sonunda ayini yarım kesmiş. (s.334, Papazın Karısı masalı, Toplu Masallar II) 
Papaz cübbesini toplamış. Söylenerek kapıya gelmiş. (s.334, Papazın Karısı masalı, Toplu Masallar II) 

 
Kıbrıs masallarının büyük bir çoğunluğunda kral ve padişahlardan bahsedilmektedir. Yıllar öncesinde 

Kıbrıs adasında krallar ve padişahlar yaşamıştır. Günümüzde de bazı ülkelerde halen daha krallara 
rastlanmaktadır. Masallar hem kendi kültürümüzün dayandığı geçmiş yılları çocuklara aktarmakta hem de şu 
anda var olan krallıkların yönetimiyle ilgili bilgi sunmaktadır.  

SONUÇ 

Günümüzde çocukların büyük bir çoğunluğu okuma yerine televizyon izlemeyi veya bilgisayarda oyun 
oynamayı tercih etmektedirler. Yavuz (2000:292)’a göre, televizyon kanallarında ve bilgisayarda çocuklara 
yönelik denetimsiz, şiddet içeren programlar ya da oyunlar, çocukları olumsuz yönde etkilemekte, 
sorunlarını çözmek için kaba güce başvurmaya özendirmekte, dahası kendilerini şiddet uygulayan 
kahramanlarla özdeşleştiren çocuklar, çoğu zaman o kahramanları taklide yeltenmektedirler.  

Masallar,  yukarıda belirtilen bulgular dahilinde sadece anadili gelişiminde değil, bilişsel, kişisel ve 
toplumsal gelişimde de çocuklara önemli kazanımlar sağlayabilmektedir. Ancak, çocuklara okunacak ya da 
okutulacak masalları seçerken özen göstermek çok önemlidir. Masal metinlerini, eğitimciler, psikologlar, 
yazarlar, ressamlar, halkbilimciler, dilbilimciler ve sosyologların biraraya gelerek oluşturacağı kurullarda 
seçmek gerekmektedir.  

Çocuklarımızın içinde doğup büyüdüğü ve varlıklarını sürdürdüğü değerleri temele alan masallar 
aracılığı ile Kıbrıs Türk edebiyatında çağdaş bir çocuk yazınının oluşturulmasına ihtiyaç vardır. O nedenle, 
bilimsel bir yaklaşımla masallarımızın eğitsel açıdan değerlendirilmesi ve ders kitaplarında yer alması için 
çalışmalar başlatılmalıdır. 

Üniversitelerimizde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Okulöncesi ve Sınıf 
Öğretmenliği Bölümleri’nin, Kıbrıs Türk Edebiyatına ve onun içinde Çocuk Edebiyatına gereken önemi 
vermeleri gerekmektedir. Kaya (2000:339)’ya göre, Kıbrıs’ta edebiyatın fonksiyonu yeniden dikkate 
alınmalı, çocukların ve gençlerin, okuma alışkanlık ve zevki kazanmalarında çocuk edebiyatından en geniş 
şekilde yararlanılmalıdır. Masal sempozyumları ve yarışmaları düzenleyerek yeni yazarların ve 
araştırmacıların Kıbrıs Çocuk Edebiyatına kazandırılması hedeflenmelidir.  
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MASAL KİTAPLARINDA GRAFİK TASARIM SORUNLARI VE 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 

GİRİŞ  

Çocuk edebiyatı kapsamında ele alınan masallar, ilk kez sözel biçimde oluşmuştur. Nesiller boyu şiir, 
masal, şarkı, fabl vs. gibi çeşitli formlarda aktarılan anlatılar, yazı bulunmadan önce de, insanlar arasında 
söylemlerle yaygınlaşmıştır. 1698’de Fransa’da Sinderella, Uyuyan Güzel, Kırmızı Başlıklı Kız gibi masallar 
ilk kez bir kitapta toplanmış ve tarihin ilk basılı masal kitabı olarak kayıtlara geçmiştir (Tolun,2006). Eğitici, 
öğretici ve eğlendirici araçlar, teknolojik gelişmelerle birlikte çeşitlilik gösterse de, masal kitapları 
günümüzde hala çocukların vazgeçilmezleri arasında kalarak geçerliliğini korumaktadır. 

Çocukları eğlendirmeyi, düşündürmeyi, çocukların okuma alışkanlığı edinmesini hedefleyen nitelikli 
masal kitapları, onların kişilik gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Bir masal kitabının nitelikli 
kılınabilmesinde,  masalın içeriği kadar, kitabın görsel olarak iyi tasarlanmış olması da önemlidir. Yazar, 
kitabın içeriğini çocuğun seviyesine uygun olarak dikkatle ve özenle oluşturmuş olsa da, eğer kitapta 
tasarım, tasarım öğeleri ve tasarım sorunları göz ardı edilmişse, kitabı başarılı olarak değerlendirmek 
olanaksızdır.  

Çocuklar için yazılan ve çizilenler, en mükemmel sanat formunda olmalıdır. Çocuklar için yazmak 
çizmek çok ayrı bir sanattır ve farklı bir anlayış gerektirir. Gelişme evresinde olan bireylerde, özgüveni ve 
beğeniyi geliştirmek çok önemlidir. Bir kitabın grafik tasarım süreci, teknik bilgilere dayanan sanatsal bir 
proje ile başlar. Projeyi hazırlayan tasarımcı, kitabın kapağını, cildini, tipografi karakterini, puntosunu, satır 
aralarını, resimlemelerini, baskı tekniğini, kitapla ilgili her türlü detayı düşünmeli ve değerlendirmelidir 
(Çellek, 2003). 

Grafik tasarımda estetik ve işlevsellik bir arada bulunmaktadır. İşlevsellik görevi, estetikle 
taçlandırılmıştır. Grafik tasarımcı, hedef kitleye ve sipariş verene bağımlıdır, yeterince özgür değildir. Masal 
kitapları da hem okunurluğu hem de izlenirliği ile işlevsellik ve estetik boyutu barındırır. Hedef kitlesini, 
estetik duyguları yeni oluşmaya ve gelişmeye başlayan çocukların oluşturduğu masal kitaplarının grafik 
tasarımı, eğitimli ve bilgi birikimine sahip grafik tasarımcılar tarafından yapılmalıdır. 

İyi tasarlanmış bir kitabı, diğerlerinden ayıran birçok özellik bulunur. Kitabın değişik bölümleri 
arasında sağlanan uyum ve bütüne göre düzenlenmiş bir yapı, başarılı bir tasarımın göstergesidir. Özenle 
hazırlanan bir kapak ya da giriş sayfası, bir kitabı “iyi tasarlanmış” hale getirmez. Kitabın bütün sayfalarında 
aynı özenin gösterilmesi gerekir (Becer, 2002, s.240).  

Masal Kitaplarında Resimleme: 

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde, mağara resimleri ile birlikte ortaya çıkan resimleme, günümüzde 
pek çok alanda kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanlarından biri olan masal kitaplarında, konuyu 
görselleştirerek daha kolay algılanmasını sağlamak, anlatımı güçlendirmek ve ilgi uyandırmak amacıyla 
resimlemelerden sıkça yararlanılır.  
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İyi bir kitapta, iyi bir metnin yanında iyi bir resimleme gereklidir. Uyumlu bir resimleme, metinde 
anlama ve kavramayı kolaylaştırır. Resim, sözcüklerin soyut dünyasını görselleştirerek, kalıcılığı ve çocukta 
estetik değer yargılarının ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlar (Türkeli,2004). Masal kitabında metin ve 
resimlemeler eşit değere sahiptir. Resimlemeler, masalın yazı ile anlatımının dışında kullanılan diğer bir 
anlatım yoludur. Konu önce yazar tarafından, sonra ise resimleyen grafik tasarımcı tarafından anlatılır. Bu 
nedenle grafik tasarımcı da, konu hakkında en az yazar kadar bilgili ve iyi bir yorumcu olmalıdır. Metin-
resim ilişkisi iyi değerlendirilmeli, yazınsal içerik ve resimlemeler ters düşmemeli, birbiriyle örtüşmelidir. 
Çocuğu yanıltacak, kafasını karıştıracak ve özgüven eksikliği yaratacak bir uyumsuzluğun olmamasına özen 
gösterilmelidir. 

Çizgi, biçim, renk, doku, değer ve boşluk gibi tasarım elemanları resimlemelerin tasarım sürecinde 
başvurulan temel yapı taşlarıdır. Bu elemanlar, denge, vurgu, birlik-çeşitlilik, ritm, oran gibi tasarım 
ilkelerine göre yüzey üzerinde düzenlenmektedir. Kuşkusuz bir resimlemenin ifadeci niteliğini bu faktörlerin 
belirlediği söylenebilir. Çünkü yazılı materyallere verilen tepki kitabın biçimsel görünümü, resim ve 
yazıların düzenleme şekli ve aralarındaki ilişkiye göre değişmektedir. Örneğin, resimlemelerde kullanılan 
renklerin aralarındaki ilişki ya da yoğunlukları, hikayenin hedef kitlede yarattığı psikolojik havayı 
etkileyebilmektedir; siyah-beyaz ya da sadece bir tek rengin farklı ton değerlerini içeren bir resimleme, 
ortamı daha ciddi ve resmi bir hale getirebilmektedir (İşler,2003). 

Renk, resimlemede önemli bir tasarım elemanıdır. Canlı ve sıcak renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı 
resimlemeler, çocukların ilgisini daha çok çekmekte, dinamik ve neşeli bir etki yaratmaktadır.  Ayrıca 
renklerin dalga boyu ile bağlantılı olarak, sıcak renkler soğuk renklere göre daha önde hissedilir. Asıl 
vurgulanmak istenen biçim, soğuk renklerle renklendirilirse, biçim arka planda kalabilir ve vurgulama 
yeterince başarılı olamaz.  

Her türlü görsel düzenleme, etkin bir vurgu elemanına ihtiyaç duyar. Çekiciliği sağlayan temel etken 
budur. Bu vurgu etkisi gerek boyut, görsel titreşim, gerekse renk ve doku olarak yaratılabileceği gibi, sayfa 
içindeki beyaz alan iyi şekilde kurgulandığında vurgu yaratmada etkin, ilginç bir unsura dönüşebilir. Her 
türlü sayfa tasarımı da, görsel bir vurgu noktasına ihtiyaç duyar. Bu vurgu, çekicilik ve görsel hiyerarşi 
açısından mutlak gerekli bir elemandır (Uçar,2004,s.155). 

Kitapların da dâhil olduğu tüm grafik ürünlerde önemsenmesi gereken tasarım ilkelerinden biri, 
kullanılan öğelerin algılanmasını sağlamaktır. Bunun için sadelik, yalınlık ön koşuldur. Sadeliği, yalınlığı 
sağlayan ise öncelikle boşluktur. Boşluk olmayan bir alanda öğeleri algılamak zorlaşır. Tasarımın akciğerleri 
olan boşluklar rahatlamayı sağladığı gibi zenginlik de ifade eder (Pektaş,2001). 

Masal kitaplarında yer alan resimlemelerdeki biçimler, tiplemeler, renk seçimi, teknik uygulama, 
çocuğun yaş grubuna, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Kitabın yazınsal içeriği kadar resimlemelerinin 
de pedagojik etkileri dikkate alınmalıdır. Ayrıca resimlemelerdeki biçimler, tiplemeler, renkler ve uygulanan 
teknik, bütün sayfalarda süreklilik göstermelidir. Aynı tipleme farklı sayfalarda farklı özelliklerde olmamalı, 
yer aldığı bütün sayfalarda aynı karakteristik özellikleriyle var olmalıdır. Ayrıca kitabın bütünlüğü açısından 
renk tonları ve uygulanan teknik de bütün sayfalarda tutarlılık göstermelidir. Bir sayfada canlı renklerin, 
diğer sayfada soluk ve mat renklerin ağırlıklı olması veya bir sayfada suluboya tekniğinin diğer sayfada 
pastel boya tekniğinin kullanılması gibi kitabın bütünlüğünü bozacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

Sayfalarda birbirini takip eden resimlemelerin bir bütünlüğü sağlaması, her resimde olaydaki önemli 
öğelerin ön plana çıkarılması, çocuğun kitap bütünlüğünde metin-resim ilişkisini kolaylaştırır. (…)Ayrıca 
resimlemelerde kahramanların ifade ediliş biçimi de önemli bir konudur. Yanlış bir bilgilenmeye neden 
olunmaması için kahramanlar doğru özelliklerle çizilmiş olmalıdır (Tür;Turla,1999,s.32). 

Masal Kitaplarında Tipografi 

İletişim türleri arasında en gelişmiş olanlarından biri, insan dilidir. Seslerle oluşan bu iletişim biçimi, 
işaretler dizgesi haline geldiğinde “yazı” diye adlandırdığımız bambaşka bir boyut kazanır. Yazı, sessel 
ortamın işaretlerle oluşturulmuş, dizgelere dönüştürülmüş halidir. Yazıda içeriğe ulaşmada en önemli temel 
kural, işte bu dizgedir. Alfabeyi ise “Dilin temel seslerini ifade eden işaret sistemidir” diye tanımlayabiliriz. 
Örneğin, şu anda okuduğunuz metnin dizgesini değiştirerek, olması gereken her harfin yerine alfabede bir 
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sonraki ile değiştirdiğimizi varsayalım. Harflerin tek tek anlamlarını bilmemize karşın tümcelerin 
anlamlarına ulaşabilmek son derece güçleşecektir. Bu şifreleme sistemi, harf biçimlerinin ortak olduğu bir 
görsel evren yaratır. Grafik tasarımın temel çalışma alanı içinde yer alan bu evren, insanların yazının farklı 
nitelikleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olur.İşte bu yüzden grafik tasarımcı, eline tasarımdan yoksun bir 
biçimde gelen yazının içeriğini yeni bir biçimle birleştirir. Kavramsal problemi görsel bir dille çözer ve 
karşımıza bir grafik tasarım eseriyle çıkar. Artık sıradan bir metin, bir tasarım elemanına dönüşmüş ve görsel 
kültürümüzün bir parçası olmuştur (Uçar,2004,s.94). 

Tipografi terimi ilk kez, Johann Gutenberg’in metal harflerini tanımlamakta kullanılmıştır. Bugün ise; 
bütün baskı yazıları ve noktalama işaretlerinin sanatsal ve tasarıma dayalı özelliklerini ve üretim 
teknolojilerini konu alan bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir. Önceden tasarlanan, kalıbı alınarak 
dökülen ve genel olarak yazılı iletişimin bütün alanlarında kullanılan harf, sayı, sembol, çizgi ve noktalama 
işaretleri; tipografik karakterler olarak anılırlar (Becer,2002,s.176). 

Tipografinin en önemli işlevi okunaklılığıdır. Okunaklılık, harfler arası, kelimeler arası ve satırlar arası 
boşluk, yazı-fon ilişkisi, punto büyüklüğü, yazının et kalınlığı ve bloklama özellikleri ile artar ya da azalır. 
Tipografik yapı içindeki boşluklar, gereğinden az ya da fazla olduğunda okuma güçlüğü doğar. Boşluklarda 
tutarlılık ve süreklilik sağlanmalıdır.   

Masal kitaplarında kullanılan tipografik karakter ve puntosu, çocuğun seviyesine uygun olmalıdır. Punto 
seçiminde masal kitabı ile göz arasındaki normal okuma uzaklığının yanı sıra, çocuğun yaş grubu da dikkate 
alınmalıdır. Okumayı yeni öğrenen çocuklar için tasarlanan bir masal kitabında daha büyük puntolu harfler 
tercih edilmelidir. 

Bloklama biçimleri bütün metinlerde önemli bir sorundur. Satırların rahat takibi bloklamaya bağlıdır. 
Sola blok bir metinde sağdaki serbestliğin gözün aynı satırı tekrar okumasına ya da satır atlamasına engel 
olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu aynı zamanda hatalı hece bölmelerini ortadan kaldıracaktır. Bir iki 
sayfa tasarruf yapmak için kitabın işlevinden ödün vermek çok yanlıştır (Pektaş, 2001). 

Fon ve yazı tipi rengi birbirine kontrast oluşturacak şekilde tasarlanmalı, fon koyu tonda ise yazı açık; 
fon açık tonda ise yazı koyu tonda olmalıdır. 

Eğer yazı resimlemenin içinde yer alacaksa, biçimler ve yazı birbirinin içine girmeyecek, karmaşa 
oluşmayacak şekilde yazı için uygun bir boşluk tasarlanmalıdır. Böylelikle hem resimlemenin, hem de 
yazının algılanmasında sorun yaşanmayacaktır. 

Masal Kitaplarında Kağıt Seçimi, Baskı Kalitesi ve Ciltleme 

Çoğaltım tekniği, grafik tasarım ürünlerinin en belirgin özelliklerindendir. Bir grafik tasarım ürünü, 
tasarımcısının özgün düşüncesi çerçevesinde ortaya çıkmakta, ancak işlevselliği doğrultusunda 
çoğaltılmaktadır. Dünyada çoğaltım teknikleri önemli gelişmeler göstermektedir. Basımevi teknolojisi, bu 
gelişmeleri yakından takip etmelidir. Basılan her türlü grafik üründe kaliteli, hızlı ve ucuz çoğalma temel 
amaçtır. Kaliteli baskının gerçekleşmesinde kaliteli malzeme kullanımı gerekir.   

Yayıncılık sektöründe çok çeşitli kağıt türleri kullanılmaktadır. İyi bir tasarımı üzerinde taşıyacak olan 
kağıdın seçimi ve bu seçim ile kullanılacak baskı tekniği oldukça önemlidir. (…) Bir metrekare alandaki 
ağırlığı, kağıdın gramajını belirler. Ayni tip ve marka kağıdı farklı gramajlarda bulmak mümkündür. Kağıt, 
bütçenin önemli bir kısmını tuttuğundan, kağıt seçiminde dikkatli olunması ve kağıt kataloglarından 
araştırma yapmak yerinde olur. Ayrıca her kağıt tipinin, üzerine mürekkep alma özelliği farklıdır 
(Uçar,2004,s.176-177). 

Çocuk, masal kitabıyla uzun süreli temas halindedir. Kitabı okur, okutur, resimlemelerini inceler. 
Yıpranmayı azaltmak ve geciktirmek için masal kitaplarında sayfalarda ve kapakta kullanılan kağıt, kalın 
gramajlı olmalıdır. Kapakta selofan kullanılması, dayanıklılığını daha da arttırır. Selofan, ince ve saydam 
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nitelikte, mat ya da parlak plastik folyolardır. Kağıt yüzeyi, otomatik makinelerde tutkal ya da sıcak 
presleme yoluyla selofanlanır.  

Kullanılan kağıdın çok ince olmaması, sayfaları çevirme kolaylığının yanı sıra sayfalardaki renkli 
resimlemelerin daha net baskı vermesini sağlar. Bir sayfadaki resmin arka sayfadaki resme gölge 
yapmamasını ve resmin daha iyi görünebilmesini sağlar. Kağıt kalınlığı ne kadar fazla ise baskı o kadar iyi, 
kullanım kolaylığı da o kadar olumlu olacaktır (Tür;Turla,1999,s.35). 

Ciltleme; katlanmış kağıt tabakalarının formalar halinde toplanarak kitap, dergi, broşür gibi basılı 
malzemelere dönüştürülmesi işlemidir. Ciltlemede değişik yöntemler kullanılabilir. Yöntem seçiminde; 
uygulama kolaylığı, dayanıklılık, kullanışlılık ve maliyet gibi kriterler rol oynar. Ciltleme işleminin ilk 
aşaması, basılı tabakaların formalar halinde katlanmasıdır. Katlanan formalar toplanarak sıraya konur. 
Harmanlama adı verilen bu işlem elle ya da makine ile yapılır. Sıraya dizilen formalar değişik yöntemlerle 
ciltlenir. Bu yöntemler; telle dikiş, iplikle dikiş, tutkallama ve mekanik ciltleme olmak üzere dört grupta 
toplanır (Becer,2002,s.171). 

Masal kitaplarında genellikle sırttan telle dikiş yöntemi kullanılır. Bu yöntemde sayfalar tamamen 
açılarak kolay ve rahat bir okuma sağlanmaktadır. Ayrıca sayfaların tamamen açılması nedeniyle 
resimlemelerde görüntü kaybı da oluşmamaktadır. 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, masal kitaplarının grafik tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde 
özetlenebilir: 

Masal kitaplarının grafik tasarımı, yazınsal içeriği kadar önemlidir. Yazınsal içeriği çocuğun ilgi ve 
ihtiyaçlarına uygun olan bir kitabın grafik tasarımı da, çocuğun ilgi ve ihtiyaçları göz önünde tutularak, 
yetkin bir tasarımcı tarafından belirli tasarım ilkeleri uygulanarak yapılmalıdır.  

Masal kitaplarındaki resimlemeler metinde anlatılanlara uygun olmalı, her sayfada vurgulanmak istenen 
asıl nokta gösterilmelidir. Resimlemelerdeki tiplemeler, biçimler yer aldıkları sayfalarda karakteristik 
özelliklerini korumalı, süreklilik göstermelidir.  

Resimlemelerde ağırlıklı olarak canlı ve sıcak renkler tercih edilmesi, çocukta canlı ve neşeli bir etki 
yaratabilmektedir. Ayrıca canlı renklerle tasarlanmış resimlemeler, soluk ve mat tonlarda tasarlanmış 
resimlemelere göre daha çok ilgi çekmektedir. 

Resimlemelerdeki teknik uygulamaların yeterliliği, en üst düzeyde olmalıdır. Kullanılan teknik çocuğun 
seviyesine uygun olmalıdır. 

Tipografik öğelerin resimlemelerin içinde kolay okunabilmesi için resimlemelerde uygun bir boşluk 
tasarlanmalıdır. Yazı ve fon, kontrast tonlarda olmalıdır.  

Yazı karakteri ve puntosu çocuğun seviyesine uygun olmalıdır. Tipografik yapı içindeki boşluklar, 
gereğinden az ya da fazla olmamalıdır.  

Masal kitaplarında yıpranmanın en aza indirgenmesi için, kapakta ve iç sayfalarda kullanılan kağıdın 
gramajı kalın olmalıdır. Kapak selofanlı olarak tasarlanmalıdır. 

Masal kitaplarının iki tarafa tamamen açılmasını sağlayan bir ciltleme yöntemi tercih edilmelidir.  

Ayrıca kitabın boyutları, çocuğun kitabı rahatça okuyabileceği, resimlemelerindeki detayları 
görebileceği ve gerektiğinde okul çantasına ve kitaplık rafına sığdırabileceği ölçülerde olmalıdır.   
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GİRİŞ 

Günümüzde bireyin kitapla tanışması okula başlamasından çok öncedir. Henüz 2-3 yaşlarında bir kitabı 
acemice çevirirken yırtılan sayfalar çocuk için sadece şekil, resim ve anlamlandıramadığı simgelerden 
oluşur. Derken boyama kitapları girer yaşamına ve daha sonra da yeni dünyaların kapılarını açan masallar ve 
öyküler. Gerçek ya da gerçeküstü öyküler artık bireyin kendi yaşam öyküsüne karışır, onu büyütür, geliştirir, 
zenginleştirir. 

Kuşkusuz ki insan yaşamındaki en heyecan verici deneyimlerden birisi “okumayı öğrenmek” tir. Çünkü 
insan başka bir bireye bağımlı öğrenmeden birdenbire, sonsuz imgelerle dolu öyküler diyarına gidebilmeyi, 
kendi başına yapabilme özgürlüğünü ve keyfini yakalar. 

Çocuk için kitap, çizgi, resim, renk öğeleri ile ve yaratıcı anlatım biçimlerinin kullanılmasıyla 
oluşturulmuş bir görüntüler dünyasıdır. İşte bu dünyada çocuk kendi dışında farklı bireyleri, onların sahip 
oldukları kişilik özelliklerini, çevrelerindekilerle kurdukları ilişkileri tanır, öğrenir. Kendi dışında yeni 
dünyaları keşfeder. Böylece dolaylı yoldan kazandığı yeni yaşam deneyimlerinden etkilenir, hayal dünyası 
genişler ve pek çok öğrenme yaşantısı ile zenginleşir dünyası. Böylece kitaplar çocuğu büyüten, geliştiren, 
iyileştiren bir işlev üstlenir. 

TANIM  

Bibliyoterapi; bireylere problemleri çözmede ya da kendilerini daha iyi tanıyıp anlamalarında edebiyat 
eserlerinden yararlanmalarını sağlayan bir sürecin ya da etkinliğin düzenlenmesi olarak tanımlanabilir 
(Bodert 1980 ). Kitap ile okuyucu arasındaki bu dinamik sürecin iyileştirici, geliştirici etkisinin keşfedilmesi, 
kitapların psikolojik danışma ve rehberlik alanında kullanımına dikkat çekmiştir. 

Samuel Crothers’in, kitapların terapi amaçlı kullanımını bibliyoterapi olarak tanımladığı 1916 yılından 
bu yana, psikolojik danışmanlar, kitapları terapi aracı olarak kullanmaktadırlar ( Akt.Jackson & Nelson 
2002). Aslında bibliyoterapi çalışmalarına temel oluşturan,  kitapların insanı iyileştirici özelliklerini 
vurgulayan ilk yaklaşım,  Eski Yunan’da bir kütüphanenin girişinde, kapının üzerinde yazılı olan bir tümce 
ile özetlenmiştir: “İnsanın Ruhunun İyileştirildiği Yer”. 

Tarihsel gelişim çizgisine bakıldığında, bibliyoterapi çalışmalarının sistematik olarak 1930’ larda 
kütüphaneciler tarafından yapıldığı görülür (Gladding & Gladding 1991). Bu çalışmalar; kütüphanecilerin, 
insanların üzerinde iyileştirici etkileri olan kitapları belirleme ve listeleme çabaları; okuyuculara 
yararlanabilecekleri, potansiyel olarak iyileştirici (terapotik) bir güce sahip kabul  edilen kitap listesini ortaya 
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çıkarmaktaydı. Böylece kitaplar, sessiz ve adsız, alçakgönüllü birer psikolojik danışman gibi okuyucularına 
psikolojik yardım hizmeti sunma işlevini yerine getirmeye başladı. Günümüzde bibliyoterapi, kitaplar 
aracılığı ile bireyin sorunlarını çözebilmesine yönelik bir yardım tekniği olarak kabul edilmiştir. Aslında 
karmaşık ve iddialı gibi görünmesine karşın “bibliyoterapi” oldukça yalın bir süreci ifade eder: Edebiyatla 
(edebi eser)  okuyucunun kişiliği arasındaki dinamik bir ilişkinin kurulması. Bu ilişki bir psikolojik 
danışmanın denetiminde kurulabildiğinde, okuyucu, duygusal sorunlarıyla yüzyüze gelebilir ve olumlu 
değişimler yaşayabilir. Ancak, şunu da belirtmekte yarar var “sözcüğün içerisinde” “terapi” kavramının yer 
alması bu yaklaşımın yalnızca klinik bir uygulama olduğu izlenimini vermemelidir. Çünkü bibliyoterapi 
klinik bir yaklaşım olarak kulanılmakla birlikte, gelişimsel bir yaklaşım olarak da bireyin gelişim 
gereksinimlerini karşılamaya yönelik  kullanılır. 

BİBLİYOTERAPİ SÜRECİ 

Bibliyoterapi yeni bir yaklaşım değildir kuşkusuz. Kitaplar, çocuklar ve gençler için yalnızca dil 
gelişimi ve düşünsel güçlerini geliştirmeyi amaçlamakla kalmayıp onların kişiliklerini 
biçimlendirebilmelerini, daha olumlu değerler kazanabilmelerini ve içinde yaşadıkları çevreye uyumlarını 
kolaylaştırmayı da sağlamaya çalışır. Ayrıca, öyküler yoluyla, toplumun ahlak kuralları, değerleri ve yaşam 
tarzları, genç kuşaklara aktarılabilir. Eğitimciler ve psikolojik danışmanlar, kitapların davranışsal ve 
duygusal sorunların üstesinden gelebilmede etkili bir araç olarak kullanılabileceği konusunda hemfikirdirler. 
Ancak, bibliyoterapinin etkili bir teknik olarak kullanılabilmesi için uygulayıcının bu konuda bilgi ve beceri 
sahibi olması gereklidir. Çünkü “bireyi,doğru kitapla doğru zamanda buluşturmak” gerekli ama yeterli 
değildir. Bibliyoterapinin, uygun bir teknik olarak seçilip, doğru bir uygulama ile gerçekleştirilebilmesi, bu 
konuda bazı yeterlilikler gerektirir. 

Bu yeterliklerin neler olduğu, bibliyoterapi  süreci incelenerek açıklanabilir. 

A. Hazırlık 

Bir psikolojik danışman ya da bu tekniği kullanacak olan uygulayıcının öncelikle, kişilik kuramlarını, 
insan gelişimini ve gelişim sürecine özgü özellikleri ve sorunlara yaklaşım yöntemlerini iyi bilmesi 
gereklidir. Birlikte çalıştığı bireyin gelişim görevlerini ve gereksinimlerini doğru değerlendirebilmesi, bu 
tekniği doğru uygulayabilmesinin ön koşullarından biridir. 

Bireysel ya da grupla danışmada ya da grup rehberliği çalışmalarında kullanılacaksa, bireyin ya da 
grubun yapısı, özellikleri, ortak gereksinimleri dikkate alınmalı ve bibliyoterapi yönteminin ne derece uygun 
olduğu iyi değerlendirilmelidir. Kuşkusuz bu aşamada bibliyoterapinin hangi amaç/amaçlarla kullanılacağı 
belirlenmiş olmalıdır. 

Psikolojik danışmanlar, bibliyoterapiyi aşağıdaki amaçlara yönelik olarak kullanabilirler (Pardeck & 
Pardeck 1984; Öner 1987; Jackson & Nelson 2002; Forgan 2002) : 

• Kendini tanıma, kendini keşfetme ve kendini kabul 

• Daha olumlu bir benlik algısı geliştirme 
• Kendi sorunlarına benzer sorunları başkalarının da yaşadığını görerek yalnız olmadığını duyumsama 
• Kendine ve başkalarına ilişkin farkındalık sağlama 
• Sorunlarına dair içgörü kazanma 
• Bir sorunun farklı çözüm yolları olduğunu görme 
• Sorunları tartışma ve çözüm bulma 
• Çevresini, toplumu ve dünyayı tanıma 
• Yeni değerler ve tutumlar geliştirme 
• Yaşamda anlamlar bulma, rol modelleri seçme 
• Stresle başa çıkma, duyguların ifadesi ve katarsis 
• Başkaları ile empati kurma ve olaylara “öteki”nin gözünden bakma 
• Kalıp yargıların yumuşatılması 
• Farklı ve yeni durumlara uyum sağlama, uyum güçlüklerini aşma 
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Psikolojik danışman bu amaçlardan birini ya da birkaçını birden esas alabilir ve bu amaçlara uygun 
kitap seçebilir. 

B. Kitap Seçimi 

Bibliyoterapi sürecinin başarıyla işlemesinde bir diğer ön koşul psikolojik danışmanın uygun kitap 
seçimi konusunda yeterli olmasıdır. Kitap seçiminde göz önünde bulundurulması gerekli bazı ölçütler söz 
konusudur: 

• Seçilen kitap bireyin/grubun gelişim düzeyine, 

• Okuma düzeyine, 
• İlgi düzeyine uygun olmalıdır. Düzeylerinin üstünde bir kitabı kavramaları ve yararlanmaları güç 

olacağı gibi; düzeylerin altında bir kitabın seçilmesi ise, bireylerin ilgilerinin kopmasına ya da kendilerini 
aşağılanmış hissetmelerine yol açabilir. 

• Kitabın niteliği ve edebi değeri dikkate alınmalıdır. Seçilen kitabın kapak düzeninden yazı 
puntosuna, sayfa düzeninden basım kalitesine dek incelenmesi kadar kuşkusuz yazarı ve edebi değeri de 
sorgulanmalıdır. 

• Kitap, amaca uygun olmalıdır. Bibliyoterapi’de ulaşılmak istenen hedefe göre kitap seçilmelidir. 
Kuşkusuz ki seçilen kitaptaki kahraman ya da diğer figürler bireyin/ bireylerin özdeşim yapabileceği 

özellikler taşımalıdır. Olumsuzların, umutsuzlukların vurgulandıgı bireyin kendisine ve topluma zarar verici 
davranışlarda bulunduğu  kahramanların yer aldığı öyküler kullanılmamalıdır.  

C. Uygulama 

Bibliyoterapi süreci, gerçekte “bireyi doğru kitapla doğru zamanda buluşturmak” la başlar. Bir diğer 
deyişle birey, seçilen kitabı okumaya başladığında psikolojik danışma/ terapi süreci başlamış olur. Özellikle 
çocuklarda ve gençlerde bu teknik kullanıldığında uygulama süreci şu biçimde gerçekleştirilebilir. 

a. Danışman, çocuğa seçilen öyküyü/ masalı okur ve gerektiğinde belli aralarla onun duygularını ifade 
etmesine yönelik fırsatlar verir ( soru,yorum vb.) 

b. Birey / grup kitabı yalnız başlarına okuyup danışma oturumuna gelir ve öykü psikolojik danışma 
sürecinde ele alınır. 

c. Öykünün bir kısmı birlikte okunur kalan bölümünü birey / bireyler kendileri okumayı sürdürürler. 
Hangi yöntemin uygulanacağına danışman, durumu inceleyerek karar verebilir. Okuma süreci 

başladığında bibliyoterapi süreci üç evreden geçerek tanımlanır ( Pardeck & Pardeck 1984; Öner 1987; 
Eisenberg & Delaney 1993). 

1. evre: Özdeşleşme ve Yansıtma 

 Kitapla birey buluşturulurken, birinci evre, okuyucunun öyküdeki kahramanın sorununu tanıyarak, 
kendi yaşamakta olduğu sorunla benzer ve farklı yönlerini bulup, onunla özdeşim kurabilmesinin 
sağlanmasıdır. Bu noktada danışmanın rolü, öykü kahramanının kişilik özelliklerinin tanınması ve kişilik 
dinamiklerinin işleyişi ile ilgili yorumlar yapabilmesinde bireye yardımcı olacak açıklamalar sunmasıdır. 
Ayrıca bireyin öyküdeki iletişim ağını tanımasına ve ilişkileri yorumlayabilmesine yardımcı olmaktır. 
Okuyucunun  öyküden çıkardığı anlamı, kendi yaşamakta olduğu soruna uygulayabilmesi ve sorununa ilişkin 
farklı bir görüş kazanabilmesi için danışman bireye yardım eder, ipuçları verir,yönlendirir. Özetle 
bibliyoterapinin birinci evresi “özdeşleşme ve yansıtma” işlevinin sağlandığı evredir. Bu evre başarıldığı 
zaman, yani okuyucu öykü kahramanı ile özdeşim kurabildiği ve kendi sorunuyla ilgili bir yansıtma 
yapabildiği zaman, danışman yavaş yavaş bireyin kendi duygularını ortaya koyması için onu cesaretlendirir 
ve arınma evresine hazırlanmasına yardımcı olur. 

2. evre: Arınma (katarsis)  

 Okur (danışan) hazır olduğunda, duygular ortaya çıkarılmaya çalışılarak onu  rahatsız eden, bastırılan 
yaşantılarının ifade edilmesi, duygusal boşalmayla birlikte arınma (katarsis) ile belirli bir rahatlamanın 
yaşanmasına yardımcı olunur. Birey yaşadığı bu rahatlama duygularını, bazen sözel olarak ifade edebilir, 

 561



bazen de kendi içinde yaşayabilir. Bu evre, bibliyoterapiyi normal okuma sürecinden farklı kılar. Hem öykü 
kahramanının, hem de kendi duygularını tanımaya başlayıp  adlandırmasıyla, birey unuttuğu, bastırdığı, 
tanıyamadığı, bir anlam veremediği bir çok duyguyu yakalamaya, yaşamaya ve anlamaya başlar. 

Duyguların ortaya çıkarılması ve arınma evresinde, bireyin öykü kahramanının hangi kişilik 
özellikleriyle özdeşim kurduğu ve bununla ilgili duygularının neler olduğu da  ele alınmalıdır. Öykü 
kahramanının sorunu ve onun sorununa bakış açısı ile bireyin kendi sorununa yaklaşımını karşılaştırarak, 
bunlara eşlik eden duygular tanınmaya ve değerlendirilmeye çalışılmalıdır. 

3. evre: İçgörü ve bütünleşme 

İlk iki evrenin ne kadar süreceği bireyin ve sorunun yapısına, danışma sürecinin dinamiklerine bağlı 
olarak değişir. Ancak, birey (danışan) sorunlarını kabul etme ve onlar üzerinde çalışıp nedenlerini anlamaya 
başladığında 3. evreye girilmiş olur. Bu evre, bibliyoterapinin son evresidir; bireyin kendi özelliklerine, 
yaşadıklarına, sorunlarına ilişkin bir içgörü kazanarak kendi içinde bir bütünlüğe ulaşabilmesi ile 
tamamlanır. Danışmanın yardımı ile içgörü kazanan birey, kendi yaratıcı gücünü kullanarak, öyküdekinden 
farklı, kendine uygun çözüm seçenekleri üretmeye başlar. Kendi iç güçlerini harekete geçirir, kendini 
algılayışı değişir, farkında olmadığı yönleri tanıyıp kabul etmesiyle bütünlük kazanır. 

Bibliyoterapinin İlköğretim de Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programlarında Kullanılması   

Kapsamlı gelişimsel okul rehberlik programları, öğrencilerin anaokulundan ortaöğretim sonuna dek; 
eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal gelişim alanlarındaki gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanır. Bu 
programlar, öğretim  programı ile kaynaştırılarak, çocukların döneme özgü gelişim görevlerini başarmalarını 
ve rehberlik alanının hedeflediği yeterlikleri kazandırmayı amaçlar. Psikolojik danışmanın müşavirliğinde 
sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan bu programlar özellikle ilköğretimde velileri de kapsar (Yeşilyaprak 
2006). 

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programları (KGRP)nda çocuk edebiyatından, ilköğretimde sınıf 
rehberlik etkinlikleri çerçevesinde; kişilerarası ilişkileri geliştirme,sağlık bilinci oluşturma; sınıf kurallarını 
benimseme, mesleki farkındalık kazanma gibi hedeflere yönelik olarak yararlanılabilir. Bu amaçla yapılan 
uygulamalara örnek olarak Teksas, Eğitim Ajansı tarafından Erken Çocukluk Gelişim Merkezinde 
İlköğretim öğrencilerine bibliyoterapi uygulamaları ( Jackson & Nelson 2002) yoluyla kişisel-sosyal gelişim 
alanında yeterlikler kazandırdıkları program, Borders ve Paisley (1992)’in 4 ve 5. sınıf öğrencileri ile 
yaptıkları deneysel çalışma ile öğrencilerin gelişim görevlerini başarmada çocuk edebiyatından 
yararlanmaları, bibliyoterapi ile problem çözme yeterliğinin kazandırılması (Forgan 2002) gibi çalışmalar 
verilebilir. Ülkemizde de yine ilköğretim düzeyinde, Öner’in öyküler yoluyla Çatışma Çözme ve 
Arabuluculuk Eğitimleri (2003), Gültekin (2006) tarafından ilköğretim birinci sınıflarla KGRP çerçevesinde 
yaptığı kendini tanıma ve farklılıkları kabul etmeye yönelik uygulamalar örnek olarak verilebilir. Rehberlik 
etkinlikleri kapsamında bu yöntemi kullanarak öğretmen ve danışmanlara yararlı olacak bazı yönergeler 
şöyle sıralanabilir ( Jackson & Nelson 2002): 

1.  Okudukları öykülerle ilgili yorumlar yaptırmaya çalışın, çocukları, içerik ve öykü kahramanlarıyla 
ilgili düşüncelerini açıklamaları için cesaretlendirin. “Okuduğunuz öyküyü gözlerinizi kapatıp şöyle bir 
düşündüğünüzde  aklınıza öncelikle hangi sözcük ya da sözcükler geliyor?” gibi. 

2.  Çocuklardan, öyküdeki kahramanla  özdeşim kurabildikleri kitapları seçmelerini isteyin. 
3.  Yansıtma yapmalarını sağlayacak sorular sorun, Örneğin, ‘Öykünün nesini sevdin?”,  
“Eğer öyküdeki kahramanlardan biri gibi olabilseydin kimi seçerdin? Neden?”, “Daha sonra 

düşündüğünde bu  öyküyle ilgili neleri hatırlayacaksın?” 
4.  Kendi yaşadıkları deneyimlerle öyküdekileri karşılaştırmalarına yardım edin. 
5. “Hiç böyle hissettiğiniz olur mu?”, “Hiç böyle olmak istediğiniz olur mu?”, “Hikayedeki karakter sen 

olsaydın ne yapardın? Böyle hissetseydin ne yapardın? “Kendini hiç bu kadar sinirli (üzgün, korkmuş, 
mutlu) hissettiğin oldu mu?”, “Sinirlendiğinde böyle yapabilmeyi ister miydin?” gibi sorular sorun. 

6. Öyküdeki kahramanları grup/sınıfın gerçek yaşam deneyimleriyle ilişkilendirin. Öyküdeki 
kahramanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları sınıfın tartışmasını sağlayın. Öğrenciler ve öykü 
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kahramanları arasındaki benzerlikleri tartışarak istenilen davranışların ne olduğunu buldurarak belirlemeler 
yapın. Böyle davrandıkları ve davranmadıkları durumları tartışın. Sergilenen davranışların olumlu ve 
olumsuz sonuçlarını listelemeye çalışın. 

7. Öğrencilerinizin öyküdeki kahramanın duygularındaki, ilişkilerindeki ya da davranışlarındaki  
değişiklikleri tanımlamalarını, sağlayın. 

8. Öğrencilerinizle sergilenen davranış ve yaşanan duyguların sonuçlarını tartışın. Öykü kahramanının 
kullandığı çözüm yollarından daha farklı sorun çözme yollarının neler olabileceğini tartışın. 

9. Öğrencilerinizin öyküden etkilendikleri  bazı sahneleri resimlemelerini isteyin. Öykü kahramanlarının 
rollerini üstlenerek, canlandırmalar yapmalarını isteyin. 

10. Bu canlandırmalarda kuklalardan yararlanabilisiniz. 
11. Öyküye farklı sonlar yazma çalışmaları ya da öyküyü yeniden yapılandırma, kurgulama çalışmaları 

yapabilirsiniz. 

Sınırlılıklar ve Uygulayıcılara Öneriler 

Bibliyoterapi kullanılmaya karar verirken, yardıma gereksinimi olan kişinin buna hazır olup olmadığına 
dikkat edilmelidir. Danışma ilişkisinin daha çok yeni başladığı bir dönemde “Bibliyoterapi Çalışmasını” 
başlatmak pek de uygun olmayabilir. Danışan, sorunlarını hızla dile getirip çözüme yöneliyorsa, 
“Bibliyoterapi Çalışmalarını” devreye sokmak anlamsız olabilir. Süreci yavaşlatabilir. Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik çalışmalarında Bibliyoterapi, yardım yollarından yalnızca biridir, ancak gerekli olduğunda 
kullanılmalıdır. 

Yardım gereksinimi olan kişilerin kişisel özellikleri de önemlidir. Okuma alışkanlığı olan, okuma 
yeteneği orta ve ortanın üzerindeki kişilerle Biblioterapi Çalışmaları daha yararlı olabilir. Okuma düzeyi çok 
düşük bireylerde, okuma becerisiyle uğraşma çabaları ön plana geçerek bireyin kendisine, sorunlarına 
odaklaşabilmesini engeller. 

Diğer bir sınırlılık da, okuma süreci içerisinde, bireyin kendi sorununu düşünselleştirmesidir. Böylesi 
bir durumda birey düşünce boyutundan duygu boyutuna geçerek öykü kahramanıyla özdeşim kuramaz. 
Yalnızca sorununu yansıtır ve bundan öteye geçemez. Bu da onun bir sorunu çözme sorumluluğunu 
yüklemekten kaçmasına yol açar. Daha çok da bu soruna küçük yaşlarda ya da bilişsel gelişimleri çok sınırlı 
olan bireylerde rastlanır. 

Bibliyoterapi kullanımına gerçekten gerek olduğunda, bu yöntemin yarar sağlayacağına inanıldığında 
başvurulmalı, ön hazırlıklar yapılmalı ve süreç yürütülürken Bibliyoterapinin tüm aşamalarının 
gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir. 

Bu sınırlılıkların dikkate alınmasının yanı sıra, bibliyoterapiyi kullanacak öğretmen ve psikolojik 
danışmanlara aşağıdaki öneriler yararlı olabilir ( Jackson & Nelson 2002): 

1. Okumaktan hoşlanmayan ya da kitap zevkini bilmeyen çocuklara bibliyoterapiyle yardım 
edilemeyeceğinin farkında olunuz. 

2. Her türlü sorunu olan çocukların sağaltımı açısından yararlı olabilecek kitaplar bulabilmek için 
kitapların yalnızca başlığını değil, konusunu anlayabilecek kadar ayrıntılı okuyunuz. 

3. Çocukların iyileşmelerine yardımcı olabilecek uygun hikayeleri seçme konusunda onlara güvenin ve 
okumak için zaman tanıyın. 

4. Güvenilir bir başvuru kaynağı olun. Böylece zor zamanlarda öğretmen ve anababalar  sizden çocuklar 
için kitap önerisi almaya gelebilsinler. 

5. Çocuklar için farklı konularda bir çok kitap bulundurun. 

6. Kitapları okurken çocuklarla konuşun. Onların kitaplara olan hem kişisel hem de edebi tepkilerini 
birbirleriyle paylaşabilecekleri bir ortam yaratın. 

7. Kendi okumadığınız bir kitabı asla başkasına önermeyin. 
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8. Bir bireye, yalnızca kitaplar yoluyla yaklaşamayacağınızın, onun sorunlarını öyküleri kullanarak 
anlayıp yardımcı olamayacağınızın bilincinde olun. Bibliyoterapi bireyi tanıma ve ona yardım 
yaklaşımlarından yalnızca birisidir.  

9. Okuyucu için, zengin etkinliklerin, temaların ya da yoğun etkileşimlerin yer aldığı kitaplar seçilmeli. 
Bu kitaplar onların zihinlerinde bir çok soru oluşturabilmelidir.  

SONUÇ 

Bibliyoterapinin, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kullanılması konusundaki çalışmalar, 
özellikle bu yöntemin çocuk ve gençlerle çok farklı amaçlara yönelik olarak uygulanabileceğini 
göstermektedir. Bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarında yararlanılması yanı sıra özellikle 
ilköğretimde kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programlarında, sınıf etkinliklerinde kullanılabilir. 

Yöntem, kullanılması kolay gibi görünmesine karşın uygulayıcının bazı yeterliklere sahip olmasını 
gerektirmektedir. Özellikle psikolojik danışmanlar, temel psikolojik danışma sürecine yönelik teknik ve 
ilkeleri uygulamanın yanı sıra; bilişsel yaklaşım başta olmak üzere, fenemolojik yaklaşım, Gestald, Adler’in 
bireysel psikolojisi, Frankl’ın logoterapi, gibi farklı kuram ve yaklaşımlara ilişkin donanımları ile süreci daha 
anlamlı ve etkili hale getirebilirler. 

Öğretmenlerin bu yöntemi, psikolojik danışmanın müşavirliğinde uygulaması önerilir. İlköğretimde 
öğretmen ve danışmanların, o dönemin gelişim özellikleri ve sorunlarına yönelik kitap listeleri oluşturması, 
bibliyoterapi uygulamaları açısından son derece yararlı olabilir. 

ÖRNEK BİR UYGULAMA 

Sınıf düzeyi: ilköğretim 1 

Rehberlik Kazanımı: İnsanlar arasındaki farklılık ve benzerleri anlamak ve kabul etmek. 

Ders Kazanımı:    Geometrik şekilleri tanımak, küçük kas motor gelişimini desteklemek 

Materyal: “ Küçük Mor Balık” adlı kitap ( Çınaroğlu, 2004), renkli elişi kağıtları, uhu resim kağıdı. 

Süreç: 
1. Kitap öğrencilere okunur. 
2. Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur. 
• Küçük mor balık neden mutsuz? 
• Küçük mor balık neden diğerleriyle oynamayı kabul etmiyor? 
• Siz küçük mor balığın yerinde olsaydınız ne yapardınız? 
• Diğer balıklar neden küçük mor balıkla dalga geçiyor? 
• Siz olsaydınız ne hissederdiniz? 
• Küçük mor balık neden daha sonra fikrini değiştirip diğerleriyle arkadaş oluyor? 
• Sizce arkadaş olmak için birbirine benzemek gerekli  midır? 
• En iyi arkadaşınızı düşünün. Arkadaşınızla sizin ortak yanlarınız neler? 
• Arkadaşınızla sizin farklı yanlarınız neler? 
• Arkadaşlarınız siz onlardan farklısınız diye sizinle oynamayı kabul etmese ne hissederdiniz? Ne 

yapardınız?  
3.   Arkadaşlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların önemi ve bunların sonuçları üzerine konuşulur. 

İnsanların birbirlerini bu benzerlik ve farklılıklarıyla kabul  etmelerinin önemi üzerinde durulur. 
4.   Öğrencilerden, bir sonraki derse önceden elişi kağıtlarından kesilerek çeşitli renk ve boyutlarda 

hazırlanmış üçgenler ve daireler, uhu ve resim kağıdı getirmeleri istenir. 
5.   Uygulamacı, önceden üçgen şeklinde keserek hazırladığı yaldızlı kağıtları derse getirir. 
6.   Balıklar, kuyruk hariç tamamlandıktan sonra uygulamacının hazırladığı yaldızlı kağıtlar dağıtılarak 

balıkların kuyrukları yapılır. 
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7. Balıklardaki benzerlikler ve farklılıklar dikkat çekilerek bir kez daha kişilerarası benzerlik ve 
farklılıkların kabul edilmesinin üzerinde ve dostluğun önemi üzerinde durulur. 

8. Öğrencilerin etkinliğe ilişkin duygularını ifade etmeleri sağlanarak etkinlik tamamlanır. 

• Bu örnek 2005–2006 AÜ PDR Yüksek Lisans, KGRP dersi kapsamında Zeynep Gültekin tarafından 
Tevfik İleri İlköğretim Okulu 1-C sınıfında yapılan uygulamalardan alınmıştır. 
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1. GİRİŞ 

Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde insanlığın yarattığı tüm öznel ve nesnel değerlerle, bunları 
yaratmada, kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan ve insanın doğal ve toplumsal çevresine 
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüne kültür (ekin) denir. 

Kültür kavramı, çoğunlukla, bir toplumun duyuş ve düşünü birliğini sağlayan bütün değerlerinin tümü 
olarak tanımlanır. Bu anlam gelenek, görenek, düşünü ve sanat değerleri gibi bir toplumun bütün değerlerini 
kapsar. 

Kültürü oluşturan değerler, doğada yaşayan canlılardan, yalnızca insanlarca üretilip, benimsenip, 
yaşamlarının bir parçası olarak değerlendirilip gelecek kuşaklara aktarılabilmektedir. Hayvanların, insanlar 
gibi alet yapma, yeni bir şey yaratma ve doğayı değiştirerek üretme becerilerinin bulunmayışının bir nedeni 
de edinilen kültürel değerlerin yeniden kullanılabilmesine olanak sağlayacak,  kalıcı bilgi edinme ve bilgiyi 
gelecek kuşaklara aktarma yeteneklerinin bulunmayışıdır. Yalnızca insanlarda bulunan söz konusu yetenek, 
beceriye dönüştürüldükten sonra edinilen değerler, yaşama katılıp gelecek kuşaklara da aktarılınca, kültür 
kavramı, bir bilgi birikimi olarak karşımıza çıkmakta ve bu nedenle de konuşma dilinde kültür, kısaca “bilgi” 
sözcüğüyle tanımlanmaktadır. 

Önce bireyin, sonra da bireylerden oluşan toplumun, kültürel ve genel gelişiminin temelini oluşturan 
bilgi birikimi için gerekli  “yaratma” ve “kullanma” öğelerinden sonraki en önemli öğe olan “aktarma” 
yeteneğinin temelini “dil” oluşturmaktadır.  

 “Dil” için;  
1- insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için sözcüklerle ya da işaretlerle yaptıkları 

anlaşma, 
2- düşünce ya da duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı: “konuşma dili”, “yazı dili”, 

“müzik dili”, tanımları kullanılmaktadır.  

Bildiri konumuz için ikinci tanımın daha da uygun olduğunu belirtebiliriz. Çünkü gerçekten de dil 
denildiğinde genellikle akla oldukça geç gelen “müzik dili”nin, konuşma ve yazı dilinden çok daha ileri 
boyutlarda ve daha özel bir yetenek gerektiren “özellikli bir dil” olduğunu önemle vurgulamak 
gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, hayvanların konuşma dillerinin varlığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Buna karşın,  
konuşma ve yazı dilleri ile bağlantılı olmakla birlikte, müzik dili, insanı hayvandan ayıran en önemli ve 
hatta tek özellik olmaktadır. 
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Bu bildiride, özet olarak anlatılmaya çalışılan nedenlerle, hayvanlarda bulunmayan ve yalnızca insanlara 
özgü olan “kültürel gelişimin” temelindeki  “müzik dili” ve bunun kullanım araçlarından biri  olan, Çocuk ve 
Gençlik Koroları’nın  yeri ve önemi irdelenmeye çalışılacaktır.  

2- Müzik Dili, Şarkı, Şarkıcı ve Şarkı Dili 

İnsanlar dünyaya gelir gelmez, kendi bedeninde bulunan bir çalgıyı (sesini) kullanarak çevresindekilerle 
iletişim kurmaya başlar. Bu iletişim dili henüz “konuşma dili”dir. Giriş bölümünde belirttiğimiz “müzik 
dili”, bireyin müziksel yeteneklerini kullanabilir duruma gelmesine koşut olarak işlevsel konuma gelir.  

Müziksel yeteneklerin başlıcaları şunlardır: 

1- Müziksel algılama (müziksel seslerin insan beyninde yarattığı ezgisel ritmik ve kümesel oluşumları 
ilişkilendirme, ayırt etme ve analiz edebilme), 

2- Müziksel işitme (kulağına ulaşan müziksel sesleri tek sesli ve çoksesli olarak ayırt edebilme), 

3- Müziksel bellek (ezgisel, ritmik, kümesel -çokseslilik ve armonik –bellekleri), 

4- Müziksel canlandırma, (duygularını doğanın müziksel dinamikleri ve oluşumları aracılığı ile 
aktarma) 

5- Müziksel söyleme (duygularını kendi bedeninin çalgısı olan sesiyle aktarma), 

6- Müziksel çalma (duygularını herhangi bir çalgı aracılığı ile aktarma), 

Bedensel yapısında, işitme ve konuşma ile ilgili bir anormallik bulunmayan insanların, bir başka deyişle 
normal insanların konuşma dili becerilerinin bir üst diliminde başlayan müziksel yeteneklerin gelişimi, insan 
için “yeni bir iletişim aracına kavuşmak ve onunla etkilemeye ve etkilenmeye başlamak,” anlamına 
gelmektedir. 

Altı ana başlıkta belirttiğimiz müziksel yetenekler, her insanda aynı düzeyde oluşup gelişmez. Bu 
nedenledir ki, her normal insanda az ya da çok var olduğunu bildiğimiz müziksel yeteneklerin düzeyine göre, 
kişinin kullanmaya başladığı müziksel aktarma aracı da farklı olmaktadır. Örneğin; kemancı, piyanist, 
baterist, müzik kuramcısı, besteci, müzikal dramcısı, şarkıcı gibi. 

İnsanın, iletişim kurmak amacıyla,  müziksel söyleme yeteneğini kullanarak oluşturduğu, müziksel 
oluşuma “şarkı”,  şarkıyı seslendirene ise “şarkıcı” denir. 

Şarkı, az önce temel başlıklarıyla belirlediğimiz altı müziksel yeteneğin tümünü bünyesinde barındıran 
özelliğe sahiptir.  Şarkıcı ise bu dili kullanan ve bünyesinde taşıdığı ses organları ile çalan önemli bir çalgıcı 
konumundadır. Şarkı dili içinde, konuşma dili de yer almaktadır. Bu nedenledir ki bildirimizin içeriğine 
temel dayanak olarak aldığımız ve kültürlerin oluşumuyla gelişiminde en çabuk, en ekonomik, en yaygın, en 
etkili ve en kolay kullanılabilen araç olan “Müzik Dili”nin en kapsamlı  türü  de  “Şarkı Dili” olmaktadır. 

3- Koro  

Şu ana kadar yaptığımız tanımlamalardan sonra, bu kez, insanları hayvanlardan ayıran özelliğin, müzik 
dili ve onun en etkili türü olan şarkı dilini kullanabilme, bir başka deyişle şarkı söyleyebilme yeteneği 
olduğunu belirtebiliriz. İşte tam bu nedenledir ki kültür oluşturabilen canlılar olarak insanlar, bu oluşumdaki 
en etkili araç olan şarkı söylemeyi, hem birey hem de toplu olarak bir arada ve birlikte yapabilmektedirler. 
Tek tek değil de, topluca şarkı söylemek için oluşturulan topluluğa “Koro” denir. 

Ayrıntılarına değineceğimiz nedenlerle korolar, şarkı dilini kullanarak kültürel gelişime etkili katkı 
sağlayan şarkıcıların oluşturduğu üst kültür birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Koroların oluşumu için gerekli temel koşulları şöylece sayabiliriz: 

1- Birlikte konuşma, söyleme, seslenme ve seslendirmeye gereksinim duymak, 
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2- Bu amaçla bir araya gelmek, toplanmak, topluluk oluşturmak, 

3- Birlik olma ve birlikte bir şey üretme bilincine ulaşmak, 

4- Örgütlenmek ve bir temsilci (koro eğiticisi-yöneticisi) aracılığı ile örgütlü çalışmak, 

5- Topluluk (koro) olarak, müzik dili (şarkı dili) ile konuşmak ve söylemek. 

Oluşumu için gerekli temel koşullardan da anlaşılacağı gibi  korolar, bir rastlantı sonucunda bir araya 
gelmiş değil, örgütlenmiş insanların oluşturduğu, belirli bir niteliğe kavuşmuş, yapısı ve işleyişinde 
psikolojik, sosyolojik ve demokratik özellikler bulunan ve  şarkı söyleme dilini iletişim ve etkileşim aracı 
olarak kullanan bir müziksel topluluktur. 

4- Koroların kuruluş biçimleri 

Koroların oluşumunu: 
a- Seslendireceği yapıtın türüne ve sanatsal özelliklerine göre  (sanatsal), 
b- Koroyu oluşturan bireylerin yaş, cinsiyet ve sayısal durumuna göre (yapısal), olmak üzere iki ana 

başlıkta sınıflandırabiliriz: 
Seslendireceği yapıtın türü ve sanatsal özelliklerine göre oluşturulan  sanatsal korolardan bazıları: 
Halk Müziği Koroları, 
Caz Müziği Koroları, 
Geleneksel Müzik Koroları, 
Opera Koroları, 
Müzikal Koroları, 
Madrigal Koroları, 
Dinsel Müzik Koroları, 
Özgün, Popüler Müzik Koroları, 
Eğitim Müziği Koroları, 
Ritmik Müzik Koroları, 
Senfonik Müzik Koroları, 
Antik Müzik Koroları, 
Çağdaş, A Tonal, Anarmonik Müzik Koroları, 
Sahnelenen, Gösteri Müzikleri Koroları. 
Koroyu oluşturan bireylerin, cinsiyet, yaş ve sayısal durumuna göre oluşturulan yapısal korolardan 

bazıları: 
Minikler Koroları (5-8 yaş grubu), 
Çocuk Koroları (8-14 yaş grubu), 
Gençlik Koroları (15-25 yaş grubu), 
Yetişkinler Koroları (25 yaş üstü grubu), 
Kızlar Koroları (15-25 yaş kızlar grubu), 
Bayanlar Koroları (25 yaş üstü bayanlar grubu), 
Genç Erkekler Koroları (15-25 yaş grubu), 
Erkekler Koroları (25 yaş üstü grubu), 
Erkek Çocuklar Koroları (Yeni Yetme ya da Delikanlılar Koroları da denebilir.) (13-18 yaş grubu), 
Vokal Toplulukları (Her yaş grubundan), 
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Oda Koroları (Her yaş grubundan), 
Büyük Karma Korolar (Her yaş grubundan) olarak adlandırılırlar. 

1998 yılı verilerine göre, Almanya’da 60.000, Bulgaristan’da 10.000, Fransa’da 20.000 üzerinde 
koronun varlığını biliyoruz. Bu durumda, çağdaş batı kültürü ve sanatının planlama, üretme, gelişme ve 
paylaşma aşamaları için, korolu bir Avrupa’nın, ne denli uygun bir ortam oluşturduğunu belirtebiliriz. 

Elimizde, dünyada şu an kaç koronun var olduğunu gösteren bir veri bulunmamakla birlikte, bazı 
verilere, bilgilerimize ve öngörülerimize dayanarak bu sayının 1 milyon koronun üzerinde olabileceğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Her koroda ortalama 50 kişinin bulunduğunu da varsayarsak, bu, koro kurma ve 
korolarda ortak bilinçle demokratik yapı içerisinde, üretme, yönetme ve paylaşma bilincine ulaşmış 
50.000.000 kişinin örgütlüce çalıştığını gösterir. 

Korolardaki yaş gruplarına baktığımızda, birçok etmene bağlı olarak, koroların % 75 – 80’inin çocuk ve 
gençlik yaş grubundan oluştuğunu da söyleyebiliriz. Bu sonuç bir anlamda, toplumsal değişim ve kültürel 
gelişmenin oluşup yeşerdiği alanın da, Çocuk ve Gençlik Koroları olduğu gerçeğini karşımıza çıkarır. 

5- Koroların yaşamsal işlevleri 
İnsan yaşamında koroların:  
a- Bireysel, 
b- Çevresel-Toplumsal, 
c- Eğitimsel, 
d- Psiko- Sosyal, 
e--Kültürel, 
f- Ekonomik  işlevleri bulunmaktadır. 
Bireysel İşlev: 

Koroyu oluşturan bireylerin, kendine güvenme, kendini etkin kılma, hoşça vakit geçirme, zamanı iyi 
değerlendirme ve programlı yaşama bilincine ulaşma, birlikte iş yapabilme, çok boyutlu düşünebilme, 
örgütlenme, bir yönetim etrafında düşünceleri oluşturma ve paylaşma, meslek alanı olarak müziği seçme, 
duygulu ve duyarlı olma, yaşamın tadına varma, doyum sağlama, gerektiğinde liderlik yapma ve kendini 
aşabilme gibi insanca değerleri edinebildiği en verimli ortam, korolardır.  

Toplumsal İşlev: 

Toplumları oluşturanlar bireylerdir. Korolarda kazandıkları bireysel özellikleri taşıyanların oluşturduğu 
toplumların niteliklerinin de bireylerin bireysel niteliklerine koşut olarak biçim kazanacağı tartışılmaz bir 
gerçek olacaktır. Bu bağlamda, koroların çevresel ve toplumsal işlevlerinden bazılarını şöylece sayabiliriz: 

Bir gruba ait olma-korodaş olma, başkalarını da gruba katma-korodaşlaştırma, toplumsallaşma, 
toplumsallaştırma, topluluk üyesi olma, toplumsal kurumlaşma-kurumsallaştırma, toplumsal haz duyma-
duyurma, korosal ses-söz birliği sağlama, toplumsal ses-söz birliği sağlama, uluslararası ses birliği sağlama, 
küresel ses birliği sağlama, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duyusu sağlama, ulusal gurur ve sevinç 
birliği sağlama, uluslararası ve küresel sevinç birliği sağlama. 

Eğitimsel İşlev: 

Şarkılarda işlenen temalarla, konuşma ve yazma diliyle gerçekleştirilmek istenen temel eğitime katkıda 
bulunmak, genel müzik eğitimine  doğrudan katkı sağlamak, yaygın müzik eğitimi alanı olmak ve mesleki 
müzik eğitimine uygulama alanı olmak. 

Psiko-Sosyal İşlev: 

Gerek hemcinsleriyle ve gerekse karşı cinsle birlikte, gerçek psiko -sosyal yaşamın bir provasını 
yapmak, sosyal etkinlikler ve dinletiler aracılığıyla, sosyal yaşamın ta içinde yer almak, psikolojik ve sosyal 
gelişmelere ayak uydurabilmeyi öğrenmek, korolar aracılığıyla edinilen sosyal gelişimi çevreye ve topluma 
taşımak, sosyalleşmek ve sosyalleştirmek. 
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Kültürel İşlev: 

Korolar arasında ortak ve hemen hemen her koroca benimsenen bir yaşam biçimi bulunmakla birlikte, 
her koronun da  kendine özgü bir yaşam biçimi  vardır.  İşte bu yaşam biçimlerine, koro kültürü  denir. 
Koroların ortak dilini oluşturan müzik dili-müzik kültürü içinde, koro kültürü,  önemli bir yer kaplar. Koro 
üyelerince benimsenen davranışlar, paylaşılan duygu düşünce ve toplumsal değerler, edinilen alışkanlıklar ve 
kazanılan müziksel değerler, koro kültürünün temelini oluşturur. Edinilen tüm değer ve birikimleriyle her 
koro kendine özgü bir kültürel varlık ve kültürel birimdir. 

Bu yapısıyla korolar aynı zamanda, toplumsal kültürü oluşturan birer aile bireyleri gibidirler.  

Kültürün en küçük toplumsal çekirdeğini oluşturan korolar, koro kültürünü, şarkı dilinin korosallaşmış 
şekli olan koro dili aracılığıyla yayarlar. 

Koro dili; ses, söz, ezgi, ritim, şarkı, devinim ve bedensel dillerin kullanıldığı geniş kapsamlı ve 
katılımlı bir dildir. Koro dilini iyi kullanan korolar, kültürel işlevlerini de bir o kadar verimli olarak yerine 
getirirler.  

Bu yapısıyla korolar:  
1- Sanatsal olarak;  genel müzik kültürü yanı sıra, halk müziği, eğlence müziği, sanat müziği, dini 

müzik, popüler müzik ve çağdaş müzikle ilgili kültürlerin gelişmesine doğrudan katkıda bulunur. 
2- İçerik olarak; bireysel, kümesel, yöresel, bölgesel, ulusal, uluslararası, kıtasal, kıtalararası, küresel ve 

evrensel kültür birikimlerinin oluşumuna ve gelişimine de doğrudan uygulama alanı olabilmektedir. 
3- Korolar gelenek ve göreneklerin korunup yaşatılması ve yeniliklerin de çağa ve çağın ileriye 

taşınması konusunda kültürel aktarma işleviyle de yükümlüdürler. 
4- Korolar,  ürettiklerini sergileyip dinleyicilerle paylaştıkları dinletileriyle, kitap, plak, CD, kaset, 

radyo ve televizyon yayınları gibi yayın araçlarıyla kültürel etkinlik ve kültürel yayın alanı olma işlevine de 
sahiptirler. 

5- Son olarak korolar, özel ve tüzel kişiliklerce oluşturulduklarında, gerek o kuruluşları ve gerekse de 
kendi oluşumlarını temsil eden kurum olma, kurumsallaşma işleviyle de görevlidirler. Okul Koroları, Devlet 
Koroları, Dernek Koroları ve Özel Kişi Koroları gibi. 

Ekonomik İşlev: 

Günümüzde koroların üretimleri, artık bir mal olarak alınıp satılmaktadır. Bu bağlamdaki mallar  
sanatsal üretimler-sanatsal mallar olarak değerlendirilir.  Her düzeydeki koro kültürü ürünleri hem ticari 
hem sanatsal ve hem de ulusal ve uluslararası dinleti ve festival düzenlemelerinde büyük ekonomik 
etkinliklerle değerlendirilmektedir. Korolar kültürlerini daha da ekonomik olarak değerlendirmekte de 
işlevseldirler. 

6- Tarihsel Süreçte Koro-Kültür ilişkisi 

İnsanlık tarihine baktığımızda, koroların evrimi ile, insanlığın toplumsal ve kültürel gelişiminin 
birbirine koşut olarak geliştiğini görmekteyiz. Bu bağlamda, “Eski Yunan Uygarlığı”nı betimleyen 
yapıtlardan, koroların bu uygarlığın gelişiminde ne denli önemsenerek kullanıldığını, doğurup geliştirdiği 
çokseslilik aracılığı ile demokrasi ve cumhuriyet kavramları ile, kısaca “Batı Uygarlığı” diye tanımladığımız 
kültürel birikimi sağlayan temel olguların başında, korolar gelmektedir.    

Günümüz dünyasında “Çağdaş Uygarlık” kavramı ile eşdeğer konumda kullanılan “Batı Kültürü”nün 
gelişimine bir göz attığımızda,  özet bir anlatımla, şöyle bir durumla karşılaşırız: 

1- İsa’dan sonra, Antakya, İskenderiye, Kudüs, İstanbul ve Roma’da bulunan kiliselerdeki papazlar, 
Hıristiyanlığı,  ilahiler ve şarkılar aracılığı yayabilmek için çaba gösteriyorlardı. Her biri ayrı müziksel 
tondan, ayrı ezgilerden ve ayrı yapıdaki şarkı ve ilahilerden oluşan bu müziksel seslendirme, 650 yıl 
geleneksel, bireysel yapısını korudu ve teksesli olarak sürdürülen bu devinim, toplumlar üzerinde yeterli bir 
kültürel birikimin oluşmasını sağlayamadı. 
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2- Roma kilisesindeki papa Gregor, örgütlü bir şarkı söyleme gereksinmesi duyarak “Gregor 
Ezgileri”ni üretip tüm kiliselerin bu şarkıları aynı biçimde söylemesine yönelik çalışmalarda bulundu. 

3- 750 yılında, aynı amaca yönelik olarak Scola-Cantorum  adlı, “birlikte şarkı söyleme okulu” açıldı. 
Bu okul, örgütlü ve bilimsel olarak, korolar aracılığı ile şarkı söyleme ve daha sonra oluşacak sanatsal ve 
kültürel gelişmelerin toplum içinde doğup büyüyüp geliştiği ve bu günkü batı sanatı ve kültürünün temelinin 
atıldığı okul olmuştur. 

4- Daha sonraki yüzyıllarda kiliseler aracılığı ile bu okullar çoğalmış ve teksesli söylenen geleneksel 
ezgilerin yerini yavaş yavaş, çoksesli ve çok sözlü ezgiler ve devinimsel nitelikli müzik yapıtları almaya 
başlamıştır. Bu okullardaki müziksel gelişme, toplumun düşüncelerini de çok yönlü olarak aktarabilme, 
plastik sanatlarda kullanılan elemanların da giderek çoğalan sınır tanımayan bir duruma kavuşmasına yol 
açmıştır. 

5- Tarihsel süreçlerini bildiğimiz Romanik ve Gotik çağlardan sonra 15. yüzyıla gelindiğinde, aynı 
okullar yani bir başka deyişle korolar aracılığı ile yayılıp gelişen sanatsal ve düşünsel birikimler ile toplumun 
tüm katmanlarında “Dindışı Söylemlerin ve Dindışı Şarkıların” etkinlik kazandığı “Rönesans Kültürüne- 
Rönesans Çağına” erişilmiştir. 

6- Kurulmasına ve gelişmesine sahiplik yaptığı korolar ve korolar aracılığı ile oluşan orkestra, opera, 
tiyatro, bale ve dans toplulukları ile bunların etkileriyle oluşan mimari ve diğer plastik sanat değerlerinden en 
üst düzeyde yararlanan kilise ve kiliselerin egemenliğindeki saraylar, bu değerlerden halkın yararlanmasına 
yönelik olarak yeterli düzenlemeleri geliştirmiyorlardı. Aynı ortamda yetişen  bireylerin oluşturduğu 
aydınlar, düşünürler  ve  sanatçıların öncülüğünde, 1789 Fransız İhtilali gerçekleşti ve kilise ve sarayda 
üretilen tüm  kültürel değerler bu hareketle birlikte halkça da paylaşılmaya başlandı. Bundan sonradır ki 
kültürel değerler, demokratik bir ortamda, çoksesliliği çok boyutluluğu önemseyip geliştirerek ve halkın 
birlikte üretip, yönetip paylaşması anlamına gelen çağdaş kültürün temel kurumu olan “Cumhuriyet” 
düzeninin doğmasına yol açmıştır. 

Batı kültürünün geçirdiği bu evrelerle, bir koronun oluşumu için geçirdiği evreleri karşılaştırdığımızda 
önemli benzerlikleri bulabildiğimize tanık oluyoruz. Bu durum bize, toplumsal ve kültürel gelişimin korolar 
aracılığıyla daha da etkin olarak  ve ona koşut olarak gerçekleşebildiğini kanıtlamaktadır. 

7- Değerlendirme ve Sonuç: 

Bu bildiride, toplumun kültürel gelişiminde koroların önemi ve yeri, bilimsel yaklaşımlarla 
desteklenerek vurgulanmaya çalışılmıştır. Bildirinin, “II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” 
sempozyumunda sunulmasının nedeni  ise, metnin içinde vurgulandığı gibi, Çocuk ve Gençlik Korolarının, 
diğer tüm koroların içerisinde ağırlıklı yer kapsamasındandır. 

Gerçekte tüm koroların, kültürel gelişimde önemi büyük olmakla birlikte, belirteceğimiz nedenlerle de 
Çocuk ve Gençlik Koroları daha da etkin konumdadır. Bu nedenlerden birkaçını şöylece sayabiliriz: 

1- Çocuk ve Gençlik Korolarının nicelik açısından tüm korolar içerisinde kapsadığı yer, % 75 - 80 
oranındadır. 

2- Çocuk ve Gençlik Korolarını oluşturan bireyler, nitelikli eğitimin verilebileceği en uygun yaştadırlar. 
3- Çalışma yaşamına henüz başlamadıklarından, korolarda öğrenme ve üretme sürecine daha çok 

zaman ayırabilirler. 
4- Bireysel ve toplumsal kişiliklerini oluşturma aşaması da tam bu yaşlarıdır. 
5- Diğer yaşlara göre, çocukluk ve gençlik yaşlarında,  devinim yeteneklerini daha etkin kullanabilirler. 
6- Müziksel bellekleri ve diğer müziksel yeteneklerini de,  daha verimli olarak değerlendirebildikleri 

yaşlar, tam da bu yaşlardır. 
7- Toplumsal gelişme için gerekli olan, ulusal ve evrensel kültür bilincinin, insanlara aktarılabileceği, 

duyguların en yoğun biçimde işlenebileceği yaşlar gene çocukluk ve gençlik yaşlarıdır. 
8- Toplumun yetişkin yaşlarda bulunan bireylerinin yaşamlarının çok büyük bir dilimi çocuk ve 

gençlerle iletişim içinde geçtiğinden, çocuk ve gençlik korolarının diğer yaş gruplarıyla etkileşimi de bu 
yaşlarda çok daha verimli olmaktadır.  
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9-  Çocuk ve gençlik edebiyatını içeren metinlerin aynı zamanda çocuk ve gençlik koroları için yazılan                     
bestelerde de kullanılması  

Anlatılmaya çalışılan nedenlerle, toplumun kültürel gelişiminde, genel olarak tüm koroların, özel olarak 
da  Çocuk ve Gençlik Korolarının önemli bir yeri vardır. 

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ve bağımsızlığımızın değerini, “İstiklal Marşı” ile, Cumhuriyetimizin 
kazanımlarını ve değerini, “Onuncu Yıl Marşı” ile, hayvan sevgisini “Hayvanları Sevelim” ya da “Mini Mini 
Bir Kuş Donmuştu” şarkılarıyla evrensel barış ve çocuk sevgisini, “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” adlı 
şarkı ile, Atatürk sevgisini, “Biz Atatürk Gençleriyiz” adlı gençlik şarkısı ile, Yunus Emre’yi tanıyıp 
sevmeyi, “Yunus Emre Oratoryosu” ile, ve daha pek çok alandaki kültür birikimlerini, konularla özdeş 
şarkıları korolar aracılığı ile tüm toplumumuza söylettiğimiz zaman, toplumca müziksel belleklerimizde yer 
almalarını sağladığımız zaman daha iyi anlayacağımız, daha da iyi kavrayabileceğimiz, tartışılamaz bir 
gerçek olmaktadır.  

Kültürel gelişimine değer veren toplumlar, bu bilince ulaşarak güçlerine güç katmışlardır. Çağdaş 
uygarlık ve çağdaş kültüre, korolarıyla birlikte ulaşmışlardır. Bunun ayırdına varamayan toplumlar ise, hâlâ 
müziği, ilk insanların, tören danslarına eşlik için kullandıkları işlevselliği düzeyinde kullanmaktadırlar. 
İslamiyetin yayılması için gerekli olan en etkili aracın insan sesi olduğunu kabul eden İslam dünyasının 
önüne, bu sesi müzik sanatı içerisinde kullanmanın uygun olmadığı görüşü yerleştirilmiş ve bin yılları aşan 
bir süre, Hıristiyan  dünyasının öncülüğünde oluşan batı kültürü, rakipsizce yoluna devam etmiştir.  

Çağdaş kültüre ulaşmak isteyen toplumlarca, seslendirdiği şarkılar aracılığı ile, bireysellik yerine 
toplumsallığı, ben ve sen yerine biz ve onları, ilkel duygular yerine evrenseli,  karamsarlık yerine yaşama 
sevincini, kısacası insana insanca ince duyguları ve değerleri aktarmaya çalışan nitelikli koroların kurulup 
geliştirilmesi ve kullanılması kaçınılmaz bir zorunluluk olacaktır. Bu zorunluluğu karşılamanın yöntemi ise, 
genel eğitimin yanı sıra müzik eğitim sisteminin, “Korolarla Müzik Eğitimi Sistemi” üzerine kurulmasıdır.     
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CUMHURİYET DÖNEMİ ÇOCUK ŞARKILARININ KONULARI 

BAKIMINDAN İNCELENMESİ 
 
 

İlker KÖMÜRCÜ 
Müzik Eğitimcisi 

 

Çocuk şarkıları sadece örgün eğitimde kullanılan bir materyal değil, aynı zamanda ninnilerle, oyunlarla 
çocuğun doğumundan itibaren hayatının her anında yer alan bir uyarandır. Bu uyaranın ele aldığı konulara 
ilişkin iletilerin, çocuğa en kolay ve en sık ulaşacak iletiler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
nedenle çocuk şarkılarında yer alacak her bir kelimenin özenle düşünülmüş ve seçilmiş olması çocuk eğitimi 
açısından bir zorunluluk olarak görünmektedir. Kaldı ki bu konular ve ele aldığı içerik, çocuk farkında bile 
olmadan müzik yoluyla onun belleğine yerleşebilir. Çocuk şarkıları yoluyla çocukların belleklerine hangi 
konuların yerleştirildiğinin çocuk eğitimi açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu araştırmanın 
amacı, Cumhuriyet’ten bu yana çocuk şarkılarında hangi konuların yer aldığını ve bu bağlamda çocuklara 
hangi konulara ilişkin iletilerin verildiğini ortaya koymaktır. Araştırmada, Milli Kütüphane, Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Gazi Üniversitesi 
Kütüphanesi, Ankara Üniversitesi Kütüphanesi ve müzik eğitimcileri yoluyla ulaşılabilen kaynaklar 
kullanılmıştır.  

İnsan hayatı boyunca yaşadığı doğal, toplumsal ve kültürel çevreye uygun bilişsel, duyuşsal ve 
devinişsel davranışlar geliştirir. Bu tip davranış örüntülerini geliştirmesi doğal yeteneklerinin yanı sıra eğitim 
ile mümkün olmaktadır. İnsanın davranışlarını değiştirmek ve geliştirmek eğitimin konusudur. Eğitimin, 
kişileri yetiştirme, geliştirme ve biçimleme süreci olduğu göz önüne alındığında, bireyler yoluyla toplumun 
yapısını doğrudan etkilediği görülmektedir. Sağlıklı bir toplum ancak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel 
bakımdan iyi eğitilmiş bireyler yoluyla sağlanabilir. Bireyleri bu yönde yetiştirmek eğitimin konusu ve aynı 
zamanda görevidir. Nitekim eğitim kelimesinin kökeni Latincedeki “educate” kelimesinden gelmektedir ki 
Latincedeki kelime karşılığı büyütmek, yetiştirmek, geliştirmek anlamlarına gelmektedir (Binbaşıoğlu, 
1988:2).  

Bilim ve tekniğin yanı sıra, çağdaş eğitimin boyutlarından biri de sanat ve onun bir alt kolu olan müzik 
eğitimidir. Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları arasında belirtilen 
“ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip bireyler 
yetiştirmek” ancak sanat eğitimi yoluyla gerçekleşebilir. Çünkü sanat eserleri, duyuşsal algıları doğrudan 
harekete geçiren uyaranlardır. Uçan müziği, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri, belirli bir amaç ve 
yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirilmiş seslerle işleyip, anlatan bir bütün olarak 
açıklamaktadır (1994:10). Ancak çocuk şarkılarının, müzik tanımın dışında olmasa bile, üzerinde yer aldığı 
görülmektedir. Çünkü çocuk şarkıları eğitimde kullanılan bir uyaran olarak, çocukların duygu ve 
düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlamakla beraber, belirli iletiler aracılığıyla onlarda duyuşsal ve 
bilişsel davranış değişiklikleri meydana getirme amacı da gözetmektedir. Yani çocuk şarkıları, çocuklarda 
hem duyuşsal hem de bilişsel yönden davranış değişiklikleri yaratabilen bir eğitim aracıdır. Çocuk 
şarkılarının iki temel özelliği göze çarpmaktadır. Bunlar:  

• Ritim ve seslerin düzenlenmesi ile ortaya çıkan müzikal yapı, 

• Sözler aracılığıyla çocuklara aktarılmak istenen ileti. 
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Sanat eğitiminin bir parçası olan çocuk şarkılarında, duyuşsal iletilerin daha çok müzikal yapıyla 
çocuklara ulaştığı görülmektedir. Çocuk şarkılarının müzikal yapıları duyuşsal bir etki yaratırken, aynı 
zamanda çocuklarda sanat zevkinin oluşmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Yani çocuk şarkıları, 
çocukların dünyalarına ve algısal yeteneklerine uygun olmakla beraber, onların estetik beğenilerini 
geliştirebilecek sanatsal nitelikler taşımalıdır. Bu yönüyle müzik eğitiminin önemli bir materyali olan çocuk 
şarkıları, çocukların bilinçli birer müzik tüketicisi olmaları konusunda bir köprü görevi görmelidir. Nitekim 
müzik dersi programında ilk belirtilen amaç “Çocukların müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek” olarak 
açıklanmaktadır. Günümüzde müzik sektörünün arz talep ilişkisine bakıldığında, çocuk şarkılarının bu 
görevini yeterince yerine getiremediği görülmektedir. Aynı şekilde son zamanlarda çocukların yarattığı 
şiddet olaylarından dolayı sanat eğitiminin, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
kişiliğe ve karaktere sahip kişiler yetiştirmekte yetersiz kaldığı da söylenebilir.  

Cumhuriyet Öncesi Müzik Eğitimi ve Çocuk Şarkıları 

Cumhuriyet öncesi müzik eğitimi Osmanlının eğitim kurumları çerçevesinde ele alındığında, din temelli 
bir müzik eğitiminin yer aldığı görünmektedir. Bununla beraber Mehterhane’nin etkisi ile askeri müziğin de 
ayrı bir koldan ilerlemesine karşın, çocuk şarkıları bağlamında ele alınması gereken sıbyan mektepleri, 
mahalle mektepleri ve medreselerde dini müzik eğitimine yer verilmiştir. Nitekim bu okulların amacı zaten 
Kur’an okumayı öğretmek ve İslam dinine ait ön bilgileri vermektir. Bu bağlamda bu okulların tamamında 
tek sesli ilahiler, gına denilen lirikler ve cülus şarkı öğretilmiştir (Ergin, 1995).  Bu kurumların dışında, 
sarayda yer alan Enderun okulunda yoğun bir müzik eğitimi verildiği bilinmektedir. Daha çok Klasik Türk 
Müziği eğitimi verilen bu kurumlarda din dışı müziğe yer verilmiş olmasına karşın, bir eğitim materyali 
olarak çocuk şarkılarından bahsetmek mümkün görünmemektedir.  

Tanzimat’la beraber başlayan batılılaşma hareketi içerisinde, ilk programlı müzik dersi 1870 yılında 
İstanbul Muallim Mektebi’nde başlatılmıştır. Ancak bu müzik eğitiminin batı müziği kurallarının ve 
çalgılarının öğretilmesinden öteye gidemediği bilinmektedir (Say, 1984:974). Müzik dersinin lise 
müfredatına girmesi ise 1914 yılında gerçekleşmiştir.  

Görüldüğü gibi Osmanlıdaki eğitim kurumlarının tamamında din temelli eğitim verilmesinden dolayı 
müzik eğitiminde çocuk şarkıları kavramı yer almamış, bunun yerine ilahi ve benzeri şarkılar eğitimde 
kullanılmıştır. Tanzimat döneminde ise batılılaşma çabaları, henüz batı müziğini tanıma ve tanıtma 
düzeyinde kalmıştır. Yani Cumhuriyet dönemi başlarken, müzik eğitiminde kullanılacak çocuk şarkılarına 
ilişkin bir repertuar bulunmamaktadır. Çocuk şarkıları dağarcığının Cumhuriyet dönemiyle birlikte 
uygulanmaya başlayan programlı müzik eğitimiyle başladığı ve paralel olarak gelişim gösterdiği 
söylenebilir.     

Cumhuriyet Dönemi Çocuk Şarkıları ve Konuları 

Cumhuriyet’le beraber başlatılan Türk eğitim sistemi içerisinde genel ve mesleki müzik eğitiminin her 
zaman yer aldığı görülmektedir (Uçan, 1987:39). Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak, 1960’lı yıllara 
kadar çağdaş Türk eğitim sistemi içerisinde yer alan müzik eğitiminin batılı bir anlayışla ele alındığı 
görülmektedir. Bu anlayış çerçevesinde, bu dönemde ders kitaplarında yer alan şarkıların batı müziği 
kurallarında göre bestelendiği görülmektedir. Ders kitaplarında yer alan az sayıda türkünün ise yine batı 
müziği kurallarına göre çok seslendirildiği görülmektedir. Müzik dersine ilişkin bu yaklaşım, Atatürk ve 
Ziya Gökalp’in  çağdaş Türk müziği anlayışına uygun bir yaklaşımdır. Ziya Gökalp  “Türklüğün Esasları” 
adlı kitabında, garp müziğinin (bugünkü Klasik Türk Müziği) milli kültürümüze ait olmadığını, Anadolu’da 
yaşayan halk müziğinin milli kültürümüze ait olduğunu belirtmiştir. Çağdaş Türk müziğinin ise halk 
müziğimizin melodileri ile batı müziğinin armonisinin birleşiminden meydana geleceğini belirtmiştir 
(Gökalp, 1999: 147).  Bu amaçla müzik eğitimi almak üzere yurt dışına gönderilen ve Türk beşleri olarak 
anılan besteciler ile dönemin diğer müzik adamlarının, batı müziği kurallarıyla besteledikleri şarkı ve 
türkülerle okul müziği ve dolayısı ile çocuk şarkıları dağarcığı oluşmaya başlamıştır (Say, 1984:974).   

1960’lı yıllarda ise müzik eğitiminde farklı bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Halk müziğinin 
okul müzik eğitimine temel alınması gerektiği görüşü yaygınlık kazanmış, türküler eğitim müziğinde daha 
çok yer almaya başlamış ve bu anlayışa uygun şarkılar bestelenmeye başlanmıştır (Say, 1984:974). 1990’lı 
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yıllardan  günümüze kadar ise müzik eğitiminde karma bir model uygulanmakta olduğu görülmektedir. Türk 
halk müziğinin yanı sıra , aktarma ve öykünme şarkılar da kitaplarda yer almaktadır. Türk sanat müziği 
şarkılarına ise daha az yer verildiği görülmektedir. 

Cumhuriyet dönemi çocuk şarkıları, müzik eğitimcilerin yaklaşımlarına göre üç dönemde incelenebilir. 
Bu dönemler; 

• 1923-1960 yılları arası 

• 1960-1990 yılları arası 

• 1990-2006 yılları arası 

Cumhuriyet döneminde kullanılan çocuk şarkıları on yedi konu başlığı altında toplanabilir. Bu konular 
şunlardır: 

Ulusal Nitelikteki Şarkılar: Çocuklara vatan ve millet sevgisini kazandırmaya yönelik olan, bayrak, 
memleket, Atatürk gibi konuları işleyen, ulusal bayramları konu alan şarkılar bu bağlamda 
değerlendirilmiştir.  

Doğa: Ağacı koruma, fidan dikme, çiçek, orman ve benzeri konuları ele alan şarkılar doğa başlığı 
altında incelenmiştir.  

Hayvanlar: Hayvanlarla ilgili çocuk şarkılarının daha çok tanıtıcı nitelikte olduğu görülmektedir. 
Şarkılarda tilki kurnazdır, arı çalışkandır, ağustos böceği tembeldir gibi iletiler yer almaktadır.  

Mevsimler: Mevsimleri ve mevsimlere ilişkin doğa olaylarını anlatan şarkılar bu başlık altında 
incelenmiştir.  

Bilmece-Oyun-Tekerleme: Bilmece, oyun ya da tekerlemeler çoğunlukla anonim olup çocuk ve halk 
edebiyatının ürünleridirler. Ezgileri olabildiği gibi, sadece tartımla da söylenebilirler.  

Çocukluk/Gençlik: Çocukları ve gençleri konu alan, onların rollerini tanımlayan ve kimlik 
kazandırmaya yönelik şarkılar bu başlık altında ele alınmıştır.  

Meslek: Meslekleri tanıtan ve iş hayatıyla ilgili konuları ele alan şarkılar bu başlık altında incelenmiştir.  

Sağlık: Beslenme, temizlik, vücudumuz gibi konuları ele alan şarkılar bu başlık altında incelenmiştir.  

Okul-Öğretmen: Öğretmene saygı ve sevgi konusunu işleyen, okulu ve dersleri konu alan şarkılar bu 
başlık altında incelenmiştir. 

Aşk: Aşk temasını ele alan şarkılar incelenmiştir. Bu tür konuları ele alan şarkıların daha çok Türk Halk 
Müziği ya da Türk Sanat Müziği şarkıları olduğu görülmüştür. 

Trafik: Hava, kara ve deniz taşıtlarını ele alan ve trafik düzenlemeleri ile ilgili şarklar bu başlık altında 
değerlendirilmiştir. 

Anne-Baba: Anne sevgisi, büyüklere saygı, ev ve aile gibi konular bu başlık altında incelenmiştir. 

Dostluk/Barış: Dostluk şarkılarını ele alan şarkılar içerisinde barış temasının da yer aldığı 
görülmektedir. Bu nedenle dostluk ve barış tek başlık altında değerlendirilmiştir. 

 Müzik: Müzik sevgisini konu alan ya da müzikle ilgili öğretici bilgileri içeren şarkılar bu başlıkta ele 
alınmıştır. 

Yeni Yıl: Yeni yıl ile ilgili her türlü şarkı bu başlıkta değerlendirilmiştir.  

Mutluluk: Gençlik ve çocukluğun güzelliklerini, yaşam sevincini, mutluluk ve neşeyi konu alan 
şarkılar bu başlık altında incelenmiştir. 
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Turizm: Turizm ile ilgili şarkılar bu başlıkta incelenmiştir. 

1923-1960 Yılları Arasındaki Çocuk Şarkılarının Konuları 

Çocuk şarkılarının batı müziği anlayışıyla ele alındığı bu dönemde, çocuk şarkılarını içeren toplam 
dokuz kitaba ulaşılmış, 342 şarkı konuları bakımından incelenmiştir.  Şarkıların konulara göre dağılımı şu 
şekildedir: 

 
KONULAR f % 
Ulusal Nitelikteki Şarkılar 77 22.51 
Doğa 61 17.83 
Hayvanlar 34 9.94 
Mevsimler 31 9.06 
Çocukluk/Gençlik 27 7.89 
Bilmece-Oyun-Tekerleme 21 6.14 
Meslek 17 4.97 
Sağlık 14 4.09 
Okul-Öğretmen 13 3.80 
Aşk 12 3.50 
Trafik 11 3.21 
Anne-Baba 9 2.63 
Dostluk/Barış 8 2.33 
Müzik 6 1.75 
Yeni Yıl 1 0.29 

 

1960-1990 Yılları Arasındaki Çocuk Şarkılarının Konuları 

1960’lı yıllardan itibaren müzik dersi anlayışında farklı bir yaklaşım benimsenmiş ve Türk Halk Müziği 
temelli bir müzik eğitimi anlayışı sürdürülmüştür. Bu döneme ait toplam 17 kitaba ulaşılmış, 1020 şarkı 
incelenmiştir. Şarkıların konulara göre dağılımı şu şekildedir: 

KONULAR f % 
Ulusal Nitelikteki Şarkılar 241 23.62 
Bilmece-Oyun-Tekerleme 165 16.17 
Aşk 127 12.45 
Doğa  98 9.60 
Hayvanlar 67 6.56 
Sağlık 53 5.19 
Mevsimler 49 4.80 
Çocukluk/Gençlik 44 4.31 
Meslek 34 3.33 
Okul-Öğretmen 31 3.03 
Dostluk/Barış 27 2.64 
Anne-Baba 23 2.25 
Müzik 22 2.15 
Trafik 19 1.86 
Yeni Yıl 11 1.07 
Mutluluk 6 0.58 
Turizm 3 0.29 

1990-2006 Yılları Arasındaki Çocuk Şarkılarının Konuları 

1990’lı yıllardan günümüze değin batı müziği ve geleneksel müziklerimizin ortak kullanıldığı karma bir 
sistem kabul edilmiştir. Toplam 53 kitaba ulaşılmış ve 2278 şarkı incelenmiştir. Şarkıların konulara göre 
dağılımı şu şekildedir:  
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KONULAR f % 
Ulusal Nitelikteki Şarkılar 657 28.84 
Aşk 370 16,24 
Doğa  268 11.76 
Hayvanlar 183 8.03 
Bilmece-Oyun-Tekerleme 154 6.76 
Çocukluk/Gençlik 98 4.30 
Müzik 89 3.90 
Dostluk/Barış 84 3.68 
Mevsimler 77 3.38 
Okul-Öğretmen 65 2.85 
Sağlık 59 2.58 
Meslek 56 2.45 
Anne-Baba 44 1.93 
Mutluluk 37 1.62 
Trafik 21 0.92 
Yeni Yıl 12 0.52 
Turizm 4 0.17 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana çocuk şarkıları arasında en çok yer alan konular ulusal nitelikte 
olanlardır. Ulusal nitelikteki konular arasında vatan sevgisi, bayrak, Türklük, milli bayramlar, Cumhuriyet, 
ulusal özgürlük, Atatürk gibi konuları ele alan şarkılar yer almaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana 
çocuk şarkıları bestecilerinin en çok bu konuları ele aldığı ve çocuklara çocuk şarkıları yoluyla en çok bu 
konulara ilişkin iletilerin aktarıldığı görülmektedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk kimliğinin yerleşmesi 
için yapılan çalışmalar çerçevesinde, çocuk şarkılarının da bu anlayışla ele alınması doğaldır. Günümüze 
değin geçen süreçte bu anlayışın devam etmiştir. Günümüzde de en çok ele alınan konular bayrak, vatan 
sevgisi, milli bayramlar gibi ulusal ve kültürel değerlerdir.  

Doğayı ve hayvanları konu alan şarkılar da Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana kitaplarda en çok yer 
alan şarkılar arasındadır. Hayvanları konu alan şarkıların daha çok tanıtıcı ve öğretici olduğu, hayvanlara 
ilişkin bilgilerin çocuklara aktarıldığı görülmektedir. Doğa ile ilgili şarklarda ise öğretici bilgiler aktarmanın 
yanı sıra, çocuklarda doğaya ilişkin duyarlılık yaratma amacı gözetilmiştir. Yani gerek hayvanları gerekse 
doğayı konu alan şarkılar yoluyla, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de eğitimin hedefleri arasında yer alan 
“Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi” amacının çocuklara kazandırılmak istendiği söylenebilir. 

1960’lı yıllardan sonra çocuk şarkılarının konularında dikkat çekici bir nokta göze çarpmaktadır ki bu 
“aşk” temasının çocuk şarkıları arasında yer almasıdır. Özellikle 1950-60’lı yıllarda müzik eğitimi ve eğitim 
müziği anlayışında farklı bir yaklaşım savunulmuş, geleneksel Türk halk müziğimizin müzik eğitimine temel 
alınması gerektiği görüşü benimsenmiştir. Kitaplarda yer alan çocuk şarkılarının konularındaki farklılaşma 
da bu anlayış ile paralellik göstermektedir. Çünkü bu yaklaşımla beraber türküler yoğun olarak kitaplarda yer 
almış ve bu türkülerin konularında çoğunlukla aşk teması işlenmiştir. Aynı şekilde 1990’lı yıllardan itibaren 
çocuk şarkıları kapsamında yer verilmeye başlanan Türk sanat müziği şarkılarının birçoğunda da tema aşktır. 
Nitekim 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim okullarına 
gönderilen müzik dersi kitaplarında yer alan şarkıların %13.90’nı aşk ile ilgilidir. Yine 1960’lı yıllardan 
sonra bilmece, oyun ve tekerlemelerde artış gözlenmesi, müzik eğitimcilerin halk edebiyatına yöneldiğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.        

Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana “dostluk ve barış” konusunu ele alan şarkılarda artış gözlenirken 
mevsimler ve meslek konularında düşüş görülmektedir.  

Günümüzde de önemli bir sorun olmayı sürdüren trafik konusunun çocuk şarkılarında yer almasına 
karşın yeterince yer verilmediği söylenebilir. 

Sağlıkla ilgili şarkıların ise ilk yıllardan bugüne değin belirli bir düzeyde yer aldığı görülmektedir.  
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Anne-baba konusunun birlikte ele alınmasına karşın, şarkıların önemli bir çoğunluğunun anneyi konu 
aldığı görülmektedir. Bununa beraber baba konusu oldukça az yer almaktadır.  

Genel hatlarıyla ele alındığında, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze değin çocuk şarkılarının 
konularında büyük bir farklılık görünmemektedir. Bestecilerimizin çocuk şarkılarında benzer konuları ele 
aldıkları söylenebilir. 

Çocuk Şarkılarının Konuları Hangi Bağlamda Ele Alınmalı? 

Çocuk şarkılarının çocuğun estetik beğenisini geliştirerek, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesine 
olanak tanıdığı kadar, aynı zamanda da önemli bir eğitim materyali olduğu her zaman göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bütün eğitim materyallerinde olduğu gibi, çocuk şarkılarının da eğitimin amaçlarına 
uygun olması beklenmelidir. Eğitim ilkelerinin Uluslararası Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Milli Eğitim 
Temel Kanunu’nda açık şekilde belirtildiği görülmektedir.  

Uluslararası Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 29. maddesi eğitimin hedeflerini düzenler niteliktedir.  
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bürosu tarafından 29. madde ile ilgili yapılan 
açıklamada, bu maddede bulunan beş paragraf ile eğitimin hedeflerinin ortaya konduğu ve büyük bir öneme 
sahip olduğu vurgulanmıştır. 

Bu maddeye göre: 
“1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul ederler. 
a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca 

geliştirilmesi, 
b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Şartı’nda benimsenen ilkelere saygısının 

geliştirilmesi, 
c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği ülkenin 

ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi, 
 d) Çocuğun, anlayış, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, 

isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşantıyı, 
sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması, 

e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi.” 
Mili Eğitim Temel Kanunu ise Milli eğitimin amaçlarını üç madde altında toplamıştır. Bunlar: 

“1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk 
milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, 
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel 
ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,  

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve 
karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı, kişilik 
ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak 
yetiştirmek,  

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı 
kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna 
katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,  

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte 
yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve 
nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. “  

Yukarıda belirtilen amaçlar belirli başlıklar halinde ele alınabilir. Bu kategoriler ise şu şekilde ifade 
edilebilir: 
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• Ulusal kimlik kazandırma, ulusal ve kültürel değerlere saygı 

• Farklı uygarlıklara ve insan haklarına saygı 

• Demokrasi  

• Laiklik 

• Özgürlük 

• Eşitlik 

• Dostluk-Barış 

• Doğa Bilinci 

Çocuk şarkıları konuları bakımından ele alındığında, yukarıda kategorileştirilen amaçlardan bir kısmının 
yoğun olarak ele alınmış olasına karşın, bazılarına hiç değinilmediği görülmektedir.   

Özellikle eğitim kitaplarında yer alan çocuk şarkılarının yukarıda değinilen amaçlara uygun olması, bu 
amaçları zedeleyecek nitelikte olmaması beklenmelidir. Müzik dersi  kitaplarında bulunan şarkılar bu 
bağlamda değerlendirilebilir.  

2005–2006 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Müzik Dersi Kitabında Yer Alan Çocuk Şarkılarından 
Bazı Örnekler 

Çocuk Şarkılarındaki Şiddet Unsurları 

Yağ Satarım 
Yağ satarım bal satarım ustam öldü ben satarım 
Ustam öldü kürkü var satmam on beş liraya 
Yağ satarım bal satarım yağlıca ballıca dayak atarım 
Ambara Vurdum Bir Tekme 1

Ambara vurdum bir tekme ambarın kapısı açıldı 
İnci de boncuk saçıldı 
Limonu da böyle keserler suyunu da böyle süzerler 
Bilal Oğlan 
Pencere açıldı Bilal oğlan piştov patladı 
Varın bakın da kanlı da Bilal yine kimi hakladı 
Allı yemeni Bilal oğlan pullu yemeni 
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni 
Dinsel Temalar 

Dua 2

Ey yüce Tanrım bağışla her insan sana muhtaçtır 
Duy bu sesleri kapına geldik diz çöküp yalvarırız ey tanrım 
Bizi bağışla 
Çocukları Hayata  Hazırlama 

Lüküs Hayat 
Lüküs hayat lüküs hayat  
Bak keyfine yan gel de yat 
Ne ömür şey oh ne rahat 
Yoktur eşin lüküs hayat 

                                                 
1 Bu şarkıda, “Ambara vurdum bir tekme” sözleri söylenirken çocukların da kapıyı tekmeleyerek açmaları istenmektedir. 
2 Bu şarkı müzikte bir gürlük terimini örneklemek için kullanılmıştır. 

 583



Bezirganbaşı 3

Aç kapıyı bezirganbaşı 
Kapı hakkı ne verirsi ne verirsin ? 
Aramdaki yadigar olsun yadigar olsun 
Şarkılarda Yer Alan Aşk Teması 

Ha Un Ele 
Çıra çaktım yanmadı da meyil verdim almadı 
Hah ha da un ele hah ha hah ha da dönele ha 
Çok yalvardım Allah’a da duam kabul olmadı 
Hah ha da güzele hah ha hah ha da fidana 
Başındaki Tellere 
Başındaki tellere bak şu esen yellere 
Kıymet verip bakar sen var iken ellere 
Ağam o yar elinden paşam o yar elinden  
Nere gidem nasıl edem şu zalimin elinden 
Ele demedim mi ben sana demedim mi ben 
İçen içen mest olun içme demedim mi ben 
Yemeni Bağlamış 
Yemeni bağlamış telli  başına 
Zülüfleri düşmüş hilal kaşına  
Sanki yeni girmiş on üç on dört yaşına  
Edalı işveli köylü güzeli 

Seherde Bir Bülbül 
Seherde bir bülbül öter yarin bağında 
O kaş, o göz, o dil, o diş, gül açmış yanağında 
Yanarım ağlarım on üç on dört çağında 
O kaş, o göz, o dil, o diş, ballar var dudağında 
Gümüşten kemeri incecik bellerinde 
O kaş, o göz, o dil, o diş, kına var ellerinde 
Çocuk Şarkılarında Dil 

Evlerinin Önü Yoldur 
Evlerinin önü yoldur yoldan geçen garagoldur 
Gurban olam sarı gelin gel destini bizden doldur 
Şu dağların burcu musun  gız boynumun borcu musun 
Gurban olam nazlı gelin sen kötünün harcı mısın 
Al Fadime’m bal Fadime’m yanakları gül Fadime’m 
Uyan uyan sabah oldu namazını gıl Fadime’m 
Kar mı Yağmış Diyarbakır’ın Dağına 
Kar mı yağmış Diyarbakır’ın dağına ey ey 
Bülbül konmuş bostanına bağına yar yar yar 
Yeni gelmiş sarılmanın çağına ey ey 
Reva mıdır yar yar ben murad almayayım 
İkbale zeval erse ne var sende kemal var 
Mağruri kemal olma ki ardınca zeval olmaz 
Tek başıma kalsam şahi davrana kul olmam 
Viran olsa hanede evladü  ayal var 
Reva mıdır yar yar ben murad almayayım 

                                                 
3 Bu oyun İtalya, İspanya gibi ülkelerde de oynanan bir çocuk oyunu olmasına karşın konusu farklıdır.   

 584



SONUÇ 

Çocuk şarkıları çocuğun hayatında yer alan en önemli uyaranlardan biridir. Özellikle eğitim müziğinde 
kullanılan çocuk şarkılarının, eğitimimin amaçları ile tutarlı olması ve bu amaçlara ilişkin davranışları 
çocuklara kazandırabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Özellikle türkülerin eğitim müziğinde 
kullanılması ile geleneksel müziğimizin yansıtılmış olmasına karşın, türkülere yoğun olarak konu olan aşk 
temasının eğitimin herhangi bir amacı ile bağdaşmadığı görülmektedir. Bu noktada bestecilerin, türkülerin 
müzikal özelliklerini yansıtan, bununla beraber çocukların duygu ve düşünce dünyalarına uygun ve içerdiği 
iletiyle de eğitimin amaçlarına ilişkin davranışları kazandırabilecek nitelikte besteler yapmalarının önemi 
artmaktadır. Eğitim müziğinde türkülerin doğrudan kullanılması yerine bu tarz bestelerin kullanılması daha 
uygun olabilir. 

Çocuk şarkılarında konu olarak “Ulusal kimlik kazandırma, ulusal ve kültürel değerlere saygı” ve 
“Doğa” konularının yoğun olarak ele alınmasına karşın, yine eğitimin amaçları arasında yer alan “Farklı 
uygarlıklara ve insan haklarına saygı”, “Eşitlik”, “Laiklik” gibi konulara neredeyse hiç yer verilmediği 
görülmektedir. Eğitimin amaçları belirlenirken herhangi bir amacın bir diğerinden öncelikli olduğuna dair bir 
ifade bulunmadığına göre, çocuk şarkılarında yer alan konu ve iletilerin, eğitimin amaçlarına göre dengeli bir 
dağılım göstermesi gerekmektedir. Özellikle eğitim müziğinde kullanılan şarkı seçiminde bu noktanın göz 
önüne alınması gerektiği düşünülmektedir. 

Şarkılar içerisinde yer alan sözler ve iletiler, müziğin gücüyle defalarca tekrar edilerek çocuğun 
bilincine yada bilinç altına yerleşebilir. Bu nedenle şarkılarda yer alan her bir kelimenin özenle seçilmiş 
olması ve şarkılar aracılığıyla çocuklara aktarılan iletilerin en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olması 
gerekmektedir. Bu noktada bestecilere büyük görevler düştüğü ortadadır. Eğitim müziği besteleme dersi 
henüz eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği programlarında yeni yer almaktadır. Bu ders kapsamında çocuk 
şarkılarının her bir değişkenine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması ve ortaya çıkan eserlerin her bir 
değişkenin belirli kriterler bağlamında incelenmesi gerekmektedir. Çocuk şarkılarında yer alan konu ve 
iletiler eğitimin amaçları bağlamında ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Bu amaçlar yukarıda da değinildiği 
gibi Uluslararası Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nda açık bir şekilde ifade 
edilmiştir. Çocuğun doğumundan itibaren başlayan eğitim sürecinde yaygın eğitim ortamının yeterince 
kontrol edilmesi mümkün olmasa bile, en azından örgün eğitim kurumlarında yer alan materyaller bu 
bağlamda incelenmeli, belirlenen amaçları sekteye uğratabilecek içeriği olan materyallerden sakınılmalıdır.  
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ÇOCUKLAR İÇİN YARATILAN MÜZİK YAPITLARININ  

TOPLUMSAL MÜZİK BİLİNCİ VE DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN  
ROLÜ VE ÖNEMİ 

 
 
 

Alp ÖZEREN  
İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni 
İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik Öğrencisi  

 

Günümüz Popüler Şarkı Sözlerine Genel Bir Bakış  

Söze, Feyza Hepçilingirler’in düşünceleriyle başlamakta yarar bulunmaktadır (Hepçilingirler, 2004): 
“... Her şarkıda defalarca yinelenen sözler, her radyoda, her televizyonda defalarca çalınan parçalar öylece 
esip geçmiş olamaz insanların kulaklarının üzerinden. İlk duyuşta anlamı üzerinde düşünülmese bile, 
günlerce duyulduktan, dinlendikten sonra, bu parçaların anlamı üzerinde hâlâ ve hiç düşünülmemiş 
olduğunu varsayamayız. Eğer gençlerimizin, dinlediği, eşliğinde dansettiği, göbek attığı, gerektiğinde 
birlikte söylediği bu şarkıların sözlerinin ilettiği anlam üzerinde düşünmemiş olabileceklerini varsayarsak bu 
başka bir incelemenin konusu olmak zorunda. Kimse sürekli duyduğu sözlerin anlamını algılamıyor olamaz. 
Söze dökülen her şey, gerçeklik kazanır. Bir kavram söylenmediği sürece yok sayılabilir; ama söylendiği 
anda, artık anlamlar dünyasında kendi yerini açmıştır. Ayrıca şunu da biliyoruz: Herhangi bir söze bir 
iletinin ( mesaj ) özel olarak yerleştirilmesine gerek yoktur; söylenmiş her söz bir iletidir zaten. Öyleyse şarkı 
sözleri için de aynı ilke geçerlidir. Pop müzik parçalarının sözleri, aynı zamanda topluma, özellikle de 
gençlere sunulmuş bir iletidir. Bu iletide neler dendiği de ortada…”  

Hepçilingirler’in düşünceleriyle bağlantılı olarak; GARAM (Gaziantep Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi)’ın bir araştırmasında yer alan bazı popüler şarkı sözlerini anımsayacak olursak: 

 
 

Resim 1.  GARAM Araştırmasında Belirtilen Şarkı Sözleri 
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Konuyla ilgili bir internet haberine de bildiri kapsamında yer verilebilir                     
(www.mynet.com):  

 
                                                 

                                                 Resim 2. Klipler ve şarkılar ile ilgili bir uzman görüşü  

Gün boyunca; günler, aylar, yıllar boyunca medya tarafından kontrolsüzce, bilinçsizce ve de savunmasız 
bir şekilde örnekte yer alan  bu gibi şarkı sözlerinin, deyim yerindeyse bombardımanı altında kalan çocuğun, 
çocukların, ÇOCUKLARIMIZIN zihinsel olarak bugün görecekleri zarar; gelecekte, gerek bireysel gerek 
toplumsal açıdan onarılamaz hasarlara yol açacaktır. Uzun bir süredir de bu zararın hangi boyutlara 
varabileceğini Türk toplumu olarak acı ile SEYRETMEKTEYİZ!..  “Popüler Müzikler” ve onların şarkı 
sözleri; ülkemiz için de karşı konulamaz bir gerçek olduğuna göre, en etkili çözüm yollarından biri, o şarkı 
sözlerinin olumsuz etkilerini azaltabilecek çoklukta ve yaygınlıkta, çocukların gelişim özelliklerine uygun 
nitelikli müzik yapıtları üretmek olacaktır. Bilimsel anlamda bir “müzik uzmanı” olmamasına karşın; 
Mustafa Kemal ATATÜRK, üstün sezgisiyle Cumhuriyet’in ikinci on yılına girilirken; ulusal müzik 
verimlerimizin en kısa sürede toplanarak çağın dinamizmine uygun biçimde işlenmesi direktifini vermiştir. 
Bu sezgi; müzikbilimi açısından dahi kayda değer bir sezgidir. Çünkü; bir milletin kendine ait müzik 
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yapıtları, sözsüz haliyle, yalnızca melodik yapısıyla dahi o milletin diliyle bütünlük arzetmektedir. Bu 
nedenle; yabancı şarkılara Türkçe sözler yazmak yerine, “TÜRKÇE EZGİLER” ÜZERİNE TÜRKÇE 
SÖZLER YAZARAK MÜZİK PARÇALARI ÜRETMEK, Mustafa Kemal’in vurgulamaya çalıştığı 
ÖZÜMÜZE BAĞLI KALARAK GELİŞME  (“Gelenekten kopmadan geleceğe uzanmak” şeklinde de ifade 
edilebilir…) hedefi ile daha etkin biçimde örtüşebilecektir.  

“Müzikçe” Yaklaşımı  

Bu noktada; Prof. Dr. Ali UÇAN’ın “müzikçe” yaklaşımı üzerinde düşünülebilir (Uçan, Şubat 2002): 
“… Çocuğun sessel dili müziksel bir öz taşır. Bu dil ezgisel ve giderek şarkısal bir dile dönüşür. Çocuğun 
ezgisel ve şarkısal dili, müziksel dilinin yani müzikçesinin gelişmesinin yanı sıra, özellikle sözel anadilinin 
oluşup gelişmesinde etkin ve belirleyici rol oynar. Çocuklar sözleri kolayca ritimleyerek, ezgilileştirerek, 
sayışmalaştırır, tekerlemeleştirir, şarkılaştırır. Çocuğun şarkı dili sayışma, tekerleme ve şarkılarla gelişir. Bu 
bakımdan çocukların eğitiminde sözleri ezgisel konuşmanın ya da müziksel söylemenin ve şarkılaştırmanın 
can alıcı bir yeri vardır. Çocukların yaşamına ve eğitimine ilişkin sayışma, tekerleme ve şarkılaştırma 
biçimlerinin ve dağarcığının yeni örnekler ve yeni ürünlerle sürekli çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi ve 
geliştirilmesi gerekir. Müzik, çocuğun varlık yapısı ve niteliği ile davranışsal boyut,  kapsam ve içeriklerinin 
ayrılmaz bir öğesidir.” 

Uçan, bir başka makalesinde (Uçan, Temmuz 2006), Atatürk’ün, ulusal müzik verimlerimizin toplanıp 
işlenmesi yönündeki direktifine dair önemli bir saptama yapmaktadır: “…Türk Ulusu; köylüsü, kasabalısı ve 
kentlisiyle bir bütündür. Buna göre Türk Ulusu’nun müziği de; köylü musikisi, kasabalı musikisi ve kentli 
musikisiyle bir bütün olmak durumundadır. Atatürk; Türk Ulusu’nu tek bir katmana indirgemediği gibi Türk 
Ulusu’nun müziğini de tek bir türe veya herhangi bir türe indirgemezdi, böyle bir indirgeyici yaklaşımdan 
dikkatle ve özenle kaçınırdı. “ İlk başta; gayet doğal gelen 2006 yılının Temmuz ayında yapılmış bu 
saptama, deyim yerindeyse “aynı gemide yolculuk yapan” Türk Müzik Eğitimi camiasında süregelen yersiz 
ve gereksiz kutuplaşmalar, kamplaşmalar gözönüne alındığında büyük bir anlam ve önem arzetmektedir. 
Çünkü; ne yazık ki GEMİNİN ROTASI ÇOK AÇIK BİÇİMDE BELLİ OLMASINA KARŞIN; “Türkiye 
Cumhuriyeti Müzik Eğitimi Gemisi”nin dümenini ele alıp onu varolan rotasıyla hiç ilgisi olmayan açık 
denizlere sürüklemek isteyen ve bu yönde çaba harcayan “müzik alanındaki dahili bedhahlar”ın ve onlara 
göz yumarak bu “tarihsel suç”a ortak olanların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.    

Çocuk Müziği ile ilgili Görüşler İçeren Bazı Eski ve Yeni Örnek Çalışmalar 

Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Şubesi Öğretmeni Fuad Koray, 1948 yılında, “Çocuğa ve Söze Göre 
Müzik” isimli kitabının birinci bölümünde (Koray, 1948); “…memleketimizde büsbütün kendi haline terk 
edilmiş olan çocuk müziğinin karmakarışıklığı içinde doğru yolu bulabilmeleri, çocuklarımıza güzel ve 
kusursuz şarkılar seçebilmeleri ve yapabilmeleri için ilgililere, imkânların müsaadesi nisbetinde, müsbet 
ölçüler vermek amacı ile bu konuyu ele almış bulunuyorum…” şeklinde yazmaktadır. Koray, aynı kitabın 
49. sayfasında da dönemin milli eğitim bakanına hitaben, şöyle bir mektup yazmış:  

“… S. Milli Eğitim Bakanımızın dikkatine: Eğer gözden geçirmek zahmetinde bulunursanız, 
göreceksiniz ki bu küçük eser, büyük bir eğitim ve kültür davasını ele almış, bütün acılığı ve açıklığıyla onu 
ortaya dökmüştür. 

Siz de bilirsiniz ki, insani ve milli yüceliklerin anakaynağı yüksek seciye ve asil duygulardır; bu yüksek 
seciye ve asil duyguları en başta müzik yaratır.  

Şu halde müzik için, bir millet medeniyetinin yaslanacağı yüksek seciye ve duyguların yaratıcısı 
olduğundan, aynı zamanda medeniyetlerin ölçüsüdür de diyebiliriz. 

Bir milletin müzik veriminin tohumu, ancak körpe ve genç ruhları arasına serpilebilir.  
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Eğer bu tohum vaktinde, iyi cinsten ve bol olarak serpilmemişse, ileriki verimi de dejenere ve o millet 
için çok umut kırıcı olur.  

Bu itibarla, bu milli davamızın da bir an önce ele alınması ve büyük bir titizlikle kökten düzenlenmesi 
gerektiği kanaatindeyim.  

Halen bizde okul müziği adı verilen, ve bugüne kadar sahipsiz kalması yüzünden azmanlaşmış ve 
vahşileşmiş olan çığırtkan makineyi zaptu rapta koyabilecek mevkide bulunduğunuz için bu satırları da size 
ithaf ediyorum, Sayın Bakanım. “  

Okul müzik eğitimi, çocuk müzik eğitimi ile ilgili günümüzden iki önemli yaklaşımı da bildiri 
aracılığıyla paylaşmakta yarar bulunmaktadır. Muammer Sun (Sun, 1984):  

“Çocuklar şarkı söyler; Amerika’da, Almanya’da, Çin’de, kendi şarkılarını...Biz söyletmemişiz 
türkülerimizi. Müzik dersi koymuşuz, sokmamışız okullara halk türkülerimizi; “müzik”ten saymamışız.  
Milyonlarca çocuk var, genç var okullarda; ne söyler bunlar ne dinler, aktarma, öykünme, yoz müziklerden 
başka?... Açın müzik kitaplarını ansıyın size belletilenleri; sayıp bakın kaçı aktarma, kaçı öykünme...Kaç 
Türkü var üç kişi bir olup söyleyebileceğiniz?...  Niçin böyle? “ 

Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Mehmet Özbek (Özbek, 1990):  

“...Türk Halk Müziği’nin okullarda eğitim müziği olarak kullanılmaması sonucu, seçkin ve anlamlı yurt 
türkülerini bir ağızdan söyleyen bir gençlik yetiştirilememiştir.  

Eğitimde kullanılan hemen çoğu yabancı şarkılardan, aktarma ezgilerden oluşan okul şarkıları repertuarı 
ise okul çağında benimsenmediği gibi öğrenilen birkaçı ise bir müddet sonra unutulup gitmektedir. “şeklinde, 
konuyla ilgili yakınmalarını ifade etmektedirler.   

İlhan Baran (Baran, 1984):  

“Türkiye’de yazılı çocuk edebiyatının yüz yıla yakın bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Buna karşılık 
çocuk müziği dalındaki yaratılar ise oldukça yenidir. Cumhuriyet dönemimizin büyük bir kısmı, Batı’dan 
aktarılan ezgilere Türkçe sözler yamanması ya da majör ve minör dizileri içinde kişiliksiz ezgilerin 
üretilmesi şeklinde geçiştirilmiştir. Bu yolların, ulusal kültürün oluşmasında en iyi yollar olmadığını bugün 
açıklıkla biliyoruz. Sonuçta, bestecilerimizin, Anadolu halk ezgilerinin devamı olan üslûp çalışmalarına 
yakın geçmişte rastlamağa başlıyoruz. Bugün için yeni bir Türk Çocuk Müziği türü doğma yoluna girmiştir 
denebilir. Elimizdeki özgün çalışmalara örnek olarak Muammer Sun, Yalçın Tura, Cenan Akın ve Kemal 
Sünder’in değerli yaratılarını belirtmek yerinde olacaktır sanıyorum.  

Çocuk ezgilerimizde özgün bir Anadolu karakteri yaratmanın ne gibi bir gereği olabilir diye düşünenler 
çıkacaktır… Şayet kültür sorununu bir bütün olarak ele alacaksak, özgün çocuk müziğimizin bizi daha sonra 
özgün çağdaş müziğimize bağlayacağını hesaplamamız gerekir. Diğer bir deyişle,  piramidin taban ve tavanı 
arasında belli bir üslûp yakınlığı ve akrabalık doğmuş olacaktır. Böyle bir dengenin, başarılı yapıtlarla ortaya 
konması, yeni müzik ekolümüzün oluştuğu anlamını taşıyacaktır…” şeklinde yazarken; Onur Akdoğu 
(Akdoğu, 1987), Makamsal Okul Şarkıları adlı kitabında:  

“Bugünün gençlerine; gerek okulda, gerek günlük yaşamlarında benimsetilen müzik zevki ve beğenisi, 
gelecekteki toplumumuzun müzik beğenisini de oluşturacaktır. Bu açıdan bakıldığında, okul müzik 
eğitiminin önemi, daha da artmaktadır.  

Oysa; ülkemizde elli yıldır uygulanan çarpık okul müzik eğitiminin toplumumuzda oluşturduğu ezgisel 
kaos, bugün yadsıyamadığımız bir gerçektir. Bunun dışında; gerek Türk müziğinde gerek Batı müziğinde 
varolan; bağnaz, dediğim dedik ve bilim dışı yaklaşım, ülkemizdeki müziksel kargaşanın bir başka nedenidir. 
“ sözleriyle, duygu ve düşüncelerini ifade ediyor.  
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Tören Müziklerindeki Seçenek Eksikliğinin Çocukların Zihninde Yarattığı Karmaşa  

Yıllardır; aklım elverdiğince, bireysel olarak, bilimsel verilerden yola çıkarak analiz etmeye çalıştığım 
Türkiye’deki “müziksel karmaşa”nın en önemli unsurlarından biri olarak; geniş kitlelerin katıldığı çeşitli 
törenlerde kullanılan kalıplaşmış bazı müzik yapıtlarının da özümüzle çeliştiğini ve bunun bireysel-toplumsal 
anlamda yaratmış olduğu, bilinçaltında süregelen bir tür yabancılaşmayı gözlemekteyim. Sözünü ettiğim 
tören müzikleri, düğün marşı, cenaze marşı ve doğum günü şarkısıdır. Bu yapıtların “müzikalitesi” hakkında 
söz söylemek haddime bile düşmez. Bu konuda asıl vurgulamak istediğim husus, istendiğinde kullanılmak 
üzere bu yapıtlara alternatif olarak Türkiye’ye ait müzik yapıtlarının da oluşturulması ve 
yaygınlaştırılabilmesinin gerekliliğidir. 1996 yılında vefat eden Geleneksel Türk Sanat Müziği’nin en büyük 
ustalarından Bekir Sıtkı Sezgin’in cenazesinde, Türkiye’nin en etkin Türk Müziği Devlet Konservatuarı olan 
ve 2006 yılında da 30. kuruluş yılını kutlamakta olan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı’nın ses eğitimi bölümü başkanı Yrd. Doç. Cengiz Ünal’ın Segâh cenaze marşı çalınmıştır. 
Müzik toplumu olmayı başarabilmiş; insanların asgari görgü kurallarını yaşamlarının doğal bir parçası haline 
getirebildiği “medeni” olma yolunda önemli ölçüde yol kat edebilmiş bir ülkede; “böyle bir ilk”, günlerce ve 
de etkin biçimde kitle iletişim araçlarının gündeminde yer alırdı. Oysa, tamamen Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çok nitelikli bir müzik akademisyenine ait olan bu müzik eseri bir yana; Türk Müziği’nin gelmiş geçmiş en 
büyük ustalarından sayılan Bekir Sıtkı Sezgin’in ölüm haberine dahi; porno yıldızlarını aratmayan şarkıcı vb. 
şahısların “başağrısı”na verilen düzeyde dahi haber olarak yer verilmemesi gibi durumlar da, kanımca 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün öngördüğü ve Türk Halkı’nın on yıllardır hak ettiği kaliteli ve nitelikli 
toplumsal yaşama kavuşabilmesinin önünde ciddi bir engel teşkil edecektir. Bu düşüncemi, yalnızca bir 
müzik eğitimcisi olarak değil; aynı zamanda gazetecilik ve halkla ilişkiler alanında da doktora düzeyinde 
eğitimi bulunan bir iletişimci sıfatıyla altını çizerek paylaşmak istiyorum.   

Çocuklar İçin Yaratılan Müzik Yapıtları  

Bu konuda ilk akla gelen yapıt türü kuşkusuz ninnilerdir. Ninniler ile ilgili olarak CNN Türk kanalında 
2006 yılı anneler günü öncesinde (12 Mayıs) katılmış olduğum bir program (Yeni Gün) için hazırladığım 
bazı bilgileri, bildirim aracılığıyla da paylaşmak isterim:  

Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi’ne göre (Öztuna, 1990) kelime, dilimize İtalyancadan girmiştir. 
Prof. Dr. Ali Uçan’a göre; kelimenin aslı “nenni”dir. Türkçe karşılık olarak da beşik müziği, uyku müziği ve 
kucak müziği ifadeleri kullanılmaktadır. Batı’da Schubert, Brahms ve Chopin başta olmak üzere; birçok 
besteci bu türde yapıtlar vermiştir. Türk annelerinin de, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmış 
sayısız ninnisi vardır. Yine son dönemde, “ninni” konusunda gerçekleştirilen önemli bir akademik çalışma 
olarak,  İstanbul Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Adem Sevinç’in hazırlayıp sunduğu “Ninniden Ağıta” başlıklı etkinlik önem arz etmektedir. Prof. Dr. Ali 
Uçan’ın Temmuz 2006 tarihinde yazmış olduğu makalede Mustafa Kemal Atatürk’ün “ninni” konusundaki 
bir yaklaşımına şu şekilde yer verilmektedir: 

“Atatürk 1914 yılında yazıp 1918 yılında yayımladığı Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı kitabında, 
askeri-sivil eğitimdeki eksiklerimizi ve yetersizliklerimizi irdelerken kitabın bir yerinde annelerin 
çocuklarına daha beşikte iken söyleyecekleri ninnilerin kültürel eğitimsel değeri üzerinde önemle durur ve bu 
konuda şöyle der: “Bulgar ulusu okuldaki çocuğunu Edirne bizimdir şarkısı ile büyütüyor. (…) Ey Osmanlı 
ordusunun anası olan ulus! Bulgar, Sırp, Rum[Yunan], Romen uluslarını ve bunların çocuklarını 
yetiştirmedeki amaçlarını göz önüne getiriniz! Açık alınlı Türk Kadını! Bugünkü subayların komutasına 
verdiğin çocuklarına beşiklerinde iken ninniler yaktın mı? Bu ninnilerinle onlarda bir karakter yarattın mı? “ 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu yaklaşımına esas teşkil eden endişelerinde ne denli haklı olduğunu; 1964 
yılında ABD’de basılmış olan bir kitabı incelediğimizde çok daha net bir şekilde görebiliyoruz: 
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Resim 3  -  1964 yılında ABD’de basılan kitabın kapağında, elinde gitarıyla çizilmiş olan şahsın, çizmesinin ucuyla bastığı yer, 
Türkiye Cumhuriyeti!!! (Berkley Books, 1964)  ve kitapta yer alan 140 ülke arasında Türkiye yok!! 

 

 İlk akla gelen yapıt türü, ninniler olmakla birlikte; günümüzde, özellikle son yıllarda, anne adaylarının 
doğum öncesinde nitelikli müzik dinlemesinin de yararlı olacağı yönünde görüşler belirginlik kazanmış 
bulunmakta ve bu duruma bağlı olarak müzik üretimleri de gerçekleştirilmektedir. Genel bir sınıflandırma 
yapacak olursak; okul müzik eğitiminde kullanılan müzikleri,   “Tekerlemeler ve Saymacalar”, “Ninniler 
ve Türküler”, “Aktarma Şarkılar”, “Öykünme Şarkılar”, “Türk Okul Şarkıları” ve “sözsüz müzik 
parçaları” başlıkları altında sınıflandırmak mümkündür (Özgül, 2000). Aslında, dikkatli bir inceleme 
yapıldığında, çocuklar için de her duruma, her zaman dilimine, her ruh haline uygun müzik üretimi 
yapılabileceği çok açıktır. Dolayısıyla; herhangi bir toplumda üretilecek olan çocuk şarkılarının da o 
toplumun kültürel, sosyal, ekonomik vb. koşullarından kopuk, uzak olmaması büyük önem taşımaktadır. 
Aksi takdirde; ülkemizde de çok rahat gözlenebildiği üzere, toplumun ortak bir şarkı dağarcığı hiçbir zaman 
oluşamayacak; bu durum, toplumsal yaşam kalitesi düzeyinin düşük kalmasında başlıca etken olacaktır. 
Burada; nitelikli müzik yapıtlarını,  nitelikli bir şekilde seslendirmekten söz ediyorum. Eğer amaç, yalnızca 
“gürültü” olarak nitelenebilecek şekilde “BİRLİKTE BAĞIRMAK” ise, o konudaki BAŞARI! mızın 
tartışılmazlığı apaçık ortadadır. Bugün ilköğretim okullarımıza kadar inmiş bulunan şiddetin ardında da en 
önemli neden olarak, bu çocuklarımıza, ilköğretim öncesi dönemde, ruh sağlıkları için en önemli besin 
kaynağı olan “nitelikli müzik” birikiminin sağlanmayışı rahatlıkla iddia edilebilir. Üstüne üstlük günümüz 
kitle iletişim araçlarında, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında; neredeyse her yerde ve her zamanda, küçük 
büyük herkesin, iradesi dışında dinlemek zorunda bırakıldığı niteliksiz müzik yapıtları da çoğu bireyde 
rastlanabilen “nitelikli müzik zevki altyapısı eksikliği” ile birleşince; bireysel ve toplumsal ruh sağlığında 
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ciddi bozulmalar baş göstermekte bu da sonuç olarak “toplumsal yaşam kalitesi”nde onarılamaz hasarlara 
yol açabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 2004 yılındaki resmi açıklamasına göre 
(Nokta Dergisi, 19-25 Aralık 2004); ülkemizde yaklaşık 20 milyon ruh sağlığı sorunlu birey bulunmaktadır. 
Bu sayının yaklaşık yedi milyonu acil tedavi gerektirmektedir ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bu 
noktada; “MÜZİK RUHUN GIDASIDIR” ya da “BİR MİLLETİ TUTSAK ETMEK İSTERSENİZ 
MÜZİĞİNİ ÇÜRÜTÜN” gibi yaklaşımlar, ülkemiz için, her zaman olduğundan daha büyük bir anlam ifade 
etmektedir.     

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

Sonuçlar       

1) “Toplumsal müzik bilinci”nin geliştirilmesi, bir toplum için yaşamsal bir önem arzetmektedir. 
“Toplumsal müzik bilinci” kavramı ile; bir toplumda yer alan bireylerin ve bu bireylerden oluşan tüm 
toplumsal grupların “müzik okur-yazarı” olabilmesi; nesilden nesile dejenere olmadan aktarılabilen “ortak 
bir şarkı dağarı”nın bulunabilmesi kastedilmektedir.  

2)  “Toplumsal müzik bilinci” gelişmiş bir toplum; “müzik toplumu” olarak da adlandırılabilir.  

3) Mustafa Kemal Atatürk; henüz 1924 yılında, Musiki Muallim Mektebi’nin kurulması direktifini 
verirken, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekte, en kısa sürede “müzik toplumu”na dönüşebilmesi idealini 
ortaya koymuş, “daima uygar” bir toplum olabilmenin temel koşullarından biri olarak “müzik ve müzik 
eğitimi”ni vurgulamıştır. 

4) Aradan geçen onlarca yılın sonunda, varılan noktada, ne yazık ki müzik ve müzik eğitimi alanlarında 
samimi çaba harcayanlardan çok; kitle iletişim araçlarının bazı ehliyetsiz ellerde yanlış kullanımının da 
etkisiyle Türk toplumunun öz değerleriyle bağdaşmayan, Türk Dili’ni de sabote etmek için âdeta özel çaba 
harcayan “star”lar “NE YAPALIM EKMEK PARASI; HALK BÖYLE İSTİYOR” gibi uydurma 
gerekçelerle Türk Halkı’nın zihnine âdeta silah zoruyla işlenmeye çalışılmıştır. Ülkemizde süregelen bu 
durumu; Fazıl Say çok güzel ifade etmektedir (Say, 1999) :     

“Aslında gelişkin ülkelerde bile düzeysiz pop egemendir. Çünkü her yerde satış başta gelir. Şu farkla ki 
satış yani {money} dedikleri tavanlara sıçrarken klâsik müzik biraz olsun gözetilir. Bizde ise soylu duygular 
gerçeğinin dile getirilmesi pek görülmüş değildir. 

Açık konuşalım, bir ülkede her önüne gelene sanatçı denirse sanatsal norm mu kalır?...... Sanat ile 
yığınları hedefleyen eğlence arasında sınır tanınmazsa ve bu ikisi aynı kefeye konarak unvanlar dağıtılıp arlı 
ile arsız, hırlı ile hırsız eşitlenmeye kalkılırsa; kültürün de müziğin de köküne kibrit suyu dökülmüş 
demektir.” 

5) Süregelen “müziksel yozlaşma” karşısında, zihinsel olarak en savunmasız kesim çocuklardır.  

6) İlköğretim öncesi dönemde ve ilköğretim çağında “müzik zevki ve bilinci” geliştirilmemiş 
çocukların gelecek yaşantılarında “medeni” birer birey olmalarını beklemek ancak “hayalcilik” olarak 
adlandırılabilir.  
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7) “Türk çocuklarının nitelikli müzik eğitimi alabilmeleri” ( Seçilen birkaç çocuğun göstermelik olarak 
yurtdışına gönderilmesinden değil; ÜLKENİN TÜM ÇOCUKLARININ TOPYEKÜN NİTELİKLİ MÜZİK 
EĞİTİMİ ALABİLMESİNDEN SÖZ EDİYORUM… ) nden sorumlu olup da bu sorumluluklarını bilerek ya da 
bilmeyerek yerine getirmeyen, bunun için çaba harcamayan tüm kişi ve kurumlar, her şeyden önce 
ATATÜRK DEVRİMLERİ’ne ciddi anlamda ihanet etmiş bulunmaktadırlar.  

8) Mustafa Kemal Atatürk; “Türkçe”nin de bugün ülkemizde düşürülmeye çalışıldığı durumu sezmiş, 
hatta mirasından önemli bir bölümü de “Türkçe”miz bugün düştüğü durumlara düşmesin diye; Türk Dili ile 
ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere bırakmıştır. Kuşkusuz; Atatürk’ün, gerek Türk Müzik Eğitimi’ne 
gerekse Türk Dili’ne yönelik öngörü ve vasiyetlerinden yola çıkılarak; disiplinlerarası bir yaklaşımla, 
Türkçenin nitelikli bir “Türk Okul Müziği Dağarı” ile desteklenmesinin gerekliliği  sonucuna da varılabilir. 

9) “…Yanlış prozodi( ses-söz uyumu) li reklam müziklerinin çocukların dil gelişimine olumlu bir katkısı 
olduğu söylenemez. Bu nedenle, televizyonda her gün yayımlanan reklamlardaki müziklerin prozodi 
açısından doğruluğu, izleyen kesimi, özellikle de çocukları etkilemesi bakımından önem kazanmaktadır…”  
(Atlıoğlu, 1994).  

 “…Bu araştırma sonucunda, incelenen reklam müziklerinin %76,3’ünün prozodilerinin çok bozuk 
olduğu ortaya çıkmıştır…”  (Çuhadar, 1986) 

10) Bilinçli ve bilinçsiz tüm yozlaşmalara karşın; olumlu gelişmeler de gerçekleşmektedir; bizzat bu 
bildirinin böylesine anlamlı bir sempozyumda sunulma imkânının olması dahi bir umut ışığı olarak 
nitelenebilir. Şartlar ne denli güç olsa da konuya iyimser ve de cesaretle yaklaşmak, başarma enerjisini 
arttıracaktır ki BUNU YAPABİLMEK İÇİN MUHTAÇ OLDUĞUMUZ KUDRET, 
DAMARLARIMIZDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR… 

11) Başlıca olumlu durum ve tutum örnekleri olarak; çocuklar için bıkıp usanmadan nitelikli Türk Okul 
Müziği yapıtları üreten değerli bestecilerimizin, söz yazarlarının çabaları; bu konuda üretilen tez vb. 
akademik çalışmalar; 25 yılı aşkın bir süredir yüzlerce çocuğun nitelikli müzik eğitimi alabilmesinde etkin 
rol oynayan TRT çocuk korolarının faaliyeti; TRT, Devlet Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Gazi Üniversitesi gibi 
kurumların çocuk şarkıları beste yarışmaları açarak bestecilerimizi bu alanda nitelikli eserler vermeye teşvik 
edişi vurgulanabilir.  

Öneriler  

1) Öncelikle; yetersiz seviyede bulunan “Türk Okul Müziği Dağarı”nın geliştirilmesi yönünde, bu 
konuda istekli ve yatkın olan herkesin, bestecilik teknik bilgilerini de edinerek; yarınlara ertelemeden 
ellerinden geldiğince, yeni okul şarkıları üretmeleri ve bu şarkılarını seslendirecek küçük, büyük korolar 
oluşturmaları gerektiği düşüncesindeyim. Bu önerimi; bizzat uygulamış ve yüksek lisans tezimi 
“İlköğretimde, Konu Başlıklarına Göre Bir Okul Şarkıları Kitabı Denemesi” adı ile oluşturmuş 
bulunmaktayım (Özeren, 2001). Kendi tezimin yanı sıra; Selen Ergöz’e ait “Türk Müziği’nde Çocuk 
Şarkıları” isimli sanatta yeterlik tezini de (Ergöz, 2003) yeni çocuk şarkıları içeren örnekler olarak 
vurgulamak isterim.  

2) Mevcut “Türk Okul Müziği Dağarı”nı bilimsel ve işlevsel bir şekilde tespit eden çalışmaların 
arttırılması; konuya önemli ölçüde ivme kazandırabilecektir. Konuyla ilgili önemli bir çalışma; yakın 
geçmişte, Gazi Üniversitesi’nde, Yrd. Doç. Dr. Turan Sağer tarafından doktora tezi olarak 
gerçekleştirilmiştir (Hürriyet Gazetesi, 21.03.2004). Teze göre, çocuk şarkıları da sosyolojik yapıya bağlı 
olarak değişim göstermektedir: 
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Resim 4. Çocuk Şarkılarını inceleyen doktora tezinin yer aldığı gazete haberi  

3) TRT, çeşitli bakanlıklar vb. resmi kurumların yanı sıra; özel sektörde yer alan kurumlar da nitelikli 
çocuk şarkılarının üretimini arttırabilecek yarışmalar düzenleme konusunda özendirilmelidir.  

4) “Yetişkin eğitimi” yaklaşımıyla; öncelikle, çocuklara her an iyi ya da kötü örnek teşkil edebilen anne-
babalara, öğretmenlere, doğru rol modelleri olabilmeleri yönünde gerekli bilinç kazandırılabilmelidir. Aksi 
takdirde; çocuklarımızın zihninde, kendilerine verilen tüm öğütler (kitle iletişim araçlarında sıkça 
karşılaştıkları yanlış rol modellerinin de etkisiyle…) büyük ölçüde anlamını yitirecek, bu durum da zaman 
içinde, toplumda giderek artan bir davranış kirliliği sorununu beraberinde getirecektir.   

5)  Özür dilemek; teşekkür etmek; bir şey isterken “lütfen” demek, bir insana çiçek vermek kadar güzel 
duygular uyandıran, âdeta “sihirli” ifadeler olmasına karşın, günlük yaşamda genellikle “emir cümleleri” 
kurulmakta; bu da, bireylerin, giderek “lütfen”, “teşekkür ederim”, “özür dilerim” gibi öncelikli “medeniyet 
ifadeleri”nden  uzaklaşmaları, kabalaşmaları; her türlü kabalığı marifet olarak algılamaları; toplumun 
topyekun kabalaşması; sokakların yürünemez, apartmanların yaşanmaz, işyerlerinin çalışılamaz hale 
gelmesi; kısacası, “medeni iletişim olgusu”nun neredeyse sıfırlanması sonucunu beraberinde getirmektedir. 
Bu nedenle; nitelikli çocuk şarkısı besteleme amacıyla yola çıkan kişilerin; öncelikle çocuklarımızın temel 
görgü kurallarını bilinçaltlarına etkin biçimde yerleştirebilecek müzik yapıtları üretmeleri, bu yapıtları 
üretirken Türkçe konusunda da gereğince özenli olmaları; gelecekte çocuklarımızın “medeni yetişkinler” ve 
ülkemizin de Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü düzeyde “medeni bir ülke” olabilmesi yönünde çok 
büyük katkı sağlamış olacaklardır.  

6)  “Bilimsel, kültürel ve sanatsal” anlamda bir tür kurtuluş savaşı yaşadığımız bu günlerde; çocuklar 
için yaratılacak nitelikli müzik yapıtlarının, toplumsal yaşam kalitesinin artışına sağlayabileceği önemli 
katkılar konusunda yalnızca müzik uzmanlarının, müzik eğitimcilerinin değil; tüm kişi ve kurumların 



 598

bilinçlendirilmesi; “okul şarkıları”nın hafife alınmasına, hatta küçümsenmesine bir son verilebilmesi 
açısından da büyük önem arz etmektedir.   

Sözlerimi; daha önce çeşitli bilimsel toplantılarda sunmuş olduğum; konuyla ilgili pek çok şeyi 
özetleyen,  bir âşıklar bayramında verilen bir ayak üzerine çok severek yaptığım küçük bir ezgi denemesi ile 
(Halıcı, 1981) ve de saygı, sevgi, hoşgörü, çağdaş eğitimin nitelikli müzik ile buluştuğu günlere hep birlikte 
erişebilmek umudu ile sonlandırmak istiyorum:  

 
                                                                                                         Ezgi: Alp ÖZEREN 

 

 
 

Bildirime gösterilen ilgiye; sempozyum için emek harcayan tüm kişi ve kurumlara çok teşekkür ederim.  
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ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE 

ÇOCUKLAR İÇİN YARATILAN MÜZİK TÜRLERİNDEN 
NİNNİ’NİN YERİ VE ÖNEMİ 

 
 

Öğr. Gör. Adnan TÖNEL 
Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi 

  

Okuma kültürü edindirmenin, düşünen - duyarlı birey yetiştirmenin temeli acaba nerelere uzanıyor? 
Annenin müzik kültürünü, daha bebekken kulağımıza tohumlamasıyla başlıyor dersek hiç de yanılmamış 
olduğumuzu görürüz. Sözlü kültürümüzde yüzyıllardır söylenegelen ninni örnekleri, tematik olarak işlediği 
konular ve paralelinde ortaya çıkan ezgiler, çocuğun rahatlamasını ve gelişmesini sağlayacak bir tondadır. 
Kaldı ki bu durum çocukta fiziki ve zihni gelişim açısından büyük önem taşır. Bu ninnilerden yoksun 
yetişmiş bireylerin okuma kültüründen, düşünen - duyarlı birey olma ayrıcalıklarından payını alamadığını 
söyleyebilir miyiz? Konuyla ilgili yaptığım araştırmalar bunun doğruluğunu gösteriyor. Yanı sıra, çocuk ve 
gençlik edebiyatı alanında üretilmiş ve üretilecek yapıtların sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen sorunlara 
çözüm önerilerine de katkı sağlayabileceği düşüncesiyle, ninnilerin özelliklerinin, terapi etkilerinin ve 
bireylerin gelişim süreçlerindeki psikolojik yapılarını da olumlu etkileyeceğinin de iyi bilinmesi gerekir. 

ÖNSÖZ 

“Kişilerin duygu ve düşünce gelişimini sağlayan en etkili süreç, erken çocukluk evresinden başlayarak 
kurulan kitap-çocuk etkileşimidir.” Sempozyumun amacını tanımlarken kullanılan bu cümle çok doğru bir 
saptama. Öte yandan, günümüzde okuma kültürü edindirmenin, düşünen - duyarlı birey yetiştirmenin 
temelinin neden daha da gerilere, annenin hamilelik dönemine kadar çekildiğine bakmalıyız. 

Artık, tedavi edici uygulamalardan çok ‘koruyucu tıp’ uygulamaları önem kazanmış durumda. Yani 
önemli olan; hastalıklar oluşmadan gereken tedbirleri alabilmek ve sağlığı koruyabilmek. Bu süreç, görsel ve 
işitsel uyaranlarla, çocuklara daha anne karnındayken verilen değişkenlerle; bilişsel, duyuşsal, toplumsal ve 
kişilik gelişimi açısından yeni yaşantılar edinme olanakları yaratmaktadır. Biz ise bu süreçteki işitsel 
uyaranlardan biri olan, ninnileri değerlendireceğiz. Yanı sıra, 0-5 yaş arası çocukların kulaklarında çınlayan 
ninniler; çocuk ve gençlik edebiyatına katkı sağlayabilecek,  önemli bir araçtır diye düşünmeliyiz. 

DUYUSALLIK 

Anne karnındaki bir çocuğun, dış dünyadaki olaylara ve durumlara karşı duyarsız olduğunu mu 
sanıyorsunuz? Annesinin sesini duyduğu ilk andan itibaren, yani daha annenin hamileliğin ilk aylarında, bu 
sesin rahatlığı veya gerginliği, yumuşaklığı veya tizliği, çocuğun kişiliğinin oluşmasında önemli bir rol 
oynamaya başlar. Bu sesler, çocuğun hayata bakışını, arkadaşlık ilişkilerini, yaşamayı, insanları ve dünyayı 
sevmesini ya da sevmemesini, daha anne karnındayken belirlemektedir.  

Bu dönemde annenin ninnileriyle, nağmelere karşı duyarlı hale gelen çocuk, sonrasında müziğe karşı bir 
yatkınlığı da kendisinde bulacaktır. Nitekim 5 aylık fetus 5 duyunun, duymak ve dokunmak olmak üzere 
ikisine sahip olur. Küçücük kafasında her dakika 50.000 yeni hücre oluşmaktadır. Beyin öyle hızlı 
gelişmektedir ki 6. ayda hızla büyüyen beyin kabuğu, kafatasına sığmak için kıvrımlar oluşturmaya başlar. 
Yaşamın ilk aylarında oluşan bu bağlantılar bebeğe dışarıdan gelen uyaranlarla güçlendirilmekte ve kalıcı 
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hale getirilmektedir. Bu uyaranları verenler de çoğunlukla bebeğin anne baba ve yakın çevresi ile bakımında 
yardımcı olan kişilerdir. Görme ve konuşma yeteneğini oluşturan beyin sistemleri ise ilk 8 ayda 
şekillenmektedir. 10 -18 ay arasında ise bebeğin duyguları gelişmektedir. İstatistiklere göre 18 - 20 aylık bir 
bebek, her gün 10' dan fazla yeni kelime öğrenmektedir. Uykuda olduğu süre çıkarılırsa bu her 90 dakika da 
bir kelimeye denk gelmektedir.  Duygular uzun vadeli bellek ile yakından ilişkilidir. İşte bu dönemin sağlıklı 
aşılabilmesi için söz edilen çevresel uyaranların en başında anneler gelmektedir. Yazının girizgâhında bu 
bilgiyi aktarmakta fayda görüyorum; çünkü çocuğun eğitimini annenin hamilelik dönemine kadar 
götürdüğümüzde, ninninin duyuşsal ve bilişsel etkilerini de daha rahat değerlendirebileceğiz.   

DOĞUM 

Her bebek düşünme, görme, duygu gibi beyin fonksiyonlarından sorumlu yaklaşık 100 milyar sinir 
hücresi ile doğar. Hayatın ilerleyen dönemlerinde ise bu doğuştan gelen 100 milyar sinir hücresinin üzerine 
yenileri üretilmemektedir. Çocuk dünyaya geldiğinde, ilk karşılaştığı şeylerden birisi de seslerdir. İnsan 
beynindeki bir nokta, seslerle ilgilidir. Temporal Lob denilen ve beyinin tabanında yer alan bu bölge duyma 
ve sese karşı duyarlılığın ve sesin niteliğine karşı yargısını, bu merkezdeki özellikler sayesinde 
yapabilmektedir. Bebekler bu merkez etkisiyle, sese karşı duyarlılığa daha anne karnında iken başlarlar. İşte 
bu nedenlerle, çocuğun gelişim sürecinde çocuklar için yaratılan müzik türlerinden ninni, “ilk doğal ve 
pedagojik ezgidir” dersek yanılmış olmayacağız. 

İLK EZGİ NİNNİ 
Dandini dandini dastana 
Danalar girmiş bostana 
Kov bostancı danayı 
Yemesin lahanayı.. 

Ninni, çocukları uyutmak, ağlamasını durdurmak, sevmek gibi sebeplerle söylenen ve bir ezgiye sahip, 
genellikle de manzum sözlerdir. “Ninni,  nenni” şekillerinde kullanılan kelimenin başka dillerden Türkçeye 
girdiği yönünde iddialar bulunsa da Muharrem Ergin, bu ifadenin çocuk dilinden gelme, tabiat taklidi ve 
Türkçe olduğunu belirtir. Kelimenin Anadolu ağızlarında da “küçük çocuk” (Muğla), “oyuncak bebek” 
(Isparta), “gözbebegi” (Malatya) anlamlarına gelecek şekilde yaygınlaşması dikkat çekicidir.  

Türkçede muhtelif kelimelerle karşılanan ninni için, Türkçenin en eski sözlüğü olan Divanü Lügati’t-
Türk’te “ balu balu ” tabiri kullanılmış ve “Kadınlar beşikte çocuğu uyutmak için söylerler”  açıklaması 
verilmiştir.  

Kısaca, “annenin bebekle bir çeşit diyaloğu” demek olan ninnilerde lirik bir anlatım vardır. Dizeler kısa 
cümlelerden ve yalın ifadelerden oluşur. Ninnilerde çocuk dünyasına uygun “anne dili”nin sıcaklığı 
hissedilir.  Bunun yanında her yörenin kendine özgü yöresel deyim ve kullanımlarına da ninnilerde rastlanır.  

Sözlü kültürde ortaya çıkan ninni örneklerinin günümüze kadar gelmesini sağlayan en önemli özellik, 
onların kendilerine özgü bir ezgiye sahip olmasıdır. Yüzyıllardır söylenegelen ninniler bu ezgi sayesinde 
hem unutulmamış hem de bu ezgi esas alınarak unutulan kelimelerin yerlerine de yenileri eklenmiştir. 
Ninnilerin bu ezgi yapısı, aynı zamanda annenin ya da ninniyi söyleyen kişilerin duygularını da en iyi şekilde 
ifade etmesini sağlamıştır.  

PSİKOSOSYALLEŞME 

Henüz dış dünya ile bilinçli bir iletişim kuramayan çocuğun beşiğinde dinlediği bu ezgiler, onun zihni 
ve psikolojik yapısını da olumlu etkilemektedir:  Duyduğu her sese çocuk kendince ve algılama gücüne göre 
anlamlar yükleyecek ve kendince bağlantılar kuracaktır. Tüm bu gelişme sürecinde bebeğin çevresi ve yaşam 
koşulları da önem arz etmektedir. Evdeki sıcak ilişkiler ve mutlu ortam, beyin gelişiminde olumlu rol 
oynayacak, bunun tersi olarak gergin ortam ise olumsuz bir rol oynayacaktır. “Kendi sesi kendi bedeni” gibi 
algıladığı annesi, onda istek ve sevinçle bedenini kullanmayı öğretir, annenin jest ve mimikleri ninni 
sırasında çocuğun bu duyumları algılamasına neden olur ve hareket eylemiyle bir bağlantı kurarak, ancak 
hareket vasıtasıyla herhangi bir ses elde edebileceğini öğrenir. Örneğin, ninni sırasında değişik el çırpma, 
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değişik yüz ifadelerini takınan annesinin bu süreçte değişik ezgiler çıkardığını fark eder ve bunu algılar. Yanı 
sıra, seslere karşı anne ve babanın duyarlılığı ve bu konuda yapmış oldukları faaliyetler çocuğun hemen 
dikkatini çekecektir. Annelerin, ninnileri söylerken efekt olarak katacağı, kuş sesleri, su sesi, gök gürültüsü, 
denizin dalga sesi, rüzgarın sesi, dağların sesi, kurtların, böceklerin çıkardıkları sesler ve bunun dışındaki 
bütün seslere karşı, aile fertlerindeki duyarlılık, çocuklarda kendini gösterecektir. Ninnilerle büyüyen çocuk 
zamanla kendi sesini ve sesin gücünü keşfederek kullanmaya başlar. Yanı sıra anlamsız seslere anlam 
yüklemeye ve bunu da çevresine karşı kullanır. Henüz konuşmayı bilmeyen bir bebek ağlama ya da 
gülmesindeki tını farkı ile ne istediğini rahatça anlatabilir. Çıkardığı değişik seslere ek olarak bedeninin tüm 
hareketleri ile de derdini ifade eder. Çocuğun, kelimeleri kullanmadan da iletişim kurabilen aklı, yeteneği bir 
kez daha ortaya çıkar. Sesin bebekler üzerindeki etkisini anlayabilmek için gözlemden de yararlanmak 
gerekir. Henüz 1 yaşındaki bebeğe, hafifçe kızsanız ve ses tonunuzu birazcık artırsanız, bebek bu durumdan 
hemen etkilenerek tepki gösterecektir. Kaş çatmaktan anlayan bebeğin, seslere karşı duyarsız kalması 
mümkün değildir. 

BİREYSEL GELİŞİM 

İnsan bir varlık olarak genelde toplum veya özelde grup içerisinde vardır. Aynı bağlamda, Aristoteles 
insanı “ Zoon Politikon ” yani toplumsal yaratık olarak tanımlamıştır. Çocuk doğal bir grup olan aile 
içerisinde doğar ve gelişmesinin bütün aşamalarını farklı gruplar içerisinde, anaokulu, okul sınıfları, çalışma 
ve spor takımları, daha sonra da çalışma ekibinde geçirir. Çocuk ilk doğduğu günden beri sürekli olarak 
psikososyal ve psikomotor gelişim süreci içerisindedir. Dil gelişimi de belli ölçüde doğumdan itibaren 
gelişmeye başlar. En ideal olanı çocuğun yaşına uygun konuşma becerisine kavuşması ve bu yönde herhangi 
bir gelişimsel bir sıkıntı oluşmamasıdır. Çocuğun zamanında konuşması, psikososyal gelişimin aşamalarının 
düzenli olması, çocuğun sosyal ilişkilerinin ve gelişiminin normal olması, zeka ve öğrenme kapasitesinin 
normal seviyeye gelmesi, ulaşması gereken gelişimsel dönemlere varması için gereklidir. Örneğin, 6 
yaşındaki bir çocuğun sözcük hazinesinde yaklaşık 13.000 kelime vardır. Ancak bu iyi bir çevresel etkileşim 
ve iyi beslenmeye bağlıdır. 

AİLE 

Aile, çocuğun maddi-manevi dünyasının şekillendiği en önemli kurumdur. Çocuk, duygusal gelişiminin 
köklerini ailedeki fertlerle yaptığı etkileşimde anlar. Çocuğun aile içindeki yaşantısı hem okuldaki hem de 
ileri yaşlardaki duygusal gelişiminin temelini oluşturur. Çocuğun doğup büyüdüğü, hayata hazırlandığı, iyi 
ve kötü istikametlerde şekillendiği yer ailedir. Çocuk psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar, çocuğun 
kişiliğinin temel özelliklerinin ilk beş yıl içinde, yani çocuk henüz ilkokula başlamadan önce oluştuğunu 
ortaya koymuştur. Yine araştırmalara göre, bu ilk beş yılda kazanılan özellikler, hayatın geri kalan kısmını 
da etkilemektedir. Aile atmosferi çocuklar için ilk insan ilişkileri modelini gördükleri yerdir. Aile değerleri 
çocukların seçimlerini etkiler. Anne-baba ya da çocuklar spor, müzik ya da bilime eğilimliyseler, bu ilgiler 
aile değerlerini oluşturur. Çocuklar ailenin değerlerine karşı tarafsız olamaz. Ailenin çocuğa olan 
duyarsızlığı, çocukların problemli insanlar olmasına zemin hazırlar. Aile, çocuğun kabiliyetlerinin keşif 
ortamıdır. Bundan dolayı ailede çocuğun her yönden gelişimine çalışıldığı gibi, müzik konusunda da 
eğitimine dikkat edilmelidir. Kısaca, müzik ve müziğe yakınlaşmada ninni, insan gelişimi için bir zemin 
hazırlar. Kişiliğinin oluşum döneminde ruhsal yönden dinlenmiş, yıpratılmamış bir ruh haliyle hayata 
başlayan çocuk, başarılı bir geleceğin temellerini atmış demektir. 

NİNNİLERİN ÖĞRENMEYE KATKISI 

Araştırmalar bebeğin doğumundan hemen sonraki erken dönemlerden başlamak üzere gördüğü ve 
duyduğu tüm olayların ileriki dönemlerde kendi görüş ve konuşma yetenekleri üzerinde derin bir etki 
bıraktığını ve şekillendirdiğini göstermektedir.  Öğrenme yeteneği,  3 - 10 yaşları arasında en üst seviyelere 
ulaşır ancak ömür boyu devam eder. İlk 10 yıl boyunca müzik, dil eğitimi ve diğer ömür boyu sürecek 
yetenekler öğrenilmektedir. Bu sürecin hemen başında annesinden işittiği ninniler işte bu sihirli kapının 
anahtarı olarak ortada durmaktadır. 

Ninniyi müzik formları içerisinde gördüğümüze göre, ninni için temel (basit) ifadelerin katılımı ile bir 
nevi şarkı söyleme yollu terapidir diyebiliriz. (İnsan sesi burada “aktif-üretici”, bir ses çıkarıcısı işlevindedir) 
Çocukluğun ilk dönemlerinde ninniden, masaldan ve sevgiden yoksunluk belirtileri gösteren çocukların, bu 
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anlamda dikkate alınması gerekmektedir. Bu çocuklar hayal gücünden de yoksundur, konuşmada beceriksiz, 
zayıf ifadeli ve oyun yeteneklerinde sınırlıdırlar. Elbette sözler de çok önemli yer tutmaktadır. Ninninin 
terapistik bir yöntem olarak endikasyonları (uygunlukları) doktorlardan psikologlardan oluşan heyet 
tarafından belirlenmek kaydıyla bir çözüm yolu olarak uygulanabilmektedir. 

Çocuksu kişiliğin ve optimal bireysel yaratıcılık imkanının en etkili anlamda yürütülebilmesi için en iyi 
şartlara sahip olan bir yatılı okul dahi, çocuğu izolasyona sürüklemektedir. Evdeki uygunsuz koşulları da göz 
ardı edemeyiz. Nedir bunlar? Şımartma veya fazla yüklenme, tutarsız eğitim ve kardeş sorunları sonucu 
oluşan yanlış eğitim gibi.   

Ninni de, anne ve çocuk, interaksiyon içerisindedir (İki veya daha fazla bireyin karşılıklı olarak bir 
eylemde bulunmaları ve etkileşim halinde olmaları). 

Çocuğunuza ninni söylediğinizde: Çocuklar ilişkilerinde duygusal olduklarından, bu sesle sevgiyi 
öğrenecektir. Bebeğinize gülümseyin, onunla konuşur gibi ona dokunarak ninni söyleyin. İhmal edilen 
bebeklerin beyinlerinin tüm bölgeleri gelişmesini tamamlayamazlar. Ayrıca özellikle ona dokunmakla 
beynindeki büyüme hormonu salgılanmasını arttırırsınız. Günde 3 kez on beşer dakikalık hafif masajlar 
yapın. Ninni söylerken cildinizin birbirinize temasını sağlayın.  

Siz ninninizi söylerken bebeğinizin çıkardığı seslere, yüz ifadelerine ve hareketlerine karşı duyarlı 
olun.  Bebekler kendilerini ifade etmek için kelimeleri kullanamazlar. Onların kendilerini ifade etme biçimi 
çıkardıkları sesler, yüz ifadeleri ve hareketleridir. Bunlara karşı duyarlı olup istedikleri yanıtları verdiğiniz 
takdirde size güvenleri artacaktır. Ağladığında rahatının kaçtığını, acıktığını anlayıp onu doyurun, 
güldüğünde oyun istediğini anlayıp onunla oynayın.  

Bebeğinizle konuşun, hikayeler okuyun, şarkılar söyleyin. Bebeğiniz söylediklerinizin anlamını 
bilmese bile bu konuşma ve dil öğrenme kapasitesini artıracaktır. Araştırmalara göre bebeğiyle sık sık 
konuşan annelerin bebekleri 2 yaşına geldiğinde, bebekleri ile seyrek konuşan annelerin bebeklerine oranla 
300 kelime daha fazla bilmektedirler. Okuma yetenekleri de gelişmektedir. Çocuğunuza resimli kitaplar 
okumanız ve ona resimlerde gördüklerini sormanız onun beyin gelişimine olumlu etki yapacaktır.  

NİNNİLERİN GELİŞİMSEL ETKİLERİ 
1-  Ninniler öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için  faydalıdır. 
2-  Çocuğun algılama yeteneğinin geliştirilmesinde faydalıdır. 
3-  Ninniler çocuğun konsantre olabilme yeteneğinin geliştirilmesinde yardımcıdırlar. 
4-  Ninniler hiperaktif çocukların dengelenmeleri için  önemli bir rol oynayabilirler. 
5- Ninniler çevresiyle iletişim zorluğu çeken çocukların olumlu ilişkiler kurabilmelerinde faydalı 

olabilecektir. 
6- Ninniler çocuğun başkaları ile daha iyi geçinmesini ve sosyal davranışlar geliştirebilmesini 

sağlayabilir. 
7-   Ninniler çocuğun çevresine adapte olabilmesini yardımcı olur (Daha ana kucağındayken, ninnilerin 

söylendiği yöne dönerek çocuklar bunu ispatlamışlardır). 
8-  Ninniler çocuğun rahatlamasını ve gerginlikten  (stresten uzaklaştırma)  kurtulmasını sağlar. 
9-  Ninniler çocuğa korunma duygusunu yaşatacak bir ortamı sağlar ve gelecekte de bu süreç faydalıdır. 
10- Ninniler çocuğa bir yere ait olduğunu ve önemsendiğini hissettirir. 
11- Ninniler, özellikle baskı ve korku içinde olan çocuğun, kendi kişiliğini yaşamasında ve bunu 

güçlendirmesinde faydalı teşkil eder. 
12- Çocuğun kendi bağımsızlığını hissetmesinde ninniler başlangıçtır. 
13- Kişisel veya bireysel duyguların fark edilmesinde faydalıdır (Anne-çocuk ilişkisi bazında). 
14- Çocuğun kendisini ve başkasını doğru algılayabilmesini sağlar. 
15- Bebeklikleri ninnilerle geçmiş çocuklarda, özellikle eğitim ve güçlü bir kişilik geliştirilmesi, bazı 

sosyal davranışların geliştirilmesi daha kolay olabilmektedir.  
16- Özellikle dağınık ve dengesiz davranan çocukların, kendilerini bir düzene sokmalarında faydalıdır. 
17- Çocuğa estetik olayları yaşama duygusunu geliştirmeye yardımcı olur. 
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SONUÇ 

Neden kitap okumuyoruz, okusak dahi niye algılamıyoruz, anlamıyoruz? Bu ve benzeri sorunların 
temelinin daha ilk çocukluk günlerine uzandığını ve o dönemde dış etkenlerle bize verilen eğitimin 
uzantısında şekillendiğini biliyoruz. Müzik günlük hayatın koşuşturması içindeki günümüz insanına 
dinlenme, stresle mücadele etme, kaygılardan kurtulma ve sıkıntılarından uzaklaşma konularında yardımcı 
oluyor. Kısacası, “müzik ruhun gıdasıdır” sözü koruyucu tıp açısından önemli bir anlam ifade ediyor. 
Bebeklikleri ninnilerle geçmiş çocukların, özellikle eğitim ve güçlü bir kişilik geliştirilmesi açısından ve bazı 
sosyal davranışların geliştirilmesinde, faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dağınık ve dengesiz 
davranan çocukların, kendilerini bir düzene sokmalarında müzikterapinin olumlu yönlendirici bir araç 
olduğunu ve çocuğa estetik olayları yaşama duygusunu kazandırdığını artık biliyoruz. Çocuğun gelişim 
sürecinde de “ninni”nin müziğe karşı bir yatkınlık kazandırdığını söyleyebiliriz.  

Eğitim sistemimiz içindeki okul öncesi ve ilköğretim çağı çocuklarında, öğrenme zorluğu, hiper aktiflik, 
sağlıklı iletişim kuramama, baskıdan dolayı başarısızlık, konsantrasyon eksikliği, güçsüzlük, güvensizlik, 
sınavdan korkma gibi psikolojik rahatsızlıklarının önüne geçebilmek için, eğitim hayatımızın daha sağlıklı 
bir hale gelmesi için ve bu tip rahatsızlıkları olan çocuklara yardımcı olmak, onlara daha verimli bir öğretim 
hayatı kazandırabilmek için, eğitimde müzikterapinin ve bu terapinin içinde ninnilerin kullanılması gereğini 
bilmekte fayda görüyorum. Ancak televizyonlarda dayatılan, dinlemek zorunda bırakıldığımız müzikler ise 
strese girmemize ve çocukların geleceklerini ipotek altına almaktadır. Kendimize ve çocuklarımıza 
psikolojik anlamda daha fazla zarar vermeden seçici olacağınız müzikleri dinlemeyi öneririm. Çocuklar da 
bizim gibi birer varlıktırlar, farklı kişiler değildir. Bizim yaşadıklarımız bir zaman sonra onların 
yaşayacakları hayata örnek oluşturacaktır. Dolayısıyla bizim yaşadıklarımız, çocukların da yaşayacaklarını 
şekillendirme etkisine sahiptir. 

Artık vakit kaybetmeden, çağdaş gelişmeler ışığında, bilimsel düzlemde, ülkemizde çocuk ve gençlik 
edebiyatının bugünkü durumunu oluşturan etmenlere ve çözümlerine yardımcı olabilecek sürecin, daha anne 
karnında başladığının fark edilmesi, saptanması, okuma-yazma sorunlarının belirlenmesi ve belirlenen 
sorunlara çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmalıdır. 
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 607



 



 609

 
ÇOCUK KİTAPLARINDA YAZINSALLIK 

 
 
 

Adnan BİNYAZAR 
Eğitimci-Yazar 

 

Hangi türde olursa olsun, çocuğa yönelik kitaplarda, en başta yalınlık ilkesi gözetiliyor. Yalınlık, 
genellikle basitlik, kolay anlaşılırlık, karmaşık olmama anlamında kullanılıyor. Yalınlığın, genel 
kullanımıyla basite indirgemeyle varılacak yer niteliksizliktir. Eğitimde kişiyi zoru yenmenin başarıya 
götüreceği bilincinden yoksun yönetici konumundaki politikacılar, kolaylaştıra kolaylaştıra, Andersen’in 
“Kral Çıplak” öyküsünde olduğu gibi, toplumu “hiç” olana inandırmayı başarmışlardır. Nerdeyse elli yıldır 
yaratılan böyle bir ortamda, okul kitapları yıllarca yazınsal metinlerden yoksun bırakılmış, uydurma şiirlerle, 
öykülerle doldurulmuştur. Bu da, doğal olarak, ülkede okumasız yazmasız, belli bir beğeni düzeyinden 
yoksun kuşakların yetişmesine yol açmıştır. Son yıllarda kitleleri şovlarla, televolelerle  oyalayan medya ise, 
okuma kanallarını kurutmuş, ünlü yazarların kitapları bile iki binden, üç binden fazla basılmaz olmuştur. 
Toplumda bilgi kıtlığı, insanda kişilik boşluğu yaratır. Kişiyi okumadan yoksun bırakan güç odakları, bu 
boşluğu anında görerek, en başta onun özgürlüğüne, iradesine el atarlar. Kültürel alanda öyle bir noktaya 
gelinmiştir ki Türkiye bugün, okumasız yazmasız bir kitlenin, onların bu durumundan yararlanan 
yöneticilerin güdümünde, korunağından uzaklara düşmüş savunmasız bir kayık gibi, çalkalanıp duruyor. Son 
günlerde, bilginin erdemine ermiş kesimler bile, bir zamanlar umutsuzlukta umut ararken artık umudun 
umutsuzluğunu yaşıyorlar.      

Yalınlığı karmaşık olmama boyutuyla ele alırsak, şu nokta gözden kaçırılmamalıdır. Problem 
çözümünde olduğu gibi, çocuğun karmaşık görünenlerin arasından açık olanı belirlemesi de önemlidir. 
Çocuğa hep karmaşık olmayan metinler verilmesi de okuma eğitimi yönünden çıkar yol değildir. Çocuğa her 
türde metin okutulabilir, yeter ki çocuk onu ilgi alanının dışında saymasın, çözümüne güç yetirsin. Yalın 
metinler vereceğiz diye, çocuğu düzeysiz çalışmalarla yüz yüze getirmemeliyiz; çünkü, kötüye alışmış olanı 
iyiye yöneltmek zordur. Bir de, yalın adı altında basit metinlere alıştırarak çocuğun yaratıcı yeteneğinin 
önünü kesmiş oluruz.  

Burada kavramsal bir yakınlığa değinmek istiyorum. Yalınlık bir üslup, anlatım sorunudur. Üslup ise, 
dili, oluşturulan metnin dilsel mantığına, beğenisel artalanına uygun biçimde kullanmaktır. Becerilebiliyorsa, 
en karmaşık sorun yalınlıkla açıklanabilir; becerilemiyorsa, açıklığı ortada olan bir nesne karmakarışık edilir. 
Dil, dili belirleyen yaratıcı öğeleriyle, duygu, düşünce aktarımını gerçekleştirecek yolda kullanılabilmişse, o 
metin hem yalındır hem yazınsaldır. Bu anlamda yalınlık, üzerinde durulan sorunlara, kavramlara, 
yansıtılmak istenen düşüncelere, duygulara en uygun sözcükleri seçerek açıklık getirmektir. Yazınsal 
metinlerde de ölçü, düşünceleri, duyguları iyi yansıtmak, okuyanda beğeni uyandıracak bir anlatım 
oluşturmaktır. Görülüyor ki yalınlık da, yazınsallık da anlaşılma, açıklık, karmaşık olmama özelliğini özünde 
taşır. Bu iki kavramlar, yalınlıkla yazınsallık, metin bağlamında birbirini bütünleyen anlatımsal bir 
kaynaşmadır.  

Kitap yoluyla çocukta beğeni düzeyi nasıl yaratılır? Sorun burada düğümleniyor. Dilimizde “çala 
kalem” diye bir deyim var; bu sorunun yanıtı şudur: “Çala kalem” yazmamakla, çocuğun dilsel algılamasını 
basite indirgememekle... Dili dilbilgisi, anlambilim, biçem yönlerinden, aralarındaki anlamsal bütünlüğü 
sağlayıcı yolda kullanarak... Çocuk yazını üzerine önemli çalışmaları olan Prof. Dr. Sedat Sever, yazınsal 
nitelikli çocuk kitapları konusunda, “Yazınsal nitelikli çocuk kitapları, okuruna sanatsal bir etkileşim ortamı 



 610

yaratır; duygu ve düşünce boyutu olan dengeli insanın yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenir. Okul türü 
öğrenmelere, estetik nitelikli iletileriyle katkı sağlar, bu öğrenmelerin içselleştirilmesi için sezinletici bir 
uyaran olur.” Sonucuna varırken, “sanatsal etkileşim ortamı”nı, “estetik nitelikli ileti”, “sezinletici uyarı” 
sözcük öbeklerini öne çıkarıyor.   

Bütün bunlar, çocuğun gerçeğini göz önünde bulundurmayı da gerektiriyor. Isaac Bashevis Singer, 
1978’de Nobel Ödülü’nü alırken sunduğu bildiride çocuğun okuma dünyasına yönelik saptamalarda 
bulunurken, “Çocuklar için yazmanın beş yüz nedeni var; ama zamandan tasarruf olsun diye bunlardan ancak 
on’una değineceğim.”* diyor, şunları sıralıyor: 

1. Çocuklar kitap okur, eleştiri değil. Eleştirmenleri umursamazlar bile. 
2. Çocuklar kimliklerini bulmak için okumazlar.  
3. Suçluluk duygusundan kurtulmak, isyankârlığa susamışlıklarını bastırmak ve yalnızlıktan kurtulmak 

için okumazlar.  
4. Psikolojiyle işleri yoktur.  
5. Sosyolojiden nefret ederler. 
6. Kafka veya Finnegans Wake’i anlamaya çalışmazlar.  
7. Onlar hâlâ tanrı, aile, melekler, şeytanlar, cadılar, cinler, mantık, berraklık, dakiklik ve benzeri 

demode konulara inanırlar.  
8. İlginç aşk öyküleri severler, yorum, rehberlik ve dipnotları değil.  
9. Bir kitap can sıkıcıysa, utanmadan ve korkmadan esnerler. 
10. Sevdikleri yazarın insanlığı kurtarmasını beklemezler. Genç oldukları için yazarın bunu 

beceremeyeceğini bilirler. Ancak yetişkinlerin böyle çocuksu hayalleri bulunur.   

Singer gibi, dünya öykücülüğünün önemli bir yazarı, hem de Nobel Ödülü alırken böyle bir konuya 
değindiğine göre, sorunu çocuğun ilgileri, yönelimleri, düşünce / duyarlık gelişimi, özellikle de beğeni 
eğitimi yönünden irdelemek gerekir. Şu bir gerçek ki ana babanın ya da onu eğitenlerin çocuğa vermek 
istedikleriyle, çocuğun onlardan beklediği çakışmaz. Çocuğun genel eğitiminde, özellikle okuma eğitiminde 
nerdeyse ana baba sayısınca, öğretmen sayısınca uygulama vardır. Ama bu uygulamaların çoğu, anababanın, 
kendi düşlemlerini çocukta görme isteğine yöneliktir. Çocuğun kitabı özgürce seçebilmesi, anababa-
öğretmen-kültürel ortam üçlüsünün aralarında yarattığı etkileşime bağlıdır.  

Yazarların da değindiği gibi, çocuğa kitap okuma alışkanlığı ancak kitap ortamı yaratmakla sağlanır. 
Okullarda sınıf kitaplıkları bir yana okul kitaplıklarının da ortadan kaldırıldığı bir ortamda, onları yazınsal 
kitaplara yöneltmek, ancak umutsuzluk yaratan bir utopia’dır. Televoleli, Harry Potter”lı bir kültür 
etkileşiminde yazınsal kitaplardan söz etmek saflıktır. Son elli yıldır, çocuk kitaplarında yazınsallık ölçü 
alınacağına, o işe atanmış kişilerin ilkel kültür düzeylerinin belirleyici olduğu, araştırmalarla ortaya 
konmuştur. Şu günlerde, “Türk Klasikleri”ne “Milli Klasikler” denmesi; “100 Temel Eser” diye hiçbir 
beğeni tartımından geçirilmeden hazırlanan kitaplarda insanın yüzünü kızartacak bölümlerin yer alması nasıl 
açıklanabilir? Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2003’te düzenlediği sempozyumun sonuç 
bildirgesinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazılan okul kitaplarının içerik ve biçim yönünden bugünkülerden 
daha düzeyli bulunduğunu anımsatmak isterim.  

Görsel eğitim araçlarından da bir iki örnek vereyim. Son aylarda dışarıdan getirtilen çizgi filmlerle ilgili 
tartışmalar yansıdı medyaya. İçinde domuzların bulunduğu çizgi filmlerin gösterimden kaldırılmasıyla 
ilgiliydi bu tartışma. Canlı haklarının yanında, dinler de, türü ne olursa olsun, canlıyı, doğadaki bütün 
yaratıkları sevmeyi öngörür. Bu genel yaklaşımı bir yana bırakalım. Bizde domuz yenmeyebilir, figür olarak 
benimsenmeyebilir; ama nice toplumların bayraklarında, flamalarında domuzun bir simge olduğu 
unutulmamalıdır. Örneğin Almanya’da hemen bütün kumbaralar domuz figürüdür. Alman televizyonlarında, 
kahramanı çocuklar, domuzlar olan çizgi filmler, belgesel ya da olaylı birçok film gördüm. Kahramanlarının 
domuz ya da başka bir hayvan olduğu, orada yaşayan yüz binlerce insanımızdan hiçbirinin aklına 

                                                 
* Aktaran: Selçuk Altun, “Kitap İçin II”, Cumhuriyet Kitap, 14.07.05, sayı: 804, s. 15. 



 611

gelmiyordu. Bağnazlık, insana öküz altında buzağı aratır. Domuzun öbür toplumların yaşamındaki yerini 
kavrayıp bunu hoşgörüyle karşılamayanlar düpedüz bağnazdırlar. Kör inançlarla beslenen bağnazlık, kişiyi 
önyargılarla sarmayarak bütün güzelliklere yabancı kılar. Düşünün, domuzlu çizgi filmleri gösterimden 
kaldıran bağnaz kafa, çocukların da büyük ilgiyle izledikleri dünya yazınının en önemli yapıtı Hayvan 
Çiftliği’ni (George Orwell) de ekrana getirmeyecek, onun yerine vurdulu kırdılı filmleri ekrana getirmekte 
hiçbir sakınca görmeyecektir.  

Çizgi film söz konusu olmuşken, çocukları pespaye görüntülerden, müzik değeri olmayan çığırtılardan 
kurtarma açısından bir örnek daha vermek istiyorum. Kişileri kedi miydi, köpek miydi, tavşan mıydı, domuz 
muydu hiç önemli değil, önemli olan bu hayvancıkların piyano tuşları üzerinde atlayıp zıplayarak, nefis bir 
müzik parçasını seslendirmeleriydi. Onu izleyen çocuk, görselliğiyle olayı algılamış, işitselliğiyle düzeyli bir 
parça dinlemiş oluyordu. Bu yöntem, kuşkusuz, dolaylı öğretimin bir uygulaması olarak, çocuğu düzeyli 
müziğin dünyasına sokuyordu. Onun ardından gelen çizgi film ise, eğitimcileri daha yakından ilgilendirecek 
nitelikteydi. Bugüne değin birçok eğitimci, varılan düşünsel sonucu gözeterek, La Fontaine fabllerinin, 
tutarsızlığına değinmiştir. Gerek kurgusu, gerek biçemi, özellikle de iletisi yönünden çocuk yazınının 
başyapıtı sayılması gereken bu fabllerde, büyüteçle bakılırsa eleştirilecek yanlar bulunabilir. Örneğin 
“Ağustosböceği ile Karınca” adlı fablde, karıncaların yazın saz çalıp kışın aç kalan ağustosböceğine bir 
lokma bir şey vermeden onu kapıda bırakmaları yadırganabilir. Büyük eserlerin, her çağda yoruma 
uğrayacak, o yönüyle ayakta kalacak yönleri vardır. Nitekim, gördüğüm çizgi filmde, karıncalar, aç kalıp 
kışın kapılarına gelen ağustosböceğini içeriye almakla kalmazlar, yuvanın sözcüsü ortaya çıkar, “Bizim 
aramızda çalgı çalana da yer var,” diyerek onu piyanonun başına oturtur. O çalar, karıncalar da oynamaya 
başlar.  

Bu örnekler bize yazınsal yapıtların sunumu konusunda ipuçları veriyor. Devletin kültür organları ya da 
özel sektörün kültüre yönelik birimleri, bu işte alanının uzmanlarını bir araya getirip sanatsal yanı da olan 
yazınsal ürünleri çocuğa yöneltirse ortaya üstün yapımlar çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki, 
iyi malzemeden iyi şeyler üretme gibi bir yeteneğe sahip olalım. O zaman, çağımızın, ülkemizin en yaşlı 
yazarından en gencine, Homeros’tan Marquez’e, Shakespeare’den Bernard Shaw’a, Platon’dan Nermi 
Uygur’a, klasikleşmiş birçok yazar, beyinlerindeki yaratıcılığı çağımızın çocuklarına da aktaracaklardır. Bu 
alandan beslenen okuma, harflerle oyalanma olmayacak, tam tersine, çocukların o harflerin derinliğindeki 
anlamı bulmalarını sağlayacaktır.  



 



 613

 
ÇOCUK EDEBİYATININ ÇOCUK GELİŞİMİNDE ÖNEMİ VE KUZEY 

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUYAN 
ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI 

 
 

Doç. Dr. Gül CELKAN 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

“Çocuk edebiyatı nedir?” sorusunu farklı şekillerde yorumlayanlar olduğu kadar, “Çocuk edebiyatı 
gerçekten var mı?” diye soranların bulunduğu günümüz dünyasında ilk önce çocuk edebiyatını tanımlayarak 
başlamak ve daha sonra çocuk gelişimi ile bağlantısını kurmak daha yerinde ve yararlı olacaktır diye 
düşünülmektedir. Edebiyat çekicidir, motive edicidir ve kişiyi geliştirir1.  Bilinmeyen dünyanın kapılarını 
açar ve saatlerce süren bir macera ve eğlence kaynağı olur. Aksi takdirde çocukların bir tavşanı deliğine 
kadar takip etmelerini veya bir dolap içinde büyülü bir dünya bulmalarını, yeni bir hobi edinip saatlerce 
kendilerini oyalamalarını veya gerçek bir kahramanı örnek olarak kendilerine almalarını nasıl sağlayabiliriz.  
Çocuklar televizyon programlarına bağımlı olarak yetiştirilmemelidirler veya sinema kuyruklarında da 
vakitlerini boşa harcamamalıdırlar. Bu maceraları yakınlarında bulunan kitapçının veya kütüphanenin 
raflarında bulabilirler. Bu noktada elbette kitap okuma alışkanlığının kazanılması hatta kazandırılması 
gündeme gelmektedir. 

Bu noktada ailelerin de önemini vurgulamalıyız.  Hatta sorumlulukları olduğu gerçeğini de gözardı 
etmememiz gerekir.   Bernice Cullighan “Books in the life of a young child”2 başlıklı makalesinde kitapların 
çocuğun yaşamında çok önemli bir yeri olduğundan bahsetmekle birlikte bunun etkili ve verimli olabilmesi 
için ailenin de sorumlulukları olduğunu söylemektedir. Aileler kitapları çocuklarına almak ve masallarda, 
destanlarda ve önemli eserlerde bulunan o kültürel mirası çocuklarına vermek zorundadırlar.  Ancak çocuk 
edebiyatı örneklerini seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar da vardır.   Bunlar çocuğun gelişimi ve yaş 
ve cinsiyetlerine göre kitap tercihleri incelenirken ele alınacaktır. Çocuğun gelişimine olduğu kadar dil 
becerilerinin de gelişmesine bu eserlerin mutlak etkisi olmaktadır.   

Çocuk edebiyatı yoluyla çocuk gelişimine her açıdan katkıda bulunmak çalışmanın ana konusunu 
oluşturmaktadır.  Eskiden çocuklar basit düşünceleri, yüzeysel duyguları olan varlık olarak düşünülürdü.3  
Ancak bugün çocuk gelişimi ve davranışları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda çocukların karmaşık bir 
psikolojiye sahip bireyler olduğu ve olgulaşma yolunda onların da bazı ihtiyaçları olduğu gerçeği ortaya 
çıkmıştır. Bu açıdan baktığımızda çocuklar ve çocuklara yönelik kitapların onların gelişiminde ne denli etkili 
olduğunu görmek daha da kolaylaşacaktır.  Çocuk gelişimi alanında yapılan araştırmalar dil ve sosyal 
gelişimin belli aşamaları olduğunu göstermiştir.  Her çocuk bu aşamalarda aynı çabuklukta ilerleyemez; 
ancak olgunlaşma sürecine gelmeleri belli bir sıra içinde olur.4  Her bir aşamada çocuğun ilgisini çeken, ona 
hitap eden doğru çocuk edebiyatı örnekleri seçilirse çocuğun gelişimine olacak katkısı yadsınamaz.  Çocuk 
edebiyatı sayesinde her bir aşamayı başarılı bir şekilde tamamlayacaktır.   

                                                 
1 Norton, Donna E (1983) Through the Eyes of a Child, Merill Publishing Co. s. 4 
2 Cullinan ve Carmichael (1977) “Books in the life of a young child”, Urbana II, National Council of Techers of English. s. 7 
3 Russell, David (1997) Literature for Children, Longman, s. 20. 
4 Norton, Donna E. s. 6 
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Piaget, Erikson ve Kohlberg’in tanımladığı çocuk gelişiminin evrelerine baktığımız zaman çocuğun 
zeka ve bilişsel gelişimi, sosyal gelişimi ve ahlaki yargılama değerlerini kazanma süreci aslında birbirini 
tamamlayan süreçlerdir. Aşağıdaki tabloda Piaget, Erickson ve Kohlberg’in bu süreçleri nasıl ayırdığı 
görülmektedir.5   

Piaget Erickson Kohlberg 

duyu-hareket dönemi 0-2 yaş Güven vs. güvenmeme 0-18 ay Geleneksel öncesi düzey 0-7 yaş        
işlem öncesi dönem 2-6/7 yaş Otonom davranışlar vs. şüphe 18 ay-3 yaş aşama 1: ceza/itaat/oryantasyon 
somut işlemsel dönem 6/7-11/12 atak vs. suç 3-7 yaş aşama 2: yardımcı/göreceli ory  
soyut işlemsel dönem 11/12 ve sonrası çalışkanlık vs. aşağılık duygusu 7-11 yaş Geleneksel düzey 7-11 yaş  
kişilik vs. rol karmaşası 11-15 yaş aşama 1: toplumsal kurallar aşama 2: hukuk kuralları 
Geleneksel sonrası düzey: yetişkin aşama1: sözleşmeli/hukuksal aşama2:evrensel/ahlaki/kuralcı                    
oryantasyon 

Hem Piaget hem de Kohlberg kızların gelişim süreçlerini dikkate almadıkları için eleştirilmişlerdir; zira 
kızlar ve erkeklerin gelişim süreçleri aynı değildir. Erkekler genelde rekabete, kişilik haklarına ve sosyal 
rollere önem verirken kızlar insan ilişkilerine, başkalarına karşı olan sorumluluklarında, işbirliğinde, 
toplumsal değerlerde hassas olmalarının yanı sıra karşıt görüşlere karşı daha toleranslı olma eğilimi 
sergilerler. Bazı araştırmacılar kızların bu değerlere erkeklerden daha önce daha erken yaşlarda sahip 
olduklarının altını çizmektedir. Aslında Piaget, Erikson ve Kohlberg’in çocuk gelişimi teorileri kesin 
hatlarıyla çocukların gelişimi göstermemekle birlikte en çok kabul gören ve ana hatlarıyla belirleyen teoriler 
olduğu için burada ele alınmış ve çalışmanın konusu olan çocuk edebiyatının çocuk gelişimine etkilerini 
açıklarken de bu kıstasların göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatmaları açısından önem 
taşımaktadırlar.   

Dil Gelişimine çocuk edebiyatının çocuk gelişim sürecinde etkisi en önemli faktörlerden birisidir.  Bir-
iki aylık bebeğin birtakım sesler çıkararak çok süratli bir şekilde dil becerilerini geliştirip bir yaşından 
itibaren tek tek kelimelerden birkaç kelimeyi yan yana koyup söyleme sürecinde hızla ilerler.  Elbette bu 
süreç her çocukta benzerlik göstermez.  Birkaç yıl süren bir çalışmasının sonucunda Roger Brown6  çocuktan 
çocuğa farklılıklar olduğunu ve altı dil açısından doğru kelimeyi yan yana kullanan çocukların yaşlarının 2 
ile 4 arası değişkenlik gösterdiğinden bahsetmektedir. Dört yaşına gelen çocuklar sorgulama çağına 
geldiklerinde “neden” ve “nasıl” sorularının cevaplarının arayışı içindedirler.   

Edebiyat ve edebiyat ile ilgili edinecekleri her çeşit deneyim bu aşamada okul öncesi çocuklarının dil 
becerilerinin gelişimine çok katkıda bulunacaktır. İlk çocuk kitapları büyük resimli genelde aileler tarafından 
kendilerine okunan veya resimlerinin tartışıldığı kitaplardır.  Hem okumak hem de resimlere bakarak onları 
tartışmak çocuğun kelime hazinesini geliştireceği gibi hayal dünyasının da zenginleşmesine katkıda bulunur.  
Hatta duyduğu seslere paralel sesleri kendisi de çıkarmaya çalışırken aslında farklı sesleri de denemiş 
olmaktadır. 

İlkokul seviyesine gelmiş çocuklarda da dil gelişimi hâlâ devam etmektedir. Beş ve on sekiz yaş grubu 
arasında en uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırmayı 200 çocuk üzerinde yürütmüş olan Walter Loban7, 
çocukların dil becerilerinin yıllar geçtikçe dilin farklı biçimlerde kullanımıyla başlayıp zamirlerin, fiillerin ve 
bağlaçların doğru olarak kullanılma süreciyle devam etmektedir demektedir.  Loban’ın yaptığı araştırmaya 
göre dil becerileri gelişmiş ve gelişmemiş çocuklar arasında kendilerini sözlü ve yazılı anlatımda da farklı 
düzeylerde ifade ettiklerini ve yüksek grubun daha birinci sınıfta üst seviyede bir performans sergilerken alt 
grubun bu başarıyı ancak altıncı sınıfta yakaladıklarına dikkati çekmiştir.  Edebiyatın hem dil için bir model 
hem de sözlü ve yazılı faaliyetler için bir başlangıç noktası oluşturduğu gerçeğinden hareket edersek dil 
                                                 
5 Russell, David.  s. 21 
6 Brown, Roger (1973) A First Language/ The Early Stages, Cambridge. 
7 Loban, Walter (1976) Language Development: Kindergarten through Grade Twelve  Urbana II National Council of Teachers of 
English 
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gelişimine ne denli katkıda bulunduğu ortaya çıkmaktadır.  Resimli kitaplar sözlü anlatım için olduğu kadar 
dramtizasyon aktiviteleri için de çok yararlıdır. Çocuklar resmini gördükleri kişilerle, doğadaki varlıklarla 
kendilerini özdeşleştirip olayı canlandırabilirler. Resimsiz kitaplar daha üst sınıflarda olan öğrencilerin sözlü 
ve yazılı anlatım becerilerini geliştirme açısından yarar taşımaktadırlar.   

Kitaplar ve benzer araçlar bilişsel gelişim açısından da önemlidir. Çocukların hatırlama, tahminde 
bulunma, farklı şekillerde algılama ve kavramlar geliştirmesine çocuk edebiyatı örnekleri katkıda 
bulunmaktadır.  Bilişsel gelişimin olabilmesi için erken harekete geçmek gerekmektedir. Çocuk edebiyatı 
örnekleri en etkin araç olarak karşımıza çıkmaktadır.  Hatta bu tür örneklerle yetişmiş çocukların yaşıtlarına 
göre bilişsel gelişim açısından üç yıl önde oldukları saptanmıştır. Mussen, Conger ve Kagan8 bilişim 
olabilmesi için gerekli süreçleri şu şekilde sıralamışlardır: (1) algılama, (2) bellek, (3) sorgulama, (4) 
düşünme, ve (5) kavrama.  Tüm bunlar çocuğun gördüğünü veya okuduğunu en iyi şekilde anlarken 
sorgulama yeteneklerini geliştirip daha önce öğrendikleri ile paralellikler kurmasına hatta neden sonuç 
ilişkileri çıkarmasına da yardımcı olmaktadır.  Bu saydığımız özellikler çocuk edebiyatından zevk alma ve 
anlamayla yakından ilişkilidir. Görsel ve işitsel algılama olmadan çocuk edebiyatı örneklerini okumak veya 
dinlemek mümkün değildir.  Çocuğun belleğinde kalması da çok önem taşımaktadır; çünkü bu şekilde farklı 
eserleri kıyaslayabilecek ve aralarındaki benzeşen veya değişen noktaları hatırlayabilecektir.  Çocuk 
edebiyatı örnekleri seçilirken çocukların birbirleri ile kolayca tartışabileceği, fikir alışverişinde 
bulunabileceği, onların belki de yaşantılarından kesitler sunan, paralellikler gösteren veya onların hayal 
dünyalarına inen eserlerin seçilmesine çok dikkat edilmelidir.   

Çocukların düşünme becerilerini geliştirmede çocuk edebiyatının önemini vurgulayan Dorothy 
Strikland9, çocukların en basit işlemleri yaparken dahi düşünme ile ilgili tüm becerilerini geliştirmesine 
yardımcı olmaktadır, demektedir.  Çünkü çocuk edebiyatı örnekleri çocuğa gözlemleme, kıyas yapma, 
sınıflandırma, düzenleme, özetleme, uygulama ve hatta eleştirel düşünce becerileri kazandırmaktadır.   

Çocuk edebiyatı; çocukların kendilerini daha iyi anlamalarına, kendi değerlerini anlamalarına hatta 
özgüven geliştirmelerine dahi katkı koymaktadır.  Küçük çocuklar yeteneklerini keşfeder ve hatta bazı 
becerileri kazanmanın zamanla olduğunu da anlarlar.  Kendi kültürel mirasına karşı saygı ve bağlılık da 
çocuk edebiyatı örnekleriyle pekiştirilebilir.  Dikkatli seçildiği takdirde kitaplar hem kızlar hem de erkekler 
için model oluşturabilir ve kızlarla erkeklerin farklı rolleri başarıyla sergileyebileceklerini gösterir. 10   

Çocukların kişilik gelişimleri oldukça önemlidir. Şayet kendilerini anlamazlar ve kendilerinin de önemli 
birer birey olduklarını fark etmezlerse, başkalarına nasıl değer verirler veya onları anlarlar?  Sıcak ve güvenli 
bir ortamda sesli okumak, çocuk kitaplarında geçen bazı kahramanları olayları canlandırarak, kitaplardan 
yeni beceriler kazanarak, kendi değerini anlayarak, kitapların yaptığı kültürel katkıyı algılayarak ve farklı 
alanlardan farklı örneklemeler okuyarak olumlu kişilik gelişimine katkıda bulunulabilir.   

Çocuk kitaplarının, kişilik gelişimi kadar çocuğun sosyal gelişimine de etkisi vardır. Çocuk 
gelişimcilerine göre sosyalleşme kavramı çocukların davranışlarını, inançlarını, standartlarını, aileleri ve 
içinde bulundukları kültürel topluluk tarafından değer verilen isteklerini kapsamaktadır. Çocuk içinde 
yaşadığı topluma ayak uydurabiliyorsa sosyal yönden gelişmiş demektir.  Sosyal gelişim; çocuk gelişiminden 
ayrı tutulamaz.  Sosyal olabilmenin üç aşaması olduğundan bahsedilmektedir.  Birinci aşama ödül ve cezayı 
kapsamaktadır.  İkinci aşamada çocuk gözlemleyerek pek çok özellik kazanmaktadır. Örneğin, cevap verme 
yöntemlerinden davranış biçimlerine kadar. Üçüncü aşama ise özdeşleşme sürecidir ve kendilerine model 
olarak benimsedikleri kişi veya kişilerle duygusal bağlarını pekiştirirler. Çocukların ilk ilişki kurdukları 
kişiler şüphesiz aile ve yakın aile bireyleridir.  Daha sonra arkadaş edinmeye başlarlar.  Bu süreç okuldaki 
arkadaşlıklarla devam eder ve kendilerini daha sonra büyüklerin dünyasında bulurlar.  Edebiyat ve edebiyatla 
ilgili etkinlikler başkalarının duygularına karşı duyarlı olmayı öğreterek çocukların sosyal gelişim sürecine 
katkıda bulunabilir. Okul öncesi ve ana sınıfı kitaplarında dostluk kavramlarının ön plana çıkarılması 
çocukların sosyal birer birey olmalarında etkilidir.  Kişilerin farklı rolleri ve görevleri olduğunu anlamak da 
                                                 
8 Mussen,P.H., Conger,J.J. ve Kagan, J. (1979) Child Development and Personality, New York . s. 234-5.  
9 Strickland, Dorothy (1977) “Promotıng Language and Concept Development” Literature and Young Children, Urbana III National 
Council of Teachers of English.  S.55 
10 Norton, Donna E.  s.20 
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sosyal gelişimdir.  Çocuk kitapları hem kızların hem de erkeklerin farklı rolleri başarıyla yerine getirdiklerini 
göstermektedir.   

Çocuk gelişimine her aşamada katkısı olan çocuk edebiyatı örneklerinin nasıl ele alınacağı, hangi bakış 
açılarıyla üzerinde tartışma ortamı yaratılacağı da bir başka önemli konudur. Edebiyat eleştirisinden 
bahsederken genelde eserin klasiklerle kıyaslaması yapılır ve onlara göre değerlendirilirdi. Ancak son 
zamanlarda bu yaklaşım değişmiş ve klasikler nedir sorusu gündeme gelmiştir. Klasik eseri klasik yapan 
kıstaslar sorgulanmaya başlamıştır.  Bazıları “edebiyat” ise diğerleri nedir gibi sorular gündeme taşınmıştır.11  
Ancak konumuz çocuk edebiyatı olduğu için çocuk edebiyatı örneklerini tartışırken ne gibi terimler ve bakış 
açıları kullanarak karşılıklı yanlış anlaşılmayı önleyebiliriz sorusunun cevabını aramalıyız.  Edebi eserlere 
yaklaşım türlerinden sadece çalışmanın asıl hedefini ilgilendiren yaklaşımlar ele alınacaktır.  

Okuyucu-yanıtlama yaklaşımı okuyucu ve metni yorumlama sürecinde iki eşit ortak olarak görür ve 
burada amaç geçmiş deneyimlerinin ışığında çocuktan kitap hakkındaki görüşlerini bir şekilde ifade etmesini 
sağlamaktır.  Bir hikayenin kahramanının yaptıklarına onay verip vermediklerini söylemediklerini nedenleri 
ile ifade etmelerini istemek bu yaklaşımın temel hedefidir. Böylece çocuk geçmişte edindiği bilgi ve 
tecrübelerin hatta öğrendiği bazı görüşlerin ışığında kendi fikirlerini ortaya koyabilme cesaretini 
gösterecektir.   

Tarihsel yaklaşım ise kitabı daha iyi anlamamızı ve olayların neden yazıldığı gibi cereyan ettiğini 
algılamamıza yardımcı olur.  Bu yaklaşımda kim tarafından ne zaman yazıldığı sorusunu, dönemin sosyal ve 
siyasal olaylarının yazarı nasıl etkilediği, dönemin sosyal davranışlar ve gelenekleri yazarı ne denli 
etkilediği, yazarı n çok etkilemiş olabilecek toplumsal olaylar, eserin yazılmasına neden olan bazı koşulların 
olup olmadığı araştırılıp öğrencinin sınıfta araştırmalarının sonucunda daha bilinçli bir şekilde kitabı okuyup 
değerlendirmesi sağlanabilir.  Elbette bu küçük yaş grupları ile olabilecek bir yaklaşım değildir.  Ancak 
Hansel ve Gretel’i ilkokul birinci sınıf öğrencisi farklı okuyacak, yukarıda saydığımız noktaların 
araştırılması sonucu okuyacak beşinci sınıf öğrencisi ise neden sonuç ilişkisini farklı yorumlayacaktır.  
Araştırma ruhunun kazandırılmasında ve pekiştirilmesinde bu yöntemin faydaları çoktur.  Bir başka örnek, 
Robinson Crusoe yine farklı yaş grupları ile ele alınabilecek ve farklı yaklaşımlar ışığında ele alınabilecek en 
güzel eserlerden bir tanesidir. Dönemin İngiliz politikasının vahşi çevreyi ehlileştirme, insana uyum 
sağlatma felsefesi eserde en güzel şekilde örneklenmiştir.  Bu da öğrencinin biz mi tabiata yoksa tabiat mı 
bize uyum sağlamalı sorusunu sorgulamasına neden oluşturacaktır.   

Dil gelişiminin çocuk edebiyatı örnekleri okuyarak gelişeceğinden yukarıda da bahsedilmişti.  Yeni 
doğmuş bebeğe bile şiirler, öyküler, masallar, ninniler söyleyerek onun dil ve dilbilimsel gelişimine yardımcı 
olduğumuz gerçektir.  Çocukların doğdukları andan itibaren neler öğrenebileceklerini unutmamalıyız.  Bu 
noktadan hareketle aileler çocuklarının sürekli olarak kitaplar arasında bulunmalarını sağlamalılar ve kitap 
sevgisini aşılamaya erken yaşlarda başlamalıdırlar. Aynı şekilde okulöncesi eğitim kurumlarında ve 
ilköğretimde çocuk kitapları okumayı öğretme ve okuma alışkanlıkları kazandırmak için kullanılmaya 
başlamıştır.  Ders kitapları yerine bu gibi eğlenceli-öğretici kitaplar çocuğu motive de etmektedir.   Önemli 
olan sınıf ortamında kitap köşeleri oluşturmak her çocuğa fazlasıyla yetecek kadar kitaplarla bu köşeleri 
zenginleştirmektir.  Günlük programlar içinde kitap okumaya da zaman verilmeli ve çocuklar için bu saatler 
özlemle beklenen saatler olmalıdır. Çünkü çocuk kitapları okuyacak, öğrenecek ve okuduklarını 
paylaşacaktır.   

Okuyucu odaklı bir yaklaşımla bu kitaplar okuyucu-yanıtlayıcı yaklaşımı vurgulayarak ilkokul 
seviyesinde başarı ile kullanılabilir.  Purves, Roger and Suter12 okuyucu odaklı yaklaşımın küçük okuyucular 
açısından dört farklı yararından bahseder: okuyucuların kendi verdikleri cevaplardan memnun olmalarını 
sağlar; verdikleri cevapları neden verdiklerini ve kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur; farklı 
verilen cevaplar sayesinde farklı kişilikler olduğunu ve onlara saygı duyulması gerektiğini vurgular ve 
verilen cevaplardan yola çıkarak kişiler arasında benzerlikler de olabileceğini anlamalarına fırsat verir. Bu 
yaklaşımın amacı edebiyat öğretmek değil, edebiyat ve çocuğu bir araya getirmektir. 

                                                 
11 Hunt, Peter (1994) An Inroduction to Children’s Literature  Oxford.  s.19 
12 Purves, Rogers ve Soter, (1990) How PorcupinesMake Love: Teaching a Resonse Centered Literature Curriculum. Longman.  s. 
47. 
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Sesli okuma yaklaşımı da çocuğun gelişimine farklı boyutlarda yardımcı olmaktadır.  Küçük bebeği 
ninniler söyleyerek uyutmak, ileriki yaşlarda masallar hikayeler okumak çocuk-anne ilişkisinin unutulmaz 
deneyimlerini oluşturur. Sesli okuma için yazılmış büyük resimli, iri harflerle yazılmış çocuk kitapları 
bulunmaktadır.  Çocuk bunları büyükleri ile birlikte okuduğu zaman hem doğru telaffuzu öğrenir hem de 
tonlama, vurgulama, duraklamalar gibi konuşma diline zenginlik katan öğeleri de birlikte öğrenmiş olur.   

Kitapların sınıf içinde tartışılması çocukların farklı boyutlarda kitapları kullanmalarına fırsat 
yaratmaktadır.  Birinci aşamada belleklerinde kalanlara dayanarak sorulan sorular ve gerçeklere dayalı 
sorular çocuklara okudukları kitabın örgüsünü, kahramanlarını, mekan özelliklerini ve kitapla ilgili daha pek 
çok ayrıntıyı da hatırlamalarına vesile olacaktır. İkinci aşama soru tipleri ise yorumlama ile ilgilidir.  
Okuyucudan okudukları şiir veya hikayelere bağlı kalarak birtakım sonuçlar çıkarması beklenir.  Çocukların 
analiz ve sentez yapabilme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.  Öğretmen bu konumda hikaye veya 
şiirle ilgili bir soruyu çocukların genel bilgilerinin ışığında cevaplandıracakları şekilde sormalıdır.   Üçüncü 
aşama ise uygulama aşamasıdır. Burada öğrencilerden daha geniş kapsamlı olarak kitap üzerinde çalışmaları, 
ve dil, üslup, kitabın teknik özelliklerine varıncaya kadar farklı boyutlarıyla kitabın ele alınması beklenir.  
Dördüncü ve son aşama ise çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik alıştırmalara 
yöneliktir. Çocuk okudukça düşünme kabiliyeti ve olaylara bakış açısı da gelişir.  Dünyası renklenir, 
algılaması hızlanır ve daha çabuk okuyup daha çabuk anlamaya başlar.  Elbette küçük yaş grupları için bu 
yöntem kullanılamaz; ama ileriki yaş gruplarıyla okudukları iki benzer kitabı karşılaştırmalarını,  benzer ve 
farklı yanlarını bulmalarını, tercihlerinin hangi yönde olduğunu nedenleri ile anlatmalarını bekleyebiliriz.  
Bu aşamada şunu da unutmamak gerekir Doğru veya yanlış cevaplar yoktur. Daha fazla ikna edici cevaplar 
ve daha az ikna edici cevaplar vardır.   

Okuma becerilerinin gelişimi yazı becerileriyle paralel girmek durumundadır.  İlk sınıflardan başlayarak 
çocuklardan okudukları kitaplarla ilgili günlük tutmaktan kitaplar hakkındaki görüşlerini yazıya dökmeye ve 
daha ileri seviyelerde ise kitabın bir olay örgüsü şeması çıkarmaya kadar uzanan bir şemsiyede çeşitli yazma 
aktiviteleri yaptırılabilir.  Küçük sınıflarda etkili bir yöntemde çocuklara okudukları kitapla ilgili resim çizip 
boyamalarını istemektir.  Eğlenirken öğrenme faktörü çocuklar için her zaman motivasyon artırıcı bir etken 
olmuştur.   

Kitapların çocukların gelişimde oynadığı bu önemli rollerden sonra kitap seçiminin de önemine 
değinmek gerekmektedir.  Doğru yaşa ve doğru seviyede kitap önerileri çocukların kitap okumalarını artırıcı 
en önemli etkendir.  Şunu unutmamak gerekir ki her yaş grubunun kendi özellikleri vardır ve hatta bu kız ve 
erkek çocuklar arasında dahi farklılıklar göstermektedir.  Bir de bunların dışında önerilen kitapların kolay 
bulunabilir olması da gerekmektedir. Öğrenci odaklı eğitimin olmazsa olmazlarından biri de çocuğun ilgi 
alanlarını belirleyebilmek ve onu daha yakından tanıyabilmek için hazırlanacak anket sorularıdır.  Gelişimin 
doğru yönde olabilmesi için bu sorularla öğrenciyi tanımak ve verilecek kitap okuma ödevlerinin de bu 
doğrultuda önerilmesini sağlamak sınıf öğretmenlerinin görevleri başında gelmektedir.  Aşağıda verdiğimiz 
anket soruları öğretmenler tarafından sınıfta kolaylıkla uygulanabilecek şekilde düzenlenmiştir: 

1. Bir hobin var mı? Varsa, nedir? 
2. Evde hayvan besliyor musun? Ne çeşit ev hayvanın var? 
3. Sana başkası tarafından okunan en beğendiğin kitap hangisidir? 
4.  Hangi tür kitapları dinlemeyi seversin? 
gerçek hayvanlar gerçek dışı yaratıklar peri masalları 
gerçek çocuklar aile hikayeleri şiir 
bilimkurgu resimli kitaplar tarihi hikayeler 
komik hikayeler bilgilendirici kitaplar bilimsel kitaplar 
sporla ilgili kitaplar macera kitapları gizemli hikayeler gerçek hikayeler 
5. Kendi kendine okuduğun ve en beğendiğin kitap hangisidir. 

6. Ne çeşit kitapları kendin okumaktan hoşlanırsın? 

7. Hangi spor dallarını seversin? 

8. Okuldan eve gelince ne yaparsın? 
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9. Hafta sonları ne yapmayı seversin? 

10. Ne gibi şeyleri biriktirmekten hoşlanırsın? 

11. Okulda en çok sevdiğin dersler nelerdir? 

12. Bu hafta hangi kitabı okudun? 

13. Kütüphaneye gider misin? Gidersen ne yaparsın? Ne kadar sıklıkta gidersin? 

14. Tatilde nereye girmek istersin? 

15.  Televizyon izler misin? 

16. Cevabın evet ise ne tür programlar izlersin? 

17. En beğendiğin televizyon programı hangisidir? 

18. Daha fazla bilgi sahibi olmak istediğin konuları sıralar mısın? 

Eğitimin çağdaş standartlarda yapılabilmesi ve çocukların küçük yaşlardan itibaren kendilerini sistemin 
bir parçası hissedip kendilerinin de tercihlerinin göz önünde bulundurulması hem kişiliklerinin gelişiminde 
olumlu yansımalar olacak hem de özgüvenlerinin gelişimine katkıda bulunacaktır. 

Çocuk kitaplarının ilköğretim seviyesinde müfredatın bir parçası olarak görülmesi ve farklı dersleri 
pekiştirici olarak kullanılması çocuğun hem öğrenme sürecine olumlu etki yapacak hem de bir çeşit 
pekiştirici görev yapacaktır.  Örneğin Jules Verne’in 80 Günde Devrialem romanı coğrafya derslerinde 
öğrendikleri bilgiler ışığında sınıf içi sunumuyla daha katılımcı ve eğlenceli bir şekilde incelenirken, yine 
aynı yazarın Aya Yolculuk kitabı fen veya hayat bilgisi derslerinin yardımı ile ele alınabilir ve hatta çocuklara 
ilk uzay yolculuklarından aya ilk inen astronota kadar kimlerin bu yolculuğa katılmış olduğu araştırma ödevi 
olarak verilebilir.  Ve sonuçta yazarın yolculuğu ile gerçek yolculuk karşılaştırılır. Hatta matematik dahi 
çocuk edebiyatı, okuma dersleri ile bağdaştırabilir.  Matematiksel kavramlar olan değer, sayı, oran ve orantı 
hikayeler kullanılarak rahatlıkla anlatılırken her şeyin bir değer olduğu ve rakamlarla ifade edilen şeylerin de 
olduğu öğretilmektedir.  Matematik dersinde elma ile armudun toplanmadığını öğretirken okuma dersinde 
işlenen hikaye kitabında benzer bir aktiviteyi çiftlikte ki farklı hayvanları toplayın bakalım sorusuyla 
deneyebiliriz.  

İdealleri yakalamak zordur. Ancak biz bu bilgiler ışığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
bulunan ilkokullarda bir okuma alışkanlığı araştırması yaptık.  KKTC’de sınıf sayılarının az olması, 
öğretmenlerin öğrenci odaklı sistemi daha rahat uygulayabilecekleri varsayımından hareket ederek DAÜ 
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencileri ile 500 öğrenciye yönelik bir anket çalışması 
yaptık.  Hedef kitlemiz ilkokul 3,4 ve 5. sınıflardı ve bu araştırmada öğrenciler staj için gittikleri okulların 
öğrencilerine anket sorularını uyguladılar.  Okullar içinde bir özel ilkokul 9 farklı devlet ilkokulunun da 
öğrencisi bulunmaktaydı. Anket sorularımızı öğrenciyi sıkmamak ve kolay cevaplandırmasını sağlamak için 
kısa tuttuk.  Anketimiz şu sorulardan oluşmaktaydı: 

1. Okulunuz 
 Yaşınız 
 Sınıfınız 

2. Kitap okumayı sever misiniz? 

3.  Ne kadar aralıklarla kitap okursun? 

4. Öğretmenin istediği için mi kendin istediğin için mi kitap okuyorsun? 
5. Kitaplarını kim seçer?       a. Öğretmen   b. Ailem  c. Kendim  d. Arkadaş tavsiyesi 
6. Okuduğun kitaplar arasında en çok hangisinden etkilendin? 
7. Bu kitabı biraz anlatır mısın? 
8. Televizyon mu kitap mı dersem, hangisini tercih ederdin? 
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Öğrencilerin anketleri genel yorumlamasından çıkan sonuç, bir okul hariç beklentilerimiz içindeydi.  
Daha üst düzey çocukların gittiği özel okul da dahil olmak üzere çocuklarda okuma alışkanlığının olmadığı 
ve ortalama olarak 3 ayda bir kitap okudukları ve bunu da öğretmenin söylemesi ile yaptıkları ortaya 
çıkmıştır.  Kendi isteği ile gidip kitap alan öğrenci sayısı 500 öğrenci içinde 20 ile sınırlı kalmıştır.  
Etkilendikleri kitap sorusuna pek çoğu cevap vermekte zorlanmış ve hatta Harry Potter diyenler bile 7 soruyu 
yanıtlarken bunun filmi olduğunu da belirtmişlerdir.  Etkilendikleri kitabı anlatabilen öğrenci sayısı da çok 
düşük çıkmıştır.  Sekizinci soruya istisnasız tüm öğrenciler televizyon yanıtını vermiş ve bu da tehlikenin 
boyutunu göstermektedir.  Buradan çıkan sonuçlar elbette düşündürücüdür.  Şayet daha iyi şartlarda yetişen 
çocuklarda dahi okuma sevgisi ve alışkanlığı geliştirilememişse burada önce aile ardından da öğretmen 
sorgulanmalıdır. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı her ne kadar öğrenci odaklı eğitim sistemini hayata 
geçirmek için uğraş veriyor gibi gözükmekteyse bunun uygulayıcısı olan öğretmenlerin anket sonuçlarına 
bakıldığı zaman bu sistemin dışında kaldıkları görülmektedir.  

Okuma sevgisi ve alışkanlığı ancak küçük yaşlarda kazanılmaya başlanırsa uzun vadede olumlu 
etkilerini gösterecektir. Eğitim sisteminin eksikliği ve ailelerin de bu konuya fazla eğilmemeleri çocuk 
gelişiminde çok yararları olduğuna inandığımız çocuk edebiyatının yeterince öneminin anlaşılmadığını 
ortaya koymaktadır. Sınıflarda kitap köşelerinin bulunmaması, kütüphane kullanma alışkanlıklarının 
yerleşmemesi, bilinçsiz aile profilleri çocuğun üzerinde olumsuz etki yapmakta ve doğuştan kazanılması 
gereken ve sağlıklı gelişimine büyük katkıda bulunacak olan kitapları okumaktan yoksun bir çocuğun 
geleceğimizi emanet edeceğimiz kuşağın bir ferdi olması ürkütücüdür.  Bedensel gelişim kadar zihinsel 
gelişim de çok önem taşımaktadır.    
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ÜLKEMİZDE ÇOCUK VE GENÇLERİN OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNME 

SÜRECİNDEKİ TEMEL SORUNLARI VE OKUMA GRUPLARI 
                                                                               
 
 
 

Dr. Hatice Emel DİNSEVEN 

 

Kötü kalpli bir cadı tarafından şatonun kulesine hapsedilmiş Nilüfer’in Sırma Saçları öyküsünü sanırım 
bilirsiniz. Yakışıklı prens, altın saçlı Nilüfer’in kulede hapsedildiğini anlayınca, saçlarını sarkıtmasını ister. 
Demek ki on metrelik bir ip falan bulamamıştır prens. Kızın güzelim saçlarına tutunarak kuleye tırmanır. 
Yine kuleden sırma saçlara tutunarak iner. Aynı gün olay tekrarlanır. Küçük bir çocukken annemin 
“ucubaşımda” oturarak kitaptan okuduğu bu öyküde prensin; o güzelim sırma saçlarına tutunarak inip 
çıkarken Nilüfer’in ne kadar acı çekiyor olduğuna takılırdı aklım. Bu akılsız prens de tanrının her günü, o 
kuleye tırmanacağına, ordularını getirip Nilüfer’i neden o şatodan bir türlü kurtarmıyor diye için için 
üzülürdüm... 

“Prens neden her gün kuleye tırmanıyor? Neden bir an önce Sırma Saçlı Nilüfer’i  kötü cadının elinden 
kurtarmıyor?” diye sormak isterdim hep... 

Çocuk edebiyatı ürünlerinin temel amacı çocuklara duyarlık kazandırmak, onların güzele yönelik 
duygularını geliştirmektir. Daha genel bir belirlemeyle çocuk edebiyatının öncelikli sorumluluğu, çocukların 
duygu ve düşünce evrenini genişletmek, onlara dilin ve çizginin olanaklarıyla, yaşam ve insan gerçeğini 
yansıtmaktır, diyor Sedat Sever ( Sever S. 2003). 

Çocuk ve gençlik edebiyatının eğitimdeki yerine değinen Gülsüm Cengiz bu türün iyi ürünlerinin 
çocukların ve gençlerin okuma sevgisi, edebiyat zevki kazanmasında vazgeçilmez bir yeri olduğunu 
vurguluyor (Cengiz G. 2005). 

Çocuk adına yazma sorumluluğunu üstlenen değerli edebiyatçılarımızın ve sanatçılarımızın kitapları 
günümüzde kitapçı dükkanlarının raflarını süslemektedir. Peki, bu eserler çocuklarımıza kadar 
ulaştırılabiliyor mu? Sanatçının bin bir emek vererek geceler, günler boyu çocuklarımızın dil gelişimine, 
bilişsel gelişimine, kişilik gelişimine ve toplumsal gelişimine katkıda bulunması için çaba harcayarak 
yarattığı bu çocuk kitapları okunuyor mu? Bu kitapların çocuklara tanıtılmasında kimler sorumlu? Ailelerin 
çocukların kitap okumasındaki payı nedir?  

Çocuklarımızın okuma kültürü edinmesiyle ilgili araştırmalarım sırasında tanıştığım Muğla Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Güzel Mazlum Öztürk’le yaptığım söyleşiden bir bölüm 
aktarmak istiyorum: 

“Kuzenimin anneannesi 67 yaşında İngiliz, Londralı. İkinci Dünya Savaşını da görmüş sadece patates 
bile bulamadıkları günlerden de bahsediyor, anlatıyor. Buna rağmen daha yeni doğmuş gibi. Bir ergenin 
psikolojisini gördüm anneannede.  Dünyayı torunu ile birlikte keşfediyorlar yeniden. Çağa o kadar uyum 
sağlamış ki… Torunu için kitapları kendi seçiyor. Seçtiği kitapların puntoları da harfleri de büyük. 
Okulöncesi 1. sınıfa denk geliyor. Okurken ses tonuyla dramatize ederek okuyor. Çocuğun dikkatini resme 
çekiyor. Öykünün devamını soruyor torununa, bundan sonra ne olabilir sence diyor. Kitaplara flash kartların 
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bileşiminden oluşan bir kitap diyebiliriz. Özenle hazırlanmış. Ben Türkiye’de görmedim. Kuzenim 
kitaplarını koyacak yer bulamıyor o kadar kıymetli, oyuncaklarından bile kıymetli” (Öztürk G. M.2006). 
Sabah kahvaltıdan sonra İngiliz anneanne çocukla bir kenara çekiliyor ve onunla her gün yarım saat kitap 
okuyorlar. Öğretmen adayımızın anlattıkları arasında beni en çok hayrete düşüren de o küçük kuzenin 
kendine ait bir televizyonunun ve CD oynatıcısının da olması. Yatma kalkma saatleri bile belirlenmiş bir 
çocuğa ait televizyon ve CD oynatıcısı? Anneanne kitaplarla öykülerle filmleri de birleştirmiş. Küçük 
çocuğun kendine ait CD’leri var ve televizyonundan onları izliyor.  

 Şimdi de  İstanbul’da Üsküdar   semtindeki  bahçeli  bir  sitede yaşayan çocuklarla- ilköğretim 5. sınıfı 
bitirmişler- yaz tatilinde yaptığım söyleşiden bir bölümü aynen  aktarmak istiyorum: 

“Çok okumadığını kabul ediyorsun. Neden?” 

“Böyle bir bahçesi olsa kimse okumaz herhalde yazın. Herkes dışarıda falan, ben evde kitap 
okuyacağım, olur mu?. Bazen kitap okumaya heveslenip başlıyorum; ama televizyonda bir dizi varsa hemen 
ona kapılıyorum. Okuyorum aslında gece yatarken. 

“Ama okumak da istiyorum gece yatarken; ama uykum geliyor. Kitap üstümde kalıyor. Uykumu 
getiriyor. Bazen test yapıyorum. Ama en çok televizyona kapılıyoruz.” 

“Daha çok okumak ister miydiniz?”  

“İsterdim de? İnsan okudukça uykusu geliyor.” 

“Zamanını en çok neyle geçirirsin?”  

“Televizyon tabii ki de herkes öyle.” 

En sevdiği diziyi soruyorum. Heyecanla “Hepsini izliyorum ve seviyorum.” diyor. Bir dizi adı veriyor. 
Aynı çocuk birkaç dakika önce sorduğum en çok sevdiğin iki kitap sorusunu zorlukla yanıtlamıştı. 

O çok sevdiği dizi için diğer çocuklar da söyleşimize katılıp “Mesela şu an var televizyonda oynuyor.”  
diyorlar. Ama eski bölümler oynadığı için seyretmediklerini ve bahçede oynamayı seçtiklerini söylüyorlar. 
Televizyon dizileri ve oynayan sanatçıları, dans vs. yarışmaları, magazin programları üzerine, bıraksam 
saatlerce konuşacak birikimleri var çocukların. Aynı birikimi kitap okuma konusunda saptayamadım. 
Okuduğu kitapların adını verebilenler ne yazık ki yazarlarını hatırlayamadı. 

“Evde kaç kişi okur?” 

“ Babam okur, annem ev işleri falan...” 

“ Baban en çok ne okur?” 

“ Gazete” 

Az kitap okuma nedeni olarak verilen yanıtlardan bir diğeri : 

“Kitabımız var; ama kitap okumaya vakit bulamıyoruz. Çünkü diziler çok geç bitiyor.” 

Konuşmaların pek çoğunda aldığım yanıtlar benzer. Burada küçük konuşmacımızın da dile getirdiği gibi 
hepimizin bildiği gerçek okulöncesi de dahil olmak üzere özellikle ilköğretim çağında olan tüm çocukların 
televizyon ekranına bağımlılığı. Dizi izlenmesi sanki yaşamda yapılması ille de gerekli olan vazgeçilemez  
bir alışkanlığa dönüşmüş. Ülkemizde çocukların kitap okuması ise uyku getirmeye yardımcı bir edim. 
Yaptığım söyleşilerden çocukları okumaya yönlendirenin, ailede okumayı seven abla ve ağabeyler olduğunu 
ve günümüzde ilköğretimin de çocukları okumaya yönlendiren bir gücü olduğunu saptadım. Ancak bu gücün 
ne denli kullanıldığı önemli. İlköğretim öğrencileri yılda en fazla iki öykü kitabı okunduklarını söylüyorlar.  
Kendi yazarlarımızı tanıyan çocuk sayısı az. Okullarda okunmuyor mu bu kitaplar? Elbette okunuyor. Ama 
nasıl okunuyorsa çoğu unutulup gidiyor. Yani sürekli bir okuma alışkanlığı kazandırılamadığını görüyoruz. 
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Verdiğim örneklerin karşılaştırılmasında bana göre ilgi çekici bir bulgu da anneannenin çocuğa sabah 
kahvaltıdan sonra kitap okuması. Sabah saatleri uykusunu almış kişi için algılamanın en yüksek olabileceği 
saatlerdir. Konuştuğum çocuklar ise gece yatarken en yorgun oldukları saatlerde okuma yapmaya 
çalışıyorlar. Bu durumda okuduklarından ne kadarının belleklerinde kalabileceği, okuduklarının ne kadarını 
doğru dürüst algılayabildikleri şüpheli.  

Bir diğer sorun, sınıfta 40- 45 dakikalık ders süresince dikkatlerini toplama güçlüğü çekerken, aynı 
öğrencilerin televizyon dizilerini saatlerce hareketsiz oturup tek sahneyi kaçırmadan izlemeleri. Aradaki 
televizyon reklâmlarının bir numaralı izleyicisi durumuna düşmeleri, yenidünya düzeninin dayattığı tüketim 
kültürü ile iyice yoğrulmaları ve bunların yarattığı çeşitli örselenmeler...  

Evet, çocuklarımızı okumadan koparan en önemli etkenin televizyon yayınları olduğunu saptadık; ama 
sorumlusu da televizyon yayınları mı? Programları hazırlayanların, yayına sokanların payı varsa da bence 
ailelere düşen sorumluluk çok daha fazladır.  

“Çocuklar dili kazanırken ilk modelleri anne- babaları, diğer aile bireyleri, daha sonra toplumsal 
çevrede ve okul ortamında etkileşimde bulundukları diğer bireylerdir. Çocuklar dili modelleri dinleyerek, bu 
modelleri öykünerek, geri iletimi algılayarak, deneyimlerini ve düşüncelerini paylaşarak öğrenmektedir.” 
Diyor, Sedat Sever (Sever S. 2003). Okulöncesi dönemde, çocukların istenilen dilsel becerileri 
edinebilmelerinde modellerin belirleyici bir etkisi vardır (Sever S.2005). İlk sözcükleri çıkarmaya 
başladıkları “dilsel gelişim” döneminden itibaren televizyon ekranına bağımlı hale gelen çocukların,  dil 
kazandığı modellerin de değişmekte olduğunu ve günümüzün suskunlaşan çekirdek ailesindeki anne- 
babanın yerini dizilerdeki uç tiplerin ve reklâmlardaki tüketim çılgını tiplerin almaya başladığını ileri 
süreceğim. Yani çocuklar modellerini gerçek yaşamdan değil de tüketime körüklenmiş ve postmodernizmin 
şemsiyesinde barınan kafa karıştırıcı bin bir çeşit ideoloji ile yüklü sanal bir dünyanın bireyleri arasından 
seçiyorlar farkında olmadan.  

Çocuk görerek öğrenir. Annesi, babası, ablası ağabeyi ve evdeki diğer bireylerin televizyon izlemekten 
neredeyse konuşmayı sohbet etmeyi unuttuğu bir ailedeki çocuk da eğer yaşamında bir disiplin 
sağlanamamışsa elbette ki büyüklere öykünecektir. Zaten çocuğa kitap okuma sevgisinin aşılanması için aile 
bireylerinden birinin düzenli olarak zaman ayırması da gerekmektedir. AÇEV’in internette yayımladığı bir 
araştırmada ailenin çocukla doğrudan ilgilendiği zamanın azlığı saptanmıştır (Koç A. A, Taylan E. E. ,  
Bekman S. 2002). “Anne veya baba bir iş yaparken çocuk soru sorduğunda, çocukların yarısına yakın 
kısmının hiç cevap almadığı, hatta sözlü veya fiziksel olarak cezalandırıldıkları bulunmuştur. Bu araştırma 
çocukların anneleriyle sohbet ortamlarının olmadığını ve soru sorduklarında cevap almadıklarını, hatta 
cezalandırdıklarını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.” şeklinde bulgular ve değerlendirmeler var 
araştırmada (Koç A. A, Taylan E. E., Bekman S. 2002). Sanırım anne ve babaların önemli  
meşguliyetlerinden biri de televizyon seyretmektir. Kendileri televizyon başından kalkamayan,  çocuğun 
sorularını yanıtlamayan, soru sorduğu için azarlayıp cezalandıran aile bireyleri çocuğu okumaya nasıl 
yönlendirecekler? Çocuklarıyla günlük yaşamın zorunlu kıldığı birkaç sözcükten fazlasını kullanmadan sözlü 
iletişime geçmeden, onların dil becerileri kazanmasına nasıl yardımcı olacaklar?  Çocukların televizyondan 
duydukları sözcüklere ve biraz daha bilinçlendikte de davranışlara ve şiddet olaylarına öykünmesine nasıl 
engel olacaklar?  

...çocuğa, kişiliğini geliştirme hakkı tanınmaması... Çevresinde model alabileceği kişilerin olmaması ya 
da olumsuz modellerin bulunması gibi etkenlerin çocukluk döneminde filizlenmeye başlayan ruhsal 
bozuklukların nedenleri arasında olduğunu vurguluyor Nilay Yılmaz. Bu durumda çocuğun ya duygusal 
çökkünlüğe girip “içe yönelim” ya da saldırganlaşıp “dışa yönelim” sorunları yaşayacağını ekliyor (Yılmaz 
N. 2005 ).  

Ortaçağda çocuklar ve yetişkinler aynı oyunları oynayıp aynı masalları dinlerken Aydınlanma 
dönemiyle birlikte bunlar ayrılmaya başlamıştır diyor, Necdet Neydim (Neydim N. 2003). Günümüzde 
ailelerin televizyon izleme kültürü ile başka göstergeleri de birleştirdiğimde, teknolojinin son icatları 
sayesinde acaba yeniden ortaçağ karanlıklarına bir “U” dönüşü mü yaşamaktayız diye düşünmeden 
alamıyorum kendimi. Günümüzden nerede ise 250 yıl önce yazılmış bir kitaptaki, Jan Jack Russo’nun Emil 
adlı kitabındaki öğretilerin bile bizim televizyon ekranına güve kelebeği gibi yapışıp kalan ailelerimizin 
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davranışları yanında ne kadar çağdaş ve modern kaldığını görmek de ortaçağ karanlıklarıyla ilgili 
kaygılarımı kuvvetlendirmekte. J.J Russo Emil’de şöyle diyor: 

“Çocukların okumayı öğrenmeleri için yapılacak ilk şey onlarda okuma arzusu 
uyandırmaktır”(Rousseau J.J.2005). Soru sorup yanıtını alamadığı ya da cezalandırıldığı bir aile ortamında 
yaşayan hangi çocukta okuma arzusu uyanır? 

Çocuklarla yaptığımız söyleşiler sonunda ilköğretimin 8. sınıfına doğru özellikle erkek çocuklarda 
internet olayının okumayı hatta bazılarında normal yaşam gereklerini yapmalarını bile engelleyen bir 
alışkanlığa dönüşmeye başladığını saptadık. İnterneti bilgi edinme aracı olarak kullanan çocukların sayısı az. 
Genellikle bilgisayar oyunları ve sohbet için kullanıyorlar interneti. Kısa zamanda daha çok sohbet kaygısı 
ile sözcükler değişiyor. Sesli harflerin atıldığı tuhaf bir konuşma biçimi  yer ediyor yavaş yavaş. Sadece 
uykuları gelince internet başından kalkan çocukların kitap okumaya zaman ayırabileceklerine inanmak saflık 
olur. Yine burada sorumluluk ailelere düşmekte.  

Siyanür kullanımı yoluyla altın çıkartılmasını araştırırken rastladığım bir bilgisayar oyunundan 
bahsetmek istiyorum sizlere. Madencilik adlı oyunda bir göl kenarında elinde olta tutan sakallı bir balıkçı 
var. Gölün dibine kadar olan kesiti içersinde, çeşitli derinliklerde parıltılı altın kütleleri ve çeşitli boyda 
kayalar dağılmış. Oyuna başlayınca artık siz o sakallı balıkçı kimliği ile özdeşleşiyorsunuz oltanızı atarken. 
Belli bir sürede belli miktar altın kütlesi toplarsanız puan alıyorsunuz. Bazen uzattığınız çengelli olta 
kayalara da rastlıyor ve bu durumda yeterli skora erişemiyorsunuz. Oyunun bulunduğu sayfada çocuklar 
mesajlar yazmışlar. Bilmem kaç milyonuncu puanını yapmış biri diğerlerini kışkırtıyor. Düşündüm 
hesaplayayım dedim; ancak o kadar puanı yapmak için harcanan günleri düşününce işin ciddi boyutu ortaya 
çıkıyor. Oyun gençlerin en verimli çağlarında en değerli zamanlarını çalan, bir zamanlar Britanyalıların 
Hindistanlı çocuklara dayattığı boncuk sayma işleminin yeni bir çeşidi. Tek farkı hedef kitlenin değişmesi. 
Tüm dünya çocuklarına dayatılan içi boş bir bilgisayar oyunu. O koca koca kayaların ve altın kütlelerinin 
suyun içinde dibe batmadan asılı durduğunu görerek koşullanmış bir çocuğa Arşimet Kanunu kolaysa öğretin 
bakalım! Bilgisayar oyunları konusunda deneyim sahibi çocukların anlattıklarından rastlantıyla karşıma 
çıkan madenci oyununun, en masum oyunlardan biri olduğu kanısına vardım. Burada da sorumluluk yine 
ailelere düşüyor diye düşünüyorum.  

Ülkemiz çocuklarının okuma alışkanlığı edinmesinde çok büyük katkısı olmasını beklediğimiz halk 
kütüphaneleri, okul ve sınıf kitaplıkları da kültürsüzleştirme rüzgârlarından payını almış durumda. Halk 
kütüphanelerinin sayısı azalırken bir yandan da var olan kütüphanelerdeki kitaplar kadro yokluğu nedeniyle 
kapalı kilitlerin ardında beklemekte. Bülent Yılmaz 2001 yılı verileriyle yapılan bir çalışmada Türkiye’de 
halk kütüphanelerinin sayısı 1350 olarak saptanmıştır (Yılmaz Bülent 2006). Yine aynı çalışmadan (2006 
verileriyle)  Türkiye’de 200’e yakın halk kütüphanesinin zaman zaman personel yokluğu nedeniyle kapalı 
olduğunu Türkiye’ye yakın nüfusa sahip ülkelerin yanı sıra, nüfusu Türkiye’den az olan birçok ülkenin dahi 
daha yüksek sayıda halk kütüphanesi bulunduğunu öğreniyoruz. Almanya’da 10932, Fransa’da 3884, 
İngiltere’de 4614, İspanya, İtalya ve Polonya gibi ülkelerde bulunan halk kütüphanesi sayısı Türkiye’nin 
yaklaşık 3 katına ulaşmaktadır. Nüfusu yaklaşık 10 milyon olan Macaristan, 6 milyon olan Slovak 
Cumhuriyeti ve 10 milyon olan Çek Cumhuriyeti’nde Türkiye’nin yaklaşık 3 katı kadar halk kütüphanesi 
bulunuyor. (Yılmaz B. 2006 ) Kişi başına düşen kitap sayısı 0.2 olan ülkemiz AB ülkeleri içinde en geride 
yer almaktadır. Yani 5 kişiye bir kitap düşmektedir. Kişi başına düşen kitap sayısı İsveç’te 5, Almanya’da 
1.9 ve Estonya’da 7.7 dir. Üstelik ülkemizdeki halk kütüphanelerindeki dermelerin geneldeki niteliksizliği, 
yani, eski tarihli yayınlar oluşu, halk kütüphanelerine uygun olmayan konuda olmaları da sorunun ayrıca 
tartışılması gereken bir başka boyutudur diyor Yılmaz (Yılmaz B.2006). Kültür Bakanlığı WEB 
sayfalarından ülkemizde halk  kütüphanelerine  üye sayısının  426.351 olduğunu okuyoruz.  Kütüphanelerde 
ilgi çekici, çağdaş, sayfalarını çevirirken nem kokuları yaymayan nitelikli çocuk kitapları var mı?  
Kütüphaneler ve müzeler çocuklara yönelik hangi etkinlikleri düzenlemekteler? Şiir, öykü yazma ve okuma 
yarışmaları düzenleyen, çocukların yaratılarını salonlarında sergileyen, çocukları elektronik posta yoluyla 
yapılacak etkinliklere davet eden kaç kütüphane var ülkemizde?   

Şimdi soruyorum. Okuma kültürü gelişmiş bir ülkede olsaydık halk kütüphanelerimizin durumu böyle 
mi olurdu? Söyleşi yaptığım öğrencilere “Kütüphaneye gider misiniz?” diye sorduğumda çoğunun sınıftaki 
kitaplıkları ya da okul kütüphanelerini işaret ettiğimi sanmaları da ilginçtir. Bunun nedeni toplum olarak 
kütüphaneleri kullanma alışkanlığımızın olmayışı. Kütüphaneden ödünç kitap okuma kültürümüz yok. 
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Olsaydı böyle kütüphaneler kapalı tutulmaya başlandığı, alınan kitapların kalitesi, içeriği değişmeye 
başladığı, ortaçağ karanlığının bulutları tepemizde birikmeye başladığı zamanlar yer yerinden oynardı. 
Kütüphaneye gitme alışkanlığı da çocukluktan kazandırılacak bir davranıştır. Kütüphaneden ödünç kitap alan 
kaç anne, baba, dede, nine  var çevremizde ki çocuklar olsun ? 

Konuştuğum bazı kütüphane görevlilerinin söylediğine göre öğrenciler genellikle kütüphaneleri ödev 
yapmak için kullanıyor, bazıları da sessiz ve sıcak bir ders çalışma ortamı olarak. Kütüphaneleri okuma 
öğrenmiş kişiler kullanacağına göre, bu alışkanlığın kazandırılmasında ailelerin yanı sıra öğretmenlerimize 
de iş düşmektedir. Türbelerin, mezarlıkların ve ibadet yerlerinin gezilmesini söyleyen müfredatlarda acaba 
çocuklara kütüphanelerin yolunu göstermek gibi bir madde var mı önerilen? 

İlköğretim beş yılla sınırlıyken çocukları okumadan koparan en önemli etken. Anadolu liselerine ve 
kolejlere giriş sınavları yüzünden sadece test çözmeye koşullanmış olmalarıydı. Zorunlu ilköğretimin 
uzatılmasından sonra bu sınavlar sekizinci sınıf sonuna alınmış oldu. Test stresinden kurtulan çocukların 
daha fazla kitap okuyabileceği gibi bir umut belirmişken sanırım ortaya çıkan boş zamanı televizyon ekranı 
ve internet alışkanlığı doldurmaya başladı. 

Lise bittikten sonra yapılan ÖSS ise,  gençlerin kitap okumasını engelleyen etkenlerden en önemlisi. 
Ayrıca İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşayan çocuklar, kentin bir ucundaki okullarına ulaşabilmek için 
günde en az iki saat taşıma araçlarında zaman kaybetmekteler. Evlerine ulaştıklarında değil, kitap okumak 
günlük derslerini bile zorlukla çalışacak kadar yorgun oluyor çoğu. Aynı zaman kaybı taşımalı eğitimde yani 
köylerinden kasabalarından çok uzaktaki okullarda eğitim gören çocuklarımız için de söz konusu.  

Görüşme yaptığım öğrenci grubu genellikle orta sınıf ailelerden oluşuyordu ki en azından babaları lise 
veya üniversite eğitimi almış aileler. Bir de aile bireylerinin eğitimsiz olduğu kırsal kesimde ya da varoşlarda 
yaşayan çocuklar grubu var gözden kaçan, yok sayılan. Aslında bu çocuklarımızın okula gönderilip 
gönderilmediği, gidebildiyseler de okuma öğrenip öğrenmediği şüpheli. Evrensel bir insanlık hakkı olan 
ilköğretimin zorunlu olması demek, çocuğunu okula göndermeyen veliye doğrudan hapis cezası verilmesi 
anlamına geliyordu bir zamanlar. Yaptırımdan çekinen veliler de çocuklarını okula gönderiyordu. Bakınız 
neler olmakta 2003’ten bu yana. Artık çocuğunu okula göndermeyen velilere sadece para cezası veriliyor. 
Gerekçe yargının iş yükünün azaltılması. “Yargıda reform olarak sunulan ve kamuoyunda da böyle algılanan 
ve yargının iş yükünün azaltılması gerekçesine dayandırılan bir yasa ile bazı yasalardaki cezalar, adli 
olmaktan çıkarılmış ve idari para cezasına dönüştürülmüştü.” diye yazıyor Sabih Kanadoğlu. “Zorunlu 
ilköğretim ve eğitimin koşullarına uymamanın yaptırımı, idari para cezasına çevrilerek, önleyici, caydırıcı ve 
öğrenim görmesi gereken çocuklarımızın öğrenim hakkını koruyucu nitelikleri zayıflatılmıştır.”( Kanadoğlu 
S. 2004) 

Burada olan, okuma hakkı ellerinden alınan çocuklara özellikle de kızlara oluyor. Peki para cezasını 
ödedikten sonra veli çocuğunu okula gönderecek mi? Tuhaf ama o da belli değil. Şimdi bu çocuklarımızın 
nasıl bir kara deliğin girdabında kaybedilmekte olduğunun yargısını sizlerin vicdanına bırakıyorum. Devlet 
eliyle ve yasayla korunması gereken evrensel insanlık hakkı, okuma hakkı elinden alınmış çocuklarımız için 
çağdaş kitap kapakları her zaman kapalı kalacak. 

Çocuklarımızı okumaya yönlendirmek için neler yapılabilir: 

Ailelerin yapabilecekleri:   

Anne ve babaların 2- 3 yaşlarından başlayarak çocuklara günde yarım saat ayırarak,  onlara güzel 
resimli kitaplardan metinler okuyarak ileride alışkanlığa dönüşecek kitap sevgisini kazandırmak için çaba 
göstermesi. Kitap sevgisi aşılanmış bir çocuğun okula başladığında daha kolay okuma öğrenebileceğini 
düşünüyorum. 

Çocuktaki merak duygusunu köreltmemek. Sorularına elden geldiğince yanıt vermek. 

Çocuk okumayı öğrendikten sonra da aynı ilginin devam ettirilerek okuduğu kitapların seçimine 
yardımcı olmak, öyküyü olayları tartışarak bilişsel ve kişilik  gelişimine yardımcı olmak. 
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Çocukların televizyon karşısında oturup olur olmaz her programı izlemesini önlemek. 

Evde çocuğun okuması istenilen kitapların kolaylıkla ulaşabileceği yerlere konarak özendirilmesi. 

Televizyondaki belgesellerin ve çocuğa faydalı olacağını umduğu programları önceden saptayarak 
çocuğun izlemesini sağlamak. Ruhsal gelişimine zararlı etkiler yapabilecek programları izlemesini önlemek. 

İnternete girme sürelerini sınırlı tutmak.  

Kendisinin de kitap okumayı sevdiğini davranışları ile göstermek. 

Küçük yaşlardan başlayarak kütüphane sevgisi aşılamak, kütüphaneye giderken birlikte götürmek, 
çocuk bölümündeki kitaplara ilgisini çekmek. Kitapevlerinde, kütüphanelerde, müzelerde çocuklar için 
düzenlenen okuma etkinliklerine katılımını sağlamak. 

İlköğretim çağından başlayarak çocuklara okuma ödevlerinde yol gösterici olmak. Çocuğa kıyamadığı 
için onun hazırlaması gereken okuma ödevlerini ve özetlerini yazmamak. 

Çeşitli bahaneler bularak kitapla ödüllendirmek. 

Arkadaşlarına doğum günü armağanı olarak kitap almasını önermek. 

Çocukları yaşlılara ve görme özürlülere kitap okumaya özendirmek. 

Bilmeceleri çözerken Türkçe Sözlük kullanmalarını önererek sözcük dağarcıklarının gelişmesine 
yardımcı olmak. 

Eğitimcilere ve öğretmenlere düşenler: 

Okumayı öğrenme sürecinde öğrenciyi okumadan soğutabilecek davranışlardan kaçınmak. 

Çocukların okuma sınırını zorlayan uzun ve ilginç olmayan okuma ödevleri vermekten kaçınmak.  

Drama teknikleriyle desteklenmiş okuma saatlerinin artırılması.  

Kütüphanelere, müzelere götürmek, okuma etkinlikleri düzenlemek, ara sıra güne güzel bir şiirle 
başlamak. 

Sınıflar arası kitap okuma, öykü anlatma, şiir yazma gibi etkinlikler düzenleyerek ürünleri okulda 
sergilemek. 

Sınıf kitaplıklarını ulaşılamayan kilitli raflar konumundan kurtarmak, çocuğa uygun nitelikteki iyi 
kitapları seçmeye özen göstermek. 

Büyük kent okullarındaki öğrencilerin kardeş köy okulları seçerek kurulacak kütüphaneye kitap 
seçerken kitaplarla öğrencilerin daha çok ilgilenmelerini sağlamak. 

Yayınevlerine ve kitapçı dükkânlarına düşenler: 

Çocuklar için özendirici ve yaş gruplarına uygun kitaplar yayımlamak, kitapları uygun materyallerle 
desteklemek, kitapların tartışıldığı WEB sayfaları hazırlamak. 

Kitapçı dükkânlarında okuma günleri düzenlemek ve okuma günleri tamamlandıktan sonra 
çocukları kitabın yazarı ile buluşturarak kitaptaki öykülerle ilgili içi dolu söyleşiler yapmalarını 
sağlamak. 

Bazı kitapları CD gibi teknolojik yeniliklerle desteklemek. Örneğin; yazarın o kitabı yazarken neler 
düşündüğünü, nelerden esinlendiğini anlattığı, okuma sevgisini nasıl kazandığıyla ilgili anılarını anlattığı 
CD’ler olabilir. O kitabı okumuş ve yazarla söyleşi yapmış çocukların yer aldığı ya da kitaptan bazı 
bölümlerin okunduğu CD’ler dağıtılabilir.  
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Bir kitabı okuyup bitirmiş öğrenci grupları arasında kitap ödüllü bilmeceler, yarışmalar düzenlemek. 

Televizyon kanalları, program yapımcılarına düşenler: 

Çocukların izlemesi için nitelikli çocuk gençlik dizileri hazırlamak (bir zamanlar radyodaki arkası yarın 
programları gibi).  

Dizilerde kitap okumayı seven olumlu karakterlere de özellikle yer verilmesi. 

Çocuklara uygun olmayan dizilerin başında uyarıda bulunmak. 

Çocuklar için kitap tanıtım programları hazırlamak,  yarışmalar düzenlemek, yazarlarla çocukların 
söyleşi yaptığı programlar yayımlamak, çocuk kitaplarındaki karakterlerin analiz edildiği ve davranışlarının 
tartışıldığı çocuk programları yapmak.  

Günlük gazetelere düşenler: 

Çocuk eğitimi ile ilgili uzmanların, eğitimcilerin hazırladığı nitelikli makalelerle kitapların tanıtıldığı ve 
çocuklarla yapılan söyleşilerin yer aldığı sütunlar hazırlamak. Çocuklarla ilgili kültürel etkinliklerin 
programını çok önceden haber vermek. Çocukların kültürel ve sosyal gelişimini sağlayacak şekilde çocuk 
kitap ekleri yayımlamak. Çocuklara yönelik iyi ve nitelikli kitapları vermeye devam etmek. 

Sivil toplum kuruluşları,  emekliler ve öğrencilerin yapabilecekleri: 

Köy okullarına, yoksul semtlerdeki okullara laik, demokratik,  çağdaş, aydınlık kitapların yer alacağı 
kitaplık kurma çalışmaları, 

Kitaplıklar kurulduktan sonra her yıl en az bir hafta o bölgeye  gidip çocuklara öykü şiir atölyeleri 
düzenleme ve e-mail  kullanarak çocuklarla iletişimi  sürdürme. 

Emekli eğitimcilerin, edebiyat öğretmenlerinin, üniversite öğrencilerinin özellikle  eğitim fakültesi 
öğrencilerinin   ve kültürel birikimi olan kişilerin bu birikimlerini çocuklarla paylaşmak amacı ile kitap 
evlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, gün içinde yetişkinlerin ve  çalışmayan annelerin katılacağı okuma 
gruplarının oluşmasına da  öncülük etmeleri.  

Bu konuda yapılacak çalışmalarda gerekli iletişimi sağlamak amacıyla ben de bir e-mail adresi 
oluşturdum. Bu konuda etkinlikte bulunmak,  bizi bilgilendirmek, bizden bilgi almak isteyen ya da geçmiş 
deneyimlerini paylaşmak isteyen dostlar bu adrese yazarlarsa bir e-mail grubu da oluşturabiliriz sanırım.  

okuyancocuk@gmail.com  

Ülkemizde belediyeler tarafından düzenlenen çeşitli kültür ve sanat festivallerine katıldım bu yıl. 
Konuşmacı olarak değerli edebiyatçıları ve sanatçıları konuk eden belediyelerin bu güzel fırsatı daha geniş 
kapsamda değerlendirmelerini diliyorum. Yetişkinler için yaptıkları panellerin yanı sıra festival süresince 
çocuklarımıza uzun soluklu ve her bir oturumuna bir başka yazarımızın, sanatçımızın konuk edildiği ya da 
birer yazarımızın sadece çocuklara ve gençlere yönelik 4-5 günlük şiir, öykü, karikatür, resim,  müzik 
konularında atölye çalışmaları düzenlemelerinin, çocuklarımızın bilişsel gelişimine, okuma kültürü 
edinmelerine ve estetik zevklerinin gelişimine çok olumlu katkıları olacağına inanıyorum. Ayrıca bu etkinlik 
programlarının yerel gazetelerin yanı sıra ülkemizdeki büyük gazetelerin kültür sayfalarında, web 
sayfalarında çok önceden yayımlanıp duyurulması durumunda katılımcıların çoğalacağını umuyorum. 
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DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ VE OKUMA KÜLTÜRÜ 

Okuduğunu Anlamama, Koşullanma ve Öğrenme Sorunu mu? 
 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Aytekin KESKİN 
Mersin Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi 

 

Dil, kullanıcısı insana ilişkin her türlü ayrıntıyı barındırır. Dilin irdelenmesi bir anlamda insan 
üretiminin ve deneyimlerinin de irdelenmesi olarak algılanır. Dil kullanıcısının (burada üniversite 
öğrencileri) dünyayı algılayımı, sorun çözme süreçlerindeki yeterliliği, okuma ve yazma etkinliklerinde 
gözlemlenebilir.  

Okuma kültürü, bireyin dille kurduğu ilişkinin bir göstergesidir. Söz konusu bu kültürün hangi 
koşullarda oluştuğu ve süreç içinde nasıl beslendiğinin araştırılması öğret-bilim (didaktik) çalışmalarına da 
veri oluşturur. 

Bireyin okumayla ilişkisini saptayabilmek için, okuduğunu anlama yönelimli çalışmalar katkı yapabilir. 
Bu çalışmada, okuma-anlama çalışmaları ile üniversiteli gençlerin okuma tutumlarını saptamak ve olası 
öğret-bilimsel öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda “Türk Politikacılarının Kültür ve Sanatla Olan İlişkileri 1 ” başlıklı Ferit Edgü’nün 
denemesi çalışma malzemesi olarak seçilmiştir. 

Dil biriktirir  

Dil kültür ilişkisi bağlamında, dilin kültürün taşıyıcı ve göstereni olduğu gerçeğinden hareket edilir. 
Dille yaratıcı bir ilişki kurmadan kültürel yaratımın koşulları da oluşturulamaz. Yazın ürünleri de kültürel 
yaratımın sonuçları olarak karşımıza çıkar; yazın ürünlerinde yazarın okura taşıdığı, okurla paylaştığı 
yaşamın içinden kültür etkinlikleridir. Okur, yazın ürünlerini tüketirken, düşün yanını da beslemiş olur. 
Düşünsel beslenme, bireyin yaşamla kurduğu bağı güçlendirir ve bireyin evrendeki varlığına ilişkin olası 
soruları2 yanıtlamasına katkı yapar. 

Yazar-metin-okur arasındaki iletişim, dilin sağladığı olanaklar ve dil kullanıcısının bu olanakları 
kullanma yönelimi ile açıklanabilir. “Yaşama anlam aramak” ve “yaşama anlam katmak” veya başka 
nedenlerden dolayı yazar, oluşturduğu metinle okurla iletişim ortamını hazırlar3. Okuru kuşatan toplumsal 
koşullar, sorunlar ve yaşamla bağını kurma biçimi; düşünme ve düşündüklerini dile getirme alışkanlığı ve 
dolayısıyla oluşturulan yaşama kültürü bir dizi belirleyenle birlikte açıklanabilir. Kişinin, -burada okurun- 
düşünsel temelinin durumu, varsıllığı veya yoksunluğu somut dilsel eylemler bağlamında gözlemlenebilir. 
Dil, bu yönüyle, kullanıcısını ele verir. Düşünsel birikim dilde görüngeye çıkar; okuma ve yazma etkinlikleri 
dilsel başarımının da düzenleyicisi olarak değerlendirilir.  

                                                 
1 Bu metin, 1989 yılında Zehra İpşiroğlu tarafından –İstanbul Üniversitesi’nde üniversite öğrencileri ile yapılan- ‘okuduğunu anlama’ 
bağlamlı bir çalışmanın konusu yapıldığı için; güvenirlik ve sınanabilirlik açısından bilimin öngördüğü ölçütleri taşıyacağı 
öngörüsüyle seçilmiştir. [bkz. İpşiroğlu (1989)]  
2 Bu sorular, ben kimim? Evrendeki görevim nedir? Neden ve niçin eylerim? gibi sorular olabilir.  
3 Bkz. Edgü (1993: 15)  
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“Dil yaşam biçimidir.” yargısını doğrulamak için, dil ve dil kullanıcısı ilişkisi dilbilim verileriyle 
çözümlenebilir ve betimlenebilir. Dil kullanıcısı dili, dilsel eylemleri aracılığıyla sürekli yeniden 
biçimlendirir. Bu biçimlendirmede dil kullanıcısının etkinliği, birey dilinin sınır ve olanaklarını da belirler. 
Dilin birikiminden yararlanma ve düşünsel zenginliğin koşullarını oluşturmak, dille kurulan bağın ürünü 
olarak görülecektir.  

Dil sadece anlama ve anlatma aracı değildir; dil, kullanıcısının varolması ve kendini gerçekleştirmesinin 
de belirleyenidir. Dille bağını güçlendirmeyen ve belli bir dil bilincinin olgunlaşmadığı durumlarda birey 
için farkındalık da gerçekleşmeyecektir. Kendinin farkına varmayan ve kendini gerçekleştirmeyen 
bireylerden oluşan toplumun da varlığını sürdürmede sorunlarla karşılaşacağı açıktır4. Bireyin dil kullanımını 
besleyen söz varlığının gelişimi okuma alışkanlığının; okuma alışkanlığı da  kültürlenme biçiminin ürünüdür.  

Dil, insanın bilme, anlama ve gerçeği görme istekliliğinin bilince çıkarılması, kültürün taşınması ve 
uygarlaşmanın itici gücü olarak da işlev görür. Dilin işlevselliği, dile bakış ve dil kullanımında belirginleşir. 
Dil kullanımı yazılı bir gelenekle sürdürüldüğünde, değişen yaşam ve dünya koşullarında yeniden tartışılma 
ve değerlendirme olanağı da doğar.  

Dil-Kültür İlişkisinin somutlaştırıldığı bir Okuma-Anlama Etkinliği  

Türkiye’ye özgü koşulların oluştuğu belli bir dönem olan 1980’li yılların ürünü bir metni, Mersin 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri Bölümü Almanca Mütercim-Tercümanlık 5  öğrencilerinin 
değerlendirimine –okuma-anlama/anlamlandırma bağlamıyla- sunulmuştur. Öğrenciler bu sınamada, doğal 
bir ders etkinliği içinde ve okumalarına katkı yapacak olumsuz koşullandırmalardan olabildiğince 
arındırılmıştır.  

Öğrencilerin oluşturdukları metinler, edebiyat ve dilbilim, yanı sıra da öğret-bilimsel (didaktik) veriler 
ışığında çözümlendi. Metin bağlamı, dil-içi ve dil-dışı belirleyenler anlama veya anlamamaya etki yapan, 
yazarın yazınsal gerçekliğinin yansıması dilsel öğeler olarak tanımlandı 6 . Öğrencilerin metin iletisini 
anlamamaları, kültürlenme sürecinin yansıması bir koşullanma olarak değerlendirildi.  

Batı’nın Türk insanı hakkında her konuda olduğu gibi Türkler’in Türk politikacılarının okumadığı 
konusunda da önyargıları maalesef ki mevcut. Bu önyargı yüzünden de biz Türkleri tanımadan bizim 
hakkımızda fikir yürütüp, bizim hakkımızda hüküm vermektedirler. [Tuğçe]  

Türkler ve Türk politikacıları istatistiklere göre Batılılardan daha fazla okuyor. Türk politikacıları 
birçok ciddi ve önemli araştırmaların yazarıdır. Görüldüğü gibi gerçek Batılıların yanlış saplantılarıyla 
örtüşmüyor. [Ayşe] 

Yazınsal metnin, nesnel gerçekliğin dilsel, kurgusal bir görüntüsü olduğu bilgisi, metnin 
alımlanmasında yol göstericidir. Deney kümesi için bu gerçekliğin anlama ve alımlama sürecine katkı 
yapmadığı görülüyor. 

                                                 
4 Gelişmenin ve var olmanın kaynağı “dil bilinci ve Türkçe” ilişkisi için bkz. Keskin (2005: 10)  
5 Türkiye’de Çeviri Bölümü, Almanca Mütercim-Tercümanlık programı toplam 4 üniversitede vardır. Kuruluş yıllarına göre, İstanbul 
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve son olarak da 2004-2005 eğitim-öğretim yılında açılan Okan Üniversitesi 
(Vakıf Üniversitesi-İstanbul). Bu programlardaki toplam öğrenci sayısı 450-550 arasındadır. Bu çalışma önce 40 (2004-2005 eğitim-
öğretim yılı); ardından (2005-2006) eğitim-öğretim yılı) 30 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir; bu 70 öğrencinin genel özelliklerini şöyle 
betimleyebiliriz:  
a) Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelmişler; diyesi, farklı kültürlenme süreçlerini yaşamışlardır.  
b) Bu çalışmaya katılan öğrencilerin hepsi Anadolu lisesi mezunudur;  
c) Üniversiteye giriş sınavlarında yabancı dil alanından sınava girmişler ve sınavda İngilizce sorularını yanıtlamışlardır. d) Bütün 
öğrenciler 1 yıllık (haftalık 24 saat yoğun Almanca)  Almanca hazırlık programını tamamlamışlardır.  e) Etkinlik, Yazılı ve Sözlü 
Anlatım (Türkçe) dersinde, doğal ders işleme sürecinde gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan metinler, öğrencilerin diğer etkinlikleri gibi 
başarının ölçütü olarak değerlendirilmiştir; diyesi notlandırılmıştır. 
f) Öğrencilerin değerlendirme yazıları, ağ ortamından e-posta aracılığıyla edinilmiştir.  
Öğrenci özellikleri ve sayı açısından, Türkiye üniversitelerinde Almanca Mütercim-Tercümanlık programında yüksek öğrenimini 
sürdüren öğrencileri temsil edecek düzeydedir. Bu yanı ile bu program öğrencilerine yönelik diğer çalışmalar için de veri niteliği 
taşıyacağı varsayılmıştır.   
6 Bir yıl önce 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 40 Mütercim-Tercümanlık programı öğrencisiyle yapılan okuma-anlama etkinliğinin 
sonuçları, deyişbilim ve çeviri didaktiği açısından değerlendirilmiş; Marmara Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası V. Dil-Yazın- 
ve Deyişbilim Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Keskin (2006).    
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Aslında bu önyargıların temelinde Avrupalıların Türklere karşı tarihten bu yana gelen bitmez tükenmez 
nefretleri yatmaktadır. (…) [Gökçe] 

Avrupalıların Türklere ve Türk politikacılarına karşı ''Okumak'' konusunda önyargıda  
bulunduklarından bahsediyor. (…) [Macide] 

Türk politikacılarının en çok felsefeye ve mantığa ilgi duyduklarına değinilmiş.(...) [Derya] 

(…) Tüm bunlardan sonra Avrupalılar bu önyargılarını sürdürecekler mi?  (…) [Bingül] 

Bu tutum-alışta sağlıklı bir okuma kültürünün yanı sıra kişilerin birey olma ve eleştirel bilinç geliştirme 
gibi bir alışkanlığının oluşmadığı, bir belirleyen olarak öne sürülebilir. Diğer yandan sık sık Batı ile 
karşılaştırılmanın yarattığı bir ezikliğin sonucu, ulusal değerlerine saldıranın bir eksikliğini saptama rahatlığı 
ile, ‘savunma refleksinin’ yansıması olarak değerlendirilebilir.  

Söz konusu bu tutum-alış, kalıplanmış insan tanımlamasını çağrıştırıyor.7  Bu tip kişilerin belirleyici 
özelliği, kararlarının sorumluluğunu taşımak istememeleridir; diğer bir başka belirleyici özellik de 
kendilerini egemen ilişkiler ve güncel erk ile özdeşleştirmek; böylece bir dayanak ve güç oluşturmaktır8. 

Okur-Metin ilişkisi verili bir ilişki midir? 

Eylem yönlendiricisi olarak dil, geçmişten günümüze tercih edilen; hem bireyin varlığını anlamlaştıran 
hem de başkaya ulaşmasını sağlayan iletişim aracı olarak tanımlanabilir. Güdüleme ile, bireylerin kendi 
istemleri doğrultusunda özgür ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri düşünülür; ama, gerçekte 
güdüleyicilerin istemleri doğrultusunda eylemek olarak algılanmalıdır 9 . Etkileyici ve yönlendirici dil 
kullanımı özellikle son yıllarda dilbilimin bir alt alanı olan edimdilbilimin araştırma sorunsalı olarak 
öncelenmiştir10.  

Dilin kullanımı ve dil kullanıcısı özellikle 60’lı yıllardan sonra dilbilimin araştırma nesnesi/olgusu 
olarak belirmiştir 11 . Dil kullanıcısı birey, toplumsallaşma sürecinde ilgili topluluğun dünyaya bakışını 
söylem aracılığıyla edinir ve içselleştirir. Diğer grup üyelerine karşı tartışma, savunma ve meşrulaştırma 
bağlamında yine söylem aracılığıyla dünya görüşünü yeniden üretir, korur ve sürdürülmesini sağlar. 
Dünyaya bakış, dünyayı algılama biçimi yine gündelik yaşamın içinde üretilir; sürdürülebilir ve korunur. Bu 
nedenle toplumsal pratiklerin incelenmesi gündelik yaşamı oluşturan somut olaylar ile soyut kavramlar 
arasındaki eklemlenme süreçlerinin ortaya çıkmasını sağlar.  

Dil kullanımı çözümlenerek zihindeki oluşumların izleri de sürülebilir. Yaratıcı okuma etkinlikleri 
olarak kurgulamaya çalıştığım, bu çalışmanın çıkış noktası olan, okuma-anlama etkinliği de bu bağlamda 
değerlendirilmiştir.  

Metin “Türk Politikacılarının Kültür ve Sanatla Olan İlişkileri” “70 kişi tarafından okunmuş; metni 
değerlendirme yazılarında, sadece 5 öğrenci, yazarın öngördüğü amacı anlamıştır. Bu anlamama durumunu 
belirleyenleri ortaya çıkarıp betimlemek de doğal olarak bilimcilerin görevidir.12 

Dil kullanımını bir anlamda bilimsel verilerle okuma çabası, alanlararası (disiplinlerarası) yönelim ve 
söylemin işlevsel yanını öne çıkaran Viyana okulunda 13 , toplumbilimsel yaklaşım; felsefi ve tarihsel 

                                                 
7 Bkz. Cüceloğlu (1994: 168) Kalıplanmış insan, hangi amaçla, neleri elde etmek istediğini bilmeyen, bir davranışı niçin yapmaya ya 
da yapmamaya karar verme bilincinde değildir.  
8 T. Adornodan alıntılayan Kula (1992: 59). 
9 Yazınsal yaratıyı, metin, dil ve biçime indirgediğimiz zaman (…) onun bir tarihsel, felsefi, toplumsal ve etik tabanı, bunun sonucu 
olarak da, bu dört ulam bağlamında bir görüş ve anlayışı bulunmadığını sanmaya başlarsınız. [Y]azınsal yapıt sanatçısın nedensiz 
salgısı [değildir]. (Bkz. İnce 1993:29)  
10 Bkz. Bußman (1990/Pragmalinguistik: 605-607). 
11 Bu dönem Frankfurt okulunun eleştiri kuramını geliştirdiği döneme de denk düşer.  
12  Bkz. Yavuz (2006) Bir metin nasıl okunmalı? Edebiyat teorileri, bunu ya (i) yazar merkezli olarak okuma, yani, ‘yazarın niyeti’ni 
(‘intentio lectoris’) açığa çıkaracak bir okuma; ya (ii) metin merkezli okuma, yani ‘metnin niyeti’ni (‘intentio operis’) açığa 
çıkaracak bir okuma; yahut da (iii) okur merkezli okuma, yani ‘okurun niyeti’ni (‘intentio lectoris’) açığa çıkaracak bir okuma 
biçiminde öbeklendirirler. Deney kümesi, bütün bu okuma biçimlerinden farklı olarak ‘metindeki yargıları ayrıştırma gereği 
duymadan bir başka okuma biçimini önceledikleri izlenimi sunuyor..  
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boyutlarda ise eleştiri kuramının izleri görülür. Bu yaklaşımda çözümleme dilsel öğelerle 
sınırlandırılmamaktadır. Farklı alanların kuramlarından yararlanılarak çoğulcu bir yöntem geliştirilmiştir.14  
Deney grubu olarak seçilen üniversite öğrencilerinin somut bir metin bağlamında geliştirdikleri söylemi 
çözümlemede, onların kültürlenme sürecinin belirleyenlerinin ağırlığı duyumsanmıştır. Türkiye’de “Eğitim 
nedir?” sorusunun yanıtı olarak, eğit-bilim kitaplarında da yer alan, “Eğitim, bireyde istendik davranışlar 
geliştirme sürecidir!” anlayışının izleri söz konusudur. Zaman içinde istendik davranışlar, “sormayan, 
sorgulamayan, merak etmeyen ve çoktan seçmeli soruların seçeneklerini işaretlemeyi düşünme etkinliği 
sayma veya sayma durumunda kalma” biçiminde görüngüye çıkmıştır. Bu durum, yukarıda anılan 
‘kalıplanmış birey’in oluşumunun kaynağı olarak da gösterilebilir.15  

Türk politikacılarının, kültür ve sanatla pek yakından ilgilenmedikleri konusundaki yaygın inanç (gene!) 
Batı’dan kaynaklanıyor olsa gerektir. [metnin giriş cümlesi!] Dil ve etkileme söz konusu olduğunda‚ ne 
söylendiği değil, nasıl söylendiği’ önem kazanır. Yazar daha ilk cümlede, nesnel gerçeklikle nasıl bir ilişki 
kurduğu hakkında bir ipucu veriyor ve okuru yönlendiriyor.  

“Dil gerçekliği algılamak ve belli bir pencereden dünyaya bakışı önceleyerek gerçeklikten uzaklaşmayı 
da sağlar. Gerçeklikten uzaklaşma, tamamen gerçekle ilişkisini kesmek olarak algılanamaz.” Batı etkisindeki 
birtakım aydın bozuntuları da bu yanlış kanıyı paylaşmakta, politikacılarımızın günahlarına girmektedirler. 
[2. Başlam 1. cümle] Yazar, toplumsal gerçeklik olarak algılanan bir başka gerçeklikle ilişki kurmayı ve 
metne taşımayı, deyişsel bir seçki olarak önceliyor.  

“Gerçeklikle kurulan bu ilişki biçimi, estetik kaygının bir sonucudur ve yukarıda anıldığı gibi yazarın 
‘nesnel gerçeklikle kurduğu’ gerilim ilişkisi olarak da tanımlanabilir.“16 

(…) Diyeceğim, Türkler konusunda, Batılılar, özellikle, Fransızlar, Almanlar, İngilizler, İskoçyalılar, 
İrlandalılar, Flemenkler, Belçikalılar, İsviçreliler, Danimarkalılar vb. hem ön hem de arka yargılıdırlar. 

Türkçede arka yargı diye bir tanımlama yoktur. Okur, sözcüklerin düz anlamını izlemeyi alışkanlığa 
dönüştürdüğü varsayıldığında da buradaki deyişsel seçki yazınsal gerçekliğe bir gönderme olarak 
algılanacaktır.  

Dil başlıbaşına bir gerçekliktir ve bu gerçeklik, betimlediği nesnelerle sınanamaz; ancak, yol açtığı 
sonuçlarla sınanabilir17. İnsan tarihsel bir varlık olarak algılandığında geçmişine bakıldığında dil, özellikle 
deyişsel seçki ile güdüleme ve güdülemeyi etkisizleştirmek için bir araç olarak kullanılmıştır. Dil ve toplum 
bilimlerinin bir verisi olarak algılanabilecek bu yargı, toplumsal gerçekliğin de bir belirleyeni olarak, dil 
kullanımında yaygınlık kazanır. Bu durum, metinsellik ölçütlerinden ‘amaçsallık’18 ile açıklanabilir.19  

Batılılar, bilindiği üzere Türk insanını tanımadıkları gibi, tarihimizi de pek bilmezler. Ayrıca, o büyük 
saplantıları, Batılıları nesnel olmaktan alıkoymaktadır. 

Metnin başlığı da bu bağlamda değerlendirilebilir; bu seçki ile yazar, iletişimdeki temel amacını da dışa 
vurur. Okurun olası beklentilerine yanıt verecek bir bilgi aktarımı, yaygın kanı olarak bilinen bir gerçeklik 

                                                                                                                                                                  
13 Eleştirel söylem çözümlemesi bağlamında diğer yaklaşım Van Dijk’ın Hollanda Okuludur. Bu yaklaşımda bilişsel yaklaşım 
öncelenmiştir; buna göre birey veya toplumun bilişsel yönü dil ve toplumun dil yapısıyla bağlantılı olarak gözlenebilir.  
14 Buna göre söylemin üç boyutu vardır: 1) İç bağlam: Konuşmacının kendinden önceki konuşmacının sözüne olumlu veya olumsuz 
yönelimi, dünyaya bakışın (ideolojinin) izlerini taşır. 2) Dil dış bağlam: Toplumsal değişkeler ve kuramların yansıması. Söylemi 
üretenin toplumsal arka alanı (kültürel, ekonomik, dinsel, politik konumu söylemin taşıdığı dünyaya bakışla ilintilidir). 3) 
Metinlerarası ve söylemlerarası bağlam: Söylemi oluşturanın örtük veya açık biçimde dünyaya bakışına (ideolojisine) göndermelerde 
bulunmasını gösteren bağlamdır. Konuşucu/yazarın yaptığı göndermeler farkında olarak veya olmayarak benimsediği ortak değerleri 
gösterir. Bkz. S. Yağcıoğlu/A. C. Değer (2001: 191)  
15 İnsan nedir? Ne bilebilirim? Ne yapabilirim? ve Ne umabilirim? Sorularının yanıtlarını insan kendi kendine sorup yanıtlamalıdır. 
“Din ahlâk, töreler, yasalar eğitimle içselleştirilir. Yurtsuz, yuvasız, dilsiz, değerleri olmayan bir insanın hayvandan bir farkı 
olmazdı pek. O, birey olmadan önce sürünün bir koyunudur. Ağılın sıcaklığını sever. Çobanın da işine gelir uysal bir sürüyü gütmek.  
(Diker 2004: 73) 
16 Keskin (2006:578) 
17 Bkz. Klemperer (1969) Bu yapıt, sözcüklerin değerleri ve kullanım sıklığının değiştirilmesi suretiyle, zehirli bir düşüncenin toplum 
bilincine nasıl yerleştiğinin belgesidir. Nazi Almanyasında “Endlösung -Nihai Çözüm-“sloganı ile ‘öteki’ olarak tanımlanan 
Yahudiler kitlesel olarak yok edilmiştir. 
18 Türkçeden seçkilerle dil kullanımında amaçsallığın eleştirel değerlendirimi için bkz. Keskin (2003)  
19 Ayrıca bkz. Keskin (2006:578-579) 
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olarak metinsellik bağlamında değerlendirilebilir: Kabuledilebilirlik: Metindeki dilsel seçki, okurla kurulan 
özgün bir tercihin yansımasıdır. Okurun beklentisi ve alımlama alışkanlığı bu bağlamda öncelenir. Bu kanı, 
nesnel gerçekliğin kendisi gibi görünür ve toplum egosunun gereksindiği, özgüven oluşturucu, güdüleyici bir 
yönelim olarak belirir.  

Ülkemiz politikacıları, kim ne derse desin, Fransız, Alman, İtalyan, İngiliz meslektaşlarından çok daha 
fazla okumaktadır.  

Yazarın söz sanatları ile beslediği kurgusal gerçeklik, metinsellik ölçütlerinin bir uzantısı olarak da 
algılanabilir. Metin-içi bağlamı besleyen dış dünyayı (Kohäsion), ‘metin dünyası’na (Kohärenz=bütünlük) 
taşımak için farklı tercihler söz konusu olabilir.  

 (…) Yanımda bir fotoğraf makinesi bulunmadığı, dolayısıyla bu tarihsel anı negatife geçiremediğim 
için pek çok üzüldüm. Oysa üzülecek bir şey yoktu: Politikacılarımız okuyordu. Üstelik, ellerine geçenleri 
değil, ellerine geçmeyenleri de okuyorlardı.  

Yazar metni üretirken söz sanatlarını, burada abartı (mübalağa)  tercihi ile bir anlamda güncel dil 
kullanımından ayrılarak, dilsel malzemesini estetikleştirir. Yarattığı özgün dil ile nesnel gerçeklikten 
kurgusal gerçekliğe geçtiğini okurla paylaşmış olur. Bu araştırmanın sonuçları, düşünbilim alanında 
çevirmenliği kendilerine meslek olarak seçen yükseköğrenim öğrencilerince, metin oluşturucu öğeler arası 
bağıntı, nedensellik gibi anlamsal ve bilişsel yönler, metnin yorumlanmasının araçları olarak 
değerlendirilmemiş; dolayısıyla yazarın seçkisi anlamamanın nedeni olmuştur.  

1960'lı yıllardan bu yana Türk politikacılarının ilgi alanları, kültür birikimleri artmış, birçok 
araştırmada,sorumluluk isteyen görevlerde başarı göstermişlerdir…. [Nigar] 

Bu yazıda kitap okumadıkları söylenen politikacılarımızın kitap okudukları, üstelik kitap yazıp, bilimsel 
araştırma da yaptıkları belirtiliyor. [Mert] 

Aslında bu önyargıların temelinde Avrupalıların Türklere karşı tarihten bu yana gelen  bitmez tükenmez 
nefretleri yatmaktadır. [Gökçe] 

(…) Batılılar bilindiği üzere Türk insanlarını tanımadıkları gibi, tarihimizi de bilmezler (…) [İlknur] 

Türkiye, Batılıların gözünde önyargılara sahip bir ülke. Bu önyargılardan  birisi de Türk 
Politikacılarının kültür, sanat ve edebiyatla ilgilenmediğidir. [Dilek] 

Avrupa politikacılarımızın kitap okumadıklarını ve bilgisiz olduklarından bahseder ama yazar bu 
makalesinde Avrupa’nın bu savını çürütüyor. [İlker] 

Batılılar bilindiği üzere Türk insanlarını tanımadıkları gibi, tarihimizi de bilmezler. Dolayısıyla 
Türklerin özellikle de politikacılarımızın okuyup yazdıklarına pek inanmazlar. [İbrahim] 

Bizim toplumumuzda dedikodu genellikle kadınlar arasında olur diye bilinir.Evet doğrudur,aynı şeyleri 
şuan batılılar bizim için  yapıyor. [Medine] 

Türk Ulusu ile, nedendir bilinmez, iyilikleri, meziyet sayılabilecek özellikleri aynı cümlede zikretmek 
istemiyor batılılar. [H. İbrahim] 

Batılıların hiçbir ölçüme dayandırmadan yaptıkları bu yargıları kınıyorum. Gelip görsünler Türk 
Politikacılarının toplumun en çok okuyan kısmını oluşturduğunu. Ve ondan sonra yapsınlar eleştirilerini. 
[Funda] 

Kültürlenme süreci koşullanmış birey yaratabilir 

Yazarın gerçekliği yeniden üretiminde, yazarın estetik algısı, tasarımı, sanatsal beğenisi ve dünyaya 
bakışı seçtiği göstergeler aracılığıyla yapılandırdığı metine taşınır. Üretilen metin, yazarın hakikati olarak da 
değerlendirilebilir.  
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Okurun metinle buluşmasında, yazarın üretim sürecinde yaşadıklarından farklı bir süreci yaşantılar. Bu 
sürecin başkalığı ve zaman zaman okurun biricikliğini yansıtan niteliği, yazınsal paylaşımın veya tüketimin 
bilimsel olarak tanımlanamaması olarak da belirir.  

Metnin üretim sürecinde yazar, yaşamın değişik alanlarının gerçekliğinden bir biçimde yararlanır. Dış 
gerçekliği metin-içi gerçekliğe dönüştürmek için de yazar, göstergelerin hazır anlamından öte bir anlamı 
oluşturma çabasını verir. Yazarın yeni anlamlar katma sürecinde, göstergelerin (sözcüklerin) çağrıştırıcı 
işlevlerinden bir bireşim üretme söz konusudur. Bu bireşim, yazınsal üretiminin tüketicisi okur için, benzer 
kültürel arka alan yaşantılandığından paylaşılabilir olur. Paylaşılabilir; çünkü, yazarın gerçekliği yeniden 
üretiminde, toplumun ortak bilincinin de etkilediği nesnel gerçekliğin izleri vardır. Ortak bilincin izleri, aynı 
zamanda paylaşımın da olanağını içinde barındırır.  

Nesnel gerçeklikten çıkarak kurgusal gerçekliğe ulaşmanın aracı dildir; ancak, yazınsal gerçeklikte 
belirginleşen iletişim biçimi, nesnel gerçeklikteki iletişim biçimi ile örtüşmeyebilir. Bu örtüşmemenin nedeni 
de edebiyatta tercih edilen farklı göstergeler değildir; nesnel gerçeklikteki iletişimde seçilen göstergeler, 
yazınsal üretimde farklı bir amaçla kullanıldığı için, çağrışımı da farklılaşacaktır. Yazınsal üretimde 
göstergeler, nesnel gerçekliğin ötesinde kurgulanan gerçekliğe ilişkindir. Yazar, göstergeleri elbette dilin söz 
varlığından seçecektir; ancak, göstergelerin estetik bakımdan biçimlendirimi, yazınsal gerçekliğin ayırt edici 
özelliğidir20.  

Yazınsal metni diğer metin türlerinden görece ayrıştıran, yazarın gösterge seçkisi ve metin kurgusu, 
üretilen metnin biçimi ve metin içi öğelerin dizilişinde belirginleşir. Bu dizilişte de metin içi yazınsal 
bağıntılar öne çıkar. Bu bağıntıların genel olarak tanımlanması için özgünlük ve iletişim işlevi gibi iki 
belirleyici nitelik öne çıkar. Bu durum, yazınsal metin ile nesnel gerçeklik arasında bir gerilim ilişkisi21 
yaratır. Yazınsal metni de belirleyen tam da bu ilişkinin kendisidir.  

Yazınsal üründe22 özendirici dış gerçeklikten dolayı, metin içindeki olay örgüsü “yaşama uygunluk 
ölçüsü” bakımından okurda çağrışımlar yaratacaktır. Bu çağrışımlar, metinle okur arasındaki olası buluşma 
durumları olarak da adlandırılabilir. Bu çağrışımlar aracılığıyla, okur yazınsal metin ile dış gerçeklik 
arasında bir bağ kurar. Söz konusu bu ilişki, metin ile okuyucu ilişkisidir. Okurun metni, metin dışı 
gerçekliğin kendisi olarak algılaması, olası yanılgıların da başlıca nedenidir. Bu çalışmanın amacı da 
yazınsal metni algılama boyutunda ortaya çıkan bu yanılgının olası nedenlerini sorgulamak ve bu duruma 
çözümleyici bir tanı koymaktır. Metindilbilim ve edebiyatbilim verileri de olası önerilerin kaynağı olarak 
değerlendirilmiştir.  

Metin-okur bağı bir anlama ve anlamlandırma sorunuyla başlar ve ilişkilendirilir. Bu ilişkinin 
belirleyini de bireyin kültürlenme sürecindeki deneyimleri olarak gösterilebilir.  

Kültür, insanların hem davranış ve eylemlerinde hem de düşünsel ve maddi üretimlerinde görünen belli 
tasarımlar, tutumlar, değer yönelimleri ve düzenlemelerin dizgesi olarak anlaşılabilir23. yargısına dayanarak, 
öğrencilerin anlama ve alımlama sürecinde ortaya çıkan yanılgılarının nedeni kültürlenme boyutunda 
aranabilir.24  

                                                 
20  Yazınsal üretimde gösterilen gerçeklik ile olay/kişi/zaman arasında gerçek bir değer ilişkisi beklentisi olmaz. Okur 
paylaştığı/tükettiği metinde, yazınsal gerçeklik ile nesnel gerçeklikte kurduğu ilişkinin benzerini kurabilir; metindeki olay/kişi veya 
zamanla gerçek bir değer ilişkisi de kurabilir; ancak, edebiyat, iletişim seçkisi ile  böyle bir beklentiyi başından dışlar. Bu somut 
durumun dışlanmadığı bir edebiyat anlayışı, yazınsal metnin varsıllığını, yazınsal iletişimin olası etkilerini de yok eder.  
21 Bu ilişkinin ayrıntılı tanımıyla yazınsallık ve kurgusallık bağıntısı için bkz. Kula/Sakallı (2005: 61-65).  
22 Yazınsal yapıt, dilden farklı olarak bir etkinlik değildir; tamamlanmış, bitmiş bir üründür. Ürün olduğu için de her dönemde 
tüketilebilir ve tüketim ilişkileri, ayrıntılı tanımlanabilir. Elbette bilim, yaşamın kendi gerçekliğinden çok, yaşamanın koşullarına 
dönük bir araştırma izleği öncelediğinde, özellikle insan bilimlerinde, değişen koşullara uygun yeni değerlendirme ve tanımlama 
biçimleri de olanaklı olacaktır. Bu durumu, bilimin sürekliliği ve sürdürülebilirliği olarak da algılamak olanaklıdır.   
23  Kultur ist im wesentlichen zu verstehen als ein “System von Konzepten, Einstellungen, Wertorientierungen, die sowohl im 
Verhalten und Handeln der Menschen als auch in ihren geistigen und materiellen Produkten sichtbar werden” Maletzke (1996:14). 
24 Bu yargıya veri oluşturabilecek bilgiler için bkz. Üstel (2004). Bu kitapta, II. Meşrutiyetten bu yana ‘makbul vatandaş’ın oluşması 
için izlenen süreçler bilimsel yaklaşımla  konulaştırılmış.   
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Bireylerin eleştirel tutum almalarının somut engeli olarak sıkça ‘okuma alışkanlığı’ oluşmadığı yargısı 
gerekçe olarak sunulur.  Çok sık karşılaşılan bir başlık “Neden Kitap Okunmuyor?”25  

 (…) tahsil görenlerin miktarı çoğalıyor, fakat kitap alan ve okuyanların miktarı aynı nispette artmıyor. 
Bundan çıkan zaruri netice şudur: Tahsil görenler tahsil çağında kitap okuma çağında kitap okuma zevkini 
edinmiyorlar, hatta belki de kitaba karşı menfi bir tavır ediniyorlar. (…) Kanaatimce bu kitap sevmemenin 
sebebi, yegane sebebi değilse bile başlıca sebebi, tedris sistemimizdir. (…) asıl mesele mektep çağında 
talebeye kitabı sevdirecek çareleri aramaktır.26  1941 yılında dile getirilen bir sıkıntının günümüze değin 
giderilmemesinin tek ve biricik nedeni olamayacağı bilgisi, olası çözümlerin dayanağı olarak 
değerlendirilecektir27.  

Bir yazın ürününün, nesnel gerçekliği yansıtmadığı ve nesnel gerçekliğin aranması için bir kaynak 
oluşturmadığı bilgisi, okuma süreçlerine taşındığında ‘düşünsel koşullanma’ yerleşik bir davranışa 
dönüşmeyecek ve eylemlerimize eşlik etmeyecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 “Kitap okumuyoruz.” Oysa bu aynı haber daha bir ay önce çıktı ve aynı şaşkınlıkla karşılandı. Türk Dil Kurumu da Türklerin 
okumadığından habersiz. Okumayan adam sözlüğe bakar mı? Ne gam? Türk Dil Kurumu” unutturmak üzere “ kadını aşağılayan 
deyimleri sözlükten çıkartacakmış. Bu iş böyle oluyorsa, (..)  kötü alışkanlıkları önlemek üzere, “sigara, uyuşturucu, alkol” 
sözcüklerini, aldatmaları önlemek üzere “zina ve aldatma” sözcüklerini sözlüklerden çıkartsınlar, olsun bitsin! Kılıçbay (2006:32) 
26  Boran (1992:27-28)  
27 ‘Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı Okulu’ tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları ilginç ve çarpıcı. Buna göre nüfusumuzun 
yüzde %88’i okuryazar. [Okuryazar olduğumuzda çoğu sorunumuzu halledeceğimize bir inanç vardı; ama, okuryazar oranı çok 
artmasına rağmen sorunlarımız (ülke sorunları) çözümsüz duruyor..] (..)   Okuryazar olmak yetmiyor, okumak ve yazmak da gerekli. 
Araştırma sonuçlarına göre gençlerin yüzde 70’i hiçbir şey okumuyormuş! İhtiyaç maddeleri sıralamasında kitap 235’nci sırada yer 
alıyor. 25’tn fazla kitabı olan öğrenci oranı yüzde 19. Öğretmenlerin de ancak yüzde 33’ü düzenli kitap okuyor. (…) Eğitime ulusal 
gelirimizin sadece 2.2’sini ayırıyoruz. (…) “Sorun sadece gençlerde değil. Gazi Üniversitesi’ndeki 1915 öğretim üyesine uygulanan 
anketin sonucuna göre öğretim üyelerinin yüzde 22’si akademik yayınlar dışında kitap okumuyor! (…) Kitap ve elektronik medya 
birbirini dışlayan değil, tamamlayan ortamlardır. Birçok ülkede internetin yaygınlaşması kitap okuma alışkanlığını geriletmiyor. 
(Alkan 2006) 
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EKLER:  

Türk Politikacılarının Kültür ve Sanatla olan İlişkileri 

Ferit Edgü 

Türk politikacılarının, kültür ve sanatla pek yakından ilgilenmedikleri konusundaki yaygın inanç (gene!) 
Batı’dan kaynaklanıyor olsa gerektir. Batılılar, bilindiği üzere Türk insanını tanımadıkları gibi, tarihimizi de 
pek bilmezler. Ayrıca, o büyük saplantıları, Batılıları nesnel olmaktan alıkoymaktadır. Türklerin özellikle de 
politikacılarımızın okuyup yazdıklarına pek inanmazlar. 

Batı etkisindeki birtakım aydın bozuntuları da bu yanlış kanıyı paylaşmakta, politikacılarımızın 
günahlarına girmektedirler. 

1960’lı yıllarda Paris’te bir kahve sohbeti sırasında, Lautréamont, Rimbaud, Jarry, Artaud gibi 
geçeküstücülerin Tanrıları konusunda konuşulurken (gençlik dolayısıyla) ikide bir söze girdiğini gören, 
gerçeküstücülerin papası André Breton, bir ara, bana doğru dönmüş ve genzinden gelen gururlu sesiyle, “Siz 
gerçekten Türk müsünüz?” diye sormuştu. “Hayır, demiştim, ben bir Jeune Turc’üm”. Yanıtımdan pek 
hoşlanan Breton, “Ağzınızı açar açmaz anlamıştım” demişti.  

Diyeceğim, Türkler konusunda, Batılılar, özellikle, Fransızlar, Almanlar, İngilizler, İskoçyalılar, 
İrlandalılar, Flemenkler, Belçikalılar, İsviçreliler, Danimarkalılar vb. hem ön hem de arka yargılıdırlar. 
Bizleri tanımadan hüküm verirler. Ne yazık ki, bu hükümler, hiçbir eleştiri süzgecinden geçmeden, bizde de 
bazı çevrelerde benimsenir.  

Nedir bu hükümler? 
Örneğin Türk politikacısı okumazmış! 
Hatta Türk aydını bile okumazmış.  
Yalnızca bazı ... (sansür) okurmuş. 
Bunların hiçbir bilimsel temeli yoktur. 
Çünkü istatistik yöntemler her ülkede değişiklikler gösterir. Göstermiyorsa göstermelidir. Örneğin, kağıt 

tüketimi, yayımlanan kitap sayısı, baskı sayısından oluşan bir istatistik her ülke için (okur sayısı açısından) 
sağlıklı sonuçları sergilemez. Örneğin Fransa’da, bir gazeteyi ortalama 3,3 kişi okur. Türkiye’de ise, 12 kişi. 
Bu oran, kitap konusunda çok daha büyüktür. Bir kitabı, belki de yüz kişi okur. Böylece, 3.000 satan bir 
kitap 300 000 kişi tarafından okunuyor demektir ki, bu da hiç azımsanacak bir okur sayısı değildir.  

Okurlar arasında en büyük yoğunluğu politikacılar oluşturmaktadır. Ülkemiz politikacıları, kim ne derse 
desin, Fransız, Alman, İtalyan, İngiliz meslektaşlarından çok daha fazla okumaktadır. 

Birçok kişi bu savımıza inanmayacaktır ya da politikacıların çok işleri olmadığıyla açıklayacaklardır bu 
durumu.  

Oysa ne biri ne de öbürüdür gerçek neden: Türk politikacısı bu toplumun en meraklı kesimini 
oluşturmaktadır. Uğraşları gereği, yurtlarını genelinde ve tüm boyutları içinde algılamak istemektedirler. 
Bunun için de, yalnız yurt gerçeklerinin değil, dünyada olup bitenlerin, bilimsel araştırmaların, sanatsal 
yeniliklerin izleyicisi olmaları gerektiğinin bilincindedirler.  

Bu olgu, özellikle 1960’lardan günümüze kendini daha bir duyurmaktadır. Son dönemlerin Türk 
politikacısının ilgi duymadığı kültür, sanat, bilim etkinliği, yeniliği yok gibidir.  

1980’lerin başında yapılmış (ne yazik ki henüz yayımlanmamış) bir araştırmanın sonuçlarına göre, Türk 
politikacısının en fazla ilgi duyduğu alan, “felsefe ve mantık”tır. 

Bunu sırasıyla,  2./ Tarih, 3./ Toplumbilim, 4./Zooloji, 5./ İktisat, 6./ Matematik, 7./Çevrebilim, 
8./Morfoloji, 9./Edebiyat, 10./ Sibernetik, 11./ Hukuk izlemektedir. 

Gene bu araştırmanın sonuçlarından öğrendiğimize göre, politikacılar her hafta en az bir kitap 
okumaktadır. (En çok okuyan 10 kitap.) Evinde kitaplığı olmayan hiçbir politikacı yoktur. Ama hiçbir 
politikacı, evindeki kitaplarla yetinmemekte ve kitaplıklardan yararlanmaktadır. 
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Ne zaman bir kitaplığa uğrasam, bu kitaplık ister Süleymaniye gibi çok özel, ister Milli Kütüphane gibi 
çok genel; ister Fransız Bibliothéque’i gibi çok Firenk; ister Köprülü gibi çok özgün; ister Beyazıt 
Kütüphanesi gibi çok üzgün olsun, her zaman, bu kitaplıklarda politikacılarla karşılaşmışımdır: Başları 
önlerindeki kitaba eğilmiş, sağ ya da sol ellerinde kalem dış-dünya yokmuşçasına kendilerini okudukları 
kitaba ya da el yazmasına kaptırmışlar, not almaktadırlar... 

İstanbul kenti, son seçimlerde kaç milletvekili çıkarmıştır bilmiyorum. Hele bu milletvekillerinin 
partilere göre dağılımlarını hiç bilmiyorum. Ancak bildiğim bir şey var: Birkaç gün önce uğradığım Millet 
Kütüphanesi’nin okuma salonunu tıklım tıklım gördüğümde bir hayli şaşırmış ve yıllardan beri tanıdığım 
kütüphane memuruna bu yeni gelen ve eskilere pek benzemeyen oturaklı zatların kimler olduğunu 
sormuştum. Aldığım yanıt (“Aman Aziz Bey, nasıl olur da tanımazsınız, beldemizin milletvekilleri”) 
doğrusu pek şaşırtmadı beni; daha önce gördüğüm, izlediğim, tanığı olduğum bir gerçeğin dışavurumuydu 
bu. 

Yanımda bir fotoğraf makinesi bulunmadığı, dolayısıyla bu tarihsel anı negatife geçiremediğim için pek 
çok üzüldüm. Oysa üzülecek bir şey yoktu: Politikacılarımız okuyordu. Üstelik, ellerine geçenleri değil, 
ellerine geçmeyenleri de okuyorlardı.  

Büyük bir coşkuyla bu “durumu” kendisine aktardığım bir sahaf dostum, “Bunda şaşılacak ne var?” 
dedi. Türkler çok okur, bu bir. İkincisi, Türk politikacıları daha çok okur. Öylesine ki, arayıp da 
bulamadıkları kitaplar için, sahaflara açık çek bırakanlar yalnız onlardır. Çoğu kez, aradıkları kitabın 
fotokopilerine bile razı oluyorlar...” 

Sahaf dostumla yaptığım söyleşi sırasında, politikacılarımızın yalnız iyi ve doyumsuz bir okur 
olmadıklarını, aynı zamanda ilgi çekici araştırmaların, incelemelerin, tezlerin yazarları da ortaya çıktı: 
1980’den bu yana yayımlanan en ciddi, en önemli, en ilginç araştırmaları politikacılara borçlu olduğumuzu 
bu arada öğrendim. “Fatih döneminde Levant/Batı İlişkileri; Kanuni’nin Kanunları; Köy Gerçekleri, Köylü 
Düşleri; Yarın Ne Zaman Olacak?; Dilinin Kurbanı Bir Şair: Tevfik Fikret; Ümmetten Millete; 
Cumhuriyet’in Doğuşu” politikacılara borçlu olduğumuz yapıtlardan yalnızca birkaçı. 

Politikacılarımızın ilgi alanları, kültür birikimleri, genel ve özel kültürleri öylesine geniş ve derindir ki, 
öğrenimleri ne olursa olsun, en yüksek düzeyde sorumluluk isteyen görevlerde (öğrenimleriyle uzaktan 
yakından ilgisi bulunmasa dahi) büyük bir başarı göstermektedirler. Tıp doktoru içişleri bakanları, siyasal 
bilimci orman bakanları bu savımızın en geçerli kanıtlarıdır. 

Ülkemizin kültür, sanat ve bilim alanındaki olağanüstü hızlı gelişmesindeki en büyük pay ilkin 
politikacıların sonra da yökçülerindir. Ama yökçüleri, politikacılardan ayırmak doğru olmayabilir. Bu, bir 
yorum sorunudur. Ya da bir sorun yorumudur. Sanırım daha çok ikincisidir.  

Fakirin bu yazısı gibi, vesselam... 

 

Deneme Yazısını Anlamayanların Görüşleri 

Türk politikacılarının aslında ne kadar ilgili ve sanatla ilgilenen kişiler olduğunu gerçekçi ve inandırıcı 
bir şekilde belirlemiş yazar. 

... yazar bizim toplum olarak Avrupa ülkelerinden daha kültürlü yetiştiğimizi söylemek istiyor ki, bence 
de böyledir. Teknik açıdan Avrupa ülkeleri gibi ileride olmadığımızdan, Avrupalılar bizi cahil olarak 
görüyorlar, bence kısaca teknik açıdan biz cahil, kültür açısından onlar bizden daha cahildir. 

...yazarın güçlü bir Türk savunucusu olduğunu sanıyorum. Politikacılarımız için söylenen olumsuz 
sözleri birçok kanıtla çürütüyor. Bu konudaki yazısıyla kişiyi ikna etme gücüne sahip bence... 

 ... bence bu yazı dışarıda, örneğin bir Fransız sanat dergisinde yayınlanmalıdır. 

... Gerçekte ise bizim politikacılarımız kadar okuyan çaba gösteren bu işe meraklı kimseler yoktur. 
İstatistikler bunun kanıtıdır. Görünürde ise Avrupalı politikacılar daha aktif sanılmaktadır. Böylece 
gerçeklerden kaçıp bizlere karşı yıllar yılı hain olan düşüncelerin savunucuları olmuşlardır... 
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... bırakın batılıları, biz bile politikacalarımız hakkında önyargılı davranıyoruz. Örneğin  onların sadece 
para yediklerini ve hiçbir iş yapmadıklarını düşünüyor çünkü yayın organları bize onları öyle tanıtmıştır, 
hep o yanlarını bize yansıtmıştır. 

... bizim okuyan bir millet olduğumuza inanmayan bazı ülkeler, tanımadıkları için yanılmış oluyorlar. 
Bizim okumaya, bilime ve sanata ne kadar değer verdiğimizi bilemezler. Fakat biz sanata, bilime daha 
doğrusu okumaya kıymet veren milletiz. 

Bkz. Zehra İpşiroğlu: Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme. 2. baskı, Afa, İstanbul 1989; s. 21-25 

 

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Çeviri Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Öğrencileri 

2004-2005 ve 2005/2006 Eğitim-Öğretim Yılı: Toplam 70 öğrenci; Türkiye’de bu alanda öğrenim gören 
öğrencilerin sayısı 450-500  

• Metni her okuyuşumda yeni bir şeyler dikkatimi çekti. Gerçekten güzel bir yazı. Batının Türkler 
hakkındaki alışılagelen önyargılarına çok yerinde ve güzel bir üslupla verilmiş bir yanıt dersek yanılmış 
olmayız sanırım. [Ümit] 

• Yazıda Avrupalıların bize olan önyargıları belirtilmiş ve onların kitap okuma düzeyi ile bizim kitap 
okuma düzeyimiz karşılaştırılmış. (…) [Mert] 

• Avrupalılar böyle düşünerek nesnellikten uzak öznellik eksenine yakın davranmış oluyorlar. 
(…)[İlker] 

• Belki de toplumumuzda sanılanın aksine en çok okuyanlar politikacılardır. (…) [Funda] 
• Bizim toplumumuzda dedikodu genellikle kadınlar arasında olur diye bilinir. Evet doğrudur, aynı 

şeyleri şuan batılılar bizim için yapıyor. (..) [Medine] 
• Her etkinlikte Türkleri başarısız ve ilgisiz olarak gören Batılılar, kültür ve sanat etkinliğinde de Türk 

Politikacılarının ilgisiz ve yetersiz olduğunu düşünüyor. Ama böyle düşünmekle hata yapıyorlar. [Fatma] 
• Biz politikacıların nasıl insanlar olduklarını araştırmak yerine önyargılı davranmayı tercih 

ediyoruz. 
• Siyaset başlı başına bir bilim olduğundan dolayı, siyasetçiyi bilimsellikten uzak düşünmek oldukça 

yanlıştır. Ülkemizdeki kimi "dolma kalem" yazarların yorumları bizi tanımadığı sosyo-kültürel yapımızı iyi 
bilmediği ileri sürülen Avrupa siyasal yapısının söylemlerini haklı çıkarma yönündedir. (…) [Murat] 

• Avrupalıların Türklere ve Türk politikacılarına karşı ''Okumak'' konusunda önyargıda  
bulunduklarından bahsediyor. [Macide] 

• Türk politikacılarının en çok felsefeye ve mantığa ilgi duyduklarına değinilmiş.(...) [Derya] 
• (…) Tüm bunlardan sonra Avrupalılar bu önyargılarını sürdürecekler mi? [Bingül] 
• (…) iki yargı barındırıyor. Birincisi Avrupalıların Türklere karşı besledikleri bitmez tükenmez 

önyargı. [Banu] 
• (…) Batılılar bilindiği üzere Türk insanlarını tanımadıkları gibi, tarihimizi de bilmezler (…) [İlknur] 
• 1960'lı yıllardan bu yana Türk politikacılarının ilgi alanları, kültür birikimleri artmış, birçok 

araştırmada, sorumluluk isteyen görevlerde başarı göstermişlerdir… [Nigar] 
• Politikacılar, bağımsız, tarafsız, bireysel ve zeki sıfatlarını üzerinde taşıyan insanlardır. [H. Ali] 
• Türk Ulusu ile, nedendir bilinmez, iyilikleri, meziyet sayılabilecek özellikleri aynı cümlede zikretmek 

istemiyor batılılar.[H. İbrahim] 
• Batılılara göre Türk aydını ve Türk politikacısı okumazmış. Ama yazarın da belirtmiş olduğu gibi bu 

hükümlerin hiçbir bilimsel temeli yoktur. [Başak] 
• Bütün bu gözlemlerin ışığında, politikacılarımızın sanat ve bilime ilgilerinin eksik olduğu yargısı 

büyük bir yanlıştır. [Semra] 
• Batılılar hiç araştırmadan sadece genel saplantılarına dayanarak yargıda bulunabiliyorlar.(…) 

[Ayşe] 
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ÜLKEMİZDE, ÇOCUK VE GENÇLERİN OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNME 

SÜRECİNDEKİ TEMEL SORUNLAR 
 
 
 

Öğr. Gör. Dr. Tülay SARAR KUZU 
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 

GİRİŞ 

Bir insan modeli yaratmak konusunda okuma kültürü edinmenin, bunun eğitimine de bilincin ve 
duyarlılığın oluşmaya başladığı çocukluk döneminden başlamanın önemi tüm dünyada bilinmektedir. 
Örneğin, Sovyetler Birliği 1940’lardan sonra çocuk edebiyatını, yeni sistemin gereksinim duyduğu insanı 
yaratmak için işlevsel kılmıştır. Ülkemizde de Cumhuriyet rejimi sistemi özümseyecek aydınını yaratmak 
için, yeni eğitim ve kültür politikaları oluşturmuş, bu bağlamda okumaya ve çocuk edebiyatına özel bir önem 
verilmiş, yukarıdan aşağıya bir etkiyle de olsa olumlu sonuçlar alınmıştır. Ancak izleyen yıllarda, siyasal 
iklimlerin de etkisiyle bu konuda gerileme yaşanmış, 1970’lere gelindiğinde neden okunmadığı konusu, Türk 
aydınları tarafından yoğun biçimde sorgulanmıştır. Bugün aynı sorgulamayı fazlasıyla tekrar yapmak 
durumunda oluşumuzda, 1980 sonrası siyasi değişimlerle de bağlantılı olarak; teknolojik gelişimlerin, 
küreselleşmeyle beslenerek dünyada yaygınlaşan popüler kültürün, liberal ekonomik sistemlerdeki tüketime 
ve serbest rekabete koşut olarak sosyal yaşama da yansıyan ve rekabet ortamının kültürel ve manevi değerler 
yerine metayı tek değer haline getiren ideolojisinin önemli rolleri bulunmaktadır. Yine bu ideolojiden 
beslenen kolay ve hızlı tüketilene eğilim, konumuz bağlamında, okuma yerine görüntüye dayalı olanın tercih 
edilmesi şeklinde kendini göstermektedir. Sorunun bir diğer önemli boyutunu ise; ailede başlayıp okulda ve 
yaşam içinde süregiden eğitim ve öğretim sisteminin niteliği oluşturmaktadır.  

1.  Okuma Edimi   

Okumanın, her biri onu farklı bir boyutuyla ele alan çok sayıda tanımı yapılmaktadır. Okuma en genel 
ifadesiyle; “Dilsel kodla işaretlenmiş olan, yazara ait duygu, düşünce, kanı ve yorumların, aynı kodu 
kullanan okur tarafından önce grafik işaretlerinin algılanması, sonra da zihinsel bazı işlemleri içeren 
bilişsel bir süreç sonucunda içeriğinin alımlanması edimidir.” şeklinde tanımlanabilir. Okuma etkin bir 
süreçtir ve bu olgu, okurun etkin bir katılımcı olma rolüne işaret eder. Okurun metni anlamlandırmak 
amacıyla çeşitli becerilerini aynı anda etkin hale getirmesi de okuma edimi için basit ve tek bir tanımın 
yapılamamasına neden olmaktadır. Okuma; yazıdaki duygu, düşünce, gözlem, izlenim gibi öğeleri  kavrama 
ve yorumlama sürecinde; fiziksel, ruhsal, anlıksal işlem gerektiren çok yönlü bir eylemdir. Bir dili bilmenin 
birçok yönü olduğu gibi etkin okumanın da psikolojik, fiziksel, sosyal birçok boyutu vardır.  

Bu bağlamda, Sever’e göre  “Görme, anımsama, seslendirme ve değerlendirme gibi girişik eylemleri 
içeren bu etkinliğin genel nitelikleri şöyle özetlenebilir: 1. Okuma bir iletişim sürecidir. 2. Okuma bir 
algılama sürecidir. 3. Okuma bir öğrenme sürecidir. 4. Okuma bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlu bir 
gelişim sürecidir” (Sever, 2000:11).  Okuma, bunların dışında ayrıca bir yeniden yaratma sürecidir de. 
“Okumak, yaratıcının yerini almak, dünya görüşünü paylaşmak, dil kullanımını benimsemek, kısacası 
kurmacayı yeniden üretmek, yeniden yaratmaktır” (Kıran ve Kıran, 2000:13).  “Bir kitabın her zaman iki 
yazarı vardır: Onu yazmış olan ve onu okuyan. Yazılmış, ama okunmamış bir kitap gerçekten var olmaz 
(Tournier, 1993:146). 
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Bu denli çok yönlü oluşu nedeniyle, okuma ile ilgili tanımların bazıları okuma sürecinin yalnız bir 
boyutunu vurgularken; bazıları ürünü, yani metin-okur ilişkisini tanımlar niteliktedir. Ancak okumanın, 
tanımlarının tümünden çıkarılabilecek temel özelliği, okuyucu merkezli ve etkin bir süreç oluşudur. Okur, 
bilişsel ve duyuşsal varlığıyla okuma ediminin merkezinde bulunarak ve tüm becerilerini etkin kılarak, metin 
aracılığıyla yazarla iletişim kurma ve metni anlamlandırma çabası içinde olmak durumundadır. 

İpşirlioğlu (1993:49) da okuma ediminin nasıl olması gerektiği ve okumanın amaçları konusundaki 
düşüncelerini şöyle sıralar: “Saplantılardan arınmış bir düşünme alışkanlığının kazandırılması, eleştirel 
bakışın uyandırılması, çok yönlü düşünmenin öğretilmesi; başka deyişle bir sorunun tek bir bakış açısından  
değil de çeşitli açılardan ele alınıp değerlendirilmesi, düş gücünün geliştirilmesi; kısaca okuma 
duyarlılığının geliştirilmesi ve okuyucunun bilinçlendirilmesi. Bütün bunlar uzun yıllar uğraş gerektiren 
işlerdir. Türü ne olursa olsun okuma ediminin edinilmesi bir öğretme sürecinin işletilmesine bağlıdır.” 

Okumanın en temel aracı olan edebiyatın işlevini ise Kavcar, şu sözlerle ifade eder: “Bugün eğitimde en 
çok geçen terim ‘kişilik’tir. Kişilik gelişmesi, her insanın kendi eğilimlerine, yeteneklerine göre gelişmesi, 
hayatta karşılaştığı yeni şartlara göre, izleyeceği yolu kendisinin seçmesi demektir. Böyle bir hayat ve eğitim 
anlayışı insanda çok çeşitli bir duyma, düşünme ve hareket etme bilincinin bulunmasını gerektirir. İşte 
edebiyat bu bilinci uyandırmaya yarayan araçların başında gelir. /.../ Özgürlük ve kişilik düşüncesine sahip 
olan bir kimse, ne kendi benliğini başkalarına köle eder ne de başkalarını köle etmeye kalkar. Çünkü 
insanlığın tarih boyunca acı çektiği ağır baskılar ve zorbalık yönetimleri, insanların ayrı birer kişilik 
olduğunu düşünememekten ya da bu gerçeğe uymamaktan ileri gelmiştir” (Kavcar, 1994:5).  Kavcar’ın bu 
sözleri ile vurgulamaya çalıştığı demokratik kültür bilincinin, bireyler ve uluslar için ne denli yaşamsal bir 
gereksinim olduğu tartışılamaz.  

Okuma, “bilgi çağı” diye adlandırdığımız günümüzde çok büyük bir değer taşıyan bilgi kazanmanın 
değil yalnızca, duyuşsal zenginlik kazanmanın araçları içerisinde de en etkili olanıdır. Görsel olanı 
algılamadan farklı olarak, okuma etkinliği içerisindeki birey, düşünsel ya da duygusal yoğunluk içinde 
yazarla doğrudan etkileşime girer. “Okuma genellikle tek başına yapılan bir etkinlik olarak kabul edilir. 
Eylemin kişisel doğası, yazarın düşünleriyle okurun beyni arasındaki karşılıklı ilişki bu saptamayı doğrular” 
(Özçelebi-Cebecioğlu, 1990:26).  

Okurun okuma-anlamadaki başarısı, öncelikle bu süreçte kendi rolünü ve işlevini tanımlamasına ve 
benimsemesine bağlıdır. Ecevit (1996:43) de yeni okurdan; okurken uyanık olmasının, her satır ve paragrafta 
yazarın bırakmış olduğu anlam boşluklarını doldurmasının beklendiğini belirtir; “Okur, yazarın eğittiği, yol 
gösterdiği biri değildir /…/ yeni okur tipi tüketici değil, üreticidir” der. Yani yeni yazında odak yazar değil 
okurdur.  

2. Okuma Kültürü Edinme   

Kültür, birincil ve en genel tanımıyla, 1.  Etnik bir gruba, bir ulusa, bir uygarlığa niteliklerini veren, bir 
başka grupta, bir başka ulusta bulunmayan maddi ve ideolojik olguların tümü  (Büyük Larousse-Milliyet) 
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmada ise, şu ikincil ve üçüncül anlamları bağlamında kullanılmıştır: 2. 
Bir toplumsal grupta, bir kimsenin davranışlarını niteleyen, o kimseyi bir başka toplumsal katmanın 
insanından farklı gösteren konuşma, hareketler, giyim-kuşam vb. belirtilerin tümü. (Büyük Larousse-
Milliyet)  3. Gerekli bilgileri edinerek beğeni, eleştirme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmiş olma 
durumu. (Türkçe Sözlük, TDK) 

Çocuk okuma yazmayı öğrendikten bir yıl sonra etkin bir okur olur ve en çok da 8-12 yaşları arasında 
okur. 12 yaşından itibaren ilgisi başka alanlara yönelir. Yayın Kurulu Başkanı Nur İçöz,  çocuk kitabı 
yazarlarının şiddete karşı hazırladığı  kitabı, bu nedenle bu yaş grubunu hedef alarak hazırladıklarını belirtir. 
Okuma kültürü edinme sürecinde; hızlı okuma tekniklerinin kullanılması, kitabın uygun bir ışık düzeni ile 
uygun bir mekânda okunması,  korunarak temiz ve sağlam kalmasının sağlanması ve Batılı toplumlarda 
görüldüğü gibi okunan gazete, dergi ya da kitabın daha sonra başkalarının da yararlanmasını sağlamak 
amacıyla açık alanda bir yerlere bırakılması, kitaplıklardan ve kütüphaneden etkin yararlanılması vb. kural 
ve geleneklerle ilgili konuların dışında,  aşağıda sıralanan konularda da çocukların bu yaşlardan başlayarak 
eğitilmesi gerekir. Bu kültürlenme, uzun vadede,  okumadan daha fazla zevk alma ve yararlanmanın anahtarı 
olacaktır. 
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Bir amaç gözetme: Çocuğa ve gence “Amacım, beklentim ne?”  soruları ile okuyacağı metin konusunda 
bir beklenti geliştirmenin önemi kavratılmalıdır. Bilgilenmek ve düşünmek mi? Zengin bir duygu dünyasının 
içine girmek mi? Serüven yaşamak mı? Düşsel bir dünyada yolculuk yapmak mı? vb.  

Bilinçli seçim yapma: Okumak için seçtiklerimiz, aynı zamanda kimliğimizi yansıtır. Eline her geçeni 
okuyan, ansiklopedik bilgilerle belleğini dolduran okur olmaktan uzak olup; dünya görüşü, eğilimleri ve 
zevklerine göre seçim yapabilme, yani seçici olma, okuma kültürü edinmenin önemli bir boyutudur. İyi bir 
okur, kitabın türüyle ilişkili olan  “Kitaptan ne bekliyorum?”  sorusuna bağlı olarak, “Benim seçimim mi?  
Çok ünlü ve çok satan bir kitap olması iyi bir kitap olduğu anlamına gelir mi?” vb. sorgulamalar yapabilen 
okurdur.  Okurların kitaptan beklentileri farklı farklıdır. Bazıları kitaplar aracılığıyla kendini bulurken 
bazıları yine onlar aracılığıyla kendinden uzaklaşır.  

Yasaklar merakı ve ilgiyi kamçılar, telkinler iticidir. Bu nedenle, kitaplar hakkında yapılacak ön 
bilgilendirmeden sonra, özellikle genç okurlara, kendi iradesi ile seçim yapma ve ayrıca, uzun vadede yarar 
sağlayacak olanları kısa vadede zevk verenlere tercih etme eğitimi verilmelidir. 

Yarar gözetme: Okuma sürecinin sonunda, yaşa ve metnin düzeyine bağlı olarak önce “Ne öğrendim, ne 
hissettim?” ardından “Ne sağladı, bana nasıl bir katkısı oldu?” sorularının sorulması ayrıca önem 
taşımaktadır. Ancak söz konusu yarardan beklentinin somut, maddeci bir yarar olmaması gerektiği 
vurgulanmalıdır. İlişkinin kitapla sınırlı kalmaması, yararın üst düzeyde sağlanması ve öğrenilenlerin 
etkinleştirilebilmesi için, farklı iletişim ortamlarında sosyal ilişkilere de zaman ayırılması gerektiği de 
unutulmamalıdır. 

Bilgiyi yapılandırabilme: Çocuklara ve gençlere, bilgi, yaşantı ve gözlemlerini, diğer bir deyişle her 
girdiyi öncekilerle ilişkilendirebilme, yani bilgiyi yapılandırabilme becerisi kazandırmak, okuma esnasında 
zihnin ve duyguların üst düzeyde etkin olduğu bir okumayı öğretmeyi gerektirir ki bu da bilginin kalıcı 
olması kadar, zihnin neden-sonuç ilişkisi içerisinde ve sorgulayıcı bir yapıda işlemesini sağlaması 
bakımından büyük bir öneme sahiptir.  

Değerlendirme yapabilme, eleştirel bakış geliştirebilme: Özdemir’in deyişiyle: “Yalın bir tanımla 
yargılama, ayırma, iyiyi, güzeli ve doğruyu seçebilme yetisidir eleştirel düşünüş. İnsanoğlunu öbür 
varlıklardan üstün kılan yetisi. /.../ Eleştirel düşünüşe erişememiş kişiler, kendilerini yenileme, bellediklerini 
tazeleme gereksinimi duymazlar. Belirli kalıpların, belirli formüllerin içinde donup kalmışlardır bunlar. 
Gerçek anlamda yapıcı ve yaratıcı olamazlar bunun için de.” (Özdemir, 1995:16) sözleriyle belirttiği gibi, 
özgür ve aydın birey olmanın en belirgin ölçütüdür eleştirel bakış. Çocuk ve gençlere, okuduklarını 
sorgulamadan benimsememe anlayışı, yani süzgeçten geçirme becerisi alt düzeyden başlayarak 
kazandırılmalıdır.  

Özgün düşüncesini oluşturabilme: Bu sürecin sonunda,  kendisine ait bir düşünceye ulaşabilme, diğer 
bir deyişle düşünce üretebilme son hedef olarak gerçekleştirilmelidir. Özgün olmanın önemi ve yaratmakla 
yani taklit olmamakla ilişkisi çocuk ve gençlere yine sezdirme yoluyla kavratılmalıdır.   

3. “Okur” Olma Konusunda  Etkenler ve Engeller  

3.1. Türkiye’de Genel Durum ve Eğitim Düzeyi 

2004 yılı itibariyle ülkemizdeki okuma-yazma oranı %88.3, kitap okuma oranı ise % 4.5’tur. Bu 
durumda “Türk insanı sadece okur-yazardır.” demek bile mümkündür. Okuma kültürü edinmiş etkin okurlar  
yetiştirme konusundaki engellere geçmeden önce Türkiye’deki okuma eğilimlerine bakacak olursak; Çocuk 
Vakfı Çocuk Edebiyatı Okulu'nun, 8 Eylül 2006, Temel Okur-Yazarlık Günü nedeniyle “Niçin 
okumuyoruz?” ve “Okuyan bir toplum haline nasıl gelebiliriz?” soruları çerçevesinde, sorunun fotoğrafının 
çekilmesine katkı sunmak amacıyla yaptığı “Türkiye'nin Okuma Alışkanlığı Karnesi Eylül 2006” başlıklı 
araştırmada ulaşılan sonuçlar şöyledir:  “Nüfusunun yüzde 88'i okur-yazar olan Türkiye'de düzenli kitap 
okuma alışkanlığı oranı binde bir. İhtiyaç maddeleri sıralamasında kitap 235. sırada.  
Gençlerin yüzde 70'i hiç okumuyor. Öğretmenlerin yüzde 63'ü bazen kitap okuyor. Yetişkin nüfusun yüzde 
95'i yalnızca televizyon seyrediyor, yüzde 5'i televizyon izlemenin yanı sıra kitap okuyor. Türkiye’de kitaba 
yılda harcanan para 45 sent.” Sonuçlar, okur-yazar oranımız ile de bir paralellik gösteriyor. Ancak aynı 
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raporun sonuçlarına göre, 1985-2005 yılları arasında, işleve yönelik okur-yazarlıkta olumlu gelişmeler; 
1990-2005 yılları arasında, çocuğa göre ve çocuk gerçekliğine uygun iyi kitap oranında artış  
gözlenmektedir. (Özmen, 2006:1) 

Ülkemizdeki,  insanı karamsarlığa iten bu tablonun nedenleri söz konusu olduğunda, öncelikle ideal 
yoksunluğundan söz edebiliriz. 1968, 1978 kuşağı gençlerinin idealleri vardı. Bu idealler toplumsaldı ve 
kutsallaştırılmıştı. Bu kuşak, okumalarını büyük ölçüde bir ideolojiye ait olmanın gereği olarak yapardı. 
Hakim olan bireyci anlayışla yetişen günümüz gençleri bugün o kuşağa oranla çok daha fazla şeye sahipler; 
ama uğrunda savaşacakları idealleri yok. Onlar için kendileri ve belki bir de birinci dereceden yakınları 
dışında kimsenin hayatı ve geleceği değer taşımıyor. Toplumsal sorumluluk taşımama ve idealizm 
yoksunluğuna paralel olarak dünyayı değiştirme konusundaki inancın zayıflığı gençleri bugün,  eylemden de, 
eyleme taban oluşturan düşünce birikimini sağlayacak okumalardan da uzaklaştırmaktadır.  

Akademik başarı ile yaşamdaki başarı, yani sosyal başarı aynı şey değildir, hatta aynı değerde değildir. 
Çünkü son çözümde, insanın yaşamsal amacı mutlu olmaktır. Akademik başarı ise bunun araçlarından biridir 
yalnızca. Kültürel etkinlikler ve okuma sosyal başarıyı büyük ölçüde etkiler. Oysa ülkemizde, bireylerin 
eğitim düzeyi, dolayısıyla da gelişmişlik düzeyiyle olduğu kadar, var olan öğretim sistemiyle de ilişkili 
olarak aileler, çocuklarının zihinsel ve  akademik gelişimine odaklanmış durumda oldukları için, ders kitabı 
dışında kitap okumaya ayrılan zamanı dersten çalınan zaman olarak görme eğilimindedirler.  

Türkiye, 1980 sonrasında,  dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, küreselleşmenin ve neo-liberal 
ekonomik politikaların etkisiyle dünya marketleriyle bağlantılar kurmuş, ekonomisini uluslararası piyasalar 
ve sermaye ile bütünleştirmiştir. Serbest ticaret aracılığıyla ithal tüketim mallarının ülkeye hızla girişiyle 
birlikte, zengin olmak ve iyi bir tüketici olmak yükselen değerler durumuna gelmiştir. Bu dönem tüketim 
çağı olarak anılır. Çok kısa ifadesiyle, gerçekliğin göreli; tüm toplumsal değerlerin bireysel, kültürel, 
dolayısıyla da tarihsel ve geçici olduğu tezine dayalı  olan postmodernizm de aynı dönemde sahne alır. 
Çabuklu (2004:39) ’ya göre “postmodern dönemde bireylerin belirsizliğe, elle tutulabilir her şeyin 
buharlaşmasına, benliğin içine düştüğü boşluğa karşı sığındıkları alanlardan biri de tüketimdir.”  

Best ve Kellner, (1991:184) postmodernizmin “yüksek kültür ve popüler kültür arasındaki ayrımın 
çökmesi, kültürün neredeyse total bir metalaşması ve bunun da kapitalizme meydan okurken 
başvurulabilecek eleştirel bir mesafenin ilgasına (hükümsüz bırakma) yol açması ...” ifadeleriyle kültürel 
değişikliğe neden olan özelliğine işaret eder. Günümüzde, iyi bir okur olmanın orta sınıfa özgü soylu bir 
davranış göstergesi olmaktan çıkışı bu bağlamda değerlendirilebilir.  

3. 2. Siyasal Sistem ve Toplumsal Zihniyet 

Liberal ekonomik sistemi benimsemiş toplumlarda yükselen değer her zaman, iyi bir iş, unvan ve 
bunlarla gelen parasal güç olmaktadır. Rekabet ve yarışma, sistemi ayakta tutan dinamiklerdir. Bu yarışma 
ortamı, insanları yalnızca paraya dönüştürebilecekleri donanımlar kazanmaya yönlendirmektedir. Yüksek 
puanlarla girilen üniversiteler, üniversiteye ve işe girme gibi engelli koşularda aşılması gereken sınavlar, 
birden çok yabancı dil vb. Bu beklenti ve yaşam anlayışının uzağına düşmeyi, diğer bir deyişle sistemin 
dışında kalmayı göze alamayan ebeveynler ve öğretmenler, çocukları ve gençleri daha ilköğretimden 
başlayarak akademik başarıya odaklamak zorunda kalmaktadırlar.  

Doğu bölgemizde yapılan okuma günlerinde Pınar Kür, Firüzan gibi bazı ünlü yazarlarımız, okuma 
alışkanlığının yaygınlaşması için Cumhuriyet dönemindeki Köy Enstitüleri ve Halkevleri gibi, ülkenin her 
bölgesindeki çocuklar ve gençler arasında eğitim eşitliği sağlamayı amaçlayan projelere gereksinim 
olduğunu ve MEB’in o dönemdeki yayınları sürseydi, okuma alışkanlığı açısından ülkemizin bugün farklı bir 
noktada olacağını dile getirmişlerdir. Konu, uzun erimli bakıldığında, kültür politikalarının siyasi kararlardan 
etkilenmemesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir.  

“Belli bir davranışın, çocuk tarafından doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmesi, geniş ölçüde söz 
konusu davranışın başkaları tarafından ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bağlıdır. Ayrıca olumlu davranış 
modellerinin varlığı, çocuğun ahlaki standartlarının yükselmesine ve davranışlarına daha kolay yön 
vermesine katkıda bulunur. Örneğin oyuncaklarını adilce arkadaşları ile paylaşan çocuk modeli, 
diğerlerinin de bu yönde davranmasını kolaylaştırır. Bu süreçte adil paylaşma davranışının yetişkinlerce 
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ödüllendirilmesi,   benzer davranışların taklit yoluyla tekrar edilmesini sağlar” (Aydın, 2003:55). Bugün 
ülkemizde, okuma alışkanlığı bağlamında, çocuk ve gençlerimizde bu güdülemeyi sağlayacak ortamın 
bulunmadığını söyleyebiliriz. Bir ülkedeki ekonomik ve sosyal yapının okuma oranlarını da etkilediğinden 
söz edilmişti. Mevcut siyasi ve ekonomik sistem dolayısıyla insanlar bugün daha çok neyin, nasıl paraya 
çevrileceğine odaklanmış durumdadır.   

Sevgi, hoşgörü ve üretkenlik içinde toplumsal bağlar kurmak, estetik hazlar, bilimsel ve sanatsal 
duyarlılıklar, Maslow’un ihtiyaçlar sıradizininde “doruk yaşantılar” kapsamında en üst basamakta yer alır. 
Yani tüm fizyolojik, sosyal ve bilişsel gereksinimlerden sonra gelmektedir. Ancak belirleyici etken, eksikliği 
duyulan gereksinimin birey tarafından ne şekilde algılandığıdır. Örneğin bazı bilim ve sanat insanlarının 
üretebilmek için işsiz ve aç kalmayı tercih ettikleri de görülmektedir (Aydın, 2003:103). Yani bu 
gereksinimlerin davranışa dönüşebilmesi için birey tarafından eksiklik olarak algılanmasının sağlanması 
gerekir. Bu amaçla, eğitim-öğretim yoluyla çocuklara ve gençlere, okumanın bir zorunluluk, diğer bir deyişle 
okumamanın bir yoksunluk olduğu; yemek ve cinsellik vb. gereksinimlerin doğal olan ilkelliğine karşılık, 
örneğin bir müzik veya romandan haz almanın insanî ve soylu bir davranış olduğu benimsetilmelidir.  

3.3. Rol Modellerin Etkisi-Aile ve Çevre Etkeni:  

Okuma konusunda model olma; okumanın değer olduğunu, soylu bir davranış biçimi olduğunu, 
özellikle varlıklı olmayan insanlar için en kolay elde edilecek güç kaynağı olduğunu, farklı ve ayrıcalıklı 
olma yolu olduğunu sezdirme ya da anlatma amaçlarını içeren davranışlar gösterme şeklinde yorumlanabilir. 
Freud’a (1915) göre, 3-6 yaş arasını kapsayan fallik dönemde çocuk yalnız cinsel kimlikle değil kişiliğinin 
tüm karakteristik özellikleri ile anne-babayı model alır. Yine 6-13 yaşları içeren gizil (latent) dönemde 
öğretmenlerle, diğer yetişkinler ve akranlarla kurulan iletişim ile kişiliğin toplumsal dokusu oluşur. 13 
yaşından sonraki genital dönemde ergen, içsel varoluşta beğenilme, ait olma gereksinimi içindeyken, dıştan 
gözlenen davranışları başkaldırı niteliğindedir. İşte bu çatışmalı dönemde yetişkinlerin ilgi ve desteği ile 
eğitsel rehberliği önem kazanmaktadır  (Aydın, 2003:97). 

“Araştırmalar (Ferst, 1986), çocuğun kişilik gelişiminde modeli örnek almanın önemini göstermektedir. 
Özellikle modelin çocuğa neyi, neden yapacağını açıklaması, davranışın taklit yoluyla öğrenilmesini 
kolaylaştırmaktadır. Model bazen bir yetişkin, bazen aynı yaşta bir çocuk olabilir. Burada önemli olan, 
çocuğun belli bir davranış biçimine yönelişinin sosyal onay gösterilerek olumlanmasıdır” (Aydın, 2003:52). 
Ülkemizde okuma-yazma oranları ve okur sayısından söz edilmişti. Çocuklar aileyi model alıyor. İlk 
etkilenmeler öğrenmeler ailede başlıyor; ancak çocuğu ve genci kuşatan magazin ve pop kültürünün 
karşısında aile ve okul bir noktadan sonra yetersiz kalabiliyor. Örneğin, aile evine televizyon ya da internet 
almakta direndiğinde, çocuk arkadaşına ya da internet kafeye gidiyor. Bu durumda da bu çalışmada sözü 
edilen ve aile dışında kalan tüm diğer etmenler bu sorumluluğu üsleniyor. 

3.4.  Küreselleşme,  Popüler Kültür ve Medya   

Küreselleşme, özellikle soğuk savaş döneminin sona ermesinin ardından, 1990 yılından itibaren 
ülkemizde de “yeni dünya düzeni”  “yeniden yapılanma” gibi kavramlarla birlikte sıkça anılır olmuş, Türk 
insanı daha ne olduğunu anlayamadan, kendisini birdenbire içinde ve kuşatılmış olarak bulmuştur. 
Bazılarınca modern dünyanın nimetlerinden yararlanma, dünyayla bütünleşme olarak yorumlanırken, bazıları 
da küreselleşmenin, bazı güçlerin uzun erimde ideolojik ve ekonomik hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, 
teknolojiyi de kullanarak, kültür emperyalizmi aracılığıyla dünya üzerinde egemenliklerini oluşturmak ve 
perçinlemek için ortaya çıkardıkları bir aldatmaca olduğu görüşünü savunmaktadır. Küreselleşme olgusu, 
toplumlar arası siyasal, ekonomik, kültürel ve ticari ilişkileri zorunlu kılması nedeniyle, okuma kültürünün 
en ciddiye alınması gereken rakibi olan popüler kültürün de dünya üzerinde hızla yayılmasına neden 
olmaktadır.  Medya ile popüler kültür ise  birbirinden beslenmektedir. Küreselleşmeyle birlikte tüm dünyayı 
saran, özellikle kimliği tam oluşmamış toplumlarda kimlik, o toplumun bireylerinde ise kişilik sorunları 
ortaya çıkaran popüler kültür;  üne, kolay kazanılana ve paraya çevrilebilene ilgiyi artıran bir unsur olarak 
okuma kültürü kazanmanın önündeki engellerden önemli bir tanesini oluşturmaktadır.  

3.5. Teknolojinin Sunduğu Cazibe Unsurları 

Araştırmalar, çocuklarda bilgi edinme oranının, 0-6 yaş grubunda diğer dönemlere oranla oldukça 
yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu yaş, çocuğun yetişkin bir bireyden farklı olarak hayatı tanıma 
yaşıdır, bilinçaltı ve üstü sürekli etkin durumdadır;  Bu dönem, en az akademik gelişim kadar önem taşıyan 
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sosyal ve duygusal gelişimin de temellendirileceği dönemdir. Fotoğraf, sinema, televizyon vb. araçlar 
aracılığıyla görsel imgenin taht kurduğu bir dünyada yaşıyoruz.  Televizyon, seyredilen bir araçtır; yani bize 
fotografik bir görüntü sunar. Fotoğrafın algılanması ise bir yazılı ya da sözlü metnin algılanmasından çok 
daha kolaydır kuşkusuz. Bu kolaylıklar bir süre sonra zihni tembelleştirmekte ve insanlar, bilimsel 
sunumlardan kullanma kılavuzlarına kadar her türde, resimli metin arayışına girmektedirler. Dünyayı 
evimize taşırken en yakınımızdakileri bizden uzaklaştıran televizyon programlarının bugünkü durumu ile 
bilişsel ve sosyal gelişim aracı olma işlevini yerine getirmesi olanaksız görünmektedir. Ne var ki okuma; 
televizyonun görme, duyma, hareket, hız vb. unsurlarla kazandığı cazibeyle rekabet etmek durumundadır. 
Oysa okuma, yoğunlaşma ve sabır gerektiren bir edimdir. Bu durumda okumanın tercih edilebilmesi için, 
ancak çok güçlü bir bilinç düzeyi ve güdülenmeye gereksinim vardır.  

1990 kuşağı ayrıca internet ortamında, sanal seks, saldırganlık, sanal ortam arkadaşlığı gibi etkilerle bir 
başka anlamda da tehlike altındadır. Ayrıca bağımlılık yaptığı konusunda yeni saptamalar yapılmaktadır  
(RTÜK Araştırmaları, 2006). Televizyon ve denetimi ondan daha zor olan internet, aileler tarafından 
teknolojik dadı olarak görülmekte ve desteklenmeseler bile olumsuz etkilerine göz yumulmaktadır. Aile 
bireyleri televizyonu çoğunlukla birlikte izlemektedir. Dolayısıyla çocuğa görelik, kitaba oranla daha az 
denetlenebilir durumdadır. Olması gerekenin tersine, 11-14 yaş grubu ile alt sosyal grup daha çok televizyon 
izlemektedir. Dolayısıyla en çok devinebileceği bu dönemde, çocuğun ve gencin yaratıcılığı köreltilmektedir.   

3.6. Öğretim Sistemi 

Bireyin içindeki merakla kamçılanan öğrenme güdüsünün daima canlı tutulması gerekir ki hep eksiklik 
duygusu, anlama ve öğrenme isteği içinde olsun ve kitap okusun. Bu bağlamda, bilindiği üzere, var olan 
öğretim yöntemlerinin kuramsal ağırlıklı olmaktan uzaklaşıp yaparak öğrenmeye yönelmesi zorunluluğu  
vardır.  

Okuma konusunda her şeyden önce çocukta doğru bir algı düzeneği (paradigma) oluşturulmalı ve ayrıca 
kitabın neden gerçek dost olduğu konusunda öğrenciler, Proust’un şu ifadesindeki gerekçeler benzeri 
gerekçelerle ikna edilmelidir. “... okuma bir dostluk biçimidir. Ama en azından dostluğun samimi bir 
biçimidir ve bir ölüye, olmayan birine yönelik olması ona çıkarsız, dokunaklı bir hava verir. Dahası o diğer 
bütün dostluk biçimlerini çirkinleştiren her şeyden kurtarılmış bir dostluktur.” (Proust, 1997:74).  

Okuma yalnızca bilgili olmanın değil, yaşamı çok boyutlu algılayan çağdaş ve düzeyli bir birey olmanın 
da birincil koşuludur. Okuma öğretimi ise, bireye bu özellikleri kazandırmada araçtır. Kişiye, okuma 
becerisinin gereği olan; sözcükleri tanıma, anlama, anlamını öğrenme; sözvarlığını zenginleştirebilme; 
okuduğunu bağlamına uygun olarak anlamlandırabilme; okuduğunu kavrayabilme, değerlendirebilme ve 
yorumlayabilme; eleştirel bakış açısı kazandırabilme; kitap ve kaynaklardan gerektiği şekilde 
yararlanabilme; okumayı sürekli kılma ve yaşantısının bir parçası durumuna getirebilme; okuma yoluyla 
geniş bir düş ve düşün dünyası kurabilme gibi özellikler kazandırmayı amaçlayacak düzenlemeler 
içermelidir.  

Özellikle Türkçe ve Edebiyat derslerinde öğrencileri metnin katmanlarına ve derin yapısına girmelerini 
sağlayacak bilgi ve becerilerle donatma, metinlerle etkili iletişimi sağlama yoluyla okumaktan haz almalarını 
sağlayacak bir öğretim düzeyi tutturma, okumayı yararlı olduğu kadar eğlenceli bir hale getirme, çocuk ve 
gencin kitapla sürekli ilişkisi açısından oldukça önemlidir. İlk basamaktan başlayarak metin dünyası 
öğrencilerin düzeyine uygun şekilde tanıtılmalı, farklı türlere özgü okuma biçimleri, metinden beklentiler, 
onlara ne kazandıracağı konuları üzerinde durulmalıdır.  

Günümüzde dil öğretiminde, iletişimin önemi yani  iletişimde yeterli olma gereksinimi, okuma 
yeterliliği ve becerisini daha az önemli kılmıştır. Fakat bugün özellikle de daha özel amaçlar için düzenlenen 
izlenceler okumanın öğrencinin en önemli gereksinimi olduğu bilinciyle hazırlanmak durumundadır. Test 
çözme, birden çok yabancı dil öğrenme zorunluluğu, paraya dönüşebilecek donanımlara yatırım zihniyeti, 
öğrencilere okumaya ayırabilecekleri zamandan çalma zorunluluğu getirmektedir. Sorumluluk sahibi, 
çalışma disiplini olan bilinçli öğrencilerin yakınmalarını, okumamalarını haklı gösterecek gerekçe yaratma 
olarak görmek bu durumda  çok da haklı olmayacaktır. İsteğin bağımlılığa dönüştüğü durumlarda bunlar 
gerekçe olamazken, alışkanlığa dönüşemediği koşullarda okuma eylemi, vazgeçilebilir veya yeri bir başka 
etkinlikle değiştirilebilir olmaktadır.  
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Ayrıca öğreticiler, okul öncesinden başlayarak çocuğun doğası kadar, onları eğlendirirken eğiten ve düş, 
duygu, duyarlılık  ve zevklerini geliştirme gibi önemli bir işlevi olan çocuk edebiyatının inceliklerinden ve 
bu alandaki gelişmelerden de haberdar edilmelidir. Yaş ve düzeye uygun kitap seçimi, öğrencilerin okuma 
ile ilişkisinin kurulması ve kalıcılığı açısından son derece önemli olduğu için, öğretmenlerin doğru 
yönlendirme yapabilmeleri amacıyla bu konuda hizmet içi eğitimden geçirilmeleri, yüksek lisansa 
özendirilmeleri (ek ücret, derece terfi vb. unsurlarla) ve ayrıca okul yönetimlerince ailelerle işbirliğine 
gitmelerinin sağlanması  yararlı olacaktır.  

4. Önlemler ve Öneriler 

2006 yılında, 100 yazar ve çizer, okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve gelişmenin önüne 
geçmek amacıyla, 8-10 yaş grubuna yönelik bir kitap hazırlamıştır.  9 kişiden oluşan seçici kurulda, çocuk 
edebiyatı yazarları, görsel yönetmenler  ve eserlerin çocuklar üzerindeki  etkisini araştıran bir de pedagog yer 
almıştır. Gönüllülük esasıyla hazırlanan kitaptan yazarlar telif almamıştır.  84 yazar ve 16 çizerin katkılarıyla 
hazırlanan kitap valilik tarafından bastırılarak okullarda ücretsiz dağıtılacak ve derslerde okutulacaktır. 
Yazar-çizerler Sakarya ilinde başlattıkları bu uygulamayı diğer illere de yaymayı düşünmektedirler. Bu 
örnekte olduğu gibi, çocuğa yönelik duyarlılıkların işlendiği benzer örneklerin, ülke çapında ve tüm 
kurumlarda yaygınlaşması sağlanmalıdır. Bir başka örnek olarak, Urfa ve Antep’te yapılan okuma günlerine 
sokakta çalışan çocukların  fazlaca ilgi gösterdiği gözlenmiştir. Onlarla konuşulup görüşleri alındığında 
önemsendiklerini hissetmişler, özgüven kazanmışlardır.   

Özellikle ailelerin model olma konusunda yetersiz kaldıkları durumlar başta olmak üzere pek çok 
durumda toplumun gereksinim duyduğu insan modelleri, kitaplarda özdeşleşecekleri kahramanlar 
aracılığıyla yaratılabilecektir. RTÜK tarafından televizyonun çocuk ve gençler üzerindeki etkileri konusunda 
yapılan araştırmada, her 100 kişiden 74’ünün bir TV modeliyle özdeşleşmeye hazır olduğu belirlenmiştir 
(RTÜK Araştırmaları, 2006). Bu nedenle televizyon programları, demokratik bir yol olarak görünmese de, 
yönetimler eliyle denetlenmelidir.  

Eğitimbilimin verilerine uygun olarak didaktik olmadan bilinçaltı yaratmak önemli bir çözüm yolu 
olarak görülmektedir. Örneğin; Jane Austen’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Aşk ve Gurur adlı 
filmin giriş sahnesinde, başrol oyuncusu elindeki kitabı okuyarak ve yüzünde bir gülümsemeyle eve doğru 
yürümektedir, yani yürürken bile okumaktadır. Filmin bir başka sahnesinde kasabaya gelen zengin, aristokrat 
konuklarla kasaba hakkında değerlendirme yaparken,  (kendisine yakın bulduğu ablası ile birlikte), söz ettiği 
ilk şey şehrin kütüphanesinin zenginliğidir. Bu iki karakter -tüm ilgileri varlıklı bir eş bularak sınıf atlamak 
olan annelerinden ve diğer üç kız kardeşten farklı olarak- akıllı, onurlu, bilgili, kısacası kişilikli kadınlardır. 
Çevrelerindeki tüm kadınlardan farklıdırlar. Sonunda bu özellikleri sayesinde dilediklerini elde ederler. 
İzleyenlerin bilinçaltına, bu gücü okumalarına borçlu oldukları iletisi gönderilmek istenmiştir.  Bu iletiler 
filmin bütünü içinde dayatmacı ve didaktik olmadan verilebilmiştir. Oysa Kurtlar Vadisi, Deli Yürek benzeri 
dizilerde yaratılan, yok etmeye kodlanmış kahramanlara, adaleti yerine getiren iyi adam payesi verilerek 
yaptıkları onaylanmakta, kişiliği oluşma aşamasındaki gençler için son derece sakıncalı modeller 
yaratılmaktadır. Bir farklı örnek olarak Gönül Yarası adlı Türk filminin ilk sahnesinde ise İstanbul’a tayini 
çıkan öğretmen karakter aracılığıyla öğrencilere, çalışmanın ve okumanın önemi anlatılmaya çalışılmıştır. 
Ancak, öğretmen öğrencilerini karşısına alarak iletiyi doğrudan, öğüt niteliğinde sözlerle aktardığı için etki 
şekli ve derecesinin farklı olduğu, hatta etkinin olumsuz olduğu söylenebilir.   

Okuma ile; varsıllaşma, olgunlaşma, özgünleşme ve özgürleşme ilişkisinin öğretimin her kademesi ve 
her alanında Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın “Şiir ve Matematik” adlı metninde dile getirdiği gibi bir 
matematikçiye de bir sosyal bilimciye de aynı ölçüde sezdirilmesi ve anlatılması gerekir.  Sanat-bilim arası 
ve tüm disiplinler arası ilişkilerin önemi ve bunun okuma yoluyla beslenebileceği gençlere her fırsatta 
hissettirilmelidir. Üniversitelerde tüm bölümlere okuma-araştırma dersi konulmalıdır. Öğrencileri, ders 
kitapları dışında mesleki başarılarına da dolaylı katkıda bulunacak her çeşit kitapla tanıştırma deneyimi 
yılmadan sürdürülmeli, zorunluluk gereği de olsa tanıştığı kitapla, bağımlılığa dönüşecek ilişki kurma şansı 
verilmelidir. Dil derslerinde tüm öğrencilerin, verilen listeden seçerek okuyacakları kitaplardan sorumlu 
tutulmaları -tercih edilmemekle birlikte- zorunlulukla da olsa kitaba yakınlaşma, onunla bir ilişki kurma 
fırsatı yaratacak, yalnız sınav öncesi-sonrası bile olsa bir kitap üzerine tartışmanın anlamını ve tadını 
yaşatacaktır. Ancak, yazmanın ve okumanın yalnızca dil derslerinin konusu olduğu iletisi vermekten önemle 
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kaçınılmalıdır. Ayrıca çocuk ve gençlere, sabır isteyen her işte olduğu gibi, bunun karşılığını alacağının 
sezinletilmesi gerekir.  

Çocukluk, özellikle de ergenlik, mantıktan çok duyguların ve zevkin etkili olduğu bir dönemdir. Bu 
dönemlerde yarışma ve rekabet duygusu güçlüdür. “Çocuk edebiyatı çocuksu fantezinin şölenidir. Oyun, 
masal ve serüven çağı çocuğunun eğilimleri anlatıma yansıdığı oranda çocukların ihtiyacını karşılayan 
edebiyattan söz edilebilir.” (Şirin, 1998:13). Bu nedenle, okumayı zevkli bir oyun haline getirecek projeler 
geliştirilebilir. Örneğin, oy birliği veya oy çokluğu ile seçip okunan bir kitapla ilgili olarak, grupların 
katılacağı bir yarışma düzenlenebilir. Kazananlarla olayın geçtiği yere gezi düzenleme ya da kazananlara 
tüm sınıftan toplanan paralarla veya okulun desteğiyle yazarın diğer kitaplarını armağan etme vb. 
etkinliklerle katılım özendirilebilir.  

Söz konusu kitleyi hedef alan tüm etkinlik ve programların düzenlenmesinde ilk ve öncelikli sorunun 
bireye ne katacağı olması gerekir. Çocuk ve gençlere, bu katkının maddi olabileceği kadar düşünsel, sosyal, 
ruhsal da olabileceği, hatta bu ikinci katkı türünün bu çalışmada ele aldığımız “okur”  kavramı açısından 
daha geçerli olduğunun öğretilmesi gerekir. Çocukluktan başlayarak bu soruyu kendilerine sormayı 
alışkanlık haline getiren bir eğitim ve öğretim sisteminin gerekliliği tartışılmaz. Örneğin, sihir veya büyü ile 
veya kurnazlıkla tüm sorunların üstesinden gelen bir kahramanın serüvenleri eğlenceli olabilir; ancak böyle 
bir durumda başarı emeğe değil, olağanüstülüğe atfedildiği için yanlış öğrenmeler gerçekleşecektir.  

Toplumsal zihniyetle ilgili sorunlar bağlamında, çocukların anne sütü ile beslenmelerinin önemi, aile 
planlaması, trafik kurallarına uyma, sağlıklı beslenme vb. örneklerde olduğu gibi, okuma kültürü edinme 
konusunda sosyal pazarlama yapılmalıdır. Bu konuda sivil toplum örgütleri ile iş birliğine gidilebilinir. 
Demokratik toplumların küçümsenmeyecek bir yaptırım gücüne sahip vazgeçilmez kurumları olan sivil 
toplum örgütlerine ülkemizde, sakıncalı siyasi oluşumlar gözüyle bakılmaktadır. Oysa gelişmiş Batı 
toplumlarında olduğu gibi, bu örgütlerin siyasi irade marifetiyle yaygınlaştırılması ve desteklenmesi 
gerekmektedir. Bu kurumlar, gerek çocuk ve gençlerin bilincini yaralayan zararlı televizyon programları ve 
internet yayınlarından korunma, gerekse okuma kültürü kazandırma ve okumanın yaygınlaştırılması 
konusunda projeler (son yıllarda özellikle üniversitelerimizde yaygınlaştırılan sosyal sorumluluk projeleri 
benzeri) geliştirmeli,  yaptırımlar üreterek uygulamaya geçirmelidir. Geçtiğimiz aylarda Kadından Sorumlu 
Devlet Bakanı’nın Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’ne “Markalarla kişiler arası etkileşim çok önemli. 
Artık bir markanın gerçekten bir marka olarak anılması için sosyal sorumlulukları da paylaşması gerekiyor” 
ifadelerinin yer aldığı (Çubukçu, 27 Ağustos 2006, Hürriyet Gaz.) bir mektup yazarak, “Kadına Karşı 
Şiddete Son” kampanyası ambleminin erkek ceketlerinde marka yanına işlenmesi önerisi benzer bir örnek 
olarak kabul edilebilir. Televizyon kanallarına, üretici firmalara ya da reklamcılara öneriler sunulabilir. 
Örneğin bir kafede veya durakta beklerken elinde kitap okuyan bir motif kullanmaları vb. Bu öneriyi kabul 
edenlere destek vadedilebilir.  

Yeni Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, hapis cezasının okuma-yazma öğrenme, kütüphanede her gün 
kitap okuma, yaşlılara kitap okuma, bilgisayar kursuna gitme vb. “sosyal cezalar”a çevrilmesi, iyi niyet 
taşıyor olsa bile okuma ile ceza kavramlarının birlikte anılması nedeniyle okumanın ceza olarak 
algılanmasına neden olacağı için sakıncalıdır ve bilinçaltı oluşturmanın yanlış örneği olarak 
değerlendirilebilir.  Bu tür uygulamalar, siyasal erkin kitaba, okumaya, temelde de düşünen ve eleştirebilen 
insana bakışını yansıtması açısından çarpıcıdır. Öncelikle kitaplar konusundaki yasaklar kaldırılmalıdır. 
Yayıncılar devlet politikaları ile desteklenmeli, ilgili yasalarda yayımı kolaylaştırıcı düzenlemelere 
gidilmelidir.  

Kitapların CD olarak çoğaltılması – kitapla doğrudan etkileşim kadar güçlü olmasa da- gereksinimi 
çağın gereklerine uydurma açısından yararlı görülebilir ve yaygınlaştırılabilir. Diğer bir deyişle yarar-işlev 
temelinde bakılarak, bu bağlamdaki olumsuz etkilerinden kaçınılamayan teknolojinin, okuma ediminin 
hizmetine sunulması sağlanabilir.   

Çocukların ilgisini çekmek amacıyla, teknolojik gelişmeleri aktaran konu ve temalardan yararlanılabilir.   
Çetin Altan’ın “Polisiye roman tutkusundan çok kolay geçilir Dostoyevski’nin Suç ve Cezası ile Budala’sına. 
Ondan sonra da Tolstoy’un Kröyçer Sonat’ına.” sözleriyle anlattığı gibi, bu tür kitaplar en azından daha 
düzeyi yüksek  olanlara geçiş işlevi görürler.  Çünkü alışkanlık için sabır gerekir, sabır için de düzeyin doğru  
belirlenmiş olması önemlidir.  
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Okuma kültürü edindirme sürecinde öğrenci-öğretici iletişiminin ve etkileşiminin ders dışında da 
sürdürülmesi önemlidir. Örneğin imza günleri, öykü günleri izlenebilir, kitap fuarlarına gidilebilir.  Ancak 
sınıflardaki öğrenci sayılarının çok fazla olması bu durumlarda sorun yaratabilir. Bu noktada, okuma kültürü 
edinmenin fiziksel ve ekonomik koşullarla da ilişkili olduğunu anımsamak gerekir.  

İnsanlara hobilerini sorduğunuzda, doğru ya da değil çoğunlukla okumayı, hem de ön sıralarda dile 
getirirler. Öncelikle bu anlayışın değişmesi gerekmektedir. Okuma, piknik yapma ya da yüzme gibi bir hobi 
değil; insanlaşmanın, insan dışındaki canlıların uzağına düşmenin bir aracı olarak görülmek zorundadır. 
Kısacası zorunluluktur, böyle anlaşılmalıdır. Tıpkı son yıllarda genç-yaşlı tüm insanların sağlıklı beslenme 
ve zayıf bir bedene sahip olma konusunda hummalı bir çaba içinde olması gibi, beyni beslemenin, canlılar 
içinde yalnız insana özgü olan özelliklerimizi pekiştireceğinin vurgulanması ile kitap okumak da aynı 
derecede yaşamsal hale getirilmelidir. Okuma nesnesinin edimi olan kitap, ünlü yazar Muzaffer Erdost’un 
tanımıyla, “bilincin insandan insanlığa  iletildiği araç” tır.  Gençlere bu bağlamda bir sorumluluk duygusu 
aşılanmalıdır.  
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 “Çocuk açık kapıdır, kedi de girer bulut da” 
Fazıl Hüsnü Dağlarca 

 

Sağlıklı çocuk gelişimi ve yazınsal eserler arasında sıkı bir ilişki vardır. Çocuk yaşamının her evresinde 
kitaptan beslenerek ve oradaki kahramanlara öykünerek yaşamı, insanları ve kendini tanımaya çalışır. Bu 
anlamda kitaplar çocuklar için birçok yaşamsal tanıklıklarla doludur. Haluk Yavuzer, çocuk gelişimi ve kitap 
ilişkisini şöyle açıklar: “Kitap, çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir uyarandır. 
Gelişim süreci içinde çocuk, kendine özgü bir kişiliğe sahip olan bir bireydir. Çocuğun yetişkin insandan 
farklı oluşu sadece bir basamak farkından değil, aynı zamanda bir nitelik ve zihniyet farkından gelmektedir. 
Çocuk, “eksik bir yetişkin” değil; fakat zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gereksinimlerini tamamlamak 
isteyen, kelimenin tam anlamıyla bir “kişi”dir. Bu nedenle çocuk kitaplarının hazırlanmasında, çocuğun 
kişiliğinin, içinde bulunduğu büyüme olgusunun ve gelişiminin çeşitli evrelerinin sürekli olarak göz önünde 
bulundurulması gereklidir. Bir kitabın çocuğun ilgisini çekmesi için, o kitabın bazı gereksinimlere yanıt 
vermesi gerekmektedir. Bu gereksinimlerin başında “sevgi” gelir. Çocuğun duygusal gelişiminde olsun, 
genel anlamda eğitimde olsun, “sevgi”, “şefkat” ve “güven” sözcüklerinin yeri ve önemi büyüktür. İşte bu 
nedenle çocuklar, kendilerine sevgi ve güven ileten kitaplara büyük ilgi ve gereksinme duyarlar. Ancak 
çocuk kitabı yazarken, sadece bu gereksinimi göz önünde tutmak son derece hatalı ve yetersizdir. Yazarlar, 
birtakım gerçekçi konuları işlemenin yanında, yer yer çocuğa olumsuz yanlar üzerine eğilmek ve onlar 
üzerinde düşünmek olanağı da verilmelidir. Bütün bunlar yazar tarafından dengeli bir biçimde 
gerçekleştirilmeli, kitabın aynı zamanda çocuğun eğlenme gereksinimini de karşılamak zorunda olduğu 
akıldan çıkarılmamalıdır. Lene Mayer-Skumanz bu konuda şunları söylemektedir: “Dünyada olup bitenlerin 
tümü, çocuk kitaplarına konu olmaya elverişlidir. Açlık, sevgi, aşk ve ölüm gibi; önemli olan bunların nasıl 
yazıldığıdır.” (Yavuzer, 1994, s.201-202). 

Bu çalışmada, çocuğu yaşama hazırlamada, çocuğun kendi kişiliğini ve düşüncelerini hiçe sayarak, onu 
“özne” değil de hükmedilmesi gereken bir “nesne” konumuna koyarak,  sürekli öğütler veren, basmakalıp 
insan davranış biçimleri çizen, yaşama ve tüm canlılara dair kesin yargılar üreten ve kendi doğrularını 
dayatan, öğretici türe dahil edilebilecek şiirler, örnek metinlerle irdelenmeye çalışılacaktır. Bu tür metinlerin, 
çocuğun kişilik kazanma ve kendini gerçekleştirme (yani kul ya da basmakalıp, tek tip insan değil de birey 
olma bilinci kazanma), hayal gücünü geliştirme, anadilini kullanma becerisi kazanma ve uygulamada, 
ayrışım ve bireşim yapabilme ve olaylara eleştirel bir gözle bakabilme yetisi kazanma noktasında nasıl 
olumsuz bir rol oynadığı ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Şiir, yazınsal türler içerisinde, insanın imgelem zenginliğinin ve yaratıcılığının dilde somut olarak 
verildiği en etkili söylem türlerinden biridir ve doğası gereği de çocuklara çok yakındır. Özellikle okul 
öncesi sözel dönemde, çocuk anadilini, aynen şiirde olduğu gibi, alışılmışın dışında kullanır. Bu yüzden, 
şiirsel söylemin ağırlıkta olduğu metinler çocuğun hemen dikkatini çekmekte ve daha sonraki dönemde, 
uzun vadede, şiir, etkili bir iletişim kurmada, kendini ve çevresindekileri tanımada, kalıcı bir okuma 
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alışkanlığı edinme ve sürdürmede, zaten kendi özünde varolan ritim duygusunu besleyerek güzel sanatlara ve 
yazına eğilmede son derece ayrıcalıklı bir yere sahip olmaktadır. Bu bahsedilen özelliklerin sağlıklı bir 
şekilde edinilmesi ancak çocuğun doğru uyaranlarla buluşturulması ile olasıdır. Çocuğun okuma sevgisini ve 
zevkini bu dönemde edindiği ve sekiz dokuz yaşlarında bunun bir alışkanlığa dönüştüğü göz önünde 
bulundurulursa, özellikle okulöncesi dönemde doğru uyaranlarla buluşturulmadığı takdirde, çocuk, ileriye 
dönük olarak yazından ve sanattan uzaklaşacak, belki de onda onarılması güç zararlara yol açacaktır.  

Bu noktada, özellikle okulöncesi dönemde ve ilköğretim kademesinde, çocuklara yazılan şiir, “çocuğa 
görelik” ilkesi temel alınarak en hassas biçimde üzerinde durulması gereken bir türdür.  Çoğunluğu zaten şiir 
bile kabul edilemeyecek manzumeler ve “öğretmenlik”, “annelik ve babalık”, “kılavuzluk” görevini 
üstlenmiş öğretici şiirlerle dolu bu kitaplar, çocuğun sanat ve yazın zevki kazanmasını baltalayan ve bir ömür 
boyu onları şiirden uzaklaştıran şeylerdir. Tüm bu olumsuzluklara eklenen okullardaki yanlış uygulamalar da 
bu uzaklaştırmayı perçinleyen şeylerdir.  MEB’in önerdiği ve Talim Terbiyenin de onayladığı Türkçe 
kitaplarında çocuklarla buluşturulan metinler, uzmanlar tarafından seçilmediği ve eleştiri süzgecinden 
geçirilmediği için, çoğu yazınsallıktan uzak, müfredata uydurulmaya çalışılan, çocuk gerçekliğinden uzak, 
dayatma metinlerdir. 

Her yazarı ya da şairi birbirinden farklı kılan en önemli şey kendilerine has biçemleri ve kullandıkları 
dildir. Yani bir düşünürün dediği gibi “dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır”. Ancak bu dili kullanma 
biçimi çocuğun da dilinin sınırlarını, dolayısıyla dünyasının sınırlarını belirleyecek şeydir. Bu noktada 
yazarın ya da şairin kullandığı dili son derce bilinçle kullanma zorunluluğu ve sorumluluğu vardır. Eğer şair, 
çocuklara yazıyorsa, ben böyle istedim oldu diyemez. İleti kaygısı güdülerek yazılan metinler zaten 
yazınsallıktan uzak, sıradan metinler olmaktan ileriye gidemediği gibi, çocuğu adam yerine koymadığı ve 
onun yerine ve onun adına düşündüğü için de iki kat olumsuz  bir rol oynar. 

O zaman şöyle bir soru sorulabilir.Yazınsal metinlerde hiç mi ileti olmayacak, yazar ya da şair bundan 
kendini nasıl uzak tutacak ve bunun ölçütü ne olacak? Bunun yanıtı, birçok bilim insanını ve sanatçıları da 
uğraştırmıştır. Bunların başında da, ünlü eleştirmen ve yazar Asım Bezirci gelmektedir. Bezirci, eserdeki  
öğreticiliğin ya da ileti kaygısının ölçütlerini şöyle dile getirir: “gerçeği göstererek okurları bilgilendirirken 
duygu, tasarım, özgünlük (orijinallik), güzellik ve teknikten yoksun, salt öğretici kuru bir ahlak ya da siyaset 
kitabı, bir reçete durumuna düşmeye değil, ideolojiyi eserde –elmadaki şeker gibi- iyice eritmeye, yaşamı 
imgesel bir kurgu, estetik bir yapı, kişisel bir anlatım ve duyarlıklı bir yaklaşımla vermek gerekir” (Bezirci, 
1996, s.52). 

Asım Bezirci’nin de yukarda açıklamaya çalıştığımız görüşlere paralel görüşler bildirdiği 
görülmektedir. Elbette ki yazar ya da şair kendini içinde yaşadığı kültürden, sosyal çevreden ve her şeyden 
önemlisi kendi düşüncelerinden soyutlayamaz. Eserlerine, mutlaka kendinden bir parça koyacaktır; ancak 
bunu doğru yöntemle yapmalıdır. Fikirlerini ya da anlatmak istediği şeyi, doğrudan iletilerle değil, estetik ve 
doğal bir çerçeve içerisinde, tat alınabilir, yoruma, çıkarıma ve tartışmaya açık bir biçimde dile getirmelidir. 
Şiirin, zaten doğası gereği, ileti kaygısı yoktur, olduğunda şiirsel metin olmaktan çıkar. Özdemir,  “şiirin, dil 
içinde özel bir dil olduğu” gerçeğini  şöyle dile getirir:“Şiir, bilgi aktarmak için yazılmaz. Şiirin aktardığı 
şey bilgi değil, yaşantıdır. Duygulardan, imgelerden, düşlerden, özlemlerden oluşmuş bir yaşantı birikiminin 
ürünüdür şiir…Dış dünyayı duyular yoluyla bize tanıtıyor, duyularımızı çalıştırıp inceltiyor. Şiir, 
gördüğümüz gibi, bilgi dağarcığımızı zenginleştirme, bize bilmediklerimizi öğretme gibi bir amaç gütmüyor. 
Bunun yerine yaşamı değişik yönleriyle algılamayı, duyarlığımızı keskinleştirmeyi sağlıyor. Sezme gücümüzü 
besleyip geliştiriyor” (Özdemir, 1999, s.49). Öyleyse, çocuğa yapay, kendi yaşamsal gerçekliklerinden uzak, 
çocuksu şiirler yerine, kendi bakışını bulabileceği örnekler sunulmalıdır. Çocuğu koşullandırmak, 
biçimlendirmek ve tek yanlı bir ilişki kurmak yerine ona seçenek ve olanak sunması gerekir, onu bir birey 
olarak görüp (zaten öyleler), algısını, beğenisini, dünyaya bakışını varsıllaştırmalıdır. Dil kullanma yetisini 
geliştirmelidir. Her şeyden önemlisi anadilini kullanma becerisini geliştirmeli ve çocuğa dil bilinci 
aşılamalıdır. Çünkü dil, yaşamın abecesidir. Çocuğun belleğidir. Çocuğun yaşamına yapılan bu yapay 
müdahale,  tıpkı vaktinden önce kozasından çıkmasına yardım edilen bir kelebeğe benzer. Normal geçirmesi 
gereken aşamaları geçiremediği için, uçabilmesi için gerekli koşulları müdahaleyle engellendiği için kelebek, 
yaşamının geri kalanını kurumuş bir kanat ve büzüşmüş bir bedenle geçirmek zorunda kalır. Çünkü kozadaki 
dar delikten çıkabilmesi için harcayacağı emek, kanatlarını ve bedenini uçuşa hazırlayacak salgıyı 
salgılamasını sağlayacaktır. Çocuğun da kendi ayakları üzerinde durabilmesi için, her zaman kendisine hazır 
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sunulan bilgi ve deneyimler yerine, kendi kendine çıkarım yapabilmesine ve düşünmesine fırsat verilmesi 
gerekir. Çocuk, birtakım şeyleri, hata da olsa yaşarak öğrenmelidir. Ataların dediği gibi “Bir musibet  bin 
nasihatten iyidir”. Zaten yaşam da acı ve tatlı deneyimlerin bir toplamı değil midir? Eğer biz çocuğa 
yapaylıktan uzak, gerçek bir yaşam sunmak istiyorsak, ona bunun için olanak tanımak zorundayız. 

Emin Özdemir “çocuğa görelik” ve “çocuksuluk” kavramalarının ayrımını şu sözlerinde çok güzel 
yapmaktadır: “Çocuğa görelik, onun ilgilerini, gereksinimlerini, dil evrenini göz önünde tutmayı, 
hazırlanacak okuma metnini bunlarla örtüştürmeyi zorlar. Çocuksuluksa tam tersine dilin acemice kullanımı, 
daha doğrusu anlatımda ilkelliktir” (Özdemir, 1983, s.18). Demek ki çocuğun eğitimine katkıda bulunacak 
her eserde, her dönemde ilgililerin son derece dikkatli olması gerekmektedir. Şimdi dergi ve seçkilere girmiş 
birkaç olumsuz örnek üzerinde durulacaktır. Bu tür çocuksu söylemler çocuğun estetik duygusunu 
geliştirmesine, yaratıcılığına ve dil kullanım becerisine hiçbir katkı sağlamadığı gibi, kalıp yargılar 
edindirerek çocuğu şiirden de uzaklaştırır. 

“Her gün en az yüz para / Yutuyor bu kumbara/ Bugün yarın dolacak/ Gene benim olacak…” 
“Yumurtayı tavuktan,/ Kaz, ördekten alırız,/Onları bahçemizde,/ Kümeslerde tutarız…” 
“Tutumlu gelmez dara,/ Artık koy bir kenara,/ Rahat etmek istersen,/ Para biriktir para...” (Sever, 2002, 

s. 108). 
Enerji ve Tasarrufu Enerji ne, tasarruf ne bilelim:/ Temelidir uygarlığın, insanın./ Güçlükleri 

üstümüzden silelim, /Enerjiyi tutumluca kullanın… Enerjiyi elde etmek inan zor,/ Hep insanlık enerjiye 
bakar./ Boşa harcanınca içim sızlıyor,/ Enerjiyi tutumluca kullanın” (Süleyman Atsız) (Vural, 2002, s. 387). 

İşte şiirsellikten ve yazınsallıktan son derece uzak ve öğüt veren bir tavırla seçkilerde yer almış “şiir”ler. 
Çocuğa, estetik ve eğitsel açıdan hiçbir şey kazandırmayacağı son derece açıktır. Çocuklar, buradaki 
“şiir”lerdeki iletiler ile çevrelerinden yaşayarak gözlem yoluyla edindikleri bilgiler arasında bir iletişim 
kurmakta son derece güçlük çekerler; çünkü bu ilişkiler şiirsel dilin güzelliği ve anlatım gücünün zenginliği 
ile dile getirilmemiş. Direkt ve kuru bilgiler olmaktan ileri gidemeyen, şiirsellikten uzak düz söylemler. Yine 
aşağıda, çocuğun yakın çevresinden, onun belki en çok ilgisini çekecek, annenin çocukla iletişimini işleyen, 
çocuğu konu olarak alan; ama ona eşitlikçi yaklaşmadan tepeden bakan bir şiir örneği;  

Ana Öğüdü Çiçekleri ezme yavrum/Çiçek bir yüreğe benzer/Çiçek ezen insan ezer… 
Sakın sen kuş vurma yavrum/En engin bir kardeşlikte/Uçar kuşlar gökyüzünde… Tüfekle oynama 

yavrum/Şakacığı bile çirkin/Bir canlıyı öldürmenin… Gel bir çiçek ol sen yavrum/Kendi ülkenin 
renginde/Şu yeryüzü demetinde (Tahsin SARAÇ). 

Yakutiye Yayıncılık’ın 2002’de, anneler, babalar, öğretmenler ve 0-100 yaş arası bütün çocuklar için, 
Mehmet Vural’a hazırlattırdığı Ev ve Sınıf Etkinlikleri Antolojisi’nde, seçkiye dahil edilen şiirlerin birçoğu, 
tekerlemeler, belirli gün ve haftalar bölümündeki şiirlerin çoğu, çocuğun günlük gerçekliğinden uzak, uzun, 
bilindik milliyetçilik ve iman aşılayan türden örneklerle dolu. Bu olayın en üzücü yanı ise bu seçkilerin 
okullardaki öğrenciler tarafından yoğun olarak bir başvuru kaynağı olarak kullanılması. İşte birkaç olumsuz 
örnek:  

Sayışma tekerlemeleri: ‘Allah adıyla başlayalım,/şeytanı taşlayalım./Biricik, ikicik, üçcük, 
dörtcük/Beşcik, altıcık, yedicik,/Sekizcik, dokuzcuk, oncuk/Ciciliği boncuk’ (s.180) 

Ermini mermini,/Çok yeme peyniri,/Peynir seni öldürür,/Cehenneme döndürür,/Cehennemin 
adıları,/İstanbul’un cadıları,/Ik, mık,/Sen oradan çık! (s.181) 

Ninni Tekerlemeleri: Yine bu tekerlemelerin çoğunluğu yetişkinlerin, bebekle ilgili duygularını, 
düşlerini, kaygılarını, özlemlerini anlatan ve ona  öğütler  veren türden: 

- Sana tanrı armağanı/Desem uyur musun yavrum?/Geleceğin kahramanı/Desem uyur musun 
yavrum?....... Gözün göğün siyahından/Göğsün güneş kadehinden/Yüzüne nur saçmış Kur’an/Desem uyur 
musun yavrum? (Sezai KARAKOÇ) (s. 372) 

-Uyumazsan büyümezsin/ meleğim,/Sen uyu ben sana ninni/Söyleyeyim./Uyu da gör, sen 
anneni/Rüyada./Gör bak neler vardır/ Dünyada. 
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-Dandini dandini dan etmiş/Mevlam neler yaratmış/Ensesi çukurdandır./Kaşları kemandandır./Gözleri 
kudret halkası/Burnu kabe hurması/Ağzı şeker hokkası/Yanakları misket elması/Çenesi bülbül yuvası, ninni! 
(s.188) 

Vücut ve sağlık: İğne Yersin/Onu yemem, bunu yemem/Yemekleri ayırırım ben/Bana verin bol 
çikolata/Sabah akşam yerim ben/Hiç iyi etmiyorsun/Canına yazık ediyorsun/Yemekleri ayırmamalısın/Sonra 
yemek yerine yersin iğne. 

Mevsimler :YAZ/Bende bir mevsimim/Hem de en güzeliyim/Havayı sıcak yapar/Denizleri 
ısıtırım/Dondurma yer çocuklar/Hem de hiç hasta olmazlar/Çünkü hava sıcaktır/Yazın dondurma tatlıdır. 

Ünlü kişiler: ATATÜRK/Taht kurdun/Kemal oldun/Gazi oldun/Paşa oldun/Mareşal, Ata oldun/Vatanı 
hep korudun/Ama en önemlisi/Dünyanın incisi/Yüreklerde taht kurdun. 

Hayvanlar: İNEK İLE BUZAĞI/Bizim inek doğurdu/Bir buzağısı oldu/Artık onu besliyor/Bizden 
sütü esirgiyor…… Büyüyünce yavrusu/O da süt verecek/İkisi de tarlada/İşimizi görecek… 

GÜZEL ATIM/Sırtına bineyim/Kırlara gidelim/Dört nala koş/Güzel atım/Yelelerin ne parlak/Nalların 
sağlam olacak/Senin işin yük taşımak/Güzel atım. 

HAYVANLAR/Kümeste beslenmez kedi/Evde olmaz keçi/Köpek bekler evimizi/Balık süsler 
köşemizi…Kümesteki tavuklar/Durmadan yumurtlar/İnek verir sütünü/Koyun verir yününü. 

Bu üç şiirin ortak kötü özellikleri; hayvanların, doğanın insan kadar değerli bir parçası olduğunu 
hissettirememesi, hayvan insan ilişkisinde tek yanlı faydacılık öğretisinin sunulmasıdır. 

Araç ve Gereçler: ARAÇLAR/Eve gelince kapıyı/Anahtarla açarız/Ayakkabıları çıkarır/Yere terlikle 
basarız/Uzanırız koltuğa/Televizyonu açarız kumandayla/Uykumuz gelince biz/Başımızı yastığa 
koyarız/Yatağa gömülüp yatarız. 

İletişim: Gazete/Sabah kapıyı çalınca/Süt ile birlikte girer eve/Babam kahvaltı yapınca/Hemen alır 
eline/Baba evden gidince/Annem bakar gazeteye/Annem işe dalınca/Bulmacayı çözerim gizlice. (Hazırlayan: 
Nevzat Süer) 

MEB’in 2004’te hazırlayıp 210 000 adet bastığı 2. sınıf Türkçe kitabındaki şiirlerden örnekler:  

OKUL/Her yerden daha güzel,/Bizim için burası./Okul, sevgili okul!/Neşe, bilgi yuvası…Güzel 
kitaplar burada./Birçok arkadaş burada./İnsan nasıl sevinmez,/Böyle yerde okur da?...Her yerden daha 
güzel,/Bizim için burası,/Okul, sevgili okul!/Neşe, bilgi yuvası! Rakım ÇALAPALA (Çocuk Şiirleri) 

OYUN/Biz oyunsuz olamayız,/Eve bağlı kalamayız,/İçimiz kıpır kıpır,/Yerimizde duramayız… Biliriz, 
her birimiz,/Önemlidir derslerimiz,/Ayarlarız zamanını,/Geri kalmaz ödevimiz… 

Oyun oynar, koşarız,/Mutlu olur, coşarız,/Çalışmak gerekince,/Zamanında yaparız. Şevket TERZİ 
(Tomurcuk) 

EVİMİZ/Annem, babam, kardeşim,/Orda olur her işim,/Hepsini sevmişim,/Evimizin içinde…Büyükleri 
sayarız,/Küçükleri severiz./Güleriz, eğleniriz,/Evimizin içinde…Beraberiz her işte, 

Acı, sevgi, gülüşte,/Biz böyleyiz bak işte,/Evimizin içinde. Sami TUNCA (Çocuklar İçin Şiirler) 

29 EKİM/Cumhuriyet Bayramı,/Geldi, bize ne mutlu!/Bayraklarla donattık,/Güzel okulumuzu… 
Sokaklarda, evlerde/Al bayrak dalgalanır,/Onun o al rengini/Bütün bir dünya tanır…Yirmi Dokuz 

Ekimi/Karşılarız neşeyle,/Çünkü bu günde erdik,/Büyük cumhuriyete…Yürüyün arkadaşlar,/Hep ileri 
koşalım./Bugün bayramımız var,/Gelin Bayramlaşalım. Ali PÜSKÜLLÜOĞLU (Milli Günler Şiirleri) 

TATİL/Haziran geldi,/Okullar tatil./Ama ayrılmaya,/Hiç varmıyor dil…Öğretmenlerim,/Tüm 
kardeşlerim,/Sizsiz günlerim,/Yaşamak değil. Halim YAĞCIOĞLU 
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23 NİSAN/Bize hediye etti,/Ata bu güzel günü./23 Nisan bugün,/hepimizin düğünü…Dünya 
çocuklarında/Bilmem var mıdır daha,/Böyle bayramı olan,/Sevinç ve neşe dolan?...Sevin, oyna, gez, 
dolaş,/Senin bayramın bugün./Bayrağı sev arkadaş,/Dalgalandıkça övün./Hasan ATABAŞ (Şiirlerle Atatürk 
ve Mili Bayramlarımız) 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİLİK/İhtiyacını sapta/Aile bütçesi yap/Uygun malı bulunca/Hemen onu satın 
al…Alış veriş yapınca/Fatura istemeli/Eğer bozuk çıkarsa/Hemen geri vermeli…Bilinçli tüketici/Verimli 
olmalıyız./Sorarak ve bakarak/Malları almalıyız…Her reklama kanmayız/Yeniliği alırız./Eğer bunu 
yapmazsak/Çok geride kalırız. Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ (Eğitsel Şiirler) 

İNSAN HAKLARI UĞRUNA/İnsanlar, yöneticilerle/Hakları uğruna/Didişip durdu binlerce 
yıl./Usanmadan, bıkmadan,/Yılmadan, boyuna…Erişince 1945/Aralık ayının 10’u,/İnsan hakları/Evrensel 
Bildirisi işe/Geldi haksızlığın sonu…Umutlandırdı bu olay,/Mutlandırdı bu olay,/Çalışan 
insanoğlunu…İnsan haklarına saygı/Kardeşlik, hürriyet, eşitlik/Kederde, kıvançta birlik,/Daha çok 
aydınlatır/Medeniyet yolunu. Mehmet Necati ÖNGAY (Çocuk şiirleri antolojisi) Türkçe 4’te kullanılmış.  

ÇEVREMİZ/Ağaç, çiçek, kuş sesi,/Eksilmesin dünyadan./Biz de yardım edelim,/Onlar yok 
olmadan…Bacalardan çıkıyor,/Zehirleyici gazlar./Hava kirliliğinden/Burnumuz hemen sızlar. Sait 
KIRKGÖZLÜ (Belirli gün ve haftalar) 

SEVGİLİ MÜZİK/Heyecanın coşkusu/Gönülden eser gelir./Ya sevinç ya da hüzün/Duygusunda 
depreşir…Çiçek çiçek motifler/Toplanır, nakışlanır./Dilde, telde melodi/Perde perde yayılır…Uyumlu 
titreşimler/Kulakta haz bırakır./Dinleyeni etkiler/Sözlü, sözsüz anlatır. Özden GÖZÜBÜYÜK (Şiirlerle el 
ele) 

Ünite dergilerinden örnekler: Her kitabı seviyorum/Sonra onlara bakıyorum,/Bülbül gibi 
şakıyorum./Kütüphanem, kütüphanem…/Her gün kitap okuyun,/Okumazsanız uyuyun./Her gün rüyanızda 
bile/Kitaplarla buluşun…/Sel, deprem, yangın olursa,/Çadır kurar, yemek yapar,/Çocukları giydirir, açları 
doyurur. 

Günlük yaşamda çoğunlukla, zaten ailede ve okulda sürekli yaptırımlarla karşılaşan çocuk, aynı türden 
akıl vermeleri, otoriter yaklaşımı, kendi gerçekliğinden uzak söylemleri yazınsal kitaplarda ve şiirlerde de 
bulunca ister istemez ondan uzaklaşır. Yukarda verdiğimiz ve sayılarını daha da çoğaltabileceğimiz, tüm bu 
örnek metinlerde de açıkça görüldüğü gibi, çocuk kendi duyarlılığı ve kendi ilgi alanı dışında her şeyi 
bulabilir bu metinlerde. Tarihsel sürece de baktığımızda çocuk, her dönemde hem toplumda bir değer nesnesi 
olarak algılanmamış hem de yazınsal nitelikli eserlerde onlara layık metinler yeterince sunulamamıştır. 
Necdet Neydim’in de belirttiği gibi ; “Ancak yine de çocuk, aile içinde ve toplumda bir değer olarak kabul 
edilebilmek için uzun ve sıkıntılı bir süreci yaşamak zorunda bırakılmıştır. Belli dönemlerde ve yerlerde 
kendi gerçekliğini ve özgürlüğünü yaşayabilen çocuk, kimi zaman da sıkıntıların odak noktasında yaşamıştır. 
Bir dönem toplumda ve edebiyatta değersiz bir varlık olarak algılanmış, ardından yine değer olarak ortaya 
çıkmıştır. Ama bu değer olarak algılanışında  narsist eğilimler ağır basmıştır. Edebiyat onu, ikinci tekil şahıs 
olarak önemsemiş ve uzunca bir dönem  didaktik yaklaşmayı bir hak olarak görmüştür. Batı’daki  çocuk 
edebiyatında, aydınlanma döneminden bu yana egemen olan didaktik anlayış, son otuz yıllık süreçte yerini 
çocuk gerçekliğine ve eşitliğine dönük bir anlayışa bırakmıştır”. (Neydim, 2000, s.91-92). 

Her yazın metninin öncelikle bir kurmaca olduğunu dile getiren Selahattin Dilidüzgün için; “belli 
düşüncenin aktarımı amacı taşıyan bu tür metinler, gerçek dünyadaki belli olgulara işaret eder, eleştiriler 
yöneltirler. Ancak estetik bütünlüğü gereği yazınsal metinler tek anlamlı olamaz, okuru “bana inan”, “tek ve 
mutlak gerçek benim sana anlattıklarımdır” diyerek zorlayamaz. Bu nedenle iletisi, söylemek istediği şey de 
örtüktür, okur, kendi çıkarsamalarını, satır aralarından (ya da dizelerden), söylenmeden geçilen, ancak 
kastedilen şeyleri bulmakla yükümlüdür. Ancak böylesi düşünsel bir süreç sonunda ortaya çıkan anlam 
estetik bir haz verecektir” (Aktaran Dilidüzgün, 2000, s.255-256). 

Görüldüğü üzere, çocuklara yazılan yazınsal metinlerde olması gereken çok anlamlılık, örtük ileti, 
antiotoriter anlatım özellikleri, eşitlikçi yaklaşım, estetik bütünlük, çocuk gerçekliğiyle örtüşme gibi 
özellikler, çocuklara yazılan şiirlerde de zorunlu olarak olması gereken özelliklerdir. Hatta algılanması biraz 
daha hassasiyet isteyen ve söylem ve yazılım biçimiyle daha farklı özellikleri olan şiir türünde, tüm bunların 
üzerinde ayrıcalıklı bir şekilde durulması zorunludur. Çünkü yazın, sevgini kazanma ve bunu bir alışkanlığa 
dönüştürme öncelikle çocuğun yapısına ve dili kullanımına daha yakın olan şiirsel söylemden geçer. 
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Sonuç olarak, Batı’da, son dönemlerde yazınsal metinlerde gözlemlenen olumlu gelişmeler yarının 
yetişkinleri olacak çocuklar adına son derece önemli ve sevindirici bir adımdır. Umarız, yeni dünya 
düzeninin ve yeni gerçekçilik anlayışının doğurduğu, çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimini günlük 
yaşantısıyla sarmalayarak vermeyi hedefleyen, çocuğa neyi yapması gerektiğini değil, neden yapması 
gerektiğini gösteren yeni antiotoriter ve eşitlikçi yaklaşım, artık bizim ülkemizdeki yazın anlayışının da 
temelinde yer alır ve çocuklar çocuk olmaktan yaşamlarının her aşamasında zevk alırlar. Antiotoriter çocuk 
yazınının, çocuk gözüyle yetişkinlere eleştiri yöneltmesi konusunda Alman Yazar Susanne Klian’ın bu 
konudaki ilginç bir şiiri şöyledir. “Burada otoriter bir figür olarak gösterilen yetişkinlere karşılık çocuk, 
yetişkinlerin sandığı kadar bilinçsiz bir emir kulu değildir. Çocuk, büyüklerinin baskıcı isteklerine 
başkaldırısını şiirin sonunda, çocuk olmanın kötü olduğunu söyleyerek dile getirirken, çocuk olmanın farklı 
bir anlayışa gereksinim duyduğunu da vurgular.” (Aktaran Dilidüzgün, 2003, s.64) 

 

Çocuk olmak güzel mi? 

Şunu yap! Bunu yap! 

Ona buna elini sürme! 

Biraz acele et! 

Ayaklarını çek! 

Öyle yan oturma! 

Tanrım, ne kadar aptalsın! 

Öyle tıkınıp durma! 

Şarkı söylemeyi kes! 

Sen yalnızca aşırmayı bilirsin! 

Durmadan hoplayıp zıplarsın! 

Beni deli edersin! 

Hep burnunun dikine gidersin! 

Demek yine notun kırık! 

Git de bana bira getir artık! 

Üstünü başını kirletme! 
Durmadan beni meşgul etme! 
O kadar yaylanıp oturma! 
Zamanımı boşa çalma! 
Ortalığı batırma! 
Canımı da sıkma! 
Kapıyı yavaşça kapat! 
Beni rahat bırak! 
Çocuk olmak güzel mi? 
Çocuk olmak berbat! 
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İLKÖĞRETİM OKULU II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN 

OKUMA SORUNLARI (AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ) 
 
 

Levent YILDIZ 
MEB Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

 

1.   PROBLEM CÜMLESİ   

İlköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinin okuma sorunları nelerdir? 

2. VARSAYIMLAR 

 İlköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinin okuduklarını anlamada zorluklarla karşılaştıkları 
varsayılmaktadır. 

 İlköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinin kitap okurken dikkat eksikliği problemi yaşadıkları 
varsayılmaktadır. 

 İlköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinin yeterli düzeyde kitap okumadıkları varsayılmaktadır. 

 İlköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinin kitap okuma konusunda yakın çevreden etkilendikleri 
varsayılmaktadır  

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmamızın temel amacı, İlköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerin okuma sorunlarını anket 
yöntemiyle ölçmeye çalışarak belirlemek (Yazıcıoğlu, 2004: 51). Bu doğrultuda tespit edilebilen sorunlar 
için çözüm önerileri ortaya koyabilmektir (Balcı, 2004: 68). 

4. SAYILTILAR  

1- “İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Okuma Sorunları” anketine katılan öğrenciler, anket 
sorularını içtenlikle cevaplamışlardır.  

2- Ankete katılan öğrenciler hiçbir şekilde birbirini etkilememiştir. 

3- Örneklem alınan öğrenciler evreni temsil edebilecek niteliklere sahiptir. Araştırma evrenimizdeki 
öğrencilerin sayısı (100) ve nitelikleri bir araştırmada aranan vasıfları taşımaktadır (Chadwick, Bahr, 
Alberch; 1984: 63). Aynı okulun (Necip Münire Önemli İ.Ö.O.) beş farklı sınıfından yirmişer öğrenciye 
uygulanması uygun bulunmuştur (Özkan, 1999: 42).  

7.   SINIRLILIKLAR 

1- Araştırma, Aksaray ili sınırı içerisinde yer alan Necip Münire Önemli İlköğretim Okulu öğrencilerini 
kapsamaktadır. 
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İSTATİSTİKSEL VERİLER 

 S.1. 
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Grafik 1: Kitap okumayı seviyorum

 
Yukarıdaki ifadeye katılanların oranı % 92, “kararsızım” diyenlerin oranı % 6 ve “katılmıyorum” 

diyenlerin oranı  % 2’dir.1 Bu soru ve anketteki diğer sorulara verilen yanıtlar SPSS 13.0 programıyla analiz 
edilmiştir (Yazıcıoğlu, Erdoğan; 2004: 20–23).  

S.2. Kitap okurken sıkılmıyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı  % 48, “kararsızım” diyenlerin oranı  % 42 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 10’dur. 

S.3. Okuduklarımı anlamada güçlük çekmiyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 62, “kararsızım” diyenlerin oranı  % 18 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı   % 20 dir. 

S.4. Okuduğumuz kitapların yazılarını okumada zorluk çekmiyorum. 
Bu ifadeye katılanların oranı % 80, “kararsızım” diyenlerin oranı % 10 ve “katılmıyorum” diyenlerin 

oranı  % 10’dur. 
S.5. Kitap okurken dikkatim çok çabuk dağılıyor. 
Bu ifadeye katılanların oranı % 40, “kararsızım” diyenlerin oranı % 12 ve “katılmıyorum” diyenlerin 

oranı  % 48’dir. 

S.6. Kitap dışında daha çok gazete, dergi vb. yazılarını okumaktan hoşlanıyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 62, “kararsızım” diyenlerin oranı % 12 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 26’dır. 

S.7. Herhangi bir yazı okurken, dikkatimi yazıya vermekte zorlanıyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 28, “kararsızım” diyenlerin oranı % 20 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 52’dir. 

                                                 
1 Diğer veri grafikleri fazla yer tuttuğundan burada gösterilmemiştir. Sunum esnasında belirtilecektir. 
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S.8. Bazen okuduğum yazıyı anlamak için, ikiden fazla okumak zorunda kalıyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 62, “kararsızım” diyenlerin oranı %16 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 22’dir.  

S.9. Okumanın yararını biliyorum ve okumaya önem veriyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 78, “kararsızım” diyenlerin oranı % 12 “katılmıyorum” diyenlerin oranı 
% 10’dur. 

S.10. Yüz temel eser içerisinde bulunan kitapları okurken anlamada hiç zorluk çekmiyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 52, “kararsızım” diyenlerin oranı %34 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 14’tür. 

S.11. Okuduğum kitap, gazete, dergi vb. kaynakların resimli olması okuma isteğimi artırmaktadır. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 64, “kararsızım” diyenlerin oranı  % 16 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 20’dir. 

S.12. Maddi imkânsızlıklar kitap okumamı engellemektedir. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 28, “kararsızım” diyenlerin oranı % 16 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 56’dır. 

S.13. Çevremdeki kişiler kitap okumadıkları için ben de kitap okumak istemiyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 24, “kararsızım” diyenlerin oranı %20 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 56’dır. 

S.14. Okulumuzda okunacak kitap sayısı yetersiz olduğundan kitap okuyamıyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 16, “kararsızım” diyenlerin oranı % 10 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 74’tür.  

S.15. Ailem kitap okumam konusunda sürekli baskı yapıyor, bu sebeple kitap okumak 
istemiyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 26, “kararsızım” diyenlerin oranı  % 22 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 52’dir. 

S.16. Birinci sınıftan, beşinci sınıfa kadar okuma bize sevdirildiğinden okumada zorluk 
çekmiyorum. 

Bu ifadeye katılanların oranı % 62, “kararsızım” diyenlerin oranı  % 20 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 18’dir. 

S.17. Okumaya ayıracak zamanım çok az.  

Bu ifadeye katılanların oranı % 12, “kararsızım” diyenlerin oranı % 16 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 72’dir. 

S.18. Kitapların fiyatlarının yüksek olması istediğim kitabı okumamı engellemektedir. 
Bu ifadeye katılanların oranı % 32, “kararsızım” diyenlerin oranı  % 22 ve “katılmıyorum” diyenlerin 

oranı  % 46’dır. 

S.19. Bize örnek olacak olan öğretmenlerimizin kitap okumaması beni olumsuz yönde 
etkilemektedir 

Bu ifadeye katılanların oranı % 24, “kararsızım” diyenlerin oranı % 26 ve “katılmıyorum” diyenlerin 
oranı  % 50’dir. 
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S.20. Okuduğum kitabın sayfa sayısının çok olması okumamı olumsuz etkilemektedir. 
Bu ifadeye katılanların oranı % 22, “kararsızım” diyenlerin oranı % 22 ve “katılmıyorum” diyenlerin 

oranı  % 56’dır. 

S.21. Öğretmenlerin zorunlu okuma çalışmaları yaptırması, hiç hoşuma gitmiyor. 
Bu ifadeye katılanların oranı  % 36, “kararsızım” diyenlerin oranı % 16 ve “katılmıyorum” diyenlerin 

oranı  % 48’dir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kitapların insan hayatının yerini tutması mümkün değildir; fakat kitapların insan yaşamını 
zenginleştirdiği bir gerçektir. Hayatın en sıkıcı noktalarında bile en yakın dostlardan birisidir. Kitap, 
kullanmasını bilenler için bir bilgi kaynağı olduğu kadar huzur kaynağıdır. Ankete katılan öğrencilerin 
büyük bir kısmı kitap okumaktan hoşlandıklarını ve okumanın ne kadar önemli olduğunu belirtmektedirler. 
Fakat “Kitap okurken sıkılmıyorum.” sorusuna % 42 oranında kararsızım cevabı verilmiştir. Bu noktadan 
hareketle % 42’lik bölümü teşkil eden öğrencilerin pek kitap okudukları söylenemez. Bu tarz araştırmalarda 
“bir soruya verilen cevabın sorunun özelliğine göre değerlendirilmesi” gerçeğinden hareketle bu sonuca 
varılmıştır (Karasar, 1999: 147). Okullarımızda hiç kitap okumayan öğrencilerin tespit edilmesi ve bu 
öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için çalışmaların yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Bu amaçla, sınıf içi ödüllü kitap okuma çalışmaları, sınıflar arası okuma yarışmaları yapılarak öğrenciler 
okumaya teşvik edebilir.  

Kitap okuyan öğrencilerin bir kısmı, anlama güçlüğü çektiğini, kitap okurken dikkatlerini yazıya 
veremediklerini, dikkatlerinin çabuk dağıldığını belirtmişlerdir. Bu öğrencilerde dikkat eksikliği problemi 
olabilir. Gerekli uzman görüşleri doğrultusunda, öğrencilerin dikkat eksikliği problemlerinin ortadan 
kaldırılması için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalara, sınıf içinde veya sınıf dışında 
dikkatlerini dağıtan faktörlerin kaldırılması ile başlanması yararlı olacaktır. Dikkat eksikliğinin 
sebeplerinden birisi olan kaygının ortadan kaldırılması özelliklede sınavlarda yararlı olacaktır. Öğrencilerin 
farklı mekânlarda kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, dikkatin farklı mekânlarda çabukça yazıya 
verilmesini kolaylaşabilecektir. 

Öğrenciler daha çok gazete, dergi vb. yazıları okumaktan ve okudukları kaynakların (kitap, gazete, dergi 
vb.) resimli olmasından hoşlandıklarını belirtmişlerdir. “Bir çocuğa uzun uzadıya zürafayı, aslanı veya 
kartalı anlatmak yerine bu hayvanların resimlerini göstermek şüphesiz doğru olur (1962, M.E.B.: 143)”. 
Anlama seviyesi ve sözcük hazinesi sınırlı olan çocuklar için resimler eserlerin çekiciliğini de artırmış olur 
(Oğuzkan, (1997: 306). 

“Çevremdeki kişiler kitap okumadıkları için ben de kitap okumak istemiyorum.” sorusuna % 26 
oranında katılıyorum oranı oldukça düşündürücüdür. Öğrencilerin, çevrelerindeki insanlardan etkilendiği 
düşünülürse okuyan bir toplum oluşturmanın önemi ortaya çıkmaktadır. “İkinci sınıfta kitap okumaya geçen 
oyun ve eğlence dünyaları çok dar olan (Alangu, 1965: 5)” çocuklara kitap okumanın sevdirilmesi 
konusunda hem öğretmenlere hem de çocukların yakın çevresine büyük işler düşmektedir. Ankete katılan 
öğrencilere sorulan “Bize örnek olan öğretmenlerimizin kitap okumaması beni olumsuz yönde 
etkilemektedir?” sorusuna  % 26 oranında katılması, öğretmenlerin okuma konusunda öğrencilere bizzat 
örnek olmaları gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Anket sonucuna göre, ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinin okuduklarını anlamada zorluklarla 
karşılaştıkları, kitap okurken dikkat eksikliği problemi yaşadıkları, yeterli düzeyde kitap okumadıkları, kitap 
okuma konusunda yakın çevreden oldukça etkilendikleri, kitap dışında daha çok gazete, dergi vb. yazılarını 
okumaktan ve resimli kitaplardan hoşlandıkları noktasından hareketle, öğrencilerin kitap okumaya 
özendirilmesi ve okuma problemlerinin ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar süratle okullarımızda 
gerçekleştirilmelidir.  
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•  Okullarda okuma güçlüğü ile karşılaşan öğrenciler tespit edilmeli ve onlara gerekli destek verilmelidir. 

•  Maddi imkânsızlık nedeniyle kitap okuyamayan öğrenciler tespit edilmelidir. 

•  Kitap okurken dikkat eksikliği ile karşılaşan öğrenciler tespit edilmeli ve uzman yardımına 
başvurulmalıdır. 

•  Kitap okuma konusunda, öğrenci istekleri de göz önünde bulundurulmalı onlara aşırı baskı 
yapılmamalıdır. 

•  Yüz temel eser içerisinde yer alan kitaplar okullarda mutlaka bulundurulmalı, hatta her sınıfta 
seviyeye uygun bu eserlerden birer set bulundurulmalıdır. 

•  Okullarda mutlaka okuma masaları kurulmalı; günlük, haftalık, aylık eğitici yayınların burada 
bulundurulmasıyla öğrencilerin gazete, dergi vb. istekleri yerine getirilmelidir.  

•  Öğretmenler, okuma çalışmalarını örnek teşkil etmesi bakımından öğrencilerin görebileceği yerlerde 
yapmalı, hatta okuduklarını onlarla paylaşmalıdır. 

•  Öğrencilerin evlerinde okudukları kitaplardan oluşan bir kütüphane oluşturulması istenmelidir. 

•  İlköğretim ikinci kademe için okuma kitapları hazırlanırken ve seçilirken resimli olanlar tercih 
edilmelidir. 

•  Kitap okuma alışkanlığı öğrencilere ilköğretim ikinci sınıftan itibaren kazandırılmalıdır. 

•  Kitap fiyatlarının ilköğretim öğrencilerinin harçlıklarıyla alabilecekleri düzeyde olmasına özen 
gösterilmelidir. 

•  Okul müdürleri ve öğretmenler, okullarda, okuma çalışmaları yaptırırken daha dikkatli olmalılar, zorla 
okuma çalışmaları yaptırmaktan kaçınmalıdırlar. 
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EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ İLK GENÇLİK ÇAĞI 

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ 
 
 

Yaşar BODUR*

Edebiyatçılar Derneği Genel Sekreter Yardımcısı 

 

Pilot uygulama: 

1.Yenimahalle 50.Yıl Erkek Yetiştirme Yurdu 

1. Aşama Program Dönemi: 20 Nisan 2004 - 10 Haziran 2004 

2. Aşama Program Dönemi: 13 Ekim 2004 – 10 Aralık 2005 

2.Seyranbağları Kız Yetiştirme Yurdu 

1. Aşama Program Dönemi: 12 Nisan 2005 - 10 Haziran 2005 

2. Aşama Program Dönemi: 7 Kasım 2005 – 8 Ocak 2006 

3. Aşama Program Dönemi:30 Ocak 2006 – 3 Nisan 2006 

Amaç: Edebiyatçılar Derneği’nin çatısı altında geliştirdiğimiz bu projede amacımız, çocuklarımızı 
okumaya, yazmaya heveslendirmek. 

Büyüyen, gençliğe ilk adımlarını atan çocuklar; yanı yöresiyle görüp hissettikleri düşündükleriyle 
seslerini, arayışlarını nasıl duyurabilir? Bu nedenle yazmanın önemli bir yol olduğunu benimsetmek için, 
yöntem çalışması yapmak gerekli. Edebiyatçılar Derneği’nde oluşturduğumuz “Çocuk Çalıştayı”nda görevli 
gönüllü yazar arkadaşlarımız, önce bu konuyu ele aldı. Çankaya Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr.Aysu ERDEN’in rehberliğinde ve arkadaşlarımızın önerileriyle program hedefleri şöyle 
belirlendi: 

1. Gençlere öykü, roman, şiir ve benzeri edebiyat türlerindeki bilgi ve ilgi alanları tanıtmak, bu 
alanlardaki yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, geliştirmek, 

2. Alanlarla ilgili uygulamalı yazın çalışmaları yapmak, 

3. Gerçekleştirilen ileri uygulamaları kitap, dergi, iletişim ağları (internet) ve diğer olası görüş alışverişi 
yaratacak organlarla çalışmaları tanıtıp duyurmak, eleştirilerle gelişmesini sağlamak, 

4. Çocukların çevresini, yöresini, dünyayı, evreni anlama-kavrama sürecinde öngörüleri geliştirmek, 
içgörüleri derinleştirmek için program iskeletinin esnekliğini koruyarak oluşumunu, gelişimini sağlamak. 
                                                           
* Müyesser Güner’le, sağlık koşullarının uygun olmaması ve dinlenmeye gereksinimi olduğundan yaz aylarında birlikte çalışmamız 
mümkün olmadı, bu nedenle sunumu ben hazırladım. Arkadaşımızı sağlıklı olarak aramızda görmek hepimizi sevindirecek. 
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Çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan, benzer amaçlara yönelmiş atölye programları incelendi. Bunlar 
doğrudan uyarlanmadı. Bizim koşullarımızda ve arkadaşlarımızın birikimlerinin doğasına uygun bir program 
üretilmesinde fikir almak için kullanıldı. Program ve bağıl konular; atölyelerin sıklığı, kavramsal bilgi 
yanısıra deneysel paylaşımın nasıl olabileceği, atölye ortamının seçimi, araçların nasıl oluşturulup 
kullanılacağına ilişkin seçimler arkadaşlarımızın yaratıcı fikirlerinden beslendi. 

Uygulama için çoğulcu katılım öngörüldü. Böylece programdaki her konu, istekli bütün 
arkadaşlarımızın özgün düşünce ve duyarlılığına açıldı. 

Çoğulcu katılımdan şunu anlıyoruz: Esas olarak seminer planında konuyu yüklenici kişi ders planını 
hazırlar, ancak konuya hazırlanan diğer yazarların da seminer akışı içinde verilecek davranışları değişik 
açılardan pekiştirmesi mümkündür. Bu süreçte doğmayı bekleyen sorular -ıssız adacıklar gibi- merakla 
çocuklarla birlikte keşfedilir ve onların katılımcılığa duyarlılığını arttırır. Çoğulcu katılımın yararlarına 
hepimiz yürekten inandığımız için, her çalışma en az iki yazar arkadaşımızın hazırlığıyla yürütülmüştür. 
Büyük çoğunluğu seminer konusuna göre dört ya da beş arkadaşımızın katılımıyla gerçekleşen, bütünüyle 
gönüllülüğe dayanan bu projedeki yazar arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. 

Yazarın Atölye Deneyimi: 
Bir süre de olsa öğretmenlik ve yöneticilik yapmak, bana çocukların, veliler ve öğretmenleriyle nasıl 

kaynaştırılacağını öğretmişti. Diğer şansım, öğretmen bir ailenin içinde büyümek. Babam, annem, emektar 
arkadaşları; çocuklar ve velilerin evlerindeki koşulları önemle izler, gelişmesine yardım ederdi. Hiçbiri 
maddi değildi. Onlara yardımcı olmak demek çevreye birlikte gözünü açmak, olanakları keşfetmek, 
değerlendirmek demekti. Asıl işleri öğrenmek, tek yöntemleri dostluğu geliştirmekti. Çocuklara bakan 
herkes onların ilgi alanında, neredeyse bütün dünya.   Kitaplıkların, gazetelerin, radyo yayınlarının, sivil 
toplum kuruluşlarının sıkı takipçisiydiler. Onların çocuklara, gençlere verilecek yeni tadları yakalamak için 
tam bir çocuk ruhuna sahip olduğunu sezerdim. Olgunlaşmanın çocukla bütünleşmek olduğunu onlardan 
öğrendim. 

Bizlere yansıyan elbette onların Cumhuriyet çocukluğu. Kurumsal anlayış, yeni yaratılan kültürü 
besleyen damarları benimsemek ve içinde büyüdüğü halk öğelerini, paydaşı olduğu tüm kesimleri 
kucaklamak olduğundan her açıdan çırpınırlardı. 

Takım olarak çalıştılar. Destek aldığı kesimler; öğretmenler ve okul görevlileri, öğrenciler ve aileler 
çalışmaları bütün şehre mahallelere yaygınlaştırdığı gibi, çevre şehir yetkilileri, köy muhtarlarıyla işbirliği 
yolları araştırılırdı. Sanat Okulunda bütün bu kesimlerden alınan destekle üretmekten kıvanç duyulur, ürünler 
el birliğiyle başka şehirlere, köylere taşınır sergilenirdi.Sene 1964, babam arkadaşlarıyla atölyelerde 
imeceyle öğrencilerin yaptığı ürünleri Alpullu, Nayip, Barbaros, Kumbağ, Kırklareli ve Edirne’nin 
köylerinde sergilemeyi kapsayan etkinlik dizisi için dolaşırken, bizim de yardımımızı istemişti. Geliştirilen 
ürünler arasında bir de buzdolabı vardı. Piyasada tek tük görülen ürün henüz çok pahalıydı. Şaşıracaksınız 
ama soğutucu gaz boruları ve motor dışında, dolabın çoğu aksamı tahtadandı. İyi ki sergi sırasında küçücük 
ellerimizle dolabın tahta kapağını açıp bir sürahi su koyma, gelen gidene ikram etme görevi biz çocuklara 
bağışlanmış. Düşünüyorum da atölye deneyimim orada başlamış. 

Şimdi, projede çalışmamız içinde her an, eğitim ve öğretimin çevreyle bütünleşmesinin yaşama getirdiği 
kaliteyi sizlerle paylaşmak isterim. 

Pilot Uygulama: 

Eğitimde hizmet, sunulan davranış. Hizmeti alanlar, çocuklar gençler ve ailelerle sınırlı değil. Programı 
uygulayacağımız alan Çocuk Esirgeme Kurumu Yurtları olarak seçildikten sonra, Ankara İl Müdürü 
Yıldırım TEKTAŞ’la yaptığımız görüşmede ilk uygulamanın Yenimahalle 50.Yıl Erkek Yetiştirme Yurdu’nda 
başlaması önerildi. “Sizce ne zaman başlamamız uygundur?”sorumuzu “Dün” diye yanıtlayıp bize yurt 
ortamını, çocukların ilgiye ihtiyacını bütün çıplaklığıyla aktarmasıyla, bizlerin de yurt ve yurtta yaşam 
konusunda eğitim çalışmasına ihtiyacımız olduğu gerçeği ortaya çıktı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahar Gökler’e, Müyesser Güner’in çabasıyla iletilen destek talebimiz 
memnuniyetle karşılandı. Proje görevlileri için özel olarak hazırladıkları eğitim seminerlerinden çok 
yararlandık.  
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Psikiyatrist Emine Kılıç, Prof. Dr. Neşe Erol, Dr. Runa Uslu- ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 
Rehberi Gülcan Kaman'dan, yurttaki çocuklarımızın bedensel, ruhsal ve bilinçsel gelişmesiyle ilgili 
aldığımız bilgiler çalışmalarımıza ışık tutmuştur. İlgililer, kültür programlarının çocuklarımızın eğitilmesini 
kolaylaştırdığını; yurttaki çocuklarımızın aile eksikliği içinde olduklarını, gönüllülere aile bireyleriymiş gibi 
yaklaştıklarını dile getirdiler. Çocukların gelecek planlayamaması, okul problemleri, ailesi olanların –ki bir 
çoğunun var- ev hayatı ve aile içindeki sorunları, ergenlik dönemi ve çözemedikleri başkalaşım çelişkileri 
benlik ve iç yaşamlarını gizlemelerine, suça itilmelerine, intihar gibi yaşadıkları ortamda herkesi allak bullak 
eden davranışları hazırlıyor. Bu bilgiler projemizdeki etkinliklerin, onlara sağlıklı sosyal ilişki 
kurabilecekleri sağlam zeminlerden birini hazırlayacağına olan inancımızı artırdı. Çalışmaya odaklandık. 

Gönüllülerin, çocuklarımıza kalıcı programlarla ve daha fazla zaman ayırabilmelerinin önemi ortadaydı. 
Gönüllü yapılan çalışmalara her zaman destek olan yurt yöneticileri ve eğitimcileri, katkıların sürekliliğinin 
sağlanamadığından yakındılar. Yurtlarda yaşayan çocuklarımızın sıkıntısı ise; çevrelerindeki ilgi ve uyaran 
azlığıydı. Bahar Gökler ve ekibi, Projenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik işlerindeki sorumluluğa 
dikkat çektiler. Bu sorumluluğu her zaman düzenli olarak Kurum ile paylaşmaya karar verdik. Bunu 
sağlamak için değerli arkadaşım Müyesser Güner ile birlikte, üç yıla yayılan pilot çalışma içinde yer alan 
hemen her çalışmaya katıldık. Çocukları sürekli ve yakından izleme olanağını bulduğumuzdan, edindiğimiz 
bilgileri arkadaşlarımızla paylaştık. Bu yaklaşım aramıza sonradan katılan gönüllü yazar arkadaşların kolay 
uyumlanmasına da yardımcı oldu. Filiz Karaağaç, Nurhayat Bezgin, Tekgül Arı (Özcan) ve bütün 
arkadaşlarımız her fırsatta rehberlik ve uyum çalışmalarına katılmıştır. 

Çocuklarla aramızda öyle bir bağ doğdu ki, ilk dönemde tatile raslayan bir çarşamba günü program 
olmadığı halde 50. Yıl Yenimahalle Erkek Yetiştirme Yurdunun kütüphanesindeydik. Üstelik yalnız 
değildik, kütüphanede bizi bekliyorlardı. Bu olay yüzümüzü güldürdü. Çünkü en az üçüncü dördüncü sınıfta 
olup bir kısmı okuma bile bilmeyen çocuklarımızın hevesli alıcılar olduğu kanıtlanmıştı. Projenin kârı bu; 
çocuklarımızın sevgisi, becerisi, öğrenmeye hazır olarak birlikte yaşadığımız deneyim süreci. Gençler için 
aynı özverili ortamı Seyranbağları Kız yetiştirme Yurdunda da yakaladığımızı şükranla ifade etmeliyim. 

Hizmetin Verilmesinde Kilometre Taşları: 

Pilot çalışma aşamasında uygulanan program, alt başlıklarla tanımlı. Her başlık çocuklarımızı bir ana 
davranışa hazırlar. Kapsam; semineri düzenleyen, katılan yazarların anlayışına ve iletişim becerisine göre 
esnektir. Bazı çocuklarımız ilk anda vazgeçebilir endişesiyle, her şeyi bir anda anlatma telaşına düşmedik. 
Anlatan kişiler ikişer saatlik ders sürelerini planlarken çocukların görüşlerini paylaştı. Ana davranışı küçücük 
lokmalar halinde minik minik parçalara bölüp anlattı. Yaşanan süreçte ağza alınan her lokmanın zevkine 
birlikte vardık. Tatlılar, sofraya son gelir. Ama iştah açıcı bir görüntüsü olduğu en baştan bildirilebilir. O 
zaman, hep tatlıyı özlerler. Halbuki iştah açıcı tatlı ve meyvelere sıra gelmeden başka yemekler vardır. Önce 
çorba içilir. Sevgi çorbası, içinde çok az şey var gibi görünürse de aldanmayız içimizi ısıtır ve bizi 
öğrenmeye hazırlar. İyi bir giriş, dersin ilk açılışı sıcak bir tas çorba gibidir. Onlara bizi özletir, biliriz. 

Her program adımında başka başka bakış açılarıyla bütünleştiler, önce örneklerini yaşamlarından 
seçtiler, kısa sürede çevreleriyle ilgili metinler kurguladılar. Bu onların yazma coşkularını çoğalttı. O kadar 
ki, içlerinde bu çalışmayı önümüzdeki dönemlerde bizimle birlikte yurtlara yaygınlaştırmak isteyen gençler 
var. Toplumla ruhu barıştırmanın en güzel yolunun toplum için çalışmak olduğunu öğrendik. Bunlardan 
birbirimizi anlama kavramaya yönelik sonuçlar çıkarırdık. Her iki yurta toplam kırkiki öğrenci başarılı 
çalışmalarından dolayı Edebiyatçılar Derneği’nden katılım belgelerini aldılar. Bu çocuklar, genç edebiyat 
dostlarımız. 

Bazen başarılı program ya da sistem deriz. Sistem ya da program insanların onlara katkısı, inancı 
olmadan nedir? Sistemi ve programı oluşturan, geliştiren, uygulayan, uygulamaya katılan öğrenici ve 
eğiticilerin hepsi, çalışmanın kilometre taşlarıdır. 

Bu bakış açısını taşıyan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara İl Müdürü Yıldırım 
Tektaş’a, Yenimahalle 50. Yıl Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürü Ali Taşyürek ve Seyranbağları Kız 
Yetiştirme Kurumu Müdürü Zafer Kumkale’ye, çalıştığımız yönetim birimleriyle rehberlik ve sosyal hizmet 
uzmanlarına, 18:00-20:00 saatleri arasında bizimle birlikte olan etüt öğretmenlerine; Aysu Erden, Müyesser 
Güner, Yaşar Bodur, Şelale Özmen, Filiz Karaağaç, Esra Odman, Çiğdem Ülker, Perihan Taylan, Celal 
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İlhan, Selçuk Sarısaltık, Gökhan Cengizhan, Nurhayat Bezgin, Deniz Bender, İçten Gürcan, Özcan Tekgül, 
Aynur Tunaboylu, Hasan Güleryüz, Aylin Göke, Aytun Aktan ‘dan oluşan ekibimiz adına teşekkür ederiz. 

Ayrıca çağrımız nedeniyle seminerlere veya değerlendirme toplantılarını izlemeye katılmış, bize destek 
olan bütün değerli yazar, şairlere teşekkür ederiz. 

Şu son satırları, sabahın dördünde internet bağımlısı olmuş oğluna bağırarak beni uyandıran komşum 
Sabahat teyzeye borçlu olduğum için, bilhassa ona da teşekkür ederim. Yufkadan ince duvarlarımızdan bir 
aydır durmaksızın sızan, onun adına çok endişelendiğim gece öksürükleri sağlıklı oluşundanmış. 
Uyandırmasa yazıyı yatmadan önce yazıyı on kez okumuş olduğum halde, soframızdaki tatlı ve 
meyvelerden, yani çocuklarımızın ürünlerinden etraflıca bahsedemeyecek; 

• Çalışmanın internetteki web sayfalarımızda (www.edebiyatcilardernegi.@org.tr) Çocuk Çalıştayı 
adıyla sergilendiğini,  

• Ürünlerini yakında Edebiyatçılar Derneği yayınları arasında çıkacak bir kitapta sunacağımızı, 

• Yenimahalle 50.Yıl Erkek Yetiştirme Yurdu’ndan Yusuf Akgün’le Ramazan Kalmaoğlu’nun tüm 
arkadaşları adına 14 Şubat 2005 Dünya Öykü günü kutlamasına iki dirhem bir çekirdek giyinerek gelip öykü 
ve denemelerini seçkin bir topluluğa sunduklarını,  

• Antalya 3. Edebiyat Günleri’nde Öykülerinden Yenimahalle 50. Yıl Erkek Yetiştirme Yurdu’ndaki 
çocuklarımızın öykü ve şiirlerinden oluşmuş bir demeti Suriyeli, Filistinli, İranlı dostlarımla paylaştığımızı, 

• Suriyeli çocuk masalı yazarı dostlarım Meryem Khabek ile Nazmiye Akle Orsan’ın öyküleri dikkatle 
dinleyip örgütlenmemiz konusunda geniş bilgi aldıklarını, Nazmiye Akle Orsan’ın Türkçeye çevrilen “Mavi 
At” masal kitabını onlara armağan ettiğini, 

• İçlerinde kaynak kitapları yutarcasına okuyanların çoğaldığını, yazdıkları öykü, deneme, şiirleri 
resimleyerek yayınlama arzusunun çoğaldığını, 

• Yurt yöneticilerinin onlar için resim atölyesi çalışmalarını başlattığını, 

• 23 Nisan 2005 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 50. Yıl Yenimahalle Erkek Yetiştirme 
Yurdundaki çocuklarımızla birlikte Yüzüncü Yıl Sir Baden Powel İzci Parkına Atatürk’ün çok sevdiği 
akasya ağacını diktiğimizi, Okuma ve yazmakta o güne dek zorlanan Özgür Tamkoşar’ın ise gezinin 
tamamının notlarını tuttuğunu,  

• Seyranbağları Kız Yetiştirme Yurdundaki çocuklarımızın sosyal hizmet uzmanı Şirin Şimşek 
liderliğinde 14 Şubat 2006’da Dünya Öykü Günü kutlamasına katıldığını, demeç ve öyküleri izlediklerini, 
aralarından Tuğba Balcı, Funda Balcı ve Leman Yılbaş’ın öykü ve denemelerini sunduğunu, 

• Hasan Özdemiroğlu, Yusuf Akgün, Ramazan Kalmaoğlu’nun, Tuğba Balcı, Funda Balcı, Rukiye 
Güner’in öykü denemelerini Patika Edebiyat Dergisinde yayımlandığını söyleyemeyecektim. 

İlk kültürel etkinlik olarak başlayan Yaratıcı Yazarlık Atölye Çalışmamızın bugün her iki yurttaki 
çocuklarımızın Drama dersleri almalarına, Ankara Küçük Sahne’de kendilerinin hazırlayıp 15-16 Mayıs 
2006 tarihlerinde sahnelediği tiyatro oyununa önayak olduğunu bilmek, gurur verici ve sevindirici. Elbette 
hepsine hepimiz, Derneğimiz adına teşekkür ediyorum. 

Son olarak, değerli öğretim-eğitim kadroları, sempozyum katılımcıları, alandan ilgisini esirgemeyen 
tüm izleyicilerle deneyimlerimizi, görüşlerimizi paylaşma olanağı sağlayan Ankara Üniversitesi II.ULUSAL 
ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr.Sedat Sever’in 
şahsında tüm üyelerine ve emektarlarına teşekkür ederek sözlerimi noktalıyorum. 
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ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI YAZI ATÖLYESİ ÇALIŞMALARI; 

İLK KONUMUZ GÜNLÜKLER 
 
 

Nermin KALYONCU   
Yavuztürk İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni 

 
 

Sadık Burak DAĞLI 
Yavuztürk İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni 

 

 

GİRİŞ 

“Bizde genellikle, çocukların karşısına geçerek, herhangi ders dalından herhangi bir konuyu eze eze 
anlatma yöntemiyle öğretim yapılır. Daha doğrusu öğretim yapılıyor sanılır. Kendi yargılarını kullanma, olay 
ya da fikirleri kendi süzgeçlerinden geçirme fırsat ve alışkanlığı hiç bir zaman çocuklarımıza 
verilmemektedir. Gereksiz görülür bu. Konuşmak, hikmet savurmak hepten öğretici durumda olanların 
hakkıdır. Onlar her şeyi en iyi şekilde bilirler. Öğrenciler bir sürü gibi toptan ele alınır.” (MAKAL,1960) 

!960 yılından günümüze kadar, eğitimde bir çok  değişiklikler yapılmıştır. Amaç, çocuğun eğitimde 
merkeze alınmasını sağlamak, konuşan ve kendi yargılarını kullanabilen öğrenciler yetiştirmek olmuştur. 
Türkçe ders programına bakıldığında, yazı derslerindeki çalışmaların bu amaçla belirlendiğini görmekteyiz. 
Aşağıda, ikinci ve beşinci sınıflar için uygulanacak çalışmaları buna örnek olarak  yer vermek istiyoruz. 
(ÖZDEMİR, 1987)  

-İkinci sınıf öğrenciler için; birlikte konuşularak yazılacak hikaye, yaşantılarına dayanan orijinal 
cümleler, kutlama vs. kartları, gezi ve inceleme yazıları.  

-Beşinci sınıf öğrenciler için; Tasvir yazdırma, kitap tanıtım yazıları, mektup ya da dikte çalışmaları ile 
imla ve noktalama işaretlerinin kavratılması, mektup zarfı yazma, hikaye yazdırma, şiir.  

Bu çalışmaları uyguladığımız bölgelerde,  çocuğun kendi çevresini görme, bakma ve kendisini sözlü ya 
da yazılı ifade etmesinde  uygulamaların yetersiz kaldığı gözlenmiş, ek çalışma olarak günlük yazma 
çalışmalarına yer verilmiştir.     

Günlük yazı çalışmalarının, diğer yazı çalışmalarından daha hızlı bir  öğrenme sağladığını  gözlemlemiş 
ve bir başka soru gündemimize girmiştir.  Acaba, bu ve benzeri çalışmalar  ile  çocuklar  edebiyat sanatına 
erken yaşlarda başlayabilirler mi?   

“... kimileri için yazarlık özellikle bir gençlik etkinliğidir… otuz beşinde gözünü kırpmadan yurttaş malı 
yağmalayan politikacının yirmisine dek içli şiirler yazmış olması, olsa olsa gençliğin kendine özgü arılığı ve 
coşkusuyla açıklanır.” (YÜCEL, 1995) 

“Albert Camus: “Bir sanatçı dopdolu yaşamadıysa, sevmediyse, yoksulluk çekmediyse ya da sınıf 
kavgasına katılmadıysa, ne yazabilir ki? Her istediğini elinin altında bulmuş bir zengin çocuğu ne yazabilir 
ki?” (YÜCEL, 1995). 
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Tahsin YÜCEL’in “Yazmanın Yaşı” adlı deneme yazısının sonunda yer alan cümleye katılıyoruz; 
“Yazmanın yaşı yok.” 

Günümüzde birçok yayınevlerinin, dergilerin, özel okulların vs. birçok kuruluşların, çocuklar arasında 
öykü yarışmaları düzenlediği bilinmektedir. Gittikçe yaygınlaşan bu yarışmalar dikkate alındığında, 
çocukların yazı çalışmalarının hedefli ve amaçlı olarak süreli yazı atölyeleri ile desteklenebileceğine 
inanıyoruz.  Çocuğun erken yaşlarda edebiyat sanatla iç içe oluşu,  çocuğu yaşamda olduğu kadar edebiyatta 
da aktif konumlandırılabileceği inancını taşımaktayız.   

 “Dünyanın büyük müzelerinde toplanmış örnekler (nesneler), çok büyük bir buzdağının tepesidir; 
bunun dibi “kültürel” diye düşünülen tutumların, etkinliklerin sınırlı alanının yüzeyi altında kalır. Yapının 
dibiyle tepesi bir araya gelince anlaşılır ki, halkın yaşam’a tepkisi, hatta onun gerçek yaşantısı, her zaman 
sanatça öngörülen, betimlenen, yorumlanan ve genişletilen yollardır.” “ Her çeşit sanat toplumun bireyi, 
onun eylemlerindeki anlamı yorumlamasına katılır. (BAYNES, 2002) 

Sanatçı, çalışarak sanatçı olduğuna göre; küçük yaşlarda başlayacak çalışmalar bakma, görme ve 
sanatını ifade etme başarısını yükseltebilecektir. Geleceği görebilen sanatçılar, hikayeleri ile, hızla ilerleyen 
teknolojiye uyum sağlamaya çalışan bireylerin,  yol haritası olacağını düşünüyoruz.   

Erken yaşlarda başlayacak edebiyat-sanat eğitimi,  yazar sanatçı yetiştirmenin dışında iyi eleştirmenler 
ve iyi okur yazarlar yetiştireceği inancındayız. Bugün hızla yaygınlaşan yetişkinlere yönelik yazı atölye 
çalışmalarının, çocuklar için de yapılabileceğine;  süreli ve programlı olarak yürütülebileceğine  inanıyoruz.   

Çocuğun hikaye anlatımı, dili kullanmaya başlamasıyla sözlü ifade bulur. Ve  hikayeleri ile birlikte 
kendilerini şekillendirmeye  başlarlar. Yazıya geçtiklerinde ise hikayeleri yazı ile ifade bulur.  Günümüzde 
çocuklar arasında düzenlenen öykü yarışmalarına gösterilen ilginin, çocuğun, kendi yazınında yer alma ve 
söz söyleme çabası içinde olduğunu düşünmekteyiz.    

Yazı sanatının en zor sanatlar içinde yer aldığı gerçektir. Yazılı olarak ifade bulan,  bakılan ve görülen, 
incelenen ve değerlendirilen olayın ardından sorgulama gelecektir. Yazı atölye çalışmalarının devamı 
durumunda,  katılımcıların yaşananı olduğu gibi yansıtmayıp, derinliğine anlam katacak yaratıcı yazılar 
yazarak edebiyat sanatında yerlerini alabileceğine inanıyoruz.  Sanatın dışında kalan bireylerin ise;  yaşam 
kalitelerini arttırarak, bulundukları-yaşadıkları çevreyi etkileyip dönüştüren bireyler olabileceğine 
inanıyoruz.     

“Yaşanan, düşlenen, özlenenlerle; yani düşlerle, gerçeklerle var olanlardır yazıyı/yazın düşüncesini 
oluşturan. Yazı/n var oluşumuzun belleğidir. Türler arası yolculuk bunun olsa olsa adlandırılmasıdır.” “Yazı, 
yazın hayatların göstergesidir. Duruş yerimize, bakışımıza, var oluşumuzun izlerine, tarihsel-bireysel 
serüvenimize, ait olduklarımıza dair her bir ses, bir iz bununla adlandırılır. Sesten sese, renkten renge, 
sözden söze, insandan insana ulaşırız bununla. Yeryüzü iklimlerini tanır, insanları kucaklar, coğrafyaları 
keşfederiz bunun ucuyla. “  (ANDAÇ, 2000)  

AMAÇ 
1.Çocukların öğrenen, üreten,  yaratıcı bireyler olabilmeleri ve sözlü - yazılı olarak bunları ifade 

edebilmeleri.  
2. Çocuğa, yaşamında edebiyatın öneminin sezdirilmesi. Yazılı olarak kendisini ifade edebilmesinin 

sağlanması ve yaratıcılığının geliştirilmesi, düşleyebilmesi.  
YÖNTEM 
Çalışmamıza yön veren ilk çalışma 2001-2002 yılında, İstanbul  Ümraniye’ye bağlı Çekmeköy’ün, o 

yılların köyden kente göç eden ailelerin ilk uğrak yeri olan bölge okulu olan  İsmihan İsmet Süzer İ.Ö.O., III. 
sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. 2002 yılından sonraki çalışmalar ise yine  sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan 
düşük bir bölgenin devlet okulu olan,  İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Yavuztürk mahallesinde,  
Yavuztürk  İ.Ö. O. ,  IV. , V., I. ve  II. sınıf öğrencileriyle birlikte devam etmiştir.   

2002-2003 yılında alınan sınıfa, beşinci öğretmenleri olarak girilmiştir. Bu, yetmiş öğrenci mevcutlu 
olan  dördüncü sınıfta çalışmalarımız başlamıştır. Öğrencilerden evde, dışarıda ve sınıfta yaşanan olayların 
yazılması istenmiştir. Fakat görme, bakma ve sözlü yazılı ifade etmedeki başarısızlıkları dikkat çekmiştir. 
Çalışmalar, yazıların kontrol edilebilir ve değerlendirilebilir olması için  sınıf günlükleri çalışmalarıyla  
sınırlandırılmıştır.  
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Sınıf günlüklerinde, sınıfta geçen olaylar anlatılmıştır. Öğretmen bir süre yazıları eleştirmiş, daha sonra 
öğrencilerin kendi yazılarını eleştirir duruma geldikleri gözlenmiştir.  Birinci dönem yazılanlar ile ikinci 
dönem sonunda yazılanlar karşılaştırıldığında iyi bir sonuç elde edildiği gözlenmiştir. Yazılar Sınıf 
Günlükleri adı altında yayınevi  tarafından basılmıştır.  

2003- 2004- Beşinci sınıfa geçen öğrencilerle çalışmalar sürdürülmüştür. Günlükler sınıf ortamı dışına  
çıkarak, çevreyi ve okulu kapsayan  yazılar olarak geliştirilmiştir. Çalışmaların; edebiyat açısından belirlenen 
çok üst  hedefe ulaşamadığı düşünülmüştür.  Fakat, öğrencilerin yaş seviyeleri, yaşanılan bölge koşulları, o 
yaşlarına dek verilen kazandırılan davranış-düşünce kalıpları dikkate alındığında, yazılarının bölge 
yaşantılarını, yaşam koşullarını yaşlarının ve bölge seviyesinin üzerinde olduğuna  inanılmıştır. Öğrencilerin, 
okul genelinde dikkate değer farklılık ve başarılar sergiledikleri de gözlenmiştir. Yazı çalışmaları dönem 
sonunda, Okul Bizim Yuvamız ve Çocuğun Kaleminden Çevre adlı dosyalarda toplanmış ve okurlara 
sunulmuştur.    

2004-2005- VI. sınıf öğrencileriyle çalışmaların devam edilmesine çalışılmış fakat çalışmalarda 
süreklilik sağlanamamıştır. Bunun üzerine yeni alınan  I. sınıf  öğrencileriyle, sözlü çalışmalar olarak birinci 
dönemde başlanmıştır. Özlü günlükler, hikaye anlatımı, düşler ve drama çalışmaları yapılmıştır. Yazıya 
geçen öğrencilerle bir kaç cümlelik günlük yazma çalışmalarına geçilmiştir.  

2005-2006- II. sınıfa geçen  öğrencilerle,  günlük yazımı  çalışmaları olarak devam etmiştir. 
1-Günlüklerin  sınıf içinde okunması. Paylaşım ve özgüven geliştirmiştir.  
2.Okunan yazıların sınıfça eleştirilmesi. Eksik yönlerinin açıklanması. Tekrarlanan cümlelerin 

uyarılması. Sorular yönelterek, olaya açıklık getirme çalışmaları. Açıklama getirmeye çalıştıkça yazıların  
uzaması. Görme, bakma ve yazılı ifade etmede başarı artışı gözlenmiştir. 

3. Olayları değiştirmeden olduğu gibi olay sırasına göre aktarılması. Yazının giriş, gelişme, sonuç 
bölümlerinin sezdirilmesi.  Neden, niçin sorularına yanıt arayışları  başlamıştır.  

4. Konuşmaların  olduğu gibi aktarılmasındaki başarı dikkat çekmiştir. Dinlemedeki dikkatleri, yanıt 
vermedeki başarılarının arttırılması. Dikkatli gözlem yeteneklerini geliştirdikleri gözlenmiştir.    

5. Merakları, araştırmacılıkları doğaya olduğu kadar, insan ilişkilerine de yansıtılması. Benzerlikler ve 
farklılıkların karşılaştırılmasını sağlamıştır.    

6. Sorgulama dönemine giriş.  Çevrede gördükleri bir çok ilişkilerin nedenleri ve sonuçları üzerine 
düşünmekle kalmayıp, sorgulamaları. Yalnız kendilerini değil, çevrelerinde gördükleri ve izledikleri tüm 
bireylerin  görev ve sorumlulukları üzerine  düşündükleri gözlenmiştir.  

7. Noktala işaretlerinin doğru kullanımı, cümle yapılarının geliştirilmesi, sezgisel ve kendiliğinden 
betimlemeler yapmaya başladıkları   gözlenmiştir.  

SONUÇ  
2005-2006 yılında II. sınıf öğrencileriyle yapılan çalışmaların, birinci dönemi ile ikinci dönemi olan  

Mayıs-Haziran aylarında yapılanlar karşılaştırılmıştır. Aralarında beş ay gibi kısa bir süre olan çalışmalarda 
büyük farklılık gözlenmiştir. Ayrıca bu çalışmalar, önceki yıllarda üst sınıflarla yapılan çalışmalarla 
karşılaştırılmıştır. 2005-2006 yılı II. sınıf öğrencilerinin çalışmalarının, yazım kuralları,  noktalama işaretleri, 
cümle kuruluşları, olay akışı  ve  tarafsız bakış açısından, önceki çalışmaların üzerinde olduğu gözlenmiştir.  

II. sınıf öğrencileriyle 2005-2006 da yapılan son çalışmanın,  istenilen hedefe ulaştığı inancını 
taşımaktayız. Günlük yazı çalışmalarının yazın için bir ilk adım olabileceği inancındayız. Yapılacak sonraki  
çalışmalarda, günlük yazma çalışmalarına gereksinme duyulmayacağını, yapılması durumunda ise 
yazınlarını geliştirmelerine katkısı olmayacağını  düşünüyoruz.   

Günlük çalışmalar için söyleyecek sözümüzün kalmadığı inancındayız. Bundan sonra ki  çalışmaların, 
günlük yazımların dışında  olacak çalışmalarla, belirlenecek amaç ve programa göre devam etmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.   

Öğrencilerin günlüklerinden yola çıkarak, çocukların  edebiyat sanat eğitimine küçük yaşlarda başlayıp 
başlayamayacaklarının tartışmaya açılmasını umut ediyoruz. Olumlu yaklaşımlarda bulunulması  
durumunda,  yazın çalışmalarının devamı için yeni yazın konusunu belirleme çalışmalarının yapılmasını  
diliyoruz.  
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Gelecek nesillerin aydınlık, sorgulayan kuşaklar olmasını istiyor,  onların çalışmalarla beslenmesini 
düşlüyoruz. “Toplumu değiştirme gücü sanatın elinde.” olduğuna içten katılıyoruz.  

Yaptığımız bu çalışmaların,  belirtilen bölgelerde yapılan ilk yazı çalışmaları olduğu düşüncesindeyiz. 
Değişime gerçek gereksinimi olan bu bölge bireylerinin edebiyatlarının ve sanatlarının kendi içlerinden 
çıkacak bireylerin ellerinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışmalarının desteklenmesine 
gereksinimleri olduğunu düşünüyoruz.  Bu bireylerin edebiyat sanatında yer alamamaları durumunda bile, 
edebiyat sanat eğitimi aracılığıyla yaşam kalitelerini arttıracaklarına, bulundukları-yaşadıkları çevreyi 
etkileyip dönüştüren bireyler olabileceklerine  inanıyoruz.     

İlk Konumuz Günlükler, adlı yazı atölye çalışmasının değerlendirilme ve tartışma bölümünü sizlerle 
birlikte paylaşmayı düşünüyoruz.  2005-2006 yılında II.  sınıf öğrencisi  Selvinaz Özben’in  yazmış olduğu  
bir gününün günlüğünden  yarısını sizlerle paylaşarak,  sizlere teşekkür ediyor,  çalışmamızı burada 
noktalıyoruz.  

Gelecekte,  yaptığımız küçük yazı atölye çalışmalarına katılan öğrencilerimizin yazın ortamında yer 
almalarının çok küçük bir umut olduğunu bilsek de…        
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“Acaba şikayet etme hakkınız var mı, ne olursa olsun beni değil, beni şekillendirenleri sorgulayın; 
işte onların görevi beni savunmaktır ve benim ise susma hakkım var: ben onların ürünlerinden başka bir 
şey değilim.” Nietzsche 

 
SELVİNAZ’IN GÜNLÜĞÜNDEN 
13.04.2006 / Perşembe 
Sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kapının zili çaldı. Kapıyı açmadan dedim ki: 
-Kim o? 
-Ben! 
Sesinden anladım kim olduğunu. Çağrı abimdi. 
Ben: 
-Tam da kardeşimi yıkayacağımız zaman geldin.  
Çağrı abim güldü. İçeri girdik.  
Ben: 
-Anne, hadi kardeşimi banyo yaptıralım. 
Annem: 
-Sobayı daha yeni yaktım. Ev biraz ısınsın. 
Ben: 
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-Tamam. 
Odaya girdim. Hemen sobanın altını açtım. Ev sıcak olsun diye. Bekledim, bekledim. En sonunda ev 

sıcak oldu. Hemen bağırdım: 
-Anne! Ev sıcak oldu. Hadi banyo yaptıralım kardeşimi. 
Annem: 
-Ne bu acelen kızım? 
Ben: 
-Hiç. 
Asıl banyo yaptırmak için acele ediyorum. Kapının zili çaldı. Gelen Yıldız yengem. Boyu uzun olduğu 

için görmüştüm ve tanımıştım. Yıldız yengem babaanneme: 
-Anne o dediğin ilacı verir misin? 
Babaannem: 
-Tamam, getiriyorum.  
Babaannem ilacı getirdi.  
Annem Yıldız yengeme: 
-Gel şimdi çocuk yıka bakalım. 
Yıldız yengem güldü. Neyse. Kardeşimi yıkadım. Ama ben tek sırtını yıkamıştım. 
Annem bana: 
-Sen şu tası tut. Ben kardeşinin havlusunu getireyim. 
Ben: 
-Tamam. 
Annem kardeşimin havlusunu getirdi. Saçını başını kuruladı. Üstünü giydirdi.  
Yıldız yengem gitti. Kahvaltımızı yaptık.  
Okul saatim yaklaştı. Önlüğümü giydim. Annem saçımı yaptı. Dışarı çıktım. Okula geldik. Babaannem 

çantamı verdi.  
Babaannem: 
-Ablanı gördün mü? 
Ben: 
-Hayır, görmedim. 
Sırama girdim. Andımızı okuduk. Sıra sıra sınıflara girdik.  
Öğretmen geldi. Hayat bilgisini açtık. Atatürk’ü Anlatıyorum’u okuduk. Benim ki şöyleydi: 
“Atatürk Selanik’te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım. Babasının adı Ali Rıza Efendi. 
Mustafa Kemal Atatürk, Manastır Askeri Lisesinde solda oturuyordu. İstanbul Harp Akademisinde de 

ön sırada, en sağda oturuyordu.” 
Daha başka kişiler okudu. 
Zil çaldı. Ben dışarı çıkmamıştım. Birden Dilara’yla öğretmen geldi. Ben: 
-Ne oldu? 
 
Dilara: 
-Öğretmen kağıdını unutmuş. 
Öğretmen kağıdı aldı. Koşarak gitti. Dilara’yla biz de peşinden koştuk.  
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Ben: 
-Öğretmenim bu ne kağıdı? 
Öğretmen: 
-İzin kağıdı. Yarın okula gelmeyeceğim. 
Ben öğretmenin peşinden gittim. Öğretmen: 
-Sen git, oyna. 
İkinci ders günlüklerimizi okuduk. Üçüncü ders Türkçe yaptık. Reklamlar metnindeki soruları 

yanıtladık. Öğretmen bir şiir uydurdu. Tekilleri çoğul yapacaktık. 
“Elma, armut piş, 
Tencereye düş. 
Dama çıksın kedi. 
Seni yesin sıçan.” 
İkinci şiir: 
“Geldi bana esin, 
Yazdım ona şiir. 
Kedi, köpek, sıçan 
Birbirini kovalar. 
Biz de arkalarından koşarken, 
Yere düştük hep birden.” 
Sorulardan biri, bir ürün seçip özelliklerini yazacaktık. İlk önce ben okudum. Şöyleydi: 
“En Sevdiğim Çikolatam 
Çikolatamın adı Ülker Çikolata. Öncelikle çikolatamın tadı çok güzel. Çünkü içinde bol süt ve fındık 

var. Çok kaliteli ve taze oluyor. Diğer çikolatalara göre fiyatı da uygun oluyor. Annem bana bir görev 
verdiği zaman o görevi yerine getirirsem ödül olarak en sevdiğim çikolatadan alıyor. Ben de ona teşekkür 
ediyorum.” 

Başka kişiler de okudu.  
Öğretmen Vedat’la  Gülşah’ın kini şiir olarak yazdı. Vedat’ın ki şöyleydi: 
“CİPS 
Bir bakkal açacağım. 
İçini cips ile dolduracağım. 
Çocuklar bayılıyor tadına. 
Ehh, ben de çocuk olduğuma göre 
Bayılırım cipsin tadına. 
Bunun için cips üretelim. 
Aaaa! Sağlığa zarar verdiğini 
Unuttum!” 
Dördüncü ders günlük yazdık. Çok yorulmuştuk. Herkes diyordu ki: 
- Öğretmenim elim terledi. Elim yoruldu. 
Öğretmen: 
- Madem yoruldunuz, öpün kaleminizi. 
Herkes ofluyordu, pofluyordu. Ben elimi salladım, öptüm kalemimi. Sanki biraz dinlenmişti elim.  

 676



 

 
GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN ÇOCUK VE GENÇLİK ROMANLARININ 
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I. GİRİŞ 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME NEDİR? 

Bir sıfatla bir addan oluşan Eleştirel düşünme kavramının sözcükleri ayrı ayrı açıklanırsa anlamı daha 
iyi anlaşılacaktır: El Türkçenin verimli ve işlek olarak kabul edilen köklerinden biridir. (Eyüboğlu, 1989: 
76). Genellikle –le ekiyle eylemleşir. Ayıklamak, seçmek, incelemek, ulaştırmak, okşamak, gözden geçirmek, 
tartmak, ölçmek, saklamak, yardım etmek, korumak, kayırmak gibi anlamları içerir. Daha sonra (l-e) sesinin 
söyleyişteki zorluğu nedeniyle düşmesi sonucu elemek olan bu sözcüğün ellemek biçimi de yine anlamı 
daralmış olarak kullanılmaktadır. Eleştiri ise ele fiil gövdesinden –tir ve –i yapım ekleri yardımıyla 
türetilmiş bir addır. Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğünde (2006); 1. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu 
doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit, 2 Bir edebiyat veya sanat eserini 
her yönüyle anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik (edebiyat), 3. 
Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama (felsefe) biçiminde 
tanımlanmaktadır. Eleştirel sözcüğüyse yanına geldiği adı eleştiri niteliği taşıyan anlamında etkileyen, 
niteleyen bir sıfattır. Örneğin, eleştirel tutum gibi.   

Düşünce sözcüğünün köküyse uzak geçmişte tüş olarak söylenen düştür. Hiç ek almadan hem eylem 
olarak hem de ad olarak kullanılabilen bu sözcük; yüksekten aşağı inmek, alçalmak, gücü azalmak, yıkılmak, 
gereksinim duymak, derine dalmak, tasarlamak, kurmak (soyut olarak), kendini kaptırmak, kendinden 
geçmek, üretmek, çoğaltmak, sanmak, düzenlemek, yaratmak, geliştirmek, dizgi oluşturmak gibi anlamları 
içermektedir. Düşünceyse, bu kökten önce yine hem ad, hem de eylem olarak kullanılan düşün gövdesinden 
türetilmiş olan; 1. Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya. 2. Gerçek olmayan şey, 
imge, hayal  mecaz  3. Gerçekleşmesi istenen şey, umut  mecaz  . gibi anlamları içermektedir (Eyüboğlu, 89: 
76). Eleştirel düşünmeyse; düşünme eyleminin eleştiri niteliği taşıyacak biçimde gerçekleştirilmesidir. Bu 
eleştirel nitelik kişinin kendi düşüncesine yönelik dile getiriliyorsa yapılıyorsa özeleştirel düşüme, 
başkalarının düşüncelerine karşı dile getiriliyorsa eleştirel düşünme olacaktır. Ancak bu araştırmada genel 
olarak düşünülmüş ve eleştirel düşünce biçimiyle, yukarıda belirtilen anlamları içeren bir terim olarak 
kullanılmıştır.   

Eleştirel düşünme becerilerinin belirlenmesi ve açıklanmasına ilişkin çalışmalar Robert Enis’çe 
başlatılmış olup (1986: 84’ten aktaran; Şahinel, 2002: 27) eleştirel düşünme becerilerini on iki madde olarak 
belirlenmiştir. Daha sonra Fisher (1990: 68), bu maddelere daha iyi anlaşılabilmesi için birer soru eklemiştir. 
Bu on iki madde ve sorular şöyledir: 

1. Bir ifadenin anlamını kavrama (ifade anlamlı mı?) 

2. Usa vurmada herhangi bir çift anlamlılık olup olmadığını yargılama (ifade açık mı?) 
3. İfadelerin bir birleriyle çelişkili olup olmadığını yargılama (ifade açık mı?) 
4. Mutlaka bir sonuca ulaşıp ulaşmadığını yargılama (ifade mantıklı mı?) 
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5. Bir ifadenin yeterince kesin olup olmadığını yargılama (ifade kesin mi?) 
6. Bir ifadenin herhangi bir ilkeyi kullanıp kullanmadığını yargılama ( ifade bir kuralı izliyor mu? ) 
7. Bir gözleme dayalı olan ifadenin güvenilir olup olmadığını yargılama ( ifade tam mı?) 
8. Bir ifadenin tümevarımcı bir sonucu garanti edip etmediğini yargılama ( ifade savunulabilir mi? 
9. Bir problemin belirlenip belirlenmediğini yargılama ( ifade ilişkili mi?) 
10. Bir ifadenin sayıltıya dayalı olup olmadığını yargılama ( (ifade doğru olarak kabul edilebilir mi? 
11. Bir tanımın yeterli olup olmadığını yargılama (ifade yeterince tanımlanmış mı?) 
12. Bir ifadenin otoriteler tarafından doğru olarak kabul edilip edilmeyeceğini yargılama (ifade doğru 

mu?)   

Ayrıca eleştirel düşünme, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı hem 1–5. sınıflar için hem de 6-8. 
sınıflar için Türkçe Programında üst becerilerin ikinci maddesi olarak yerini almıştır. Yine Türk Dili ve 
Edebiyatı, Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü (1–10.Sınıflar), Dil ve Edebiyat, 6–8 
Sosyal Bilgiler dersi programlarında da özel bir beceri alanı olarak ele alınmıştır.  

B.  AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı; yaşamının bir bölümünü ilköğretim okullarında öğretmen olarak geçirmiş, 
eğitimci bir çocuk ve gençlik çağı yazarının, her çağ için seçilmiş yapıtlarında eleştirel düşünmeyle ilgili 
becerilere nasıl yer verdiğiyle ilgili bir belirleme yapmaktır.   

B. YÖNTEM 

Gülten Dayıoğlu’nun kendi internet sitesinden alınan bilgiye göre, değişik yaş gruplarına seslenen 79 
kitabı vardır. Bu araştırma için Dayıoğlu’nun çocuk ve gençlik dönemlerine seslendiği kitaplarından, yaş 
dönemleri dikkate alınarak; 6-9 yaş için Ece ile Yüce adlı seriden 20 ayrı öykü, 7-9 yaş için Kumluktaki 
Martı, 10-14 yaş için; Ben Büyüyünce, gençlik dönemi için sayılabilecek kitaplarından da Yeşil Kiraz 1 
örneklem olarak seçilmiştir. Bu kitaplar yukarıda belirtilen eleştirel düşünmeyle ilgili ilkeler açısından 
taranmış ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

II. BULGULAR VE YORUM 

A. ECE İLE YÜCE 

1. DUVARDAKİ GÖLGELER 

Ece ile Yüce; ilköğretim 2. ve 3. sınıf düzeyinde, birbirine bağlı 20 kısa öyküden oluşan bir dizidir. 
Yazar bir apartmanda oturmaktadır. Kapıcının küçük kızı 4–5 yaşındaki Ece bir gün “Yazar teyze” diye 
seslendiği kitabın yazarıyla tanışır. Yazar Ece’yle çok ilgilenir. Ona yazdığı öykülerini okur, onun çocukça 
tavırlarından bir bakıma malzeme olarak yararlanır. Onun meraklarını anlayışla karşılayıp,  çevresinde 
olanları anlamaya çalışan, içinde bulunduğu durumları sorgulayıp çıkarımlarda bulunan bir kişilik 
geliştirmesine katkıda bulunur.  

Dizi Ece’nin ailesiyle ilgili olarak oluşan pek çok olayı içine alır. Ece, anne ve babasının beklemediği 
davranışları karşısında “Ne yapayım, büyüklerin neye gülüp neye kızacaklarını bir türlü anlayamıyorum (s. 
16).” diyerek kendi kendine düşüncelerini sorgular. 

2. YÜCE KİM, BİLİYOR MUSUNUZ? 

Yazar ikinci kitabında Ece’yi okuyucularına tanıtır. Onu yetişkin bir insan gibi karşısına alıp konuşur. 
Hâlini ve hatırını sorar.  Ece’nin verdiği yanıt yazarı çok şaşırtır: Ece’nin soran ve sorgulayan kişiliği hemen 
ortaya çıkar: 

— Hoş geldin, Ece kızım. Nasılsın? İki gündür neden görünmedin? 
— Çok iyiyim yazar teyzeciğim. Annem ‘çok dara düşmedikçe yazar teyzeni rahatsız etme.’ dedi. İnsan 

canı sıkılınca zora düşmüş olur mu? 
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— Elbette kızım. Neden sordun? 
— Evde canım sıkıldı da. Zora düştüm, sana geldim. Anneme böyle desem kızar mı ki? 
— Bence kızmaz. Sen beni hiç rahatsız etmiyorsun ki! (s.5) 
Yazar çiçeklerini sularken onlarla konuşur, onları çocuk gibi okşar. Ece buna da kayıtsız kalmaz ve 

yazar teyzesine sorar: 
— Yazar teyze, yoksa sen çiçeklerle konuşuyor musun? Onlar bitki. Kulakları yok ki seni duysunlar. 

Dediklerini nasıl anlayacaklar?  

Yazarın, onların da sevgi ve ilgiye gereksinimleri olduğu yönündeki yanıtı üzerine Ece, evlerinde çiçek 
olmadığının acısını duyar. İlk işi babasına saksı aldırıp çiçekler dikmek olacaktır (s. 7). 

3. ECE ABLA OLUYOR 

Dizinin üçüncü kitabında Ece’nin yeni doğan kardeşiyle birlikte gelişen olaylar anlatılır. Ece, kardeşi 
doğduktan sonra, onu “bir tanem” diye seven babasına şu soruyu sorar: 

— Ben artık sizin bir taneniz değil miyim? 
Annesi “Sen de bir tanemizsin, kardeşin de. Yüreklerimiz ikinize de yetecek kadar sevgiyle dolu.” 

Deyince rahatlar. Ancak durumu yine de yazar teyzesiyle usa vurmaktan geri durmaz: 
— Öyle şey olur mu? Ana babalar, tüm çocuklarını çok severler. Her çocuk ana babasının bir tanesidir. 

Benim iki oğlum var, biliyorsun. İkisine de hâlâ bir tanem diyorum (s. 13). Böylece yazar yaptığı 
genellemelerle Ece’nin çevresindeki kalıp yargılara göre düşünmemesi gerektiğini ona anlatmış olur (13). 

Ece, yazar teyzesi ne denli kendisini rahatlatsa da kardeşi olduktan sonra annesinin kendisini eskisi gibi 
sevmediğini düşünür. Gene düşüncelerini Yazarla bölüşür. Ancak yazar, sebep-sonuç ilişkisi içinde Ece’nin 
annesinin haklı olduğunu, düşüncelerinin yanlış olduğunu anlatmaya çalışır: 

— Annen haklı. Gerçekten kirli çorapların çekmecede işi ne? (…) Annenden yakınmaya kalkışma. O da 
çalışıyor. Senin ona her konuda yardım etmen gerek. Odanı toplamak bir yana, sofra kurmalısın, bulaşıkları 
kurulamalı, tozları almalısın (s. 11). 

Ece yazar teyzesinde fazla vakit geçirince birden geç kaldığını anlar ve durumu kendince sorgulayıp 
kalkmasını da bilir: 

— Oooo! Çok geç oldu. Annemle babam neredeyse gelirler Annem yemek saatinde buraya gelmememi 
öğütledi. Onu üzmek istemiyorum. Bugün odamı güzel topladım. Annem kim bilir nasıl sevinecek? ( s. 16) 

5. KISKANÇ BEBEKLER 

Dizinin beşinci kitabı “Kıskanç Bebekler” adını taşımaktadır. Ece az da olsa kardeşini kıskanmakta, 
ancak bu duygusunun yanlışlığının da farkındadır. Yine durumu yazar teyzesine açar. Birlikte durumu 
sorgulayıp bununla ilgili ilkeler türetirler: 

— Yazar Teyze, bazen ben de başkalarını kıskanıyorum. Kıskançlıktan nasıl kurtulduğunu söyler misin? 
— Elbette söylerim kızım. Önce kıskandığım kişileri sevmeyi öğrendim. Sonra kıskanma huyum yok 

oldu. Senin en sevdiğin arkadaşın kim? 
— Aylin’i çok seviyorum. 
— Ona çok güzel bir oyuncak alınsa kıskanır mısın? 
— Kıskanmam, çünkü o oyuncakla birlikte oynarız. Ben ona tüm oyuncaklarımı veririm, o da en güzel 

oyuncaklarıyla oynamama izin verir. 
— Tamam işte! Böylece kıskançlık ortadan kalkıyor. Bak dene, bundan sonra daha kolay kurtulacaksın 

kıskançlıktan (s. 8). 

Görüldüğü gibi Ece, doğruluğundan emin olmadığı düşüncelerini sorgulayan kişiliğiyle dikkat 
çekmektedir.  
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6. AH ŞU TELEVİZYON 

Ece akşamları erken yatmak zorundadır. Ancak televizyon izlediği için geç kalmakta ve sabahları da 
uykusuz kalmaktadır. Ancak Ece durumdan hoşnuttur. Ece Yazar teyzeyle bunu da konuşur: 

—  Ece kızım,  şu senin yeni serüveni okuyucu arkadaşlarına anlatalım mı? 
— Bilmem. Ya beni ayıplarlarsa? 
— Yok canım, niçin ayıplasınlar. Aralarında senin gibi uykucu olanlar vardır. Bu yüzden onların başına 

da kim bilir neler geldi? (s.9). 
Sokak kedileriyle oynamayı içinden geçiren, ancak onlarla oynayamayan Ece için yazar şöyle der: 
— Demek ki fırsat bulsa oynayacak. Önce yaramaz Ayşe’nin öyküsünü dinlesin hele. Onun, sokak 

kedileri yüzünden hastalandığını öğrensin. Bakalım o zaman ne düşünecek.” (s. 16). 

Görüldüğü gibi Dayıoğlu, Ece’nin de görüp bildiği olaylardan yola çıkarak onun düşüncelerini 
değiştirmeye, düşüncelerinin yanlışlığını göstermeye çalışmaktadır. (s. 16). 

7. ECE YAZAR OLMAK İSTİYOR 

Ece, çocuklar için öykü yazan yazar teyzesine özenir ve yazar olmak ister. Dahası yazması için ona 
öyküler bile anlatır. Yazar teyzesi de ona öykülerini okur. Öykü kahramanlarının başlarına gelen olayları 
tartışıp onların davranışlarını beğenip beğenmediğini belirtir. Olumsuzları belirtip davranışlarının yanlışlığını 
belirtir (s. 12).  

9. MİNİK FİDE ÇİÇEK AÇTI 

Ece yazar teyzesinden aldığı çiçeklere iyi bakmıştır. Küçücük fideler tomurcuklanıp çiçek açmışlardır. 
Bir gün Ece babasıyla parka gider. Babası ona kâğıt helva alır. Ece balon da almak ister. Babası “Hoşuna 
giden her şeyi alamayız deyince isteğinden vazgeçer. Ancak Ece bu vazgeçişini sebep sonuç ilişkisi içinde 
izah eder: 

— Zaten balonla küçükler oynar. Ben artık abla oluyorum. Balonu ne yapacağım?  
Ece, çiçekçide alınan demet çiçekleri yazar teyzesine sunduktan sonra eleştirel bir yaklaşımla çiçeklerle 

ilgili düşüncesini şöyle açıklar: 
— Keşke bu çiçekleri koparmasalardı. Biz aylardır çiçeğimizin açmasını bekliyoruz. Onu biri koparsa 

ne çok üzülürüz, değil mi? 
Yazar da sebep sonuç ilişkisi için de ona davranışının doğruluğunu anlatmaya çalışır: 
— Saksımızdaki çiçek koparılsa gerçekten üzülürüz. Ama, bu çiçekleri satmak için yetiştiriyorlar. 

Çiçekçiler bizim gibi tek tek yetiştirmiyorlar. Yüzlerce fide birden dikiliyor. Sonra çiçeklerini koparıp 
satıyorlar. O para ile geçiniyorlar. 

— Parkta da çok çiçek var. Ama koparmak yasak. 

— Parktaki çiçekler, orayı güzelleştirmek için dikiliyor. Parka gidenler, onlara bakarak sevinip 
neşeleniyorlar. Oradaki çiçekler hepimizin. Bu yüzden onları koparmamalıyız. Onları da saksıdaki çiçekler 
gibi korumalıyız. (s. 6+) 

Yazar, Ece’yi düşüncelerinde eleştirel olması için her fırsatı değerlendirir:  
— Yarışı ben kazandım. Menekşemi vermeyecek misin? 
— Elbette vereceğim. Söz verildi mi yerine getirilir. Sözünden dönen insanları kimse sevmez ( s. 13).  

10. ECE’NİN KARDDEŞİ OLDU 

Ece kardeşi doğunca ille de onu öpmek, okşamak ister. Yazar teyzesi de onu bir takım kalıp yargılarla 
düşüncesinden vazgeçirmeye çalışır: 
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— Minik bebekler çabuk incinir. Önce onu tutmasını öğreneceksin. O zaman kucağına alırsın. Yeni 
doğmuş bebekleri öpmek de doğru olmaz. Mikrop bulaşabilir. Bebekler mikroplardan çok çabuk etkilenir. 
Hemen hasta olurlar. 

Ece, kendisine gülücükler saçan kardeşine: 
— Gülücüklerini sevsinler. Ablasının bir tanesi.  
Bu söze annesi alındı: 
— Yoksa kardeşini annenden babandan çok mu seviyorsun? 
Ece bu söze yaşının üstünde bir bakış açısıyla yanıt verir: 
— Sizin yeriniz başka, onun yeri başka  (s. 13+). 

11. ABLALAR YARAMAZLIK YAPAR MI? 

Artık Ece abladır. Yazar teyzesi onun ilginç hâllerini de öyküleştirmiştir. Ece yazar teyzesinin 
kendisiyle ilgili anlattıklarından bazılarına alınır gibi olur. Bu durumu yazar teyzesiyle muhakeme eder. 
Yazar teyzesi de Ece’ye yaptıklarıyla ilgili olarak düşünmesi için ortam hazırlar. Onunla onun anlayabileceği 
biçimde konuşarak yaptığı yanlışlar üzerinde düşünmesini sağlar: 

— Geçen yıl evde yalnızken, epey yaramazlık yaptın.  Saatlerce arkadaşlarınla konuştun. Kimi gün 
sakız gibi telefona yapıştın. Saatlerce arkadaşlarınla konuştun. Kimi gün annen baban uyuyunca televizyona 
baktın. Hem de gece yarılarına dek oturdun.  

— Evet, bunu hatırladım. Ertesi gün okulda uyuyakalmıştım. Ama o zaman ben çocuktum. 
— Şimdi de çocuksun yavrucuğum. Ama biraz büyük çocuksun. Geçen yıl anaokulundaydın. Bu yıl 

okuryazar bir kız oldun. Üstelik Yüce’nin ablasısın. Ablalar yaramazlık yapmamaya özen göstermeli. Yoksa 
kardeşin de senin yaptıklarını yapar. Sen iyi abla ol ki Yüce de iyi kardeş olsun ( 5+). 

Yazar teyzesi zayıf notunu ailesinden saklayan Ece’ye bu davranışının yanlışlığını anlatmaya çalışırken, 
onun, kendi kendine özeleştiri yapmasını sağlar: 

— İnsan, ailesinden hiçbir şey saklamamalı. İyi kötü, her şeyi aile bilmeli. Sevinçler gibi üzüntüler de 
ailece paylaşılmalı. (…) Böyle bir alışkanlık edinirsem, ilerde başıma kötü şeyler gelebilir (s. 14+). 

13. ECE’NİN TURİST ARKADAŞLARI 

Yazar, Ece’ye turist arkadaşlarıyla nasıl anlaşabildiğini sorduğunda çok ilginç bir yanıt alır. Geçmişte 
çiçeklerle ilgili olarak yazarın kendisine söylediklerini hatırlatarak bu soruyu yanıtlaması onu çok şaşırtır: 

— Biliyorum Yazar teyzeciğim, Ama onlar da çiçekler gibi. Sevildiklerini anlıyorlar. Ben onları çok 
sevdim. Onlar da beni seviyor. Oyun sırasında onların yabancı olduğunu unutuyorum. Onlar da öyle. Oyunda 
herkes kendi dilinden bir şeyler söylüyor. Ama birbirimizi çok iyi anlıyoruz. 

Ayrıca Ece, vaktiyle kendisine söylenilenlerden çıkarımlarda bulunarak kimi davranışlarının yanlış 
olduğunu düşünür ve kendince çıkarımlarda bulunur: 

— Amcam turistlere iyi davran derdi. (…) Turistleri aldatmamalıyız. Onlar pislikten hoşlanmıyor. Her 
yeri temiz tutmalıyız  ( s. 10+). 

15.  AYDEDE KİME GÜLÜMSÜYOR? 

Ece yakınlarıyla birlikte pikniğe gider. Ormanda yakınlarıyla birlikte ateş yeri aranırlarken çocukça bir 
edayla şöyle der: 

— Amcacığım, bizim yakacağımız ateşle koskoca orman yanar mı? Ocağı şuralara bir yere yakalım, 
olsun bitsin. 

Amcası Ece’nin bu sözlerine karşılık sebep sonuç ilişkisi içinde sıraladığı cümlelerle Ece’nin 
düşüncelerinin değişmesini sağlar: 
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— Küçük bir kıvılcım bile ormanı yakıp kül edebilir. Böyle bir şey olsa üzülmez misin? 

Böylece Ece düşünmeden söyleyiverdiği düşünceleri nedeniyle utanır ve şöyle der: 

— Çok üzülürüm. Yangından da çok korkarım. Bu yüzden evde hiç kibrit yakmam. Evimiz yanarsa 
sokakta kalırız (s. 8+).   

16. ECE KÜMESE GİRİP BİTLENDİ 

Ece hayvanlarla oynamayı çok sever. Dahası kümese girip tavuklardan bit bile kapmıştı.  Bir tatil 
kasabasında yazar teyzesinin de konuk olduğu bir günde eşeğe biner. Onu öpmek ister. Yazar teyzesi onu 
uyarır ve isteklerinde mantıklı olması gerektiğini anlatmaya çalışır. Ona hayvanlara öpmemesini, onlardan 
bulaşıcı hastalık geçebileceğini, mikrop alabileceğini söyler. Bunun üzerine Ece Yazar teyzesine söz verir:  

— Bundan sonra daha dikkatli olurum. 

Ertesi gün vücudunda kıpkırmızı kabarıklıkları görüp kaşınmaya başlayınca yazar teyzesine hak verir (s. 
14+).  

17. ECE OKULA BAŞLADI 

Ece okula başladığı için yeni bir çanta almak istemektedir. Oysa anaokulundayken kullandığı çantası 
yepyenidir. Bu durumda yeni bir çanta almasının doğru olmayacağını, savurganlığın kötü bir şey olduğunu 
belirten Yazar Teyzesine Ece şu sözlerle karşılık verir: 

— Ben hepsini biliyorum. Annem söyledi. Savurganlık insanı yoksullaştırırmış. Ben zaten o zamandan 
beri hiç boş yere para harcamam (s. 5). 

Ödev yapmaya alışmasını söyleyen yazar teyzeye Ece yine ödev yapmamanın yanlış bir davranış 
olduğunu söyleyip ödevlerini yapmaya gider. Dahası kendilerine oturmaya gelmiş olan yazar teyzesini bile 
bırakıp yan odaya ödevlerini yapmaya gider ( s. 12+).  

19. ECE’NİN ÇORAPLARI ÇOK GÜLÜNÇ 

Yazar teyze; Ece’nin okuma alışkanlığından çok memnundur. Ancak bu yüzden ödevlerini 
aksatmaktadır. Yazar Teyze olumlu ve olumsuz durumları yan yana koyarak Ece’nin düşüncelerine karşı 
daha eleştirel bir tavır içinde olması gerektiğini, kendisiyle ilgili durumları sorgulanası gerektiğini belirtir. 
Ece’nin de durumu anlayıp; 

— Dersimi bitirip ondan sonra kitap okuyacağım demesinden çok memnun olur ve onun bu düşüncesini 
şu cümleyle pekiştirir: 

— Çok iyi edersin. Önce ödev, sonra kitap okuma iyi bir yol (s. 3+). 

Ece dalgınlıkla okula giderken farklı farklı çorap giymiştir. Durumu okulda sırasına oturuncaya kadar 
fark etmez. Bu nedenle tahtaya kalkması için öğretmeninin isteğine olumlu yanıt vermez ve kendisini 
savunur: 

— Öğretmenim, ben saymaları su gibi biliyorum. Ama tahtaya gelmek istemiyorum. İsterseniz burada 
sayayım. 

Ancak yaptığını o da beğenmez ve sonunda tahtaya kalkmayışının nedenini arkadaşına söyletir. 
Öğretmeni de davranışının yanlışlığını Ece’ye şöyle belirtir: 

— Bu tür yanlışlıklar herkesin başına gelebilir. Ece’ye bu yüzden gülenleri kınadım. Böyle 
yapacağınıza onu kardeşçe uyarabilirdiniz. Arkadaşlığa bu yakışır. 

Böylece öğretmen hem Ece’ye, hem de arkadaşlarına bir davranışı yerine getirmeden önce doğruluğuyla 
ilgili düşünmeleri gerektiğini sebep sonuç ilişkisi içinde anlatmış olur ( s. 13+). 
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B. 1. KUMLUKTAKİ MARTI 
Henüz uçmayı öğrenmiş olan yavru martı kumluğa düşer. Çevredeki çocuklar bu yavru martıyı 

korumaya alırlar. Yiyecek verip yaralarını sararlar. Yavru martı durumdan hoşnuttur. Buna karşın daha sonra 
olanlar onun içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirme yapmasına neden olur. Onu yalnız başına 
bırakılmış halde bulan arkadaşları, başına üşüşüp aslında yaşaması gereken yerin oralar olmadığını söylerler 
(s. 13). Buna karşın yavru martı arkadaşlarının arasına dönmez.  Sonunda, günlerce süren fırtınadan sonra 
ona bakan çocuklar evlerine çekilir. Yalnız kalan yavru martı da ilgisizlikten yaşamını yitirir. Böylece bir 
insanın görünen duruma göre değil, gelecekteki durumları da göz önüne alarak düşünmesi gerektiği 
vurgulanmış olur. 

2. AÇIKGÖZ 
Annesinin sözlerine hiç de eleştirel yaklaşmayan bir çocuğa ve ailesine öğretmeni karşılıklı konuşmayla 

tutumlarının yanlış olduğunu, böyle bir kalıp yargıyı olduğu gibi kabul etmek yerine ona karşı eleştirel bir 
tutumla yaklaşmalarını ister. Onların bu yolla doğruyu bulmalarını, bir insanın bu denli bencil olmaması 
düşüncesine varmalarına yardımcı olur.  

Öykünün sonunda, öykünün başkişisi olan Bilgin adlı çocuk şöyle diyecektir: 
- Evet öğretmenim, bugünkü olayı yaşamamış olsaydım, dediklerinizi bu denli iyi anlayamazdım ( s. 

26). 

3. SEN HERKESİ SEV 
Öyküde öğrencilerin ağzından okuldaki eğitim düzeni eleştirilir. Çünkü öğretmen iki derstir onlara 

sürekli özet yazdırmıştır. Onları ders arasında dinlenmeye bile çıkarmamıştır (s. 29).  Annesi oğlunun harita 
çizerkenki yanlış davranışından yola çıkarak oğlunu eleştirir. Ona davranışının yanlışlığını örnek bir olayla 
anlatmaya çalışır: 

— Dikkat et oğlum! Kaleminin ucuyla yok ettiğin üç burun yüzyıllardır uğruna kan dökülüp can 
verilerek, yurt edinilmiş toprak parçasıdır. Haritalardaki, tek noktalık toprağın bile değeri büyüktür. Bunu 
gözden kaçırmamalısın. Barış hemen çizdiklerini silip haritayı gerçeğe uygun biçimde yeniden çizmeye 
başlar. 

D. BEN BÜYÜYÜNCE 
Nalbant Nuri bir Anadolu köyünde, kan davasının kıskacından kurtulmak isteyen yaşlı bir köylüdür. 

Ancak karısı birkaç yıl önce aynı köydeki Ayıngacılar diye anılan sülalece öldürülen oğlu Kerimin acısını bir 
türlü unutamamıştır. Her fırsatta Kerimini anar ve öç almaktan vazgeçmiş gibi görünen kocasını ve oğlu 
Mehmet’i sürekli korkaklıkla suçlar. Oğlu İsmail’le torunu Erek’i öç alma duygusuyla yetiştirmeye çalışır. 
İşte bu ailenin içinde, aslında oğlunun acısını unutmamış, ama bunu içine gömmüş gibi görünen Nalbant 
Nuri, kan davasının bitmesi için bir özveride bulunulması gerektiğini düşünür ve bu zincirin halkasını bir 
yerden koparmaya çalışır. Aynı düşünceyi oğlu Mehmet’e de aşılamıştır. Ancak içten içe bir duygu onu hep 
rahatsız eder. Çünkü çevrede bununla ilgili çok kalıp yargılar vardır. Nalbant Nuri işte bu kalıp yargıları 
şöyle eleştirir: 

— İnsanoğlunun “düşünebilen en yüksek yaratık” diye adı çıkmış evrende. İnsanoğlu kendini övmek 
için uydurmuş bunu. İnsan gerçekten düşünseydi, insan soyunu kırma düzeni kuran, insan kılıklı şeytanlarla 
onların ürettikleri öldürme araçlarına tapar mıydı? 

Dayıoğlu zaman zaman kişilerine kendisi de yardım eder ve örnek durumlar yaratarak onların 
karşılaştırmalar yapmasını sağlar. Böylece basmakalıp yargıları, “dogma” sayılabilecek basmakalıp yargıları 
eleştirir: “Kurşun, mermi karnına gireli beri hep insanoğluna ölüm getirdi. Ama insan hâlâ bir yandan can 
acısını, kurşunlu ağıtlar, maniler, türküler düzüp ilençler söyleyerek dile getirmekte, bir yandan da kurşunlu 
mermiler dökmekte. Milyonlarca insan, insanlar kurşunlanabilsin diye, gece gündüz uğraşıp didinmekte” 
(s.12).  

Nalbant Nuri, karısının öç almayla ilgili düşüncelerini değiştirmek için çok çaba harcar. Onun 
kalıplaşmış yargılarına karşı daha mantıklı olması için elinden geleni yapar. Düşüncesini örnek durumlarla, 
doğru ve yanlışları yan yana koyarak sebep sonuç ilişkisi içinde açıklamaya çalışır: “Kan davasını 
dedelerimiz sürdürdü ama oğullarımla ben sürdürmeyeceğiz. Kesip atacağız. Bu kuşakla son bulacak kan 
davası. Yetsin gayrı! İki yandan da gidenlere yazık değil mi? Besle büyüt, dünyasına doymadan vurulup 

 683



 

devrilsin. Onlarınki de can. Onlar da insan! (…) Onlar da seviyorlar yavrularını. Senin gibi onlar da 
acınıyorlar kesinkes. Kim ne derse desin, sürdürmeyeceğiz kan davasını. Kafanın dikine gidecek olursan 
yarın öbür gün Erek bebek bile kurşunlanabilir. Bunu hiç düşünmüyorsun, değil mi?” (s. 27). 

Nalbant Nuri’nin torunu, Mehmet’in de oğlu olan 6–7 yaşlarındaki Erek, içinde bulunduğu durumu 
eleştirel bir yaklaşımla, şöyle sorgular: 

— Nine, bizim hısımımız yok mu? 
— Ananın dayısı var. Amcan var, ananın anası var. Babanın halaları, teyzeleri var. 
— Dayıdan başkasını tanımıyorum. 
— Herkes geçim derdine oraya buraya dağılmış oğlum. Baksana babangil de ekmeklerini aramak için 

Almanya’ya gittiler. 
— Almanya’da çalışanların bir bölüğü arada bir izin alıp geliyorlar. Babam hiç mi gelmiyor. Neden? 
— Bunu hep soruyorsun oğlum. Sana kaç kez söyleyeceğim? İzin alıp Türkiye’ye gelmek için çok para 

istiyor. Baban sizi rahat ettirmek için parasını biriktiriyor. İzinli gelip de ne olacak? Bir sürü para gidecek, 
onca yorgunluk da cabası (s. 75). 

Erek ilkokul dördüncü sınıfa geçmiştir. Arkadaşlarıyla birlikte parka gittiğinde parasının tümünü harcar. 
Eve arkadaşlarından aldığı borç parayla döner. Dedesi bu olayı duyduğunda Erek’e öğüt verirken onun kalıp 
yargılarla değil, onun eleştirel bakış açısıyla olanları değerlendirmesine yarayacak açıklamalar yapar: 

Bir kimseden borç para alma. Paran kadar ye, paran kadar eğlen. Borçlu adam eksik adamdır Eşinin 
dostunun yanında boyunduruklu öküze benzer. Gerçekten de o borç aldığı adamın boyunduruğuna girmiştir. 
Bu yaşıma geldim, kimseden borç para istemedim. Kimsenin karşısında baş eğip boyun kırmadım. 
Borçluyum diye kavuk sallamadım elin adamlarına. Benden sana dede öğüdü. Dediklerimi anlayacak 
yaştasın. Oğullarıma da verirdim bu öğüdü. Onlar da hep borçlanmaktan kaçınırlardı.  

D. YEŞİL KİRAZ 
Kiraz’ın ailesi köyünden İstanbul’a göç etmiştir. Ailecek bir apartmanda kapıcılık yapmaktadırlar. O kış 

Kiraz okula başlamıştır. Ancak anne baba bir kez bile, onu okula yazdırdıklarından beri okula 
uğramamışlardır. Baba sağlığı nedeniyle, anne de köyden getirdiği kapalı giyim biçimi nedeniyle okula 
gitmekten çekinir.  Oysa gerek Kiraz, gerekse ağabeyi Hasan onu uyarmışlar, giyimini kuşamını 
eleştirmişler, onu şehirli kadınlar gibi giyinmeye zorlamışlardır. Hasan annesini; 

— İstanbul’a göçeli bir yılı geçti. Sen hâlâ köyden dün gelmiş gibisin. Korkarım bin yıl geçse de aynı 
kalacaksın. Bizimle birlikte buraya göçenlerin çoğu, öylesine değişti ki!.. sözleriyle uyarır. Giyim 
konusundaki tutucu düşüncelerini değiştirmeye çalışır ( s. 14).  

Kiraz arkadaşlarına göre iki yaş büyük olarak başladığı ortaokulun son sınıfındadır. Bir gün evde 
yalnızken, genç kız olduğunu düşünerek kaşlarını almayı denemiştir. Annesi bu durumu fark ettiğinde 
çevresinde egemen olan yargılarla Kiraz’ı eleştirir. Kiraz annesinin bu basmakalıp yargılarının yanlış 
olduğunu, yaptığının kötü bir şey olmadığını şu sözlerle anlatmaya çalışır: 

— Kaşımdan üç tel yoldum diye, hemen kötü yola mı düşeceğim? Deli misin sen? Herkes kaşını alıyor. 
Okuldaki kızların çoğu yapıyor bunu. Senin elinde tutsak mıyım ben? Kendin gençliğinde yapamadın mı? 
(s.160). 

Kiraz yazları bir mağazada çalışır. İşyeri sahibi öğle tatili bile yaptırmaz. Öteki çalışan kızlar patronun 
bu tutumuna karşı bir şey değişmeyeceğini ileri sürerek duyarsız kalırlar. Aynı duruma karşı Kiraz daha 
eleştirel yaklaşır ve arkadaşlarına şöyle der:  

— Bence boş vermek çözüm değil. Her birimiz, yaşam selinde yuvarlanıp giden, bir su damlası gibiyiz. 
Ama yine de birey olarak yapabileceğimiz çok şey var. Hele el birlik olursak (s. 196). 

Kiraz’ın düşüncelerinin mantıksal değerlendirilmesi zaman zaman roman boyunca ruhsal çözümlemeler 
biçiminde de aktarılır. Roman sonuna doğru Kiraz kimi düşüncelerinin etkisiyle gerçekleşen pek çok 
davranışının doğu olmadığını, artık eskisi gibi düşüncelerinin olmadığını belirtir. Başından istenmeyen 
olaylar geçmiş olan abisi Hasan’la da bölüştüğü düşüncelerini şöyle özetler: 

— (…) İnanıyorum sana. Çünkü ben de tepeden tırnağa umut yüklüyüm. İçimde sanki yeni bir şafak 
söküyor (s. 228). 
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SONUÇ 

Yazınsal nitelikli çocuk kitaplarının öncelikle okuyucusunun estetik yaşantılar yoluyla beğeni düzeyini 
geliştirmesi beklenir. Ancak bunu yapmaya çalışırken, onlara yaşadıkları dünyayla ilgili bir dünya görüşü 
kazandıran,  onların yaşam deneyimlerini zenginleştiren kitaplar da olması beklenir.  

Gülten Dayıoğlu eğitimci kişiliğiyle çocuk kitaplarıyla ilgili olarak belirtilen bu özellikleri iyi bilmekte, 
yazmış olduğu kitaplarında bu niteliklere yer vermektedir. Özellikle yaşadığı çevreyle ilgili gözlemlerini titiz 
bir yazar olarak okuyucusuna aktarmakta, anadilinin ulaştığı çağdaş olanakları o günlerden kalma birikimiyle 
yoğurarak kullanmaktadır. Ülkesinin geçmiş günleriyle ilgili/ belgesel olabilecek pek çok gözlemi 
bulabileceğimiz Dayıoğlu’nun kitaplarındaki kişiler, dogmalarla düşünmeyen, bir takım kalıp yargıların 
dışına çıkmak isteyen, karşılaştırmalar yoluyla olumludan yana çıkarımlarda bulunmaya çalışan, neden sonuç 
ilişkileri içinde düşüncelerini sorgulayan kişilerdir.  

Dayıoğlu roman ve öykülerinde öğretici/didaktik olmanın kuruluğuna düşmeden, öğrencilerin dil ve 
anlatımla ilgili estetik beğeni düzeylerini yükseltici bir tutum izler. Okuyucularının hem zihinsel hem de ana 
diliyle ilgili becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışan bir yazardır. Dileğim, iki yıldır değişen ders 
programlarındaki düşünmeyle ilgili kazanımların okuyucularına kazandırılmasında çocuk ve gençlik yazını 
yazarı olarak üzerine düşeni yapmayı sürdürmesidir. Kendisine daha nice yapıtlar üretecek sağlıklı günler 
diliyorum.   
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ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KİLİN YERİ VE ÖNEMİ 

 
 
 

Öğr. Gör. Aziz ÖZDEMİR 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

 

Geleceğimiz ve yarınlarımız olan çocukların eğitimi hakkında yapılan araştırmalar çok eskilere kadar 
gitmektedir. 

Antik Çağ düşünürü Platon, daha o tarihte bile, çocukların farklı yeteneklere sahip olduklarını, bu 
nedenle farklılıklarının dikkate alınarak eğitilmeleri gerektiğini savunmuştur (Yavuzer, 1992, 16).  Sistemli 
araştırmaların tarihi ise 1600’lü yılları göstermektedir. 

Çocuk konusunda ilk incelemelerde bulunan eğitimcilerin başında gelen Comenius, 1628-1654 
yıllarında yayımladığı yapıtlarında; çocuğun bireyselliğiyle, onun ilgi ve yeteneklerinin tanınması gerektiğini 
vurgulamıştır. 1762’de Rousseau,  çocukların doğal dürtü (impulse) ve arzularının eğitimin temelini 
oluşturduğuna değinmiştir. Rousseau’ya göre, çocuğun doğal gelişiminin kolaylaştırılabilmesi için bireysel 
ilgi ve yeteneklerini özgürce ifade edebilmesi gerekmektedir. “Doğaya Dönüş’’ temel görüşünden hareket 
eden Rousseau, yetişkinlerin kendi fikir ve davranışlarını çocuklara zorla kabul ettirmek istemelerine karşıdır  
(Yavuzer, 1992,16). 

18. ve 19. yüzyıllardaki Çocuk Psikolojisine ilişkin çalışmalar arasında, Pestallozzi’nin 1774 yılında 
kendi çocuğu üzerindeki gözlemlerine dayanarak   yaptığı çalışma, çocuk gelişimine ilişkin ilk bilimsel kayıt 
olarak kabul edilir. Bunu 1787’de Ticdemann’ın kendi çocukları üzerinde gerçekleştirdiği gözlemlere dayalı 
araştırmaları izler. Ticdemann’ın çalışması, Çocuk Psikolojisinde ilk biyografik araştırma olarak kabul edilir. 
Daha sonra Froebel (1826), özellikle ilk çocukluk eğitimine ilişkin görüşlerini öne sürer. 19. yüzyılda 
Darwin’in (1877) yayımladığı ‘Bir Bebeğin Biyografik Taslağı’ adlı yapıtı, 1888’ de ‘Çocuğun Zihni’ adlı 
yapıtıyla ün yapan Preyer çocuğun zihinsel gelişimini ele alan sistemli bir rapordur (Yavuzer, 1992, 17). 

Daha sonra Stanley Hall, Gesell, Goddard, Terman çocuk ve ergenin davranışı, ilgi ve yetenekleri 
üzerinde durmuştur. 20. yüzyılın başlamasıyla Çocuk Psikolojisiyle hakkında 1905’te Fransız psikolog 
Alfred Binet’ in zekâ ölçeği, Terman ve arkadaşlarının Çocuk Psikolojisi, Arnold Gesell ve arkadaşlarının 
Gelişim Psikolojisi, Thorndike, Watson, Pavlov ve önemli isimler arasında Dewey, Jean Piaget isimleri öne 
çıkmaktadır.  

Aynı şekilde Türk Tarihi incelendiğinde ünlü düşünür Gazzali’ nin (1058-1111), Kaykâvüs, Erzurumlu 
İbrahim Hakkı, Büyük Türk Hekimi İbn-i Sina (980-1037), Farabi (870-950), Sadi, Ebul-Hayr, Maraşlı 
Sümbülzade Vehbi Efendi gibi  isimler görülmektedir.   

Önceleri eğitimin amacı insanı topluma hazırlamak, öğretimde kişiye bazı temel bilgileri kazandırmaktı. 
Günümüzde ise insanın topluma hazırlanması ve birtakım bilgilerin kazandırılması artık yeterli 
gelmemektedir.  

Gelişen çağla birlikte eğitimin tanımı ve amacı da değişmiştir. Amaç, insanın en iyi şekilde yetişmesi 
sağlanarak topluma uyumlu, yararlı ve mutlu insanlar yetiştirmektir. Bunun gerçekleşmesi de, kişiyi tanımak 
ve anlamakla mümkündür. Burada, insanın çocukluk dönemindeki gelişim aşamalarında, insanın sürekli 
karşısına çıkacak bir kavram olarak “iletişimin” rolü ve önemi büyüktür. 
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Kişiyle sağlıklı bir iletişim kurmak için, onun çocukluk döneminden itibaren ele alınmasının gerekli 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle günümüzde insanın çocukluk döneminin yer aldığı gelişim sürecinin 
büyük bir özenle ele alındığı ve düşünüldüğü görülmektedir. Bunun göstergelerinden biri olarak da eğitim, 
artık günümüzde, okul öncesinden itibaren düşünülmektedir.İletişim çocuğu anlamak ve tanımak için en 
önemli unsurdur, özellikle insanın çocukluk dönemindeki iletişimin (ama sağlıklı iletişimin) çok büyük 
önemi vardır. Dolayısıyla biz, çocuğun her şeyini; ihtiyaç ve gereksinimlerini, iletişim kurarak anlayabiliriz. 
Çocukla iletişim kurmanın en iyi ve etkili yolu da sanat eğitimi yöntemidir.  

Çocuk, en küçük yaşlarda bile eline kalem alıp karalamalar yaptığında, bize bir şeyler anlatmak istiyor 
demektir. Onun bu dönemlerde bizlere sunduğu, ilk lekeler, karalamalar, anlamsız çizgiler; büyüklerle 
konuşma, söyleşme ve iletişim kurma ihtiyacının şematik birer göstergesidirler. Burada iletişim aracı 
değişmiştir. Çocukta var olan duyu organları, işlevini iletişim anlamında yerine getiremez ve  çocuk; el 
hareketleriyle veya eline aldığı herhangi bir araçla bize ulaşmaya çalışır, bize kendini sunar. Bu onun, belki 
bilinçsizce yaptığı, belki de kendince en bilinçli ne yaptığını bildiği; ama nasıl yapması gerektiğine karar 
veremediği, sözsüz konuşma şekli, yani dili yani “iletişimi”dir.  

Dolayısıyla kolay bir anlatım aracı olan sanatsal etkinlikler, biyolojik yapısı gereği sınırlı zihinsel ve 
sözel birikime sahip bir çocuk için, kendi iç dünyası ile çevresi arasında önemli iletişimsel bir faktör olarak 
karşımıza çıkar (Artut 2001,186). 

Sanat eğitimi konusunda birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen, çalışmalar genellikle belli 
alanlarla sınırlı kalmıştır. Araştırmaların, çoğunlukla resim ve grafiksel faaliyetleri içerdiği görülmektedir. 
Bu da, çocuklarda sanat eğitimi konusunda tekdüze bir eğitime yol açmakta ve çocuğa katkı sağlayabilecek 
başka yöntem, teknik ve malzemelerin denenmediği ve önemsenmediği görülmektedir. 

Çocuğun sanat eğitimi konusunda yapılan bilimsel araştırmaların tarihi eski değildir. Çocuğa verilen 
sanat eğitiminin etkili olması ve uygun yöntemin izlenmesi sorusu başta sanat eğitimcileri, psikologlar, 
estetikçiler, sanatçılar, tarihçiler ve antropologlar zaman zaman birlikte çalışarak araştırmalar yapmışlardır. 
Bu konuda ilk ciddi araştırmalar 18. yüzyıl ortalarını gösterir. Roland G.’nin yazdığı “Art Encounters” 
(1989) adlı kitabında sanat eğitiminin tarihsel sürecini aşağıdaki gibi belirlemiştir. 

1840 Horace Mann, çizimin, el ve göz koordinasyonunu geliştirdiğine; 1870’lerde Walter Smith, el 
becerilerinin gelişimi; 1890 Ross Turner; 1900’lerde Arthur Wesley Dow; 1920 Franz Çizek, çocuktaki  
“özgür anlatımın” önemine dikkat çekerek yaratıcılık için çocukların büyüklerin etkisinden uzak tutulması 
gerektiğini; 1930 Sigmund Freud sanatı sosyal baskıyı açığa çıkarabilecek terapi olarak görür. Yetişkinlerin, 
sanatta çocuklara karışması, çocukta telafi edilemez bozukluklara ve duyusal komplekse neden olduğunu; 
1934 John Dewey’e göre sanat, çocuklarda yeteneklerin geliştirilmesinde özgür düşünen kişilikler 
geliştirmek için önemli bir araçtır. 1940 Victor Lowenfeld “Yaratıcı ve Zihinsel Gelişme” adlı kitabında 
çocukların çalışmalarında yetişkinlerin kullandığı standartların uygulanmamasını ve çalışmaların 
değerlendirilmesinde not faktörünün olmamasını önerir. 1960 Manuel Barkan “Sanat Eğitiminde Geçiş” adlı 
makalesinde “çocuğun bir bütün” olarak eğitilmesine gösterilen ilginin sanatın “çocuk oyuncağı” gibi 
algılanmasına neden olduğunu iddia etmiş ve sanatı öğrenmek için kişi bir sanatçı, bir sanat eleştirmeni ve 
bir sanat tarihçisi gibi davranması şeklinde görüşlerini savunmuştur. 1980’lerde sanat eğitimi için “Getty 
Merkezi” okulların estetik sanat eleştirisi, sanat tarihi ve üretimi gibi izleyen ve birbiriyle ilişkili (dört 
disiplin) sanat eğitiminin, verilmesi ve güçlendirilmesini önermekteydi. Günümüzde bu öneri kabul edilerek 
“Alana dayalı sanat eğitimi” anlayışı eğitim kurumlarında güncelleşmiştir.  

Çocuk resimlerinin sınıflandırılması ve gelişim basamaklarına ilişkin ilk çalışmayı James Sally 1877’de 
geliştirmiştir. Sally’nin çalışmalarına 1905’de Levinstein ve Kerch Einsteiner, 1910’da Stern, 1913’te 
Rauma, Luguet. 1917’de Krotzch, 1922’de Burt, 1927’ de Wulf ve 1931’de Ang takip etmiştir. Ayrıca bu 
sıralamaya Ruth Griffiths, Rhoda Kellog, Victor Lowenfeld, Rudolf Arnheim, Desmond Morris, Herbert 
Read ‘in yanı sıra Anschuler, Hattwick ve Shaffer Simmern de dahil edilebilir (Artut, 2001, 100).            

Günümüzde, çocuğun gelişim dönemleri içinde yer alabilecek o kadar çok ve çeşitli malzemeler vardır 
ki, en az resim kadar önemlidir. Bunlardan biri ve en önemlisi olarak da seramik sanatı ve ana malzemesi 
olan “kil”dir. Burada seramik, çağdaş eğitim yöntemlerinde kullanılan malzemelerden biri olarak ön plana 
çıkmaktadır.  
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Acaba bu kadar öneme sahip olan kilin, çocuğun gelişim süreci içindeki yeri ve önemi nedir? Araştırma 
konusu, çocuğun gelişim süreciyle sınırlandırıldığı için okul öncesi ve temel eğitim dönemleri dikkate 
alınarak hazırlanmıştır. Genel sanat eğitimi içinde her sanat dalının çocuğa kazandırabileceği özellikler ve 
değerler farklıdır. Çocuğa yaklaşırken (onunla iletişim kurarken) de ona bir şeyler kazandırırken de, farklı 
yöntem ve tekniklerin kullanılması, sağlıklı bir iletişim için ilk koşullardan biri olmalıdır. Çünkü iletişimin 
devamında onunla karşılıklı tanışma, anlaşma ve yakınlaşma süreçleri gerçekleşir, yarım kalır veya 
gerçekleşmez. 

Çocuğun sanat eğitimi çalışmalarında onun çizimleri, karalamaları kadar gelişimini gösterip kendini 
ifade edebileceği ve iletişim kurabileceği malzemelerden biri olarak kil, kendine has yapısı ve özelliğiyle 
aslında hepimizin çok iyi bildiği, tanıdığı, yabancı olmadığı bir malzemedir. 

Çocuğun gelişim sürecinde kil, okul öncesinde (3-6 yaş- ilk çocukluk) ve temel eğitim döneminde (7-13 
yaş- son çocukluk), severek ve isteyerek kullanabileceği, kişiliğini geliştirebileceği en iyi malzemelerden biri 
konumundadır. Bu aşamalarda kilden yeteri kadar faydalanmak için konu hakkında, uzman kişilerin de 
görüşü alınarak, her yaş grubuna uygun bir eğitim programı uygulanmalıdır. 

Anaokulu Dönemi 

Çocuğun gelişim sürecinde kil, okul öncesi dönemde anaokullarında 3-6 yaş gruplarında, temel 
eğitimde ise 7-13 yaş gruplarında; rahatlıkla, severek ve isteyerek kullanabileceği ve kişilik özelliklerini 
geliştirip kendini ifade edebilmesi yönünde uygulamalarını yapabileceği en iyi malzemelerden biridir. 
Burada çok önemli bir konu da, çocuğun bu döneminde kili, sanat eğitimi araçlarından biri olarak 
kullandırılmaya başlanmasının bir uzmanlık dalı olduğu da unutulmamalıdır.  

3-6 yaş grubu çocuklarının eğitiminin yapıldığı kurumlar olarak anaokulları, çocuğa bilgi aktarmaktan 
çok, var olan yeteneklerin gelişmesine yardımcı olur. Çocuklar 3 yaşından itibaren karşılaştıkları her 
malzemeye karşı ilgi duyarak ona yaklaşmak ve dokunmak isterler. İçgüdüsel olarak onları; 
biçimlendirmekten, yönlendirmekten, onlarla ilişki kurmaktan büyük zevk duyarlar.   

Kil, güzel sanatların bir dalı olan seramik sanatının ana unsurlarından biridir. Seramik, binlerce yıllık bir 
geçmişi ve günümüzde çeşitli alanlardaki kullanımıyla hem sanat hem teknik hem de endüstriyel özelliğiyle 
tanınan önemli bir sanat dalıdır.  

Seramiğin ana maddesi olarak kil, geçmişteki kullanımı ve gittikçe gelişen özelliğiyle, günümüzde 
yaygın ve kolay bulunabilmesiyle, çocukların isteklerine cevap verebilecek en iyi malzemelerden biri 
konumundadır.  

Burada, çocuğun kili kullanması, bir sanat eğitimi şeklinde düşünülmeyip oyun faaliyeti şeklinde 
planlanması ve sürdürülmesinin önemi büyüktür. Bu dönemde çocuğun eğitiminde kilin kullanılmasıyla elde 
edilebilecek kazanımları şu şekilde sıralamak mümkündür:    

• Bu dönemde çocuklar kilden çok sayıda uygulamalar (yap-bozlar) yaparak algılamaları daha güçlü 
bir duruma gelebilecektir. 

• Çocuklar, kili, farklı malzemelerle birlikte kullanma yeteneğini kazanabilirler. Bu hem farklı 
malzemeleri tanıma hem de malzemeler arası ilişki kurma yeteneği kazandırarak, çocukların ilerleyen 
yaşlarda başka sanat dallarıyla daha iyi ilişkiler kurabilmesini sağlayabilecektir. 

• Çocuk kile şekil verirken, sabırlı ve işbirliği içinde olmayı, grup çalışması yaparak da dayanışma 
içinde olmayı öğrenebilecektir. 

• Çocukların kil ile örnek olarak gösterilen modeller üzerinde çalışması sağlanarak, modle etme 
konusunda gerekli bilgi, tecrübe ve donanımları kazanması sağlanabilecektir. 

• Kil, çocukta erken yaşta sanat bilinci oluşmasını sağlayarak fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine 
olumlu katkı sağlayabilecektir. 

 689



Anaokulu dönemi küçük yaş gruplarını ele aldığı için verilen eğitimin mutlaka tecrübeli ve donanımlı 
eğitmenlerce verilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca donanımlı atölye koşulları içinde çocuğa uygun olan kil 
çeşitleri ile eğitimin sürdürülmesinin önemi büyüktür.  

Yapılan çalışmaların daha kalıcı olması için, kilin yüzeysel uygulamalarından çok, üç boyutlu 
uygulamalar üzerinde çalışılması sağlanmalıdır. Burada çocuklar için uygulanacak eğitimde çocuğa 
müdahale edici herhangi bir yöntem izlenmemelidir. Müdahale edilmezse bu, çocuğun hem sanata hem de 
malzemeye olan ilgisini olumlu yönde etkileyen önemli bir unsur olarak, çocukların sanatsal aktivitelere 
karşı sürekli ve kalıcı olmasını sağlayacak bir etki yaratabilecektir. 

Temel Eğitim Dönemi ve Kil 

Anaokulundan gelen çocuğun (7-13 yaş) öğrenci niteliği kazandığı bu dönem, sistemli bir sanat eğitimi 
ve öğretiminin yapıldığı ilk dönem olması nedeniyle önemlidir. 

Bu dönemin başlarında (7-8 yaş) çocuklar çok aktif, çabuk heyecanlanan, ürkek, elle çalışmayı seven, 
hareketli objelerden hoşlanan, renk ve sembollerle ilgili, öğrenmeye hevesli ama kolay sıkılan, bir şeye 
dokunmaktan zevk alan özellikleriyle dikkat çekerler. Bu özellikler çerçevesinde çocuğun kil ile uygun sanat 
eğitimi ve yöntemleri izlenmelidir. Bu özellikler çerçevesinde yapılacak eğitimin, çocuğa katkıları: 

• Bu dönemde çocukların; aktif olma, dokunmaktan zevk alma, renk ve sembollerle ilgilenme, elle 
çalışma vb. özelliklerinden yararlanarak uygun ortamlarda, kil ile çalışmaları üzerinde mutlaka durulmalıdır. 
Bu yaratıcılık özelliğini geliştirecektir. 

• Kil ile yapılacak uygulamalar; çocuğun, çok sık karar değiştirip sanatsal faaliyetlerden 
uzaklaşmasını engelleyebilecek bir özellik taşımasından dolayı önemlidir. Burada aile ve okul, çocuğu hem 
desteklemeli hem de motive edici olmalıdır. Örneğin, çocuk yeterli desteği görmezse uzun süre kilden 
uzaklaşabilir.   

• Çocuğun göz ve el koordinasyonunun gelişmesinde, kilin üç boyutlu uygulamalarının etkisi 
büyüktür. 

• Kolay sıkılan çocuk için kil, çocuğun bu özelliğini belli ölçülerde engelleyebilecek özellikte bir 
malzemedir. Çünkü; ilköğretimin başlarında, çocukların kil ile yaptıkları çalışmalar aralıksız bir ders 
saatinden fazla sürdüğü halde ilgilerinin dağılmadığı gözlemlenmiştir. 

• Çocuklar akıllarında kalan,  etkilendikleri ve çok sevdikleri figürleri ve kahramanları, en 
yakınındakine anlatma ihtiyacı duyarlar. Kil onların bu isteklerini karşılamada, uygun koşullarda, kullanım 
kolaylığından dolayı, düşündüklerini karşıdakine aktarmada tercih edeceği ilk malzemelerden biridir.   

• Kil ile çalışan çocuk, onunla çalışırken farkında olmadan hem duyusal hem de hareketsel anlamda 
birçok organını aynı anda kullanmak durumunda kalacaktır, bu da fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimini 
olumlu yönde etkiler. 

• Yine, çocuk kil ile çalışması sırasında, onu hazırlarken yoğurması gerektiğinde, kilden fazla suyun 
uzaklaştırılması, kile su ekleyerek yumuşatılması, kilin renklendirilmesi vb. aşamaları yapmasını öğrenerek, 
kişinin bu anlamda maddeye müdahale etme yönünü ve gücünü başka malzemelerle de karşılaştırarak 
kıyaslama, ilişki kurma ve planlı davranma gibi alışkanlıkların önemini görerek anlayacak ve kavrayacaktır. 
Basit bir örnekle, kilin, yoğrulması ve şekillendirme aşamalarında ortaya çıkan anlık şekil ve biçimlerle, 
kendi düşündükleri arasında ilişkiler kurup, özgün tasarımlarını oluşturma yönünde hayal güçlerini 
geliştirebileceklerdir. 

• Çocukların, kil ile çalışma aşamalarında; sert-yumuşak, sıcak-soğuk, yuvarlak-köşeli, alçak-yüksek, 
derinlik, biçim, içerik, soyut, hoş, güzel gibi daha birçok kelimeyi duyarak, bazen görerek, en önemlisi de 
birçoğunu deneyip uygulayarak, hafızalarında yer etmesi sağlanarak sanatsal ve estetik alanında 
kültürlenmelerinin adımları atılır. 

• Çocuk, kili tek başına kullanabileceği gibi başka malzemelerle de rahatlıkla kullanıp 
kullanamayacağını dener ve görür. Bu anlamda ahşap, taş,  kumaş, ip vb. malzemeleri de kullanarak çeşitli 
biçimsel zenginlikleri ortaya çıkarma yeteneği gelişir.  
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• Çocukların en kısa zamanda kendilerini yormadan düşüncelerini üç boyutlu uygulamalarla ortaya 
koyabildikleri en etkili malzeme kildir. 

• Kil ile çalışan çocuğun, parmak, el ve kol kasları, olduğundan fazla çalıştığı için daha  güçlü olur.   

• Kil, günümüzde kolay bulunan ve ekonomik olması nedeniyle herkesin kolaylıkla ulaşabileceği en 
uygun sanat  malzemesidir. 

• Yapılan çalışmaların sergilenmesi sonucu gerekli aşamaları baştan sona doğru görerek, deneyerek ve 
uygulayarak bir çalışmanın sergilenebilme aşamalarını da öğrenme şansını yakalayabilecektir. Böylece 
çocukta sergi ve galeri kültürü kavramları da oluşacaktır. 

  Çocuklar, kil ve benzeri malzemelerle çalışırlarken plânlama dediğimiz uygun ortam hazırlama, 
malzeme sağlama, gereken araç-gereçleri bulma vb. aşamaları gerçekleştirmeyi görür ve öğrenirler. Örneğin, 
kil ile çalışan çocuk; suyu, su kabını, kauçuk süngeri, merdaneyi, sistireyi, şekillendirme kalemlerini, 
çalışacağı masa vb. araç-gereçleri hazır hale getirme aşamalarını, kafasında tasarlayıp bir plân çerçevesinde 
neyi nasıl yapması gerektiğini görüp öğrenecektir. Bu da çocukta, küçük yaşta arama-bulma, hazırlama, 
yerleştirme, uygulama aşamalarını içeren, kısaca organizasyon denilen sistemli çalışma şeklini başka 
alanlarda da kullanma ve aktarabilme yeteneğini geliştirecektir. 

Bu çalışma kilin, yaş (fırınlanmamış) hali düşünülerek hazırlanmıştır. Oysa, kilin şekillendirme ve 
kurumasından sonraki aşamaları olan sırlama, boyama ve fırınlama süreçleri de çocukların ilgisini 
çekebilecek niteliktedir. Fakat pahalı olması nedeniyle kilin, diğer aşamaları okullarda genellikle 
uygulanmamaktadır. Bu nedenle araştırmada, yaş kilin el ile şekillendirme tekniği üzerinde durulmuştur.   

Yapılan araştırmalar çocuğun sanat eğitiminde başarılı bir yöntem izlenmesinde tek başına hiçbir dalın 
ve malzemenin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu nedenle kil ile yapılacak eğitimin de başarılı olması 
için, konusunda uzman kişilerin denetiminde, çocuğun ilgisini canlı tutacak, sevdiği, ilgilendiği alanlardan 
ve araç- gereçlerden de mutlaka yararlanılması gerektiğini göstermektedir. Özellikle çocuk bu dönemlerde 
oyun, resim, müzik, animasyon vb. uygulamalara yoğun ilgi duyar. Ayrıca bilgisayar, televizyon vb. 
araçların da olumlu yönlerinden sistemli bir şekilde yararlanılabileceği görülmüştür. 

Sonuç olarak; anaokulu ve temel eğitim döneminde, sanata ve sanatsal uygulamalara gerektiği kadar 
önem verilmediği, özellikle anaokullarındaki sanat eğitiminin yetersiz olduğu, sadece resimsel uygulamalarla 
sınırlı kaldığı görülmektedir. Oysa kil de bu eğitimde mutlaka yer almalıdır. Anaokulu çocuğu, karşılaştığı 
her malzemeye karşı ilgi duyar. Ona dokunmak, onunla konuşmak ve eline alıp oynamak ister. Bu anlamda 
kil çocuk için en iyi malzemelerden biridir. Çocukların, kil ile bu dönemde tanışması; çocuğun görme, 
dokunma ve şekil verme yeteneğini küçük yaşta geliştirip eğitilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu dönem, 
çocuğun kil ile mutlaka tanıştırılması gereken bir dönemdir. 

Temel eğitim dönemi de, çocukların kil ile mutlaka çalışmaları gereken bir dönemdir. Kil sayesinde 
çocuklar, düşüncelerini üçboyutlu ifade edip, başka malzemelerle karşılaştırma, deneme ve uygulamalar 
yaparak sanatsal yeteneklerini geliştirip kendilerini daha iyi ifade edebilecek bir donanıma ve birikime sahip 
olabileceklerdir. Üstelik çocuk, iki ve üç boyutu, yaşantısının diğer alanlarında da düşünüp kullanabilecektir. 
Sadece sanatta değil birçok konuda, sorunları aşmada, kişilerle diyalog kurmada kendisi ve çevresi için 
olayları çeşitli açılardan görme ve inceleme şansını yakalayıp çok boyutlu düşünme çerçevesinde daha iyi bir 
analiz ve çözüm yolları geliştirerek toplumda, iyi bir yer edinmenin adımlarını atabilecektir. Yani kendine 
olan güven duygusu gelişecektir.  
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GİRİŞ 
Bu çalışmada, yazılı anlatım süreci, “metinleştirme sorunları” açısından ele alınmaktadır. Çalışmanın 

amaçları, şu iki başlık altında belirginleşmektedir: 

• Metin üretiminde işlev yüklenen metinsel eylemleri örneklemek ve adlandırıp tanımlayarak 
somutlaştırmak 

• Metin üretiminin kalitesi ile “metinsel eylemler”in gerçekleştirilmesi arasındaki etkileşimi 
tümdengelimli bir bakış açısı kullanarak ortaya koymak  

Benimsenen bakış açısı gereği çalışma, nicel bir araştırma olma özelliği taşımamakta; yazı boyunca 
öğrenci metinleri için, olası metinleştirme sorunları metin yapılarına özgü “metinsel eylem” örneklerinden 
hareketle tanımlanmaktadır. 

Çalışmada, önce yazma süreci, metin üretimi ve metin yapısı hakkında yönlendirici bilgilere yer 
verilmekte; ardından “metinsel eylem” kavramı tanımlanarak metinsel eylem örnekleri  “metinsel yapı 
düzlemi sınıflaması” içinde sunulmakta; yazı akışı içinde daha sonra küçükölçekli yapı düzleminin 
oluşturulmasında işlev yüklenen  “metinsel eylemler”in örnekleri üzerinde yoğunlaşılarak bu eylemler 
hakkında bilgiler verilmektedir1.    

1. Yazma Sürecinin İçsel Özellikleri Nelerdir? 

Yazma, alanyazınındaki pek çok çalışmada işaret edildiği gibi (Örneğin bkz. Flower/ Hayes, 1981; 
Hayes,1996), aşağıda sıralanan toplumsal ve bilişsel değişkenlerin doğrudan etkilediği karmaşık bir süreci 
içermektedir2: 

• Yazan kişinin, “yazı konusu” hakkındaki bilgisi 

• Yazan kişinin, okurun ihtiyaçlarını belirleyebilme becerisi 

• Yazan kişinin bilgiyi mantıksal olarak düzenleyebilme becerisi 

• Yazan kişinin “uygun sözcükleri” seçebilme yetkinliği 

• Yazan kişinin kendi edimini değerlendirebilme becerisi 

• Yazma “azminin” korunması 

                                                 
1 Bildiri metinleri için verilen sayfa sınırını çok fazla aşmamak amacıyla bu çalışmada, küçükölçekli yapı düzleminin 
oluşturulmasında işlev yüklenen  “metinsel eylem” örnekleri  açıklamalı bir sunumla tanıtılırken, diğer yapı düzlemleriyle ilgili 
olanların yalnızca adlandırılmasıyla yetinilmiştir.  
2 Yazma edimi ve yazma süreci konusunda dilbilimsel bakış açısı çerçevesinde bilgi edinmek için ayrıca bkz. Keçik,İ./ L. Subaşı 
Uzun (2001). Türkçe sözlü ve yazılı anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 
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Yazma sürecinin içerdiği bu karmaşık yapı, yazma ediminin gelişiminin  betimlenişinde ve yazmaya 
ilişkin yetersizliklerin tanımlanışında şu altı bileşene (bkz. Hayes ve Flower,1980a) yönelik bir gözlem 
alanını da beraberinde getirmiştir: 

• Yazma ediminin toplumsal bağlamı 

• Yazma edimi gerçekleştiren bireyin, “yazma” ve “içerik” hakkındaki farkındalık düzeyi 

• İçeriğin planlanması 

• Metin üretimi 

• Değerlendirme ve gözden geçirip düzeltme 

• Özdüzenleme (self-regulation) 

Görüldüğü gibi, yazılı anlatım süreci yalnızca “metin üretimi” ile sınırlı değildir. Bu çok bileşenli 
süreçte, tüm bileşenler birbirleriyle etkileşim içindedir. Bu durum, metin üretimi konusuna değinmeden önce 
yazma sürecinde işleyen diğer beş bileşene kısaca göz atmayı kaçınılmaz kılmaktadır. 

1.1 Yazma ediminin toplumsal bağlamı 

Yazma sürecinin hem bilişsel hem de toplumsal değişkenleri içeriyor oluşu, “Yazılı metinler hangi 
toplumsal bağlamlarda üretilmektedir?” sorusunun önemini artırmaktadır. Yazma, okul dışında, iki ayrı 
toplumsal bağlamda öne çıkan bir edimdir. Bu bağlamlardan ilki, bir arkadaşa yazılan mektup, elektronik 
posta ya da internet üzerinden yapılan “yazılı anlık iletişim” (chat) örneklerinde olduğu gibi, diğer kişilerle 
iletişim kurma amacına yöneliktir. İkincisiyse, kişinin, örneğin bir iş başvurusu metni yazarken olduğu gibi  
“belirli amaçlara” yönelik yazma gerçekleştirdiği bir diğer toplumsal bağlamdır. Bu iki bağlamda 
gerçekleştirilen yazma edimleri, ilgili bağlamların doğası gereği, “karşılıklı konuşma”dakine benzer 
“etkileşimsel” özellikler içermektedir.  

Ancak, bireylerin yazma yetkinliklerinin saptanabilmesi için, bu etki-tepki ilişkisine dayanan 
özelliklerin ötesine geçilmesi ve “özerk yazma” ediminin ne ölçüde gerçekleştirilebildiği sorusunun 
yanıtlanması gerekmektedir. Bu gereklilik, yazmanın toplumsal bağlamları içinde okulu, diğer toplumsal 
bağlamlardan ayırır. Okul, konuşma ediminden farklılaşmış “özerk yazma” ediminin gelişebilmesini 
tetikleyen ve düzenleyen tek toplumsal bağlamdır. Bu nedenle, yazma öğretimi açısından en temel toplumsal 
bağlam olarak öne çıkmaktadır. 

1.2 Yazma edimi gerçekleştiren bireyin, “yazma” ve “içerik” hakkındaki farkındalık düzeyi ve 
içeriğin planlanması 

 “Özerk yazma” bireyin, metnin türüne uygun düzenlemeleri yaparak içeriğini kuracak biçimde bilgiyi 
dönüştürmesini ve düzenlemesini gerektirir. Bu nedenle, bireyin “yazma edimi” ve içerik hakkındaki 
farkındalık düzeyi ile içeriğin planlanması, yazma sürecindeki temel değişkenlerden ikisi olarak öne çıkar. 
Yazma sürecine yönelik çalışmaları ile bu sürecin bilişsel yönünü vurgulayan Hayes ve Flower (1980a), 
içeriğin planlanmasını, amaç ve alt amaçları oluşturma, içeriği kurma ve yazı türlerine yönelik bilgiyi 
kullanma eylemlerini kapsayan hiyerarşik bir düzenleme olarak tanımlamaktadır.  

Tıpkı okuduğunu anlama ediminde olduğu gibi, yazmada da kişinin “içeriğe ilişkin bilgisi” temel 
etmenlerden biridir. Pek çok öğrencinin sergilediği “yazma güçlükleri” ele alacakları konuya yönelik artalan 
bilgisi (background knowledge) ve dünya bilgisi (world knowledge) yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Öte 
yandan, yazma güçlüklerinin dikkate değer bir bölümü de bu yazıda da vurgulanacağı gibi, öğrencilerin, 
doğrudan “yazma” ediminin kendisine yönelik bilgiler açısından yetersiz oluşu ile ilintilidir. Bu açıdan 
sergilenen yetersizlik, onların, hem yazılı metin türleri (text type) ve metin cinsleri (text genre) hem de yazı 
konusuna yönelik bilginin metnin içeriği haline dönüştürülmesi ve düzenlenmesi hakkında farkındalık 
oluşturmasını engellemektedir.  

1.3  Değerlendirme ve gözden geçirip düzeltme 

Yukarıda da değinildiği gibi, değerlendirme ve gözden geçirme yazma sürecinin temel bileşenlerinden 
biridir. Ancak, yapılan çalışmalar (Örneğin bkz. MacArthur/ Schwartz/ Graham,1991) pek çok öğrencinin  

 694



yazma sürecinde değerlendirme ve gözden geçirme eylemlerini istenen biçimde gerçekleştiremediğini 
göstermektedir. Bu durum, genel olarak şöylesi nedenlere bağlanarak açıklanmaktadır: 

• Öğrencilerin okuma anlamadaki zayıf yetkinlik düzeyi, ürettikleri metindeki sorunları saptayabilme 
becerilerini kısıtlayabilir. 

• Değerlendirme ve gözden geçirme eylemlerinde kullanacakları ölçütlere yönelik bilgileri sınırlı 
olabilir.  

• Yazmadaki yetkinlik düzeylerinin zayıflığı, değerlendirme ve gözden geçirme eylemlerini istendik 
biçimde gerçekleştirmelerini engelleyebilir.  

Sıralanan tüm bu nedenler, açık bir biçimde, değerlendirme ve gözden geçirme ile  bireyin “yazma” ve 
“içerik” hakkındaki farkındalık düzeyi arasında “etkileşimsel” bir ilişki olduğuna işaret etmektedir. Bir başka 
deyişle, bir öğrencinin yazılı ürününü yazma süreci boyunca değerlendirip gözden geçirebilmesi için belirli 
bir “üstbilişsel donanıma” sahip olması gerekmektedir. Bu donanım, bireyin, yazının izleyen bölümlerinde 
açıklanacak olan “özdüzenleme” ve “ bağıntılama” stratejileri hakkındaki yeterliliğine işaret etmektedir. 
Öyleki, bu donanıma sahip olmayan öğrenciler için değerlendirme ve gözden geçirme, çoğu kez, metindeki 
kimi sözcüklerin  değiştirilmesi eyleminin ötesine geçememekte; dahası, kimi çalışmalarda değerlendirme ve 
gözden geçirme sırasında yapılan değişiklikler nedeniyle sık sık metinlerin yeni sorunlar da taşır hale geldiği 
not edilmektedir (Örneğin bkz. MacArthur/ Schwartz/ Graham, 1991).  

1.4  Özdüzenleme 

Özdüzenleme kavramı, bireyin yazma sırasında karşılaştığı güçlükleri yenme ve yazma güdülenmesi ile 
isteğini koruma konusunda kendi kendine çözüm yolları geliştirebilmesi olarak tanımlanabilir (bkz. Harris, 
K. R./ S. Graham/ L. Mason/ B. Saddler, 2002).    

Birey, yazma sürecinde hem yazı içeriğini hem de okurunu dikkate almak; yazının bölümlerinin 
bütüncül düzenlenişini planlamak, uygun sözcükleri seçerek tümceler üretmek, bu tümcelere metin içinde 
sözce değerleri kazandırarak kullanmak, yazma sırasında kullanılan çeşitli ölçütleri değerlendirmek ve 
yazma güdülenmesi ile isteğini korumak zorundadır. Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken bir yandan da 
karşılaşılan güçlük durumlarının tanımlanması ve çözümüne yönelik önlemler alınması gerekmektedir. Bu 
nedenle, yazma edimi, bireyin, temelde  “sorun çözme” eylemi gerçekleştirmesini gerektiren bir sürece işaret 
eder (bkz. Hayes/ Flower, 1980b; Hayes/ Flowers, 1986; Berninger, 1993). 

Doğal olarak, kimi zaman yazmada yetkinlik kazanmış kişiler bile yukarıda sıralanan tüm görevleri 
yazma sırasında yerine getirememektedir. Buna karşın, bu nitelikteki kişiler böylesi durumlarda, yazma 
isteğini sürdürmelerini sağlayacak “özdüzenleme stratejileri”ni kullanabilmektedir. Yazı amacını belirlemiş 
olmak, uygun stratejileri seçebilmek, kendi yazma sürecini denetleyebilmek ve yetersiz kaldığı hallerde 
yazma yaklaşımını değiştirebilmek özdüzenleme stratejilerinin birkaç örneği olarak verilebilir.  

Yazma yetkinliği kazanmamış bireyler, örneğin pek çok öğrenci yazar özdüzenleme stratejilerini 
kullanamamakta, bir başka deyişle yazma sürecinde problem çözme eylemini neredeyse hiç işletmemektedir. 
Bunun sonucunda, yazma istekleri kolayca kırılmakta; yazma güdülenmelerini sürdürememektedirler. 
Öğrenci metinlerinin, metin uzunluğu açısından yaş gelişimi ile koşut biçimde istendik artış 
gösterememesinin altında yatan temel nedenlerden biri de “özdüzenleme” sorunları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

2. Yazma Sürecinin Temel Bileşenlerinden Biri Olarak “Metin Üretimi” 

Metin üretimi, bireyin hem “dilsel edinç düzeyi” ile hem de “iletişimsel edinç düzeyi” ile ilişkili 
karmaşık bir eylemdir. Dilsel edinç, kaynağını dil dizgesine ilişkin sezgisel bilgilerden alan “dilsel 
farkındalık” kavramına işaret eder. İletişimsel edinç ise, dilin işlevsel özelliklerine ve bu özelliklere ilişkin 
“beklentilere” yönelik uzlaşmalara ilişkin kullanımsal bilgiye işaret etmektedir.  
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Metin üretiminin bireylerin hem dilsel hem de iletişimsel edinçlerini etkin bir biçimde işletebilmelerini 
gerektirmesi, metnin çok katmanlı bir yapıya sahip olması ile ilişkilenmektedir. Şimdi önce metin 
yapısındaki çok katmanlılığın ne olduğunu ve  nasıl ortaya çıktığını ele alalım: 

2.1 Metin Yapısındaki Bağıntı Düzlemleri ve Çok Katmanlılık 

Metin üretimi, süreç metin (text as process) ve ürün metin (text as product) düzlemlerinde 
gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu nedenle, metin bir dizi tümce değildir. Metin “bağıntılı sözceler” bütünüdür. 
Bu yönüyle, hem tikel olarak gerçekleştirilen algılanabilir bağıntılar sonucunda ortaya çıkan ürün metne hem 
de bu bağıntıların oluşturulmasında işleyen zihinsel süreçleri kapsayan süreç metne işaret eder.  

Metnin iletişimin temel birimi oluşu, dilin, yapısal bir birimi olan tümce  ile kullanımsal birimlerinden 
biri olan sözce (utterance) arasındaki farkın belirginleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Öyle ki tümce ve sözce 
ayrımı, metin çalışmalarının temel ayrımlarından biri olarak öne çıkar.  

Alıcısıyla etkileşiminde doğruluk değeri (truth value) alarak bilgi aktarma, tutum ya da duygu aktarma, 
olgu sunma gibi  iletişimsel amaç yüklenen ve bağlamla etkileşime giren her tümce, kullanımsal bir değer 
yüklenir. Bu değer, metindilbilim alanının kuramsal çerçevesi içinde sözce olarak adlandırılarak 
kavramlaştırılmıştır.  

“Bağıntılı sözceler” yapıca bağdaşık, anlamca tutarlı ve metnin “söylem”i ile uyumlu sözcelerdir. Bu 
nedenle metin, aşağıda sıralanan üç ayrı bağıntılama düzlemini içerir:  

• Ardışık sözceler arasındaki “dilsel-dilbilgisel” bağıntılar 

• Sözbilimsel (rhetoric) yapılanmayı sağlayan ve metindeki sözcelerin anlamsal bir bütünlük içinde 
algılanmasını düzenleyen “mantıksal” bağıntılar 

• Metnin kullanım amaçlarıyla uyumunu düzenleyen “söylemsel” bağıntılar 

Ardışık sözceler arasındaki “dilsel-dilbilgisel” bağıntıların varlığı, metnin küçükölçekli yapısına (micro 
structure), sözbilimsel yapılanmayı sağlayan ve metindeki sözcelerin anlamsal bir bütünlük içinde 
algılanmasını etkileyen “mantıksal” bağıntıların varlığı, metnin büyükölçekli yapısına (macro structure), 
metnin kullanım amaçlarıyla uyumunu düzenleyen “söylemsel” bağıntılar ise metnin üstmetinsel yapısına 
(metatextual structure) işaret etmektedir (bkz. Dijk, 1977; Dijk 1980). Söz konusu üç farklı; ancak ilişkili 
yapı düzleminin varlığı nedeniyle  metin yapısı, çok katmanlı bir yapılanışa sahiptir. 

2.2 Metinsel eylemler ve bu eylemlere ilişkin metinsel yapı düzlemi sınıflaması 

Metin üreticisi, her bağıntılama düzleminde “alıcı merkezli” bir tutumla en uygun, en kolay ulaşılabilir 
“bağıntılama stratejilerini” kullanmakla yükümlüdür.  

Bu aşamada, yazma süreci açısından bakıldığında bireyin, iki ayrı ancak ilişkili strateji kümesini etkin 
bir biçimde kullanabilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, süreç metin açısından önem 
kazanan  ve yukarıda açıklanarak örneklenen “özdüzenleme stratejileri”yken, ikincisi görüldüğü gibi ürün 
metin açısından dikkate almamız gereken “bağıntılama stratejileri”dir.  

Sağlıklı her birey için iyi düzenlenmiş metinler oluşturmanın önkoşulu, metin oluşturma sürecinde 
özdüzenleme stratejileri kadar bağıntılama stratejilerinin de var olduğunun ayrımında olmak ve bunları 
uygun biçimde kullanabilmektir. Bu nedenle, öğretim ortamlarında, öğrencilere öncelikle, söz konusu 
stratejiler farkındalık düzeyinde kazandırılmalıdır. Bu yolla ilgili stratejiler hakkında üstbilişsel donanım 
elde ederek ilkesel bilgiler oluşturan bir öğrenci, bu ilke bilgilerini metin üretiminde gerçekleştireceği 
metinsel eylemlere dönüştürebilir. 

Metinsel eylemler, metindeki tüm yapıların kurulmasında işlev yüklenen ve böylece ürün metinleri 
dilsel-dilbilgisel, mantıksal ve kullanımsal olarak biçimlendiren eylemlerdir. Aşağıda, bu eylemlerin yalnızca 
öğrenci metinlerinde karşılaşılacak sorunlar açısından öncelikli değer taşıyanları adlandırılarak 
örneklenmekte ve ilgili eylemler metin yapılarına göre sınıflanmaktadır. 
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Küçükölçekli yapının kurulmasında işlev yüklenen “metinsel eylem” örnekleri 

• Sözce konularını belirginleştirerek metinde konu sürekliliği sağlama 
• Metin varlıklarını metne sunma ve varlıkları konusallık rolleri açısından birbirleriyle ilişkilendirme 
• Metin varlıkları arasında gönderim ağları kurma 
• Sözce konuları arasında “indirgeme” yapma 
• Bağlaçları işlevlerine uygun biçimde kullanma 
• Sözceler arasında “eşdizimsel örüntüleme” yapma 

Büyükölçekli yapının kurulmasında işlev yüklenen “metinsel eylem” örnekleri 

• “Başlıklandırma” gibi  alt eylemleri gerçekleştirerek içeriği çerçeve (frame)  olarak belirginleştirme 

• Söylem bloklarını, sözbilimsel yapıları(iddaa, anlatı, sıralama, karşıtlık, karşılaştırma vb.) oluşturma 

• Metnin içerebileceği alt metinleri yapılandırma 

• Metnin içerebileceği  alt metinleri köprüleme 

• Metnin içerebileceği eşmetinleri yapılandırma 

• Metnin içerebileceği  eşmetinleri köprüleme 

Üstmetinsel  yapının kurulmasında işlev yüklenen  “metinsel eylem” örnekleri 

• Metnin “türe özgü” şematik yapısını kurma 
• Metnin, söylemi tarafından denetlenen “gerçeklik sunumunu” belirginleştirme 
• Metinsel gönderimleri kullanma 
• Metindeki “türe özgü” üstmetinsel düzenlemeleri yapma 

2.3 Küçükölçekli yapı düzlemindeki “metinsel eylem” örneklerine ayrıntılı bakış 

Bu düzlemdeki metinsel eylemler hakkında açıklamalar yapmaya başlamadan önce, metin üretiminin 
kalitesi açısından aşağıda yer alan öğrenci metinlerini karşılaştıralım. 11. sınıf öğrencileri tarafından üretilen 
bu metinleri yazının önceki bölümlerinde değindiğimiz, yazma sürecindeki altı bileşeni dikkate alınarak 
karşılaştırdığımızda 1. Örnek’te yer alan metnin, 2. Örnek’tekinden çok daha fazla sorunlu durum içerdiği 
gözlenecektir.  

(1. Örnek) 

YAŞAM KOŞULLARI 

Bizim Murat çok çalışarak üniversiteyi kazanır. Tercihini Ankara Gazi Üniversitesine yapar. Murat 
üniversiteye kayıt yapar. Ve Ankara yerleşir. Burada okurken Ayşe ile karşılaşırlar. Ayşe ile Murat 
birbirlerine sırılsıklam aşık olurlar. Okulları bitince Murat Edebiyat öğretmeni, Ayşe ise Rehber öğretmeni 
olur. Bunlar başka başka yerlere atamaları yapılır. Aylar geçer yıllar geçer bunlar birbirlerine kavuşamazlar. 
Yine bir gün Muratın ataması Ankarada Kutludüğün Lisesine çıkar. Ayşe ise mastır yapmak için Ankaraya 
gelir. Bunlar kızılay’da birbirleri ile karşılaşırlar. Bunlar ilk karşılaştıkları gibi birbirlerine aşıklar. Murat, 
Ayşeyi İstanbula ailesinin yanına götürür. Ve orada evlenirler.  Mutlu bir yuva kurarlar, güzel bir evleri olur, 
bogazı tam net gören gemileri geçişini seyreten bir evdir onların evleri. Bunların çocukları olur. Birisinin 
adını Faruk digerinin adı ise Asuman koyarlar. Annesi ile Babası bunları parka gezdirmeye götürürler. O 
anda bunların evlerine hırsız girer altınlarını, elmaslarını ve Ayşenin para cüzdanını çalar ortalıklardan 
kaybolur. Ayşe ile Murat çocuklarıyla beraber evlerine geldiklerinde bir bakarlar evlerine hırsız girmiş. 
Hemen polise haber verirler, polis eve gelir. Ve hemen araştırma yapar hırsızın el izlerini bulur. Hırsızın kim 
olduğunu bulurlar. Hırsız her şeyi ispat eder ve Ayşenin kayıp olan cüzdanını, değerli eşyalarını hırsızdan 
geri alırlar. Mutlu aşklarına devam ederler. Bunlar İstanbulda sıkılırlar ve Ankara’ya hayatlarının geri 
kalanını geçirmeye karar verirler. Çocukları Faruk ile Asumanı burada yetiştirirler. Asuman büyür genç bir 
kız olur. Polis kolojini kazınır. ordan polis olarak ayrılır. Faruk ise bir numaralı dolandırıcı, hırsız ve 
piskopat olur. Ayşe ile Murat, Asmanla gurur duyar, Faruku evlatlıktan reddederler. 
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(2. Örnek) 

HERŞEY PARA DEĞİLDİR 

Ayşe ile Murat kardeştirler. Bu iki kardeş Ankarada yaşıyorlardı.  Bir gün bu iki kardeşten büyük olanı 
yani Murat İstanbul’a iş bulmaya gider. İstanbulda bir otelde kalmaya karar verir. İşini kurduktan sonra kız 
kardeşi Ayşeyi de yanına çağırıp birlikte yaşamayı planlamışlardır. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra 
Murat işini kurmuş, hâttâ ünlü bir iş adamı olmuştur. Artık sırada kardeşini yanına çağırmak kalmıştır. 
Kardeşi Ayşe, trenle İstanbula gelmeye karar verir. Yolda gelirken yakışıklı bir polisle tanışır. Birlikte 
konuşmaya başlarlar. Belli bir süre konuştuktan sonra Ayşe cüzdanının kayıp olduğunu farkeder. Hemen 
yanındaki arkadaşıyla cüzdanı çalan hırsızı aramaya başlarlar. Ama bulamazlar. çünkü hırsız çoktan izini 
kaybettirmiştir. Ayşe İstanbul’a abisinin yanına gittiğinde çok mutsuzdur. Tabi abisi de hemen bu 
mutsuzluğun farkına varır. Ayşeye bu mutsuzluğunun nedenini sorar. Ayşe de bütün olup biteni abisine 
anlatır. Abisi, kendisinin bu kadar üzmesinin boş olduğunu anlatmaya çalışır. Artık kendilerinin zengin 
olduğunu kaybolanların o kadarda önemli olmadığını, daha iyisini ve daha yenisini alabileceğini söyler. Ama 
Ayşenin üzüntüsünün asıl nedeni cüzdanda bulunan değerli eşyalar değildir. O’nu asıl üzen annesinden ona 
kalan yüzüğün kaybolmasıdır... 

İki örnek anlatı metni de öğrencilerle yazma öncesi çalışmalarının yapıldığı ve ardından onların 
“anahtar sözcükler” kullanılarak bir dizi olay örgüsü oluşturma konusunda güdülendiği bir sınıfiçi yazma 
yaşantısının sonucunda elde edilmiştir.  Öğrenciler, yazdıklarını bir kez daha okuyarak  “değerlendirme ve 
gözden geçirme süreci”ni de işlettiklerini beyan ederek bu metinleri son biçim olarak sunmuştur.  

İki metinde de sıklığı farklı olsa da kaynağını doğrudan metinleştirme sürecinden almayan pek çok 
yazım sorunu olduğu göze çarpmaktadır. Ancak bu tür sorunların, metinleştirme sürecinden kaynaklanan 
sorunlardan ayrı tutulması gerekmektedir. Öyle ki yazım hataları en aza inmiş öğrenci metinlerinde bile 
kaynağını metinleştirme sürecinden alan sorunların varlığı dikkati çekmektedir.  

2. Örnek’te yer alan metinde olduğu gibi, tersi bir durum da olasıdır. Bu metin, diğerine göre yazma 
sürecindeki bileşenler açısından daha az sorunu sergilemesine karşın, tipik yazım yanlışları içermektedir. 
Altı çizilen bu ayrımın göz önünde tutulması, kaynağını metinleştirme sürecinde arayacağımız sorunların 
çözümüne yönelik yazma öğretimi çalışmalarının geliştirilebilmesi için önkoşul niteliğindedir.  

Örnek metinleri, yazım hatalarını ayrı tutup metin üretimi açısından değerlendirdiğimizde, 2. Örnek’teki 
metinden farklı olarak 1. Örnek’te yer alan metinde tüm metinsel yapı düzlemlerinde karşımıza sorunlar 
çıkmakta olduğunu görürüz.  

Metnin üç farklı yapısındaki metinleştirme sorunları nedeniyle öğrenci, metninde bir dizi karmaşık olayı 
“önce sonra olma” ilişkisi içinde sunma çabası sergiliyor, yani içeriği metin türüne ilişkin sezgisel bilgisini 
de işleterek planlamaya çalışıyor olsa da bu planlamayı, ürün metne istenen biçimde yansıtamamaktadır.  

Bu yazının kapsamı gereği, diğer yapı düzlemlerindeki sorunları bir tarafa bırakarak örnek metinlerin 
yalnızca küçük ölçekli yapı düzlemlerini gözden geçirdiğimizde, 1. Örnek’teki metinde ardışık sözceler 
arasındaki “dilsel, dilbilgisel bağıntılar”ın kurulamadığı, küçükölçekli yapının istenen biçimde 
oluşturulamadığı ve bu durumun çok sayıda anlatım sorununu da beraberinde getirdiği gözlenmektedir. Bu 
durumun temel nedeni, öğrencinin bu yapının kurulmasında işlev yüklenen metinsel eylemleri 
gerçekleştirememiş oluşudur. Buna karşın, bu eylemlerin bir çoğunun 2. Örnek’te yer alan anlatı metninde 
oldukça etkin bir biçimde kullanıldığı dikkati çekmektedir. Bu nedenle 2. Örnek’teki metin, göreli olarak  iyi 
yapılandırılmış bir küçükölçekli yapı örneği içermektedir.    

Aşağıda, küçükölçekli yapı düzleminde işlev yüklenen “metinsel eylemler”in başlıcaları sunulmaktadır: 

2.3.1 Sözce konularını belirginleştirerek metinde konu sürekliliği sağlama 
Etkileşimsel konulaştırmanın yeğlendiği (örneğin alıcıya doğrudan seslenen reklam metni örneklerinde 

olduğu gibi) metinler bir yana bırakıldığında, konu bütünlüğü taşıyan metinler, sözceler arasındaki konu 
sürekliliğinin sözce konuları arasındaki geçişler yoluyla sağlandığı metinler olarak karşımıza çıkar.  

Konu sürekliliği sağlama, ardışık sözcelerde metin varlıklarını, yani ad öbekleri”ni konusallık değeri 
açısından belirginleştirme ve okuyucunun bilinç odağına sözce konusu olarak sunulan bir ad öbeğini metin 
boyunca sürdürme ya da değiştirme alt eylemlerini içerir.  
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 Aynı konuyu ön planda tutarak sürdürme, aynı konuyu arka planda tutarak sürdürme, okurun bilinç 
odağına önceden sunulmuş farklı bir konuya geçme ya da üstmetinsel bağıntılama yoluyla köprüleme 
yaparak okurun bilinç odağı açısından yepyeni olan bir konuya geçme  konu sürekliliği sağlamada 
başvurulacak strateji örneklerini oluşturacaktır3 . 

Metin üretiminde, bu stratejilerin metin türlerine ya da bir metinde kullanılan anlatım çerçevelerine göre 
bir ya da bir kaçı yeğlenebilir. Üretim sırasında hangi stratejilerin kullanılacağının kararının verilmesi ve 
uygulamada yaşanan sorunlar karşısında strateji değiştirme “özdüzenleme” ile ilgiliyken seçilen strateji 
doğrultusunda sözceleri dilsel ve dilbilgisel olanakları kullanarak eklemleme bir “bağıntılama stratejisi” 
olarak değer kazanacaktır.  

Metinde konu sürekliliği sağlama eyleminde güçlük yaşayan bir öğrenci, tıpkı 1. Örnek’te olduğu gibi, 
içeriğe dönüştürmüş bile olsa kullanacağı bilgiyi ürün metninde uygun biçimde düzenleyemediği için “metin 
konusu”nu (text theme) belirginleştirmekte zorlanacaktır4. 

2.3.2 Metin varlıklarını metne sunma ve varlıkları konusallık rolleri açısından birbirleriyle 
ilişkilendirme 

Bu eylem, metinde konu sürekliliği sağlarken hangi metin varlıklarının bu süreklilikte nasıl bir rol 
yükleneceği konusunda gerçekleştirilecek “özdüzenleme” sonrasında, ilgili özdüzenlemenin adöbekleri 
yoluyla ürün metne yansıtılmasını içerir.  

Bir adöbeğinin metne sunulması, öbeğin bir metin varlığı konumu kazanması anlamına gelir. Metin 
varlığı konumu kazanan adöbeklerinin metin türüne göre dış gerçeklik uzanımı taşıma ya da taşımama 
özellikleri vardır. Bir başka deyişle, örneğin “dramatik gerçeklik” değeri alan anlatı metinlerinde, metne 
sunulan adöbeğinin dış gerçeklik uzanımları taşımaması, yani bu öbeklerin gerçek varlıklara işaret etmemesi 
beklenir. Bu bir anlamda, belirtilen türdeki metinlerin temsil ettiği dünyanın, olaylar ve durumlar açısından 
gerçekle eşlenmesine karşı alınmış bir tedbir gibi görülebilir. Aksi halde, okuyucu için metinde yer alan her 
olay ve durum anlatısal değil, bilgisel bir içerik kazanacaktır.  

Öte yandan, metin varlıklarının metne, okurun bilinç odağında yer alabilecek bir “değer yüklülük”le 
sunulması konu sürekliliği sağlama eyleminin de kalitesini etkileyecek bir diğer düzenlemedir. “Değer 
yüklülük” bir metinvarlığının, metinde, okurun varoluşsal algılamalar yapabileceği biçimde sunulmasını 
gerektirir. Bu düzenleme bir anlamda genel geçer anlatımın, özelleşmiş anlatıma dönüşmesi sürecidir. Pek 
çok metin türünde bu süreç, türün gerektirdiği bir zorunluluk olarak karşımıza çıkar. Örneğin, “Büyük 
şehirlerin başlıca sorunları”nın ele alındığı bir açıklamalı anlatımlı metinde, doğal olarak bir kaç büyük şehir 
örneğinin ele alınması ve “büyük şehir” adöbeği ile sunulan metin varlığının bu düzenleme ile  okur 
açısından “değer yüklülük” kazanması istendik bir düzenlemedir.  

Metin varlıklarının metne sunulması sonrasında, kimi ad öbekleri sözceler arasındaki eklemlenmelere 
göre “gönderim merkezi” konumu alırken kimileri, “gönderim merkezi” olmamakla metinde “yanal” roller 
yüklenecektir. Yani, metin varlıkları bu açıdan birbiriyle ilişkilenecektir.  

Metin varlıklarını ilişkilendirememe, öğrenci metinlerinde karşılaşılabilecek sorunlardan bir diğerini 
oluşturmaktadır. Bu sorunu tanımlayabildiğimiz öğrenci metinlerinde 1. Örnek’te gözleneceği gibi, ad 
öbeklerinin metne uygun biçimde yerleştirilmediği ve öbekler arasında gönderim merkezi olma-olmama 
açısından belirginleştirme yapılamadığı gözlenecektir. Okurun bilinç odağına daha önce sunulmuş olan ve 
olmayan adöbekleri eski ve yeni bilgi değerlerine göre kümelenemeyecektir.5  

2.3.3 Metin varlıkları arasında gönderim ağları kurma 
Metin varlıkları arasında gönderim ağları kurma, gerek konu sürekliliği sağlama, gerekse varlıkları 

konusal rolleri açısından birbirleriyle ilişkilendirmede araç rolü yüklenen bir metinsel eylemdir. Öğrencinin, 

                                                 
3 Belirtilen stratejiler, Merkezleme Kuramı’nın tanımladığı “ardışık sözceler arasındaki geçiş ilişkileri” ne dayanılarak 
içeriklendirilmiştir (bkz. Grosz, B/ A. Joshi/ S. Weinstein (1995). “Centering: A framework for modelling the local coherence of 
discourse.”: Computational Linguistics, 21 (2), 202-225. 
4 Bu konuda yapılmış bir çalışma için bkz. Birer, F. (2006). Okul çocuklarının metinlerinde konu sürekliliğinin varlığı ve konu 
sürekliliğini sağlamada kullanılan dilsel ve dilbilgisel araçlar üzerine veri tabanlı bir inceleme. (yayımlanmamış lisan tezi) Ankara: 
Ankara Üniversitesi. 
5 Ad öbeklerinin anlamsal özellikleri, metin varlıklarını metne sunma ve varlıkları konusallık rolleri açısından birbirleriyle 
ilişkilendirme eylem ile ilgili temel nitelikli bir artalan bilgisidir. Bu nedenle ad öbeklerinin anlamsal özellikleri konusunda giriş 
niteliğindeki bilgiler için bkz. Frawley, W. (1992) Semantics. Hillsdale, New Jersey: LEA. 

 699



ad öbekleri ile dönüşlülük, kişi ve gösterme adılları gibi sözcükler arasındaki yapısal ilişkiyi, işlevsel 
amaçlarla metin üretim sürecinde kullanmasını gerektiren bu eylem, aynı zamanda örneğin, Türkçedeki 
iyelik ve belirtme durumu eklerinin metin yapısı içinde yüklendiği kullanımsal değerlerin farkındalığını da 
gerektirmektedir. Bir başka deyişle, bu eylemi gerçekleştirecek olan birey, dilbilgisi bilgisini 
metinleştirmedeki rolü açısından kavramış olmak zorundadır. 

Metin varlıkları arasında gönderim ağları kurulamamış olan bir öğrenci metninde, sözce konuları 
arasında eklemleme güçlükleri, buna bağlı olarak konu sürekliliğini belirginleştirememe, konu ve alt konu 
ayrımlarını ürün metinde yansıtamama gibi metinsel sorunlar tipik olacaktır6. 

2.3.4 Sözce konuları arasında “indirgeme” yapma 
İster yazılı, ister sözlü olsun iyi düzenlenmiş bir metinde, okurun bilinç odağında belirginleştirilmiş ve 

izleyen sözceler boyunca önplanda tutularak süreklilik kazandırılmış adöbeklerine gönderim yapılırken 
“indirgeme” işlemi uygulanır. İndirgeme, güçlü bir anlam içeriği taşıyan adöbeklerini -kişi adları canlı ve 
insan olma özelliğine sahip varlıklara işaret ettikleri için anlam içeriği açısından en güçlü olma özelliğine 
sahiptir- açık ad olarak metne sunduktan sonra izleyen her sözcede daha az belirgin olan gönderim araçlarını 
kullanarak sürekli kılma eylemidir.  

Örneğin, bir bağıntılı sözceler grubunda ilk sözcede “Ahmet” gibi bir açık ad konuysa, ikinci sözcede 
bu açık adın yerine  “o” adılı, üçüncü sözcede açık ada gönderim yapan iyelikli bir biçim (annesi vb.) ve son 
sözcede de yine aynı açık ada gönderim yapacak olan öznesi düşürülmüş bir yüklem (“Eve geldi.” örneğinde 
olduğu gibi) kullanıldığında bu sözceler boyunca “indirgeme” eylemi gerçekleştirilmiş olacaktır. İndirgeme 
metin üretimi sırasında metin tutarlığının sağlanmasına yönelik sonuçları açısından da önem taşıyan teknik 
bir eylem olarak karşımıza çıkar.  

Güçlü anlam içeriği taşıyan adöbeklerine süreklilik kazandırılırken indirgeme eylemine başvurulmaması 
durumunda, öğrenci metinlerinde aynı açık adın Türkçenin indirgeme olanaklarından yararlanılmaksızın 
sözceler boyunca tekrar edildiği ve bu işlevsiz tekrarın metinde konu sürekliliğini olumsuz yönde etkilediği 
gözlenebilir7 . 

2.3.5 Bağlaçları işlevlerine uygun biçimde kullanma 
Bir bağlayıcı alt türü olarak bağlaçlar, metin küçükölçekli yapısında ardışık sözceler arasındaki 

anlamsal ilişkilerin metnin alıcısı, yani okuyucusu ya da dinleyicisi tarafından açık olarak algılanmasını 
sağlayan belirginleştirici öğelerdir. Bu rolleriyle ardışık sözceler arasındaki eklem yerlerini işaret eder ve 
eklemlemenin sonucunda ortaya çıkan küçük ölçekli anlam ilişkilerini tanımlarlar.  

Bağlaçların kullanımındaki azlığın yanı sıra, bağlaç kullanmama ya da yanlış kullanma durumu öğrenci 
metinleri için yine bir metinleştirme sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır8. Bağlaç kullanımında sorunlar 
gözlenen öğrenci metinlerinde, sözceler arasında anlamsal kopukluklar ortaya çıkabileceği gibi, iki sözce 
arasındaki ilişkinin birden çok mantıksal bağa (neden-sonuç/ amaç; karşıtlık/karşılaştırma  gibi) işaret etmesi 
sonucu oluşacak “bulanık anlamlılık” da gözlenebilir. 

2.3.6 Sözceler arasında “eşdizimsel örüntüleme” yapma 
Eşdizimsel örüntüleme, kimi sözcüklerin, yalnızca aynı bağlamda birlikte kullanılmaları sonucunda 

ortaya çıkan bağlantılara verilen addır. Eşdizimsel sözcükler arasında, kullanıldıkları metnin konusuyla 
bağdaştırılmalarının dışında düzenli bir ilişki bulunmamaktadır. Örneğin “vahşet”in tartışıldığı bir metinde, 
konuyla bağdaştırılan “yok etme” ve “savaş” sözcüklerinin birlikte kullanılması metin küçükölçekli 
yapısında kendiliğinden bir eklemlenme yaratacaktır (bkz. Oktar, 2002).  

Eşdizimsel örüntüleme taşıyan sözcükler, bir anlamda, bireylerin zihinlerinde olaylar, durumlar, yerler, 
kişiler ve nesneler için oluşturdukları şemalara yönelik göstergeler durumundadır. Çok kişi için geçerli olan 
tipik şemalardan söz edebileceğimiz gibi, kişiye özgü şemalardan da söz edebiliriz. Örneğin, usta bir şairin 

                                                 
6 Bu durumun örneklerini içeren bir çalışma için bkz. Apaydın, D. (2002). Okul çocuklarının yazılı metinlerinde artgönderimsel 
örüntüleme: Bir Uygulama. (yayımlanmamış lisans tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi. 
7 Bu duruma ilişkin örnekler için de bkz. Apaydın, D. (2002). Okul çocuklarının yazılı metinlerinde artgönderimsel örüntüleme: Bir 
Uygulama. (yayımlanmamış lisans tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi.  
8 Bu durumun örneklerini içeren bir çalışma için bkz. Altan, T. (2002). Okul çocuklarının yazılı metinlerinde bağlaç kullanımının 
katmansal görünümü: Bir uygulama. (yayımlanmamış lisans tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi. 
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zihnindeki “kış” şeması onun başka birinin aklına bile gelmeyecek sözcükleri konuyla bağlantılı kılarak 
şiirlerinde eşdizimsel olarak örüntülemesine olanak verebilir.  

Metinlerde eşdizimsel örüntüleme taşıyan sözcükler, metindeki konu sürekliliğine katkıda bulunduğu 
gibi, üreticinin metne kendi algılamalarını aktarmasında, anlatımına özgünlük kazandırmasında da rol 
yüklenir. Bu nedenle, eşdizimsel örüntüleme yapılamayan pek çok öğrenci metninde, anlatımda özgünlük 
taşımama durumu ile karşılaşılabilir. Ancak, bu saptamadan eşdizimsel örüntülemenin anlatımda özgünlük 
sağlamak için başvurulacak tek dilsel araç olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. 

SONUÇ  
Yazılı anlatım sürecini “metinleştirme sorunları” açısından ele alan bu çalışmada ürün metinleri, dilsel-

dilbilgisel, mantıksal ve kullanımsal olarak biçimlendiren metinsel eylemler, örneklenerek adlandırılmış; bu 
eylemler için metin yapılarını temel alan bir sınıflama yapılmış ve küçükölçekli metin yapısının 
kurulmasında işlev yüklenen metinsel eylemler tanımlanmıştır.   

Çalışma, yalnızca küçükölçekli metin yapısı düzleminde işlev yüklenen metinsel eylemler üzerinde 
odaklanmış olsa da, ortaya konan durum, söz konusu eylemlerin metinleştirme ile ilgili somut ve ölçülebilir 
araçlar sunduğunu göstermektedir.   

Somut ve ölçülebilir olmaları nedeniyle metinsel eylemler, 

• yazma öğretiminde işlevsel bir başlangıç noktası oluşturabileceği gibi, 

• alanda çalışanlara hem yeni yazma etkinlikleri üretme hem de yazma becerilerinin ölçülmesinde 
kullanılabilecek nesnel ölçme araçları geliştirme olanağı sağlayabilir. 

Bu eylemler hakkında öğrencilerin farkındalık geliştirmesi ise,  

• yazılı metin üretiminin kalitesini arttıracak; 

• özdüzenleme ile değerlendirme ve gözden geçirme bileşenlerinin yazılı anlatım sürecinde daha etkin 
bir biçimde işletilmesini güdüleyecektir. 
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15. ÇOCUK, TİYATRO VE DRAMA 
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GİRİŞ 
Tiyatro sanatının sorunsallarından birisi çocuk tiyatrosu alanında yapılanlar, yapılmak istenilenler ve 

yapılamayanlar üzerine kuruludur. Özellikle çocuk tiyatrosu metinlerinin çocuğa uygunluğu, sanatsal 
kaygının mı yoksa eğitsel kaygının mı ön planda olması gerektiği konuları bu alanda önemli bir tartışma 
sorunudur. Son zamanlarda nitelikli çocuk tiyatrosu ürünlerinin yeterince yazılamaması da bu tartışma 
konularından bazılarını oluşturur. 

Tiyatro sanatı ile çocuklar arasında Türkiye’de önemli bir boşluğun olduğu ileri sürülebilir. Özellikle 
okullarda yapılan tiyatrolarda hem estetik açıdan hem de eğitbilim açısından önemli sıkıntılar 
gözlenmektedir. Çocukların gelişim düzeyi göz önünde bulundurulmadan hazırlanan kimi oyunlar, izlenme 
sürecinde bu tür oyunlardan çocukların çabuk sıkılmasına ve dolayısıyla da tiyatrodan uzaklaşmasına neden 
olmaktadır. Yetişkinlerin çocuklara yaptığı tiyatro oyunlarının hazırlanma aşamasında disiplinler arası bir 
yaklaşımın olmaması (sözgelimi Grips Tiyatrosu örneğini olumlu çalışmalar açısından hatırlatmakta yarar 
var) oyunların eğitsel, sanatsal ve estik açısından bir bütün olmasını engellemektedir.  Ne yazık ki oyunların 
büyük bir çoğunluğunda çocukları aktif hale getirmek için yapılan müdahaleler genellikle cevabı önceden 
belli olan soruların çocuklara sorularak toplu bir şekilde “evet” ya da “hayır” cevabının alınmasıyla sınırlı 
kalmaktadır.  

Başka bir açıdan çocuk tiyatrosunun çoğunlukla sadece “yetişkinlerin çocuklara yaptığı tiyatro” olarak 
algılanması da bu sorunsalların bir boyutunu oluşturmaktadır. Yetişkinlerin çocukmuş gibi davranmaları, bir 
çocuğun konuşma dilini taklit ederek konuşmaları, gerek  televizyon gerekse sinema sanatının kaliteli ya da 
kalitesiz birçok örneğini  takip edebilen çocuklara inandırıcı gelmemekte ve onlara çeşitli açılardan 
seslenememektedir. Özellikle çocukların içinde olmadığı, kendilerine tam ulaşılmadığı oyunları  izlemek 
durumunda olan  çocuklar, tiyatro sanatından uzaklaşmaktadırlar.  Dolayısıyla bu açıdan sözgelimi okullarda 
gösterilen ya da hazırlanan tiyatro metinlerinin niteliği bir problem durumunu oluşturmaktadır. 

Disiplinler arası bir alan olan yaratıcı drama, çocuklar tarafından çocuklara sergilenen nitelikli tiyatro 
oyunları üretilmesi açısından çocuk tiyatrosundaki önemli bir boşluğu  giderebilecek etkili yöntemlerden biri 
olabilir. Çocukların metne bağlı olmadan, oyunsu süreçler içerisinde kendilerinin ürettikleri diyaloglardan 
yola çıkarak oluşturdukları metinler, son yıllarda sözgelimi Ankara’da okullarda düzenlenen tiyatro 
yarışmalarında çok daha başarılı olmaktadır. Çocukların yaratıcı drama yöntem ve teknikleriyle  tiyatro 
oyununu sergilerken kendilerini daha mutlu hissettikleri ve bu alana çok daha ilgi duydukları kendilerine 
sorulan açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlardan da anlaşılmaktadır. Bu durum bu oyunları izleyenlere de 
yansımakta ve  benzer yaşantıların yaşanmasını sağlayabilmektedir.  

Ankara’da yapılan tiyatro şenliklerine katılan okullardan Keçiören, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya 
İlçelerindeki okullarda tiyatro etkinliği içerisinde olan ancak bir senaryo değil de yaratıcı drama yöntem ve 
tekniklerinden yola çıkarak geliştirilen ve sergilenen oyunlara katılan çocukların çalışmalar sonucunda 
yazdıkları metinlerdeki görüşlerden bazıları şöyledir (bu tür çalışmaları yaratıcı drama eğitimi almış 
öğretmen, yaratıcı drama liderleri ya da lider adayları yürütmüştür) : 
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“…Hemen herkes fikrini söyledi. Sonra hepsini bir araya getirerek metni oluşturduk…Bu oyunun en 
sevdiğim yönü ezber olmamasıydı. Ezber olmadığı için oyunu oynamak çok kolaydı. Herkes bu oyuna çok 
önem verdi. Çünkü bu oyunu kendimiz oluşturduk. İçinde herkesin düşüncesi vardı. Herhalde bu yüzden 
isteyerek oynadık…” Burak G. 

“…Doğaçlama yapmayı çok seviyorum. Çünkü şaşıracağım diye korkmuyorum…” Orçun B. 

“… tiyatro çalışmaları haftada iki kere olunca ben derslerimi aksattığı için ayrılmayı düşünmüştüm. 
Ama daha sonra bu fikrimden vazgeçtim. Çünkü tiyatrodan çok zevk almaya başlamıştım…” Aybora K.  

“…Çalışmalarda ara sıra oyunlar da oynuyorduk. Çalışmaların en çok hoşuma giden yanlarından biri de 
buydu. Oyunumuz bu kadar iyi eğitmenlerimiz bu kadar iyiyken kazanmamak elde değil doğrusu…” Tuğçe 
O. 

“…Tiyatro beni çok değiştirdi. Tiyatro sayesinde hareketli oldum. Beni hareketli yapan öğretmenlerime 
ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim…” Ceren D. 

“...Oyun bitiminde hepimiz başarmanın mutluluğunu yaşıyorduk...” Rozita H. 

“…Tiyatroya katıldığıma hiç pişman olmadım. Harika bir şey…” Zülal Ö. 

“…Tiyatromuzu kurarken herkesin tiyatronun nasıl olacağın hakkında düşüncelerini almıştık. Bu beni  
Çok mutlu etti. Kendimi önemli hissettim…” İrem G.  

“…Ben bu tiyatroyu çok sevdim. Tiyatro öğretmenimiz bizim de fikirlerimiz aldı ve bizim 
fikirlerimizden yola çıkarak tiyatro yaptı…” İbrahim D. 

“…Bu canlandırmayı biz yarattığımız için çok güzel oldu. Herkes kendi rolünü önemsedi ve sevdiği için 
çok güzel bir canlandırma çıktı...” Berkay K. 

“…Bir de istediğin rolü alamamak var. İstediğim rolü alamayınca, istemediğim rolü zevksiz ve kötü 
oynuyorum. Siz sevmediğiniz rolü hiç oynadınız mı?… Ben kendi oynadığımız tiyatrodan çok zevk aldım. 
Çünkü istediğim rolü oynamıştım…” Rabia U. 

“…Lütfen bu gibi etkinliklerde doğaçlama yapalım. O bizim kurduğumuz bir tiyatrodur…” Öykü D.S.  

“…Ezber İnsanın yaratıcılığını etkiliyor. Direkt ezberlemek o metne göre oynayacaksın demek. Ama 
doğaçlama insanın yaratıcılığını ortaya çıkarıyor…” Sezen N. Ö. 

Bu görüşlerden de anlaşılmaktadır ki çocukların çocuklara yaptığı tiyatro ile yaratıcı drama arasında 
doğrudan ilişki kurulabilmek mümkündür. İçinde çocukların olduğu ve yine çocuklara sergilenen çocuk 
tiyatrosu türü, çocukların tiyatroya ve sanata karşı tutumlarını geliştirmede çok daha etkili olabilecek ve 
onların yaratma sürecinin aşamalarını yaşatarak algılatabilecektir. Bu nedenle çocukların yaptığı tiyatro ile 
yaratıcı drama arasında doğrudan ilişki kurulabilir.   

Yaratıcı Drama ve Bazı Özellikleri 

Yaratıcı drama  eğitimde bir yöntem ve disiplin olmasının yanında kendi bileşenlerine (öğelerine) sahip 
farklı bir sanat alanıdır. Tiyatro ile iç içe geçmiş, tiyatronun hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmalarının 
tümünden yararlanır. Özellikle tiyatronun doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerinden doğrudan yararlanan 
yaratıcı drama; kurgusal yapılandırmasını (canlandırmayı) bu iki temel teknik üzerine kurar.  Yaratıcı drama 
alanında istenildiği ve gereksinim duyulduğu zaman tiyatronun diğer öğelerinden de yararlanabilir. Bu 
durum yaratıcı dramanın disiplinler  ve sanatlar arası bir özelliğe sahip olmasından kaynaklanır (Adıgüzel, 
2006b).  

En genel yanıyla eğitimde yaratıcı drama; herhangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi  
tekniklerden yararlanarak, bir grupla  ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından  yola çıkarak  
canlandırmalar yapmaktır. Bu canlandırma süreçlerinde oyunun genel özelliklerinden yararlanılır ve bir 
lider, drama öğretmeni/eğitmeni eşliğinde ve yapılacak çalışmanın amacına, grubun yapısına göre önceden 
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belirlenmiş mekanda yaratıcı drama süreci gerçekleştirilir. Bu kavramlar tiyatro alanı ile 
karşılaştırıldığında da bir yönüyle yaratıcı dramanın bileşenlerini oluşturur. 

Yaratıcı dramanın özellikleri açısından değerlendirildiğinde tümel bir öğrenmeyi sağladığı görülür. 
Eğitimde yaratıcı drama çalışmaları bireyin duyuşsal, devinişsel ve bilişsel alanlarının bir bütünlük içerisinde 
olduğu, öğrenmenin yaşantısal hale getirildiği uygulamalardan oluşur. Yaratıcı drama bir grup etkinliğine ve 
grup üyelerinin yaşantılarına dayalıdır. Drama'nın başlangıç noktası ve drama sürecinin gelişmesi, katılım ve 
yaşantılar sonucunda elde edilen birikimlerin işe koşulması ile doğrudan ilgilidir. Drama ortamlarında bir 
katılımcı izlediği ya da içinde olduğu canlandırmalarda, çoğunlukla dramatik bir  anı, çatışmayı, belirli bir 
sorundan yola çıkarak çözmeye doğru yönelir. Çözülmesi gereken sorunun kaynağı katılımcının doğrudan 
öznel yaşantısından kaynaklanmaz ve canlandırılan  ana kahraman da yine doğrudan kendisi olmaz.  Ancak 
drama oturumlarındaki toplumsal sorunların çözümünde katılımcıların yaşantı birikimleri, çağrışımları, 
anıları, kurgusal bir gerçeklik içerisinde hemen devrededir ve sorunun drama teknikleriyle çözümü onun 
yaşantılarına büyük ölçüde dayalıdır.  Drama yaşantılarında bir katılımcı bir konuyu, tüm duyularını harekete 
geçirerek öğrenir. Bu öğrenme mutlaka bir grup içi etkileşimin bir sonucu olmak durumundadır 
(Adıgüzel,2006a). 

Yaratıcı drama katılımcıları merkeze alır. Tasarlanmış bir paylaşım söz konusu değil, anında yaratılan 
ürünün paylaşılması önemlidir. Grupta oyuna katılmayan ya da bir görevi olmayan üyeler, izleyici değil, 
gözlemcidirler. Bu özelliği ile yaratıcı drama tiyatrodan ayrılır. Yaratıcı drama çalışmalarında ortaya 
konulanlar o anda yaratılanlardır, ilk kez vardırlar, dolayısıyla ortaya çıkanların doğrusu yanlışı yoktur. 
Sonradan üzerinde tartışıldığında daha iyi yollar olabileceği ortaya çıkarsa, bu yollar denenebilir. Kısaca, 
yaratıcı dramada yanlış yapmak korkusu egemen olmaz, olmamalıdır... Gruptaki bireyler kendilerince 
saptanmış olan bir genel çerçeve içinde kalırlar, ama bu çerçeve içinde birey, kendi yaratıcılığı, içselliği, 
önceki yaşantıları bilgileri ışığında, deneyim ve izlenimlerin etkisi ve rehberliğinde alabildiğine özgündür ve  
özgürdür. 

Rahat ve baskısız bir çalışma ortamında  yaratıcı dramaya katılma ve iyi oyunları görme fırsatı verilen 
çocuk yaşamının sınırlarını genişletme olanağına kavuşur.  Üstelik  yaratıcı drama özel bir stüdyo ve sahne – 
zaman – mekan gereksinimi içerisinde değildir. Dramada gerekli olan; coşkulu, iyi hazırlanmış bir lider ya 
da alanında yöntem olarak kullanacak dramayı bilen, uygulamaktan çekinmeyen öğretmendir.   

Yaratıcı drama sürecinin tamamlanması bir gruba, deneyimli bir lidere, mekana ve bir şeyler 
yaratılabilecek bir düşünceye doğrudan bağlıdır (Pollisini, 1994). Yaratıcı drama özellikleri, çok yönlü 
işlevselliği nedeniyle sınıf dışındaki amaçlara uygun her türlü ortamlarda özellikle yaşantılara dayalı 
öğrenmeyi gerçekleştirmede etkili bir yöntem ve disiplindir. Çocukların, ergenlerin ve gençlerin gerçek 
dünya ile kurgusal dünya arasında gidip gelmelerini olanaklı kılan yaratıcı drama, pek çok  öğrenme 
ortamında etkili olmaktadır. 

Grupla birlikte kurgusal gerçeklikler oluşturma sürecine kapılarını kapatan bir katılımcı ile yeni 
gerçeklikler oluşturulamaz,”-mış gibi yapma” süreçleri yaşanamaz, oyunsu özellikler drama yaşantılarına 
aktarılamaz. Katılımcı gerçek yaşamda devam eden rolünü, kimliğini, kendisinin ve grubun yaşantılarından 
yola çıkarak yansıtır, çeşitli canlandırmalarla yaşamda olası yeni yollara, ana ve ara sokaklara gider, 
yaşantıların çoğu drama anında kendiliğinden (spontan olarak) yaşanır. Lider, katılımcı, mekan üçgeninde bir 
içeriğe dayalı ve liderin gerek gördüğü durumlarda drama tekniklerinin işe vurulduğu süreçler, drama 
yaşantılarının kendisini oluşturur. Bu süreç bir yöntem olarak, bir disiplin ya da bir sanat eğitimi formu 
olarak aynı boyutta yaşanır. Aradaki fark izlenecek aşamalardaki esneklik ve drama süreçlerindeki aşamalara 
uyma zorunluluğunun bulunmayışıdır. Hornbrook’a göre  yaratıcı drama, eğitimi bir bütün halinde toplar, 
birleştirir, Bu açıdan yaratıcı drama eğitseldir ve gelişimseldir ve bir özgürlük aracıdır(1991; 18’den Akt. 
Adıgüzel, 1993). 

Yaratıcı drama çalışmalarının özünde birlikte üretme ve paylaşma isteği vardır. Bu istek katılımcıların 
ve izleyicilerin bir arada olacağı bir ortamda gerçekleştirilir. Bu durumda bir iletişimin oluşması olasıdır. 
İzleyiciler gerçek anlamda izleyici değildir. Öte yandan bu izleyiciler görmek ve işitmek isteyeceklerdir. İşte 
bu noktada katılımcılar, işitilmeyi, görülmeyi, kendilerini net bir şekilde anlamaları gerektiğini, kısaca, 
iletişim gerçeğini öğreneceklerdir. İletişim her yaratıcı drama çalışmasını izleyen tartışmada doğal olarak 
ortaya çıkacaktır (McCaslin, 1990: 28). 
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Yaratıcı dramada başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılar  iletişim kurma becerilerini kazanır ve 
geliştirir. Çocuklar bu etkinlik içinde düşünme, konuşma, dinleme, anlatma becerilerini de kazanırlar. Drama 
etkinlikleri sırasında katılımcılar iletişim aracılığı ile imgesel karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar, doğal 
içlerinden geldiği gibi ve hayal gücüne dayanarak konuşurlar. 

Tüm bu belirlemeler yaratıcı dramanın  doğal, yazılı bir metne bağımlı olmayan ancak yazın alanının 
hemen her türündeki metinlerden de yararlanabilen, seyirci için yapılmayıp sunuşsal olmayan dolayısıyla da  
sahnelenmesi gerekmeyen, deneyimli bir yaratıcı drama lideri tarafından yönlendirilme ile  katılımcıların 
yaşadıkları ve hayal ettikleri  pek çok  durumu doğaçlama ve rol oynama teknikleriyle canlandırdıkları, 
katılımcıların sürekli keşfettikleri, düşüncelerini  ve duygularını dramatik oyunlar aracılığıyla  ifade ettikleri 
bir ortam olduğunu gösterir. 

Dramatik olan insanın tüm eylemlerini içerir. Daha ayrıntılı bir tanımla insanın insanla giriştiği her 
türlü dolaysız, doğrudan ilişki, etki, tepki alışverişi, arada oluşan en az düzeyde bir etkileşim bile bir 
dramatik an ya da dramatik bir durumdur. Dramatik oyun ise çocukların keşfettikleri ve çevrelerindeki tüm 
karakterleri ve hareketleri taklit ettikleri özgür bir ortamda oynanan oyundur. Bu tür oyunlar bir grubu 
gerektirir, bireysel değildir, anlıktır, süresi kestirilemez, temel olarak öykünmeye dayanır. Bir anda başlar 
ve bitişi belli olmayan, rollerin var olduğu senaryo ve metnin olmadığı doğaçlama ve rol oynama 
tekniklerinin kullanıldığı, gelişimini gündelik yaşantılardan alan bir süreçtir. Dramatik oyun, çocuklar 
arasında oluşan  iletişim ve etkileşim içerisinde  imgeleme dayalı oyun türlerini oluşturur. Çocukların 
oynadığı evcilik oyunları dramatik oyunların tipik örneğidir. Bu oyunlarda imgelemeye dayalı oyunlar 
daha yoğundur ve bu oyunlarda daha önceden hazırlanmış öyküler söz konusu değildir. Çocuklar çeşitli 
rolleri paylaşırlar, bir yetişkinin, liderin, öğretmenin herhangi müdahalesi olmadan bu rolleri istedikleri gibi 
oynayarak oyunu sürdürürler. Bu oyunlarda doğaçlama, rol oynama, kendiliğindenlik, konu, yaşantı gibi 
yaratıcı dramayı doğrudan ilgilendiren özellikler olmasına rağmen, canlandırmaların hemen hepsi bire bir 
taklide dayalı olması nedeniyle yaratıcı dramadan  ayırt edici bir özellik taşırlar.  

 Dramatik oyunlar bir tiyatro oyunu oluşturmak gibi bir amaç taşımaz ancak yaratıcı drama gibi  
tiyatronun pek çok öğelerini içerir. Buna göre dramatik oyun, bir an için varolur. Bir kaç dakika içinde sona 
erebilir ya da bir süre devam edebilir. Hatta çocuğun ilgisi kuvvetliyse tekrar edebilir. Bu tekrar bir prova 
niteliğinde değil, yapılan bir şeyin verdiği hazzı yeniden deneme isteğidir (McCaslin (1990:4’den akt.: 
Adıgüzel,1993).  

Pollisini (1994)’e göre dramatik oyun, yaratıcı dramaya geçişte önemli bir basamaktır. Ona göre birçok 
insan yaratıcı dramaya uyum sağlamada zorluk çekmez; çünkü zaten yaşamında bildiği, denediği, 
çocukluğunda geliştirdiği her şeyi dramatik oyunlarda yaşar. Dramatik oyunu bilen ve anlayan bir lider, 
dramatik oyunun nerede bittiğini ve yaratıcı dramanın nerede başladığını daha kolay ayrıştırabilir.  Bu 
yönüyle dramatik oyun, yaşamı daha iyi anlamak için onu canlandırmaktır. Bu tür oyunlarda çocuk bir rol 
üstlenir ve başka biriymiş gibi davranır. Bu süreç boyunca çocuk ilk elden ve ikinci elden yaşantıları farklı 
durumlarda insanı, eylemleri ve konuşmaları öykünerek (taklit ederek) başka bir insanla yaşar. Karakterin 
duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade edebilmek için sahne donatımında bulunan nesneleri kullanabilir. 

Çocuklar bu tür oyunlarda paylaşmayı, sosyalleşmeyi daha hızlı öğrenebilir, kendilerinin ifade 
biçimlerini oluşturabilir, geliştirebilirler. Çocuklar dramatik oyunlarda herhangi bir baskı yaşamaksızın 
çeşitli temalar çerçevesinde doğaçlama temeline dayanan ve belli gereksinimlere yanıt veren oyunları 
oynarlar. Bu oyunlar, birlikte yapılan etkinliklerinden yararlanarak bir çocuk için yaşamı zenginleştirmek, 
dengeleştirmek amacını da taşır. Çocuk dramatik oyun aracılığı ile kişisel duyarlılığını anlatma, bedenini, 
sesini, heyecanlarını ve hatta sosyal ilişkilerini disipline sokma olanağı kazanır. Dramatik oyunlar, 
çocukların kendilerini kolay ifade ettikleri doğal yollardan biridir. Bu oyunlar aracılığı ile çocukların 
yaşamlarına karmaşık gelen yetişkin dünyasını anlayabilmelerinde, insanlarla ilişki kurabilmelerinde ve 
çevrelerini tanıyıp uyum göstermelerinde katkı sağlayabilir, onları yaşama daha da iyi hazırlayabilir. 

Tiyatro pek çok sanat türü gibi sonuca odaklanır. Yaratıcı dramada sonuçtan çok süreç önemlidir. 
Canlandırma öncesi yapılan hazırlık ve grup üyeleri arasında geçen iletişim-etkileşim, yaratıcı drama süreci 
açısından çok önemlidir. Çünkü yaratıcı drama’da seyirci yoktur. Seyredenler drama sürecine katılanlardır. 
Yani drama’da çalışma grubu, sınıf, hem oyuncu, hem de seyircidir. Başka seyirciler için drama çalışması 
yapılmaz. Ancak drama süreci sonunda grup isterse ve bu tür bir yöne gidilirse seyirlik bir oyun da 
oluşturulabilir ki bu ürünler kapsamlı bir çalışmayla çocukların tiyatrosu örneğine dönüştürülebilir. 
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Sonuç 

Çocukların çocuklara yaptığı tiyatroda yaratıcı drama alanının kullanımı,  çocukların kendi ürettikleri 
oyunlara daha çok sahip çıkmalarını ve kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini sağlayabilecektir. Bu tür 
oyunlarda çocuklar, kendilerini güvende hissedecekler ve hata yapma duygusundan da uzaklaşacaklardır.  Bu 
nedenle çocuk tiyatronun hedefleri arasında daha önceden yazılmış metinler ya da çocuğun kendi 
yaşantılarından yola çıkarak ve sonuç odaklı çalışmalarla onların yaratıcılıklarını ve estetik gelişimlerini 
sağlama, eleştirel düşünme becerisi kazandırma, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, 
kendine güven duyma,  karar verme, dil ve iletişim becerilerini geliştirme, farklı olay ve durumlarla ilgili 
deneyim kazanma, bireylerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirme gibi durumlar yer alır bu 
hedeflerin büyük bir kısmı yaratıcı dramanın hedefleri ile de örtüşür. Bu nedenle yaratıcı drama; hem 
yetişkinlerin hem de çocukların yaptığı çocuk tiyatrosunda yararlanılabilecek önemli bir alandır. 

 

KAYNAKÇA 

Adıgüzel, H.Ö. (1993) Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi. Ankara Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi. 

Adıgüzel, H.Ö. (2006) “Yaratıcı Dram Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları” Yaratıcı Drama Dergisi, 
Ankara: Çağdaş Drama Derneği Yayınları, 1 (1), 17-31. 

Adıgüzel, H.Ö. (2006) Eğitimde Yaratıcı Drama (baskıda), Ankara: Natürel Yayınları. 

Kuyumcu, N. (2000) Çocuk Tiyatrosu, İstanbul: MitosBoyut Yayınları. 

Mc Caslin, N. (1990) Creative drama in the Classroom, by Longman. 

Nutku, Ö.(1998) Oyun, Çocuk, Tiyatro, İstanbul:Özgür Yayınları 

Polislini, J.K. (1994)  The Creative Drama Book; Three Aproaches, New orleans: Ansc orage pers 
perss. 

Schneider, W.(2005) Çocuklar İçin Tiyatro (Çev. A. Selen), İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları. 

 709



 



 
DRAMA YÖNTEMİYLE EDEBİYATI YENİDEN YAPILANDIRMA: 

Öneriler 
 
 
 

Sema ALEVCAN 
Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları Drama Öğretmeni 

 

1. Drama Nedir? 

Drama; sosyal farkındalığı, empatiyi, birey oluşumunu ve sanatsal bakış açışını destekleyen, 
katılımcıların ve liderin yönlendirilmesiyle düşsel, anında, “-mış gibi” oynanan ve kazanılan deneyimlerin 
kişisel çözüm ve seçeneklerin gerçek problemlere de uyarlanabildiği dinamik bir yapıdır. 

 ‘Sürecin ürün olduğu’ drama çalışmaları, öğrenme ve öğretme yöntemi, sosyalleşme etkinliği ya da bir 
sanat formu olarak kabul edilir. Herkesin yaratıcı olduğu temeline dayanan drama çalışmaları, tiyatro 
çalışmalarında, eğitim programlarında konu aktarımında, kişinin kendini tanımasında başka bir söylemle 
sosyal değişimlerin eğlenerek/oynayarak da olabileceğini de göstermesi anlamında, bir yöntemdir (Alevcan, 
2001). 

Drama çalışmaları, öğrenme deneyimine olanak veren yaratıcı süreçlerdir. Doğaçlama esaslıdır ve 
çocuğun bireyselliğinin - duyusal, ahlaki, duygusal, entelektüel ve fiziksel - oluşumundaki arayışı amaçlar. 

 Drama çocuğun gelişimine evrensel bir katkı sağlar. 

• Her çocuğa düşsel etkinlikler ve deneyimlerle yeni bilgilere ulaşma şansı verilir. 
• Her çocuğa ona uygun yollarla bilgiye ulaşma şansı verilir. 
• Çocuğun araştırması için ilgi ve merak yaratılır böylece çocuk dünyayı algılama ve yaşamına 

uyarlama becerisi elde eder. 
• Önceki bilgi ve deneyimleriyle yeni bilgileri anlamlandırır. 
• Farklı başlıklardan gelecek bilgilerin model ve birlik içinde görülmesine yardım eder. 
• Bilişsel ve etkisel düzlemde mesafeleri yakınlaştırır ya da yakınlıklar arasına mesafeler koyar, 

böylece yaşamı tanıması noktasında etkili bir sınav olurken, kendini güvende tutacak mesafeyi de öğrenir. 
• Zengin bir dil bilgisi deneyimi ve farklı dilleri deneyleme şansı verir. 
• Sanat formu olarak dramayı kullanmayı öğrenir. 
• Farklı kültürlerin deneyimlerini özümseme ve uzlaştırmada yardımcı olur. 
• Çağdaş ve bütüncül anlamda çocuğun düşsel, entelektüel, duygusal ve fiziksel gelişimini 

kolaylaştırır. 
• Sezgisel ve spontan etkinlikler yoluyla yaratıcılık, keşif, içgörü, icat ve problem çözme becerileri 

geliştirilir. 
• Dramatik kurgularla gereksinimi olacak yaşam deneyimlerini anlama ve uygulama şansı verilir. 
• Başkalarının duygularını, davranışlarını ve fikirlerini anlama, empati kurabilme olanağı sağlar 

(Alevcan, 2006). 
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Drama yöntemini özellikle tiyatro temelli çalışmalar bütününde değerlendiren bir okulun hedefleri söyle 
sıralanmıştır. 

• Temel sahne becerileriyle düşsel karakter, ortam ve ilişkiler yaratır, 

• Şiiri anımsar, oyunun bir parçası olur ve fanteziden gerçeği ayırır. 

• Temel tiyatro becerilerine sahip olur ve sahne gösterisi yapar; tiyatro terminolojisine giriş yapar ve 
uygun aksesuarı kullanır. 

• Özel günlerde tarihsel/gerçek figürlerle sahneleme yapar. 
• Dil becerisi ve diksiyon yapısı gelişir., 
• Diğerlerine saygı, tavır gelişir. 
• Oyunun baş, orta ve sonunu bularak tartışmalara katılır.,  
• Oyunu oynanan yazarı tanır. 
• Yaratıcı davranışlarla yeni yollar bulma kapasitesi ve rol oynamayla çatışmaları çözme kapasitesine 

sahip olur. 
• Karakterlerin duygu ve düşüncelerini tartışır. 
• Öykülerin çok farklı geçmişe sahip insanlar tarafından oluşturulduğunu anlar. 
• Grup içinde bağımsız olarak iş yapma, hedefe varma, takvime uyma, kuralları izleme, dinleme 

becerisi ve ahlaki değer gelişimi hedeflenir ( www.escombia.k12.fl.us). 
Edebiyat; çocuğun varolan bilişsel ve etkisel gereksinimlerini ortaya koyacak ve gelecekteki bireysel, 

sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimine de katkı sağlayacaktır. Sever, “çocuk edebiyatı ürünlerinin 
dayanması gereken temel ilkeler” arasında çocuğun yaşına, ilgi ve gereksinimlerine uygun olarak insan ve 
yaşam gerçekliğini anlamasına katkı sağlaması, kitabın hem sanat hem de düşünme eğitimini desteklemesi, 
yazar tarafından kurgulanan gerçekliğin okuma eylemi sonrasında çocuk tarafından kendi gerçekliğine 
dönüştürebilmesi gerekliliğini savunurken; kendisiyle ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, demokratik kültürü 
içselleştirmiş insanlar yetiştirmede çocuk edebiyatına önemli sorumluluklar düştüğünü de söyler. (Sever, 
2003) 

İşte bu noktada; dramanın hedeflerinde “drama” sözcüğü yerine “edebiyat” yazdığımızda ortaya çıkan 
tablo çok da şaşırtıcı değildir. Dramanın konusu yaşamdır tıpkı edebiyat gibi. İki sanat dalı arasındaki 
belirgin en önemli fark, edebiyat alıcısı olan çocuğun/kişinin okuma sonrası edindiği kazanımları bireysel 
olarak değerlendirmesi; grup etkinliği olan drama çalışmalarıyla ise gerek edebi okumalar sonucu elde ettiği 
kazanımları kullanabildiği gerekse de yeni edebi ürünler oluşturmada isteklilik yaratılması söz konusudur. 

2. Drama Tarihinde Edebiyat 
1924 yılında Amerika’da bir okulda dramayı eğitim programlarına alarak çalışmalarını sürdürmüş olan 

Winifred Ward, insanların özel ilgi alanları ve katıldıkları etkinlikler sayesinde bireysel olarak geliştiklerine; 
öğrenme için duyguların harekete geçmesi ve ayrıca insanın kendi öğrenme deneyimlerini, tasarlama, seçme, 
üstünde düşünme ve değerlendirme fırsatının verilmesi gerektiğine inandı. Ward, oyunun temel birimlerini, 
grubun kendi oyununu yaratabilmesi için birleştirdi. Bu oluşumla çocuklar kendileri ve dünyadaki rolleri 
hakkında bir şeyler öğrenebileceklerdi.  

Ward’un yöntemi edebi temellidir. Temel derslerde; çocuk edebiyatından seçilmiş, çocukların ilgisini 
çekerek onları teşvik edebilecek ve kendi eğlenceli oyunlarını doğaçlamalarına yardım edecek şiir ve öyküler 
önerir. Ward’un önerdiği ders planlarının çoğu dramatize edilebilecek şiir ve öykülerden oluşur. Öğrenim 
araçlarının dikkatle seçilmesi gerekliliğini vurgulayan Ward, böylece çocukların hem yüksek edebi 
değerlerle, hem de dramatik yapılanmayla karşılaşacaklarını vurgular. Hatta Ward (Stories to Dramatize- 
1952-1981) “Dramatize için Hikayeler” adlı, dramatik biçimleri yapılarında taşıyan öyküler ve şiirler 
antolojisi bile hazırlamıştır. Onun yolunda ilerleyen diğer liderler; Kase (1961), Fitzgerald (1962) ve Siks 
(1964) bu antolojiden yararlanmışlardır. 

Ward’u takip eden Amerikalı drama uzmanları edebi parçaları grubun imgelemini başlatmak için 
kullanma eğilimindedirler. Grup edebi parçaları yorumlayarak kendi biçimlerini yaratmada 
yüreklendirilmelidir. Klasik peri masalları, halk hikayeleri ve fabllar en bilinen edebi parça seçimleridir. Bu 
öykülerin pek çoğu açıkça tanımlanmış karakterlere sahip olmamalarına karşın dramatik hareket için bir yapı 
önerirler ve bu öyküler aracılığıyla yaratıcı düşünceye olanak sağlarlar. Bu öykülerin temaları evrenseldir. 
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Bazen grup öyküye yeni karakterler ya da yorumlar eklemek isteyecektir. Genellikle öyküler açık sonla 
bırakılır. Böyle olunca lider öykünün sonunu katılımcıların bulmaları için onları yüreklendirmiş olur. 
Yaratıcı düşünmeye olanak sağlayan yaşantılar, malzemeyle değil, lider ve katılımcıların yaratıcılığıyla 
sınırlıdır. (Oluşum) 

Winifred Ward’la başlayan edebi temelli oyun çıkarma hedefli çalışmalar yıllar içinde yerini imgelem 
oluşturma noktasında edebiyatı kullanma ya da varolan metni yorumlayarak ona yeni bir son yazabilme 
aşamasına kadar ilerlemiştir.  

Günümüzde 1992 yılından bu yana Oluşum Drama Enstitüsü, Drama ve Tiyatro Atölyesi drama yoluyla 
oyun sahneye koymada edebiyatı çıkış noktası ve sonuç olarak kullanmaktadır. Kolej Ayşeabla Okulları’nda 
da gerek ulusal bayramlarda gerekse yıl sonu gösterilerindeki sahne sunumlarında edebiyat (anı, şiir, hikaye, 
efsane) uyaran olarak kullanılmaktadır. 

3. Drama Uygulayıcıları Edebiyatı Nerede/Nasıl Kullanıyor? 

Klasik söylemle her metnin ya da her durumun giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Drama 
çalışmaları da bu üç ayaklı eksen üzerine yapılandırılır. Isınma, oynama ve değerlendirme. Öğrenmenin ön 
koşulu duyuları harekete geçirmedir. Drama çalışmaları; oyun için yapılan fiziksel, duygusal hazırlık 
aşamasından sonra seçilen hedefe ulaşmak için kurgulanan dramatik oluşumlar ve katılımcının süreci 
değerlendirmesiyle son bulur. Kimi zaman son yeni bir drama çalışması için başlangıçtır. Buradan hareketle; 
edebi ürün, doğaçlama temelli olan drama çalışmalarına başlamada, oynamada ya da çalışmayı 
değerlendirme aşamasında uyaran/ürün olarak kullanılmaktadır.  

Dramada bağlam, anlam oluşturmada eylemine yönelik kullanılan teknikler arasında, tamamlanmamış 
materyal (Bir nesne, bir kostüm parçası, gazete parçaları, mektup ya da bir hikâyenin girişi, dramanın 
geliştirilmesi için başlangıç noktası olarak verilir. Katılımcılar, bitmemiş malzemenin ima ettiği anlamları, 
olayları, temaları geliştirmek, irdelemek ve oyun kurgulamak amacıyla kendilerine verilen ipuçlarını ve 
kısmi bilgiyi kullanılar) ve günlük, mektuplar (Bunlar drama sürecinde yaşanan deneyimi aktarmak 
amacıyla, rol içinde ya da dışında yazılabilir; öğretmen tarafından yeni bir gerilime (soruna) kaynaklık etmek 
üzere oyuna katılabilir; kanıt olarak sunulabilir ya da yapılan işi gözden geçirme yöntemi olarak 
kullanılabilir.) yer alır. (MEB, 2006) 

Diğer bir deyişle, drama yönteminde edebiyatın kullanımı üç ana başlıkta ayrıntılandırılabilir: 

a) Çıkış noktası olarak edebiyatın kullanımı 

Tekerleme, bilmece, öykü, masal, efsane, şiir, mektup, günce, fabl, kitap adı. 

b) Drama sürecinde edebiyatın kullanımı  

Metnin anlatımı, analizi, oynanması. 

c) Sonuç/değerlendirme aşamasında edebiyatın oluşturulması 

Öykü/şiir/tiyatro metni/günce oluşturma, mektup yazma. 

4. Edebiyatın Yapılandırılmasında Dramanın Rolü 

Sever; “çocuk edebiyatı, çocuğun coşkusuna, heyecanına, düşüncelerine ve gülmece anlayışına dil ve 
çizginin anlatım gücüyle ulaşabilmeyi başarabildiği oranda, yazılı ve görsel bir uyaran olarak işlevini yerine 
getirebilir” der ve ekler, “çocuk edebiyatı ürünleri; sorgulayan, tartışan, bilime,  sanata saygı duyan, duygu 
ve düşünce boyutlarıyla dengeli, okuma kültürü edinmiş duyarlı bireylerin yetiştirilmesi süresince etkili bir 
uyaran olmalıdır” (Sever, 2003). 

Bu söylemden hareketle diyebiliriz ki oyun ve doğaçlamanın gücünü kullanan drama süreçleri çocuğun 
bitmeyen hayal gücüyle ve sanat dallarının (fotoğraf, resim, müzik, dans) iç içeliğini harmanlayarak çocuğun 
kendi ürettiği/resimlediği edebiyat ürünleri oluşturmasına olanak sağlayacak ortamlardır. 
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A-GİRİŞ 
Dram sözcüğünün, Yunanca'da, "bir şey yapmak" ya da "yapılan bir şey" anlamına geldiği 

belirtilmekte1, içinde barındırdığı çatışma ve mücadele2 özelliği vurgulanmaktadır. Günümüzde, dramın 
tanımı genişlemiştir. Dramın yapısı ile işlevi, içeriği ile biçimi arasındaki diyalektik ilişki, tarihsel olduğu 
kadar, dilbilimsel, yapısalcı ve göstergebilimsel kuramlar3 ve bakış açılarıyla yeniden açıklanmaya 
çalışılmaktadır. 

Çok uzun bir geçmişe sahip olması, hem temelde aynı kalıp hem de değişime uğrayarak bugüne 
gelmesi, günümüzde ise birçok alanda farklı ve etkili bir biçimde kullanılıyor olması, bizi, dram üzerinde 
yeniden düşünmeye, onu yeniden değerlendirmeye davet ediyor. Öte yandan, uzmanlaşmayla birlikte, dar 
alanlara sıkışan "uzman"ların bütünü gözden kaçırabilecegi tehlikesi de, bizi, dramı bir bütün olarak ele 
almaya, onu bütüncül olarak kavramaya zorluyor.  

Dramın özelliklerini irdeleyip ayrıştırdıktan sonra, harcında dramın kullanıldığı alanlara (özellikle 
çocuk tiyatrosu ve yaratıcı drama) yakından bakmak, birbirlerine yakın duran bu alanların sınırlarında 
dolaşarak onları belirginleştirmeye çalışmak, böylece söz konusu alanların birbirleriyle olan benzerliklerine, 
ayrımlarına yeniden bakmak bu bildirinin ana konusunu oluşturmaktadır.  

B-DRAM 
1) Dramın Uzun ve Etkili Geçmişi 
Neredeyse insanlığın varoluşuyla yaşdaş olan dram sanatının yazılı tarihi 2500 yılı bulmaktadır. Bu 

alanda elimizde bulunan en eski kuramsal kitap olarak kabul edilen Aristoteles'in Poetika'sında, insanın iki 
temel içtepisinden söz edilmktedir. Bunlardan biri insanın doğuştan taklit etmeye (mimesis) olağanüstü yetili 
olması, öteki de taklit ürünleri karşısında duydukları hoşlanma duygusudur.4 Johan Huizinga ise, oyunu 
kültürün temeline koymakta, Homo Sapiens (düşünür insan) ve Homo Faber (yapımcı insan) kavramlarının 
yanına Homo Ludens (oyuncu insan) kavramını koymakta ve insanı oyun oynamasıyla karakterize 
etmektedir. Huizinga, "eylemlerimizin içeriği derinlemesine bir çözümlemeye tabii tutulacak olursa, 
insanların bütün yapıp etmelerinin yalnızca oyundan ibaret olduğu sonucuna da varılabilir"5 diyerek oyunun 
önemini ve vazgeçilmezliğini vurgulamaktadır.  

                                                 
1  Özdemir Nutku, Gösterim Terimleri Sözlüğü, 1.B., Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983.(s.41)  
2  G.Wickham-O.Brereton, Dram Sanatı, Çev: Mete Ergin, Gani Yener, 1.B., Elif Yayınları, İstanbul, 1964. (s.23) 
3 Aziz Çalışlar, Tiyatro Kavramları Sözlüğü, 1.B., Boyut Yayınları, İstanbul, 1992. s.(52-53) 
4Aristoteles, Poetika, Çeviren İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi A.Ş. Yayınları, İstanbul, 1987. s.16. 
5Johan Huizinga, Homo Ludens, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995. (s. 14) 
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Dramın kaynağı, ritüller ve mitoslardır. Dram (Dromenon) simgesel eylemler anlamına gelen ritüellerle 
simgesel sözler anlamına gelen mitosların bileşimidir.6 Böylece, dram anlatısal eylemle anlatısal sözün 
çakışmasıyla oluşmuş ve evrilerek, yeni biçimler kazanarak bugüne gelmiştir. 

İnsanın "dram"la olan bu yakın ilişkisi, öncelikle dramın sanatsal bir etkinlik olarak geniş bir yelpazeye 
yayılmasını sağlamıştır. Dram önce dramatik dans ve ritüleller biçiminde kendine geniş bir yer edinmiş, 
ardından dönüşerek tiyatroda kimlik bulmuştur. On altıncı yüzyıla kadar, sanatsal olarak, sadece tiyatro 
biçimiyle etkili olan dram, daha sonra, sırasıyla, opera, bale, radyo oyunlaı, sinema filmleri, televizyon 
dramları biçiminde geniş bir alana yayılmaya başlamıştır.  

Dram, sanatsal bir geleneğe dönüşerek bugüne kadar gelmekle ve günümüzün sanatsal etkinlikleri 
içinde önemli bir yer tutmakla kalmamış, başka alanlarda da kullanılmıştır. Dramın sanatsal biçimi dışında 
başka alanlarda kullanımı da yeni değildir. Platon, "diyaloglar"ında, dram sanatının temel ögelerinden olan 
diyaloğu kullanmış, dramın bu özelliğinden yararlanmıştır. 

Hırıstıyanlığın ortaya çıkışıyla birlikte dram sanatının o dönemdeki temsilcisi olan tiyatro önce 
yasaklanmış, sonra dramın etkili bir yöntem olduğu keşfedilmiş, dinsel öykülerin dramatize edilerek, okuma 
yazma bilmeyen halka, dinin etkili olarak anlatılmasında kullanılmıştır. Tiyatro onu yasaklayan kilisenin 
içinden, bir anlamda yeniden doğmuştur. 

Öte yandan, 16.Yüzyıldan başlayarak, günlük hayat içinde, noel törenlerinde ve karnavallarda, dramatik 
özellikteki şakaların yapıldığını, oyunların oynandığını kaynaklardan öğreniyoruz. Dramın bu dönemde, 
latince öğrenmede ya da konuşma alıştırmalarıda da kullanıldığını biliyoruz. 7

Dram aynı zamanda, çeşitli törenlerde, gösterilerde başvurulan önemli bir araç olmuştur. Sovyet 
Devriminin başlangıç yıllarında, Meyerhold'un gerçekleştirdiği kitlesel katılımlı canlandırmalar ("Kışlık 
Saraya Hücum"da onbeşbin oyuncu görev almış ve yüzbin kişi seyretmişti)8, cumhuriyet tarihimizde, 19 
Mayıs ve 23 Nisan'da gerçekleştirilen bayram gösterilerindeki dramatik bölümler bunun önemli örnekleridir. 
Hitler'in halkı etkilemek için meydan gösterilerine önem vermesi, Mussolini'nin dram sanatının önemli bir 
dalı olan sinemaya ilgi göstermesi ve ona yatırım yapması yine dram sanatının etki gücünü gösterdiği gibi bu 
gücünden dolayı bir tehlikeye de dikkatimizi çekmektedir.  

Tiyatro dramın en uzun süreli ve en yaygın kullanım alanıdır. Öyle ki dram, neredeyse tiyatroyla 
özdeşleşmiştir. Bazen, dramın kullanıldığı öteki sanat biçimleri bile (sinema, opera, bale, kukla ve gölge 
oyunu) göz ardı edilmekte, o sanatların dramatik niteliği unutulmaktadır.  

Dramın, sanat biçimi olarak geniş bir yelpazede kendine yer bulması, anlatımdaki somutluğu, insanları 
kolay etkilemesi ve etkilerinin uzun sureli olması onun sadece bir sanat biçimi olarak kalmaması sonucunu 
doğurmuştur. Dramın sanat biçimi dışında, yöntem olarak yaratıcılıkta, sağıltımda (psikodrama) eğitimde ve 
öğretimde kullanılması sonucunu doğurmuştur. Dramın kullanıldığı bu alanlarda, dramın kullanılış 
yöntemleri giderek birer disiplin halini almış, bu ilgi dramı yaygınlaştırdığı gibi, dolaylı olarak dram sanatını 
da etkilemeye başlamıştır.  

Dramın kullanıldığı, dram sanatı, "yaratıcı drama", "eğitimde ve öğretimde drama" alanları arasındaki 
benzerlikleri, sınırları ve ayrımları tartışmak ve değerlendirmek için öncelikle dramın anatomisi (terim 
Martin Esslin'e aittir) üzerinde durmak, onu irdelemek gerekmektedir. 

Sıkça kullandığımız dram terimi, 18.Yüzyıl Fransasında ortaya çıkmış tragedya ile komedya arasında 
yer alabilecek nitelikte olan dram türü9 ile karıştırılmamılıdır. Burada dram, dramatik oyun anlamındadır. 
Dramın ne olduğunu anlamak içinse onun temel özellikleri ve bu özelliklerin birbirleriyle nasıl 
ilişkilendirildiğine bakmak gerekir.  

"Dram"ın temeli anlatıya dayandığından, her dram aynı zamanda bir anlatıdır. Aristoteles "tragedyanın 
temeli ve aynı zamanda ruhu öyküdür (mythos)"10 derken Brecht "her şey öyküye bağlıdır, öykü teatral 

                                                 
6Metin And, Oyun ve Bügü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1.B., İstanbul 1974. (s.44) 
7 Wolfgang Schneider, Çocuklar İçin Tiyatro, Çev: Ayşe Selen, 1.B. Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul, 2005, (s. 9-10-11.) 
8Ayşın Candan, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1.B., İstanbul, 2003. s.44 
9Sevda Şener, Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, 2.B., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1991. (s.123-124-125-126)  
10Aristoteles, Poetika, Çeviren İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi A.Ş. Yayınları, İstanbul, 1987. (s. 25)  
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gösterinin yüğeğidir"11 demekte, her iki kuramcı da tiyatroda olduğu gibi bütün öteki dramatik türlerde de 
anlatının önemini vurgulamaktadırlar. Bu nedenle dramın anatomisini analiz etmek için anlatıdan hareket 
etmek gerekir.  

Bir anlatının oluşması için o anlatı içinde yer kişi ya da kişilere, o kişilerin gerçekleştirdiği edim ya da 
olaylara, olayların içinde gerçekleştiği zamana ve uzama ihtiyaç var. Edim ya da olaylar en az iki olmak ve 
birbirleriyle ardıllık ya da mantık bağlantısı içinde olmak zorundadır. Öte yandan zaman da süreç boyutuyla 
anlatı içinde yer alır. Bir edim ya da olay “bir an” gerektirirken, anlatı için en az iki olay gerektiğine göre, 
zaman da süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca, bir anlatının, oluşabilmesi için, kişi, uzam, zaman ve 
olaylara ihtiyaç duymaktadır. 

ANLATI 

KİŞİ    

UZAM   

ZAMAN   

OLAYLAR   

Anlatı evreni, "yazınsal anlatı" ve "dramatik anlatı" alt başlıklarında incelenebilir. Anlatıların bu ayrımı 
yukarıda sayılan kişi, uzam, zaman ve olayların ele alınış ve kullanışlarıyla ilgilidir. Bu farklı kullanımlar 
onları farklı kullanmaktadır. 

Yazınsal anlatıda, kişiler, genellikle "o", "onlar", uzam "orası", zaman, "o zaman" biçiminde karşımıza 
çıkmakta, olaylarlar ise, sözel olarak (sözlü ya da yazılı) aktarılır. Yazınsal anlatı, bir anlatıcı aracılığıyla 
alıcıya aktarılır. Anlatıcı yanımızdayken, anlatıcı içinde yer alan kişi ya da kişiler başka bir uzamda, geçmiş 
bir zaman dilimi içinde bazı olayları gerçekleştirmişler ya da o olaylara maruz kalmışlardır. 

ANLATI  YAZINSAL ANLATI   

KİŞİ  O, ONLAR, BAŞKALARI  
UZAM  ORASI, BAŞKA BİR YER  
ZAMAN  O ZAMAN, GEÇMİŞ   
OLAYLAR SÖZEL AKTARMA   

Dramatik anlatıda (tiyatro, opera, bale, sinema vb.) ise, aynı öğeler başka bir biçimde ele alınıp 
kullanılırlar. Anlatıda yer alan kişiler, karşımıza sen-ben biçiminde (diyalog, çatışma, dayanışma, mücadele), 
uzam, "burası", zaman "şimdi", "şu an" olarak karşımıza çıkmakta, edimler ve olaylarsa gerçek olayların 
taklidi (mimesis) olarak karşımıza çıkmaktadır.12  Dramatik anlatıda, anlatıcı (oyun yazarı, yönetmen, 
kameraman vb) gizlenmiştir. Biz anlatıcıyı görmeyiz, onların aktardığı kişi, uzam, zaman ve olayların 
taklidini görürüz. 

ANLATI    DRAMATİK ANLATI   

(DRAM) 
KİŞİ    SEN-BEN      
UZAM    BURASI      
ZAMAN    ŞİMDİ, ŞU ANDA     
OLAYLAR   CANLANDIRMA     

2) Dramatizasyon 

                                                 
11 Bertolt Brecht, Tiyatro İçin Küçük Organon, çev: Ahmet Cemal, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 1993. (s.91) 
12Hasan Erkek, Oyun İçinde Anlatı, 1.B., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001. (s. 1-20) 
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Yazınsal anlatıdan dramatik anlatıya dönüştürmeye dramatizasyon diyoruz. Dramatizasyonla, öykü, 
roman, masal, fıkra gibi yazınsal anlatılar, dramatik anlatıya dönüştürülmektedir. Uyarlama olarak da 
nitelendirilen bu çalışmanın özü, yazınsal anlatıdaki kişi, uzam, zaman ve olayların kullanılış biçimlerinin 
dramatik anlatıdaki (dram sanatı) kullanılış biçimlerine dönüştürülmesidir. Böylece, "o", "onlar" biçimindeki 
kişiler, "sen-ben" (aynı zamanda siz-biz) biçimine dönüştürülmekte, "orası" (başka yer) olan uzam, taklit 
yoluyla, burası olarak yeniden yaratılmakta, geçmiş zaman kipleriyle (-di'li geçmiş, miş'li geçmiş, hikaye, 
rivayet,) geçmiş zaman içinde yer alan olaylar "şimdi", şu anda" oluyormuş haline getirilmekte aynı zamanda 
taklit yoluyla "bugün"de, "şu an"da yeniden yaratılmaktadır. Yazınsal anlatıda, sözcükler aracılığıyla (sözlü 
ya da yazılı) ve bir anlatıcı aracılığıyla aktarılmış olan olaylar, oyuncu (tiyatro, sinema) dansçı (bale), 
şarkıcı-oyuncu (opera), çizgiler (çizgi film), gölgeler ve kuklalar (gölge ve kukla tiyatrosu), oyuncu sesleri 
ve efektler (radyo dramları) aracılığıyla, canlandırma yoluyla, alıcıya (seyirci-dinleyici) aktarılmaktadır. 
Buna dramatik yapıtın sunulduğu aracın (tiyatro, radyo, televizyon, sinema vb.) başka anlatım araçları 
(kamera açıları, çekim ölçekleri, mizansenler, ışık, renk vb.) eşlik etmekte, bu öğeler anlatımı özgün ve etkili 
kılmada yardımcı olmaktadır.  

ANLATI YAZINSAL ANLATI    DRAMATİK ANLATI 

        (DRAM) 
KİŞİ  O, ONLAR, BAŞKALARI  SEN-BEN   
UZAM  ORASI, BAŞKA BİR YER  BURASI   
ZAMAN  O ZAMAN, GEÇMİŞ    ŞU ANDA   
OLAYLAR SÖZEL AKTARMA   CANLANDIRMA  

Ortada bir anlatı yoksa, dramatik bir anlatı oluşturulacaksa, yukarıda saydığımız öğelerin, (kişi, uzam, 
zaman ve olaylar) öncelikle oluşturulması gerekmektedir. Bu öğeler yazınsal anlatıda olduğu gibi kullanılırsa 
ortaya yazınsal anlatı, dramatik anlatıda olduğu gibi kullanılılırsa dramatik anlatı ortaya çıkmaktadır. 

C-ARAÇ VE YÖNTEM OLARAK DRAM 

İnsanların dramla olan bu yoğun ilişkisi ve bir sanat biçimi olarak dramın etkili olması, dramın başka 
alanlarda da kullanılması sonucunu doğurmuştur. Bunlardan bazıları, öğretimde drama, eğitimde 
drama;yaratcı drama, psikodrama ve tiyatro eğitiminde drama olarak sıralanabilir. Bu alanlarda dramın 
kullanılması birçok açıdan benzerlikler taşımaktadır.  

1) Öğretimde Drama 

Dramın gösterenlerinin somut olarak sunulması, böylece, benzerlik, ayrım ve çelişkilerin daha çarpıcı 
olarak ortaya konması, daha kolay alımlanması ve görsel belleğin daha güçlü olması eğitimcileri-öğreticileri, 
dramı öğretimde kullanmaya itmiştir.  

Mikropların nasıl vücuda girip hastalık yaptığından, dünyanın güneş sistemi içindeki yerine, atomun 
yapısından, suyun kaldırma kuvvetine kadar birçok dersteki bilgi, dramatize edilerek aktarılabilmekte, 
böylece daha kolay ve etkili bir biçimde öğretilmektedir.  

Bunun için yapılacak şeyin, önclikle, amaçlar doğrultusunda dramatik bir anlatı oluşturmak ve bu 
dramatik anlatının profesyonel oyuncular tarafından ya da öğrenciler tarafından canlandırılmasını 
sağlamaktır. Bunda da ihtiyaç duyulan şey, kişileştirme yoluna gitmek (nesneleri ve hayvanlara kişilik 
vermek), o kişileri sen-ben ilişkisi içinde bir etkileşimle canlandırmak, o kişilerin edimlerini ve 
gerçekleştirdikleri olayları yeniden oluşturmak, o olayları "şu anda", "şimdi" oluyormuş gibi ve "burada" (ya 
da biz oradaymışız gibi) olup bitiyormuş izlenimi, illüzyonu yaratmaktır.  

Yabancı dil ve Türkçe öğretimi gibi birçok alanda, dram teknikleri kullanılabilir. Biraz iddialı gibi 
görünse de dram bilgisi ve yetisi gelişmiş uzmanlar tarafından her şey dramatize edilebilir.  

Radyo ve televizyonlarda yer verilen çeşitli programların dramatik bölümleri, bu programların sadece 
daha etkili olmalarına katkıda bulunmakla kalmamakta, aynı zamanda daha zevkli izlenmesini de 
sağlanmaktadır.  
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Böylece, dram bir öğretim tekniği olarak da giderek vazgeçilmez yöntem olmaya başlamıştır. Bu 
yönetimin öğretimde etkin ve yaygın bir biçimde kullanılması, öğretimin, daha az enerji, daha az zaman 
kullanılarak, daha etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini, öğrenilen bilgilerinse daha uzun sure korunmasını 
ve kullanılmasını sağlayacaktır.  

2) Eğitimde Drama;Yaratıcı Drama 

Dramın eğitimde kullanılması ağırlıklı olarak, İngiltere, A.B.D. ve Almanya kaynaklıdır. Ülkemizde, 
eğitimde dramın kullanılmaya başlanmasında bu ülkelerdeki kullanımı yol gösterici olmuştur. İngiltere'de bu 
yönlü kullanıma "Eğitimde Drama" (Drama in Education), A.B.D.'deki kullanımına Yaratıcı Drama 
(Creative Drama) ve Almanya'daki kullanımına ise, Oyun ve Etkileşim (Spiel und İnteraktion) 
denmektedir.13 Türkçede, drama sözcüğü olmadığı halde, Yaratıcı Drama terimi giderek öne çıkmakta ve 
yerleşmektedir. "Yaratıcı Oyun" terimi anlam ve kapsam açısından daha uygun gibi görünmekle birlikte, 
kullanımında ve yaygınlaştırılmasında geç kalınmıştır. 

Dramın, yaratıcılıkta, kendini ve toplumu tanımada, içinde yaşadığı toplumla arasındaki ilişkiyi 
saptamada, birey olarak ait olduğu toplumla arasındaki dengeyi kurmada, ileşitişim kurma ve kurduğu 
iletişimi güçlendirmede, yaratıcılıkta, tutum, davranış edinmede ve onları değiştirmede, dramın 
kullanılmasına yaratıcı drama denir. "Bu çalışmalar, uzman bir yöneticinin yönlendirmesiyle çocuklarda 
yaratıcı imgelemin serbestçe ifade edilebilme olanaklarını ortaya çıkarır; çocuğun ruhsal gelişimine, kimlik 
kazanmasına katkıda bulunur."14

Yaratıcı Drama olarak adlandırılan bu disiplin ve yöntemle, bir grup içinde yer alan kişilerin, duygu, 
düşünce, tutum, davranış ve sorunları, dramatize edilerek irdelenir. Dram, bir yöntem olarak kullanılarak, 
duygu ve düşüncelerin daha iyi ifade edilmesi, tutum ve davranışların anlaşılması ya da değişikliğe 
uğratılması, sorunların saptanması ve yaratıcı çözümlerin aranıp bulunmasına katkıda bulunur. Çünkü 
"dramatik etkinlikler, insancıl düşünme, hissetme ve davranmayla birlikte insanın kendisini ve diğerlerini 
tanımasına yardımcı olur."15

"Drama lideri" öncülüğünde, grup üyelerinin yaşantılarından anlatılar (öyküler) saptanıp dramatize 
edilebildiği gibi, bazı nesne, durum ve sorunlar üzerine de yeni anlatılar kurulup onlar da dramatize 
edilebilmekte ya da bir yöntem olarak dramın kendisi, bu öykülerle birlikte sorunların ortaya konması, 
onların irdelenip anlaşılması ve çözüm yollarının aranıp bulunmasına bizzat katkıda bulunmaktadır. Böylce 
"çocukların sürekli rol değişimiyle kendi günlük yaşamlarından, okul yaşamından aile içi ilişkilerden vb. 
canlandırabilecekleri kesitler, kendilerini başkalarının yerine koyma yetilerini geliştirecek, böylece bir 
sorunu sadece kendi açılarından değil başkalarının açılarından da görüp değerlendirebilmelerini 
sağlayacaktır."16

3) Psikodrama 

“ ‘Psyche’ ve ‘drama’ sözcüklerinden oluşan psikodrama, kelime olarak, kişilerin iç dünyalarının 
eyleme (aksiyon) dönüşmesi anlamına gelir.”17

Oyunla tedavi yeni bir uygulama değildir. Eskiden, ebeveyenler ve yakın akrabalar bunu amatör bir 
biçimde yapıyorlardı. Çocuğun oyun yoluyla sorunlarını dışarı atması bir çeşit tedavi olarak 
değerlendirilmektedir.18

Bireylerin sorunları ruhsal açıdan hastalık düzeyinde ise, tanının konmasında ve tedavisinde de dramın 
kullanılması sözkonusu olabilmektedir. Böylece, drama psikodramanın alanı içine girmekte, psikoloji ya da 
psikiyatri alanlarında dramın etkili bir biçimde kullanılması sağlanabilmektdir. 

                                                 
13İnci San, Eğitsel Yaratıcı Drama, ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) TÜRKİYE MERKZİ Seminer 
Kitabı. (s.3) 
14Sevinç Sokullu, Çocuk Tiyatrosunda Dikkate Alınması Yararlı Bazı İlkeler, ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gnçlik Tiyatroları 
Birliği) Türkiye Merkezi Seminer Kitabı,  s. 3 
15Mübeccel Gönen, Çocuk ğitiminde Drama Yönteminin Kullanılması, Türkiye 1.Drama Liderleri Buluşması Kitabı, Fersa 
Matbaacılık, Ankara, 1999. s. 34. 
16Zehra İpşiroğlu, Eğitimde Yeni Arayışlar, Adam Yayınevi, 1.B., İstanbul, 1997. s.136 
17 Üstün Dökmen, Sosyometri ve Psikodrama, 2.B., Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995.(s.109) 
18Mücella Ormanlıoğlu, Niçin Oyun, 1.B., Göçebe Yayınları, İstanbul, 1997. (s.139) 
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Bazı ruhsal sağlık sorunlarına sahip olan grup üyesine, yaşadığı sorunları daha iyi anlamak ve 
değerlendirmek için, sorunlarının içinde yer aldığı öykü anlattırılmakta, ardından, canlandırma yoluyla o 
öykü yeniden yaratılmakta, yani geçmişte yaşanmış olan sorunlar bugüne taşınmakta, öykü içinde yer almış 
olan uzam ve zaman yeniden yaratılmakta, olaylarsa anlatan kişi ve kişinin içinde yer aldığı psikodrama 
grubu tarafından yeniden canlandırılmaktadır.  

Anlatan kişi, bazen asıl öyküde yer alan başka kişilerin rolünü oynamakta, kendi rölü ise başka bir grup 
üyesi tarafından yorumlanabilmektedir. Böylece, drama yoluyla, kişilerin, daha iyi empati kurmaları, 
duyguların daha açık bir biçimde dışavurulması sağlanmakta ve rahatsızlığın tespiti daha kolay 
yapılabilmektedir. Psikodrama teşhisin olduğu kadar tedavinin de bir parçası olabilmektedir. “Birtakım 
yaşantıların, psikodrama sahnesinde tekrarlanması, iyileştirici/tedavi edici işleve sahiptir.”19

Özellikle, yaratıcı drama ve psikodrama alanları yalnız biçimsel ve yöntemsel olarak değil, insan ve 
sorunları sözkonusu olduğundan içerik olarak da birbirine yakınmış gibi dururlar. Oysa, drama lideri ile 
psikolog ve psikiyatristlerin uzmanlıkları birbirlerinden çok farklıdır. Drama liderleri kendilerini aşan ve 
patalojik düzeyde olabilecek olan sorunları asıl uzmanlarına bırakma ve onlara yönlendirme sorumluluğu 
içinde olmalıdırlar.  

4) Tiyatro Eğitiminde Dram: 

Yaratıcı drama ya da eğitimde drama, aynı zamanda onu bir sanat biçimi olarak kullanan, tiyatro 
oyuncularının ya da oyuncu adaylarının da başvurduğu bir yöntemdir. Başka bir deyişle, yalnız hayata değil 
dram sanatına hazırlananlar da dramı bir yöntem olarak kullanmaktadırlar.  

Oyuncular ya da oyuncu adayları (oyunculuk okulu öğrencileri) az sayıdaki kişi, nesne ve durumu, belli 
birer uzam ve zaman yaratarak ilişkilendirmekte, doğaçlamalar yoluyla dramatik anlatılar oluşturmaktadırlar. 
Kendileri role girmekte (mış gibi yapmakta), bir uzam içinde (mış gibi) ve zaman dilimi içinde (mış gibi) 
geçen olayları canlandırmaktadırlar. Birer sanat yapıtı olmayan bu doğaçlamalar, oyunculuk eğitimine 
katkıda bulunmak için birer araç niteliğindedir. Böylece drama, onların hayal güçlerini harekete geçirmede, 
oyunculak potansiyellerini arttırmada ve onu harekete geçirmede, ustalık kazanmalarında bir eğitim yöntemi 
olarak katkıda bulunmaktadır.  

D- SANAT OLARAK DRAM: 

Birçok düşünür, genelde sanatın, özelde tiyatronun oyundan çıktığı üzerine düşünce üretmişlerdir.20 

Dram, doğuşundaki ritüel ve mitoslar üzerine kurulu olan içeriksel özelliklerini zaman içinde yitirerek, 
sosyal, felsefi ve psikolojik konuların ağırlıkta olduğu dünyasal özellikler kazanmıştır. Böylece dram, dinsel 
özelliklerinden arınıp sanatsal özelliklere bürünmüştür. Dram bununla da kalmamış, tarih içinde araçlarını da 
çeşitlendirerek, geniş bir alanda etkin olmuştur.  

Günümüzde, sanatsal bir biçim olarak dram, tiyatro, opera, bale, kurmaca sinema, çizgi film, kukla ve 
gölge oyunu, dramatik dans, dramatik radyo oyunları, skeçler, dramatik videoklipler, dramatik reklamlar,.. 
gibi geniş bir yelpazede etkindir. Bu makalede, konumuz olan çocuk tiyatrosu üzerinde durulacaktır.  

1) Çocuk Tiyatrosu:  

Çocukların alımlama özellikleri göz önüne alınarak, uzman sanatçılar tarafından, onlar için 
oluşturulmuş olan, sanatlaşmış drama çocuk tiyatrosu denir. "Çocuk Tiyatrosu tanımı, çocuk seyirciye en 
yüksek standartlı tiyatro yaşantısı sunmayı amaç edinen ve uzmanlarca yürütülen tiyatro etkinliğine işaret 
eder."21

Çocuk Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği'ne (ASSITEJ) göre, profesyonellerin 
(yazar, oyuncu, yönetmen vb.) çocuk seyircileri için yaptıkları tiyatrodur. Dünya ASSITEJ'i başkanı 
Wolfgang Schneider'in tanımı da bunu pekiştirmektedir. Ona göre,"çocuklar için tiyatro dendiği zaman, dille 
                                                 
19 Üstün Dökmen, Sosyometri ve Psikodrama, 2.B., Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995.(s.110) 
20Özdemir Nutku, Oyun, Çocuk, Tiyatro, 1.B., Özgür Yayınları, İstanbul, 1998. (s.45-55) 
21Sevinç Sokullu, Çocuk Tiyatrosunda Dikkate Alınması Yararlı Bazı İlkeler, ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gnçlik Tiyatroları 
Birliği) Türkiye Merkezi Seminer Kitabı, s. 2 

 720 



ve jestle, kostümlerle ve maskelerle, dekorlarla ve aksesuarlarla birlikte tiyatro türünün araçlarını kullanan ve 
yaklaşık 14 yaşına kadar seyirciye seslenen sahne gösterimleri anlaşılmalıdır."22 Çocuk tiyatrosu, tıpkı çocuk 
dinleyiciler için profesyonel besteciler tarafından bestelenmiş müzikler gibi sanattır.  

E- ÇOCUK TİYATROSU VE YARATICI DRAMIN AYRIMLARI 

Birbirine yakın olmalarından dolayı özellike Çocuk Tiyatrosu ve Yaratıcı Drama alanlarını yan yana 
koyarak onlara yakından bakmak, her iki alanın sınırlarını çizmenin yanı sıra, o alanları daha iyi tanımamızı 
da sağlayacaktır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, dramın kullanıldığı disiplinler arasında pek çok benzerlikleri vardır. Ama 
bununla birlikte benzemeyen, onları ayrı kılan pek çok öğe de içerirler.  

Bu ayrımları, hem tablo üzerinden hem de açıklamalı olarak ele  alıp irdelemekte yarar var:  

ÇOCUK TİYATROSU YARATICI DRAMA 

1-DRAM: SANAT *DRAM: YÖNTEM  

2-AMAÇ: SANAT *AMAÇ: EĞİTİM VB 

3-ESTETİK *ETKİLİLİK-YARAR 

4-BÜTÜNLÜKLÜ *ARANMAZ 

5-ESTETİK UZAKLIK *HAYATLA İÇİ ÇE 

6-UZMANLAR YAPAR *HERKES YAPABİLİR 

7-TASARLAMA-PROVA *O ANDA YARATMA 

8-YÖNETMEN *LİDER 

9-SEYİRCİ İÇİN *KENDİLERİ İÇİN 

10-TEKRARLANABİLİR *BİR KERELİKTİR 

11-ÖZGÜNLÜKLÜK-BİRİCİKLİK *İŞLEVSELLİK 

12-KONULAR FELSEFİ *SOSYO-PSİKOLOJİK 

13-SONUÇ ÖNEMLİ *SÜREÇ ÖNEMLİ 

14-DEĞERLENDİRME İÇİNDE *SONUNDA 

Her şeyden once her ikisi de dramı kullanmaktadırlar ama dramı farklı işlevler için kullanırlar. 

1-Çocuk Tiyatrosu, dramı sanat olarak kullanır.  

*Yaratıcı Drama ise dramı yöntem olarak kullanarak çocuk tiyatrosundan ayrılır.  

Her iki alan amaçları bakımından da birbirinden ayrılır. 

2-Çocuk Tiyatrosunda amaç sanat yapmaktır.  

*Yaratıcı Dramada amaç, eğitim, öğretim, iletişim, sosyalleşme, "birlikte iş çıkarma, paylaşma"23 vb.dir. 

3- Çocuk tiyatrosunda, dram sanatsal bir öz ve biçim kazanmıştır. Her sanat yapıtında aranan sanatsal 
özellikler aranır, değerlendirmede sanatsal ölçütler kullanılır. Bütün sanat yapıtları gibi, çocuk tiyatrosu 

                                                 
22Wolfgang Schneider, Çocuklar İçin Tiyatro, Çev: Ayşe Selen, MitosBoyut Yayınları, 1.B., İstanbul, 2005. (s. 66) 
23İnci San, Tiyatroya Rağmen Yaratıcı Drama, Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ankara, 2006 (s.7).  
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yapıtının da, teknik olarak kusursuz, estetik olarak etkileyici ve anlam açısından çağdaş ve yenilikçi olması 
beklenir. İster bir metne dayansın ister dayanmasın, perdenin açılışı ile kapanışı arasında yer alan oyunun 
yetkin ve çocuk seyirciler üzerinde ise amaçlanan etkileri gerçekleştirmesi istenir. Bunun için de güçlü bir 
teknik donanımla (ışık, ses, dekor, kostüm, aksesuar vb), profesyonel oyuncularla ve yetkin bir sahneye 
koyuşla sahnelenmesi gerekir. Estetik çok önemlidir.  

*Yaratıcı dramada ise, dram bir yöntem olarak kullanılır. Bu nedenle, yaratıcı dramanın teknik olarak 
kusursuz olması ve estetik olarak etkileyici olmasından çok, belirlenen amaç doğrultusunda işlevsel olması 
önemlidir. Yaratıcı dramada, uzamın yaratılmasına katkıda bulunan dekor parçaları ya da aksesuarların 
teknik olarak yeterli olması önemli değildir.  

4-Çocuk tiyatrosunda estetik bir bütünlük, tamamlanmışlık, tutarlılık aranır. Her şey amaçlı olarak 
seçilmiş, birbiriyle ilişkilendirilmiş, içmantığı olan, anlamlı bir bütünlük oluşturulmuştur.  

*Yaratıcı Dramada ise, estetik bütünlük önemli ve gerekli değildir. Doğaçlama yoluyla 
gerçekleştirildiğinden, canlandırma, estetik bir bütünlükten yoksun ve çapaklı olabilir. Asal olan, 
canlandırmanın işlevsel olmasıdır.  

5-Çocuk Tiyatrosu, hayatı taklit eden dram üzerine kurulmuş olsa da, hayattan kopmuş, 
bağımsızlaşmıştır. Görsel-işitsel bir metin halini almıştır. Başı-sonu vardır ve bu vurgulanır (perde açılır, 
oyunun başladığı belirtilir, sonunda selam verilir, oyuncular rollerinden çıkarlar vb). Kısacası, yapıtla hayat 
arasında estetik uzaklık vardır.  

*Yaratıcı dramada ise, dramla hayat arasındaki estetik uzaklık azalmıştır. Dramla hayat birbirine 
yaklaşmıştır. Hatta zaman zaman iç içe geçer. Çünkü “yaratıcı drama grup üyelerinin yaşantılarına dayalıdır. 
Drama ortamlarında bir katılımcı izlediği ya da içinde olduğu canlandırmalarda, kendi ya da başkasının 
yaşadığı bir sorundan yola çıkarak sorunu çözmeye doğru yönelir. Drama yaşantılarında bir katılımcı 
herhangi bir konuyu, tüm duyularını harekete geçirerek yani yaşayarak öğrenir."24 Örneğin, kendi 
geçmişinde yer alan bir olayı yeniden canlandıran bir grup üyesi, yaşadığı olumsuz bir deneyimi hatırlayıp 
ağlayabilir ve canlandırma bittiği halde gözyaşları dinmeyebilir ya da üzüntüsü gün boyu sürebilir. 

Her iki alanda etkinlik gösterenler, işi yapanlar da farklıdır.  

6-Çocuk Tiyatrosunu, tiyatro alanında ustalaşmış ve çocuk gelişimi alanında bilgilenmiş, derinleşmiş 
kişilerce yapılır, yapılmalıdır. "Yazarından başlayarak yönetmen, oyuncu ve diğer sahne üstü 
düzenleyicileriyle Çocuk Tiyatrosu, çocukları tanıyan, pedagojik yönden değerlendirebilecek kişilerden 
oluşan uzman bir ekip işidir."25 Hederf kitlesi ise çocuklardır.  

* Yaratıcı Drama ise, çocukların yanı sıra, yetişkinler için de yapılabilir. Yaşlılar, suçlular, alkol 
bağımlıları, zihinsel ve bedensel engelliler, reklamcılar, işadamları, yöneticiler vb. birçok farklı mesleki ve 
toplumsal grup bu etkinlik içinde yer alabilmektedirler.26 Yaratıcı drama çalışması yapan grup üyeleri 
profesyonel oyuncular değildir. Lider dışında kalan grup üyelerinin uzman olması gerekmemektedir. 

7- Çocuk Tiyatrosunda, bütün sanat yapıtlarında olduğu tasarım vardır. Metin yazılabilir, dramaturjisi 
yapılır, oyun prova edilir. Provaların amacı tekrarlarla yetkinleşmiş bir sonuca ulaşmaktır. Sonuçsa sanat 
yapıtı olacaktır. Bu dondurulmamış bir yapıt olsa da, sürprize çok az yer vardır.  

* Yaratıcı Dramada, tasarım çok genel bir çerçeve olabilir ancak. Canlandırmanın da provası yoktur. 
Yaratıcı dramadaki canlandırma sürecinde, onu yapanlar tarafından önceden neler olabileceği yaklaşık olarak 
bilinse de tam olarak kestirilemez. Sürprizler beklenir. Hatta bazen canlandırma yarıda kesilebilir bile.  

8- Çocuk Tiyatrosu, yetişkin tiyatrosunda olduğu gibi, bir yönetmene ihtiyaç duyar. Eskiden yazarın ve 
önceden yazılmış olan bir metnin egemenliğinde olan tiyatro, son yüzyılda yönetmenin egemenliğine 
girmiştir. Oyun içinde yer alan bütün öğeleri (söz, ışık, ses, oyunculuk, dekor, kostüm vb.) bir potada eriten, 

                                                 
24Ömer Adıgüzel, Yaşantılara Dayalı Öğrenme, Yaratıcı Drama ve Süreçsel Drama İlişkileri, Yaratıcı Drama Dergisi, Sayı 1, 
Ankara 2006. (s. 33)  
25Nihal Kuyumcu, Çocuk Tiyatrosu, 1.B., MitosBoyut Yayınları, İstanbul, 2000. (s.39) 
26İnci, San, Eğitsel Yaratıcı Drama, ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkzi Seminer Kitabı, 
s.11 

 722 



sahnede özgün ve kendine özgü bir dünya yaratan yönetmendir. Her şey yönetmenin yaratısına hizmet eder. 
Yönetmen sahnedeki bütün öğeleri, hatta oyuncuyu bile eğip bükerek, sahnede yaratmak istediği yapıtın 
hizmetine sokar. Bir sanatçı olarak yönetmenin bir çeşit diktatörlügünden bile söz edilebilir. Hatta yüzyılın 
başında yaşamış ve ilk tiyatro yönetmenlerinin yoluna açan, Edward Gordon Graig, oyuncuların zaaflarından 
dolayı yapıta zarar verebileceğini düşünerek oyuncudan vazgeçilmesini onun yerine bir çeşit kuklanın (üstün 
kukla) kullanılmasını önermiştir.27 Yönetmen, her şeyi kendince yorumlar, düzenler, bütünlüklü bir dünya 
haline getirir ve imzasını atar. Son söz ve karar sahibi olduğu için bunun sorumluluğunu da taşır.  

*Yaratıcı Dramada ise, canlandırmaya yön veren Drama Lideridir. Drama lideri çalışmanın yalnız 
canlandırma bölümlerine değil, öncesi ve sonrasına da yön verir. Ama Yaratıcı Dramadaki Drama Lideri, tek 
ve mutlak belirleyici değildir. Kuşkusuz grubun öteki üyelerine göre, eğitim ve dram konusunda daha bilgili, 
daha deneyimlidir. Ama buyurgan ve tek belirleyici değildir. Drama Lideri grubun kılavuzudur. Ama grubu 
çıkardığı yolculuklarda, grup da ona belli oranda yol aldırır. Yol birlikte alınır, birlikte yaşananlar birlikte 
paylaşılır. Yolculuktan herkes yararlanır. Drama Lideri, daha demokratik bir tutumla grup üyeleriyle iletişim 
kurar. Eşitler arasında birinci gibidir grup içinde. Öyle bir ortam ve atmosfer yaratır. Bilgi ve deneyimiyle, 
çalışmanın verimi açısından öncülük, kılavuzluk görevini üstlenmiştir.  

9- Çocuk Tiyatrosu, seyirci için yapılır. Yapıttaki her şey seyirciye gösterilmek için hazırlanır. 
Seyirciyle buluşunca gerçekleşir. Seyirci olmaksızın, sadece prova tiyatro değildir. Tiyatronun hazırlığıdır.  

*Yaratıcı Dramada ise seyirci yoktur. Grup üyeleri hem oyuncu hem seyircidirler. Amaç seyretmek 
değil, canlandırmak, paylaşmak ve değerlendirmektir.  

10- Çocuk Tiyatrosu, görsel-işitsel bir metin halini aldığından tekrarlanabilir. Aynı oyun farklı 
seyircilere oynanabilir. Seyircinin değişmesi oyunu etkilese de onu büyük oranda değişikliğe uğratmaz. 

*Oysa Yaratıcı Dramadaki canlandırma tekrarlanamaz. Bir seyirci grubuyla paylaşılması amacıyla 
sonuçlar kalıp olarak tekrarlansa bile, aynı duygular hissedilmez, aynı sonuçlara varılmaz. Yaratıcı drama bir 
kereliktir. Orada, o anda gerçekleştirilir. Grup değiştikçe, süreç de sonuç da değişir.  

11- Çocuk Tiyatrosunda, oyun bir sanat yapıtı olduğu için değerlendirmede, sanat yapıtlarına uygulanan 
"özgünlük", "biriciklik" açılarından değerlendirilir. Yapıt genel olarak şu başlıklar altında ele alınır. 
Üzerinde durulan çocuk oyunu, ne kadar özgündür? Bu özgünlük nasıl yaratılmıştır? Hangi öğeler, nasıl 
ilişkilendirilerek özgün bir dünya haline getirilmiştir? Hangi biçim ve biçem bu özgünlüğü yaratmıştır? 
Sözkonusu oyun, kendinden önce yaratılmış olan oyunların içinde yer almış olduğu çocuk tiyatrosu 
geleneğine sırtını ne kadar dayamaktadır? O gelenek içinde yer almış olan çocuk tiyatrosu yapıtlarından ne 
kadar ayrılmaktadır? O geleneğe yeni olarak ne katmıştır? 

*Yaratıcı Dramanın ölçütü ise özgünlük değil, etkililiktir. Yapılan çalışma, onu gerçekleştirenler 
üzerinde ne kadar etkili olmuştur, onlara ne katmıştır? Bu çalışma sırasında ya da sonucunda neyi 
farketmişlerdir? Yaratıcı Dramanın bir geleneği varsa da, bu canlandırmaların birbirlerine eklenerek 
oluşturdukları bir gelenek değildir. Olsa olsa yöntemlerin evriminin yarattığı bir gelenektir. (Uygulanan 
yöntem ya da yöntemler nasıl bir değişime uğramış, nasıl farklılaşmıştır.) Yaratıcı Drama çalışmaları, özgün 
ve biricik olmak zorunda değildir. Elbette gösteri olarak özgün olanlar da vardır; ama bu birincil amaç 
değildir. Özgünlükten çok yarar ilkesi belirleyici olmuştur. Bu yarar da seyircilerin ya da liderin elde ettiği 
bir yarar değil, grup üyelerinin çalışma sırasında ya da sonucunda ulaştıkları farkındalıklar ve duygusal ya da 
düşünsel düzeyde yaşadıkları değişimlerdir.  

12- Tiyatro, içinde yer aldığı tarih boyunca, ahlak, eğitim gibi çeşitli kurumlara hizmet etmişse de, 
çağdaş tiyatro daha felsefidir. Çağdaş değerler, olgular üzerinde durur. İnsan ve hayat hakkında seyircilerin 
ufkunu açar. Dünyalarını zenginleştirir. Yeni bakış açıları kazandırır. Daha çok duygu ve düşünce üretir. 
Dolaylı olarak bilgi de verir ama bu ikincil, üçüncül düzeydedir. Örneğin Brecht’in “Galile’nin Yaşamı” adlı 
oyununda amaç ne bir bilim insanının biyografisini dramatize etmektir ne de Dünyanın Güneş etrafında 
döndüğünü kanıtlamaktır. Oyunda, “bilim, bilim için mi olmalı yoksa insan için mi?” ikilemi tartışılır. 
Oyunun sonunda da yanıtlanmaz bu soru. Aynı şey çağdaş çocuk tiyatrosu için de geçerlidir. Çocuk 
tiyatrosunun ele aldığı konularla, eğitimin ele aldığı konular da farklılık kazanabilmektedir.  

                                                 
27Ayşın Candan, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1.B., İstanbul, 2003, s. 20-21. 
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*Yaratıcı Dramanın konuları daha çok eğitime ilişkin konulardır. Pedagoji, Psikoloji ve Sosyolojiye 
daha yakın durur. Konular kadar konuları ele alışıyla da çocuk tiyatrosundan ayrılır.  

13- Çocuk Tiyatrosu çalışmasında sonuç önemlidir. Herşey, hatta oyuncuların, tasarımcıların, yazarın 
özgürlüğü bile, yüksek kaliteli bir sonuç (sanat yapıtı) için feda edilebilir. Sonuca ulaşılan yolda neler 
yaşandığı seyirciler için önemli degildir. Seyirciler, perdenin açılışı ile kapanışı arasında seyrettikleri sonucu 
yani oyunu (temsili) değerlendirirler.  

*Yaratıcı Dramada ise, elde edilecek olan sonuç, sanatsal bir sonuç, bir yapıt değildir. O sonuca 
ulaşılırken alınan yol daha çok önem taşır. Asıl elde edilen sonuç da yaratıcı drama sürecinde hissedilenler, 
farkedilenler, sürecin grup üyelerine kattıklarıdır. Asal olan süreçtir.  

14- Çocuk Tiyatrosunun değerlendirmesi de oyuna dahildir. Herşey oyunun içine açık ya da örtük 
olarak kodlanmıştır. Seyircilerden bu kodları açımlaması, yorumlaması beklenir. Özel denemeler dışında, 
oyuncularla seyirciler bir araya gelip oyunu değerlendirmezler.  

*Yaratıcı Dramada ise, değerlendirme, drama liderinin kılavuzluğunda katılımcılar tarafından yapılır. 
Bu bölüm, tıpkı canlandırma sürecine yapılan hazırlıkta olduğu gibi dramatik değildir, eğitimseldir. Süreç 
boyunca yaşananlar, hissedilenler birlikte değerlendirilir. Bazı durum ve duyguların farkına varılır. Yaratıcı 
Dramada değerlendirme başlı başına bir aşamadır.  

F- ÇOCUK TİYATROSU İLE YARATICI DRAMANIN KESİŞME NOKTALARI 

Çocuk Tiyatrosu ve Yaratıcı Dramanın arasındaki büyük ayrımlara rağmen, bazı kesişme noktaları da 
bulunmaktadır. Bu kesişme noktaları, ortak olarak kullandıkları dramın yanında sayılabilecek başka önemli 
noktalardır. 

Tarihi boyunca, tiyatroya çeşitli işlevlerinin yanında eğitici işlevi de yüklenmiştir. Tiyatronun eğitimle 
birincil olarak sorumlu tutulduğu dönemler vardır. Brecht'in eğitici oyunlarının da bulunduğu, tiyatronun 
etkin bir eğitim aracı olarak da kullanılabileceği unutulmamalıdır.  

Her şeyden once, çocuk tiyatrosunun da, başka işlevlerinin yanında eğitici işlevi üzerinde de durulur. 
Tekin Özertem, bunu çocuk tiyatrosunun toplumsal değeri açısından önemli bulmakta "çocuk tiyatrosunun 
toplumsal değerini ortaya koyan en önemli katkılarından biri de çocuğun sanat ve kültür açısından eğitildiği 
bir kuruluş olmasıdır"28 demektedir. Ama çocuk tiyatrosundaki eğiticilik, doğrudan değil, dolaylı ve 
ikincildir.  

Öte yandan, Yaratıcı Drama çalışmalarına da sanatsal özellikler katılmaktadır. Yaratıcı Drama 
çalışmaları, sanata yaklaştıkça etki gücü de artmaktadır. Bir bakıma o da dramatik oyundur ve içinde yer alan 
herkes daha iyi oynamak ister. Öte yandan, seyircileri kendileri olan grup üyeleri de, amaç bu olmasa bile, 
yaptıklarının seyir niteliğinin yüksek olmasını arzu ederler. Ve böyle olduğunda yaptıklarından daha çok 
"estetik haz"29 alırlar. Yaratıcı Drama sonunda ortaya çıkan gösterim de bir seyirciyle paylaşılabilir. Bu da 
sanat yapıtı-alıcı ilişkisi doğurabilir.  

Yaratıcı Drama çalışmalarıyla, dramı, dram sanatını tanımış olanlar, tiyatrodan daha çok tat alırlar. 
Yaratıcı drama bu yönüyle daha nitelikli tiyatro seyircisinin yetişmesine yardımcı olur. Bu yönüyle tiyatro 
pedagogu işlevini de yerine getirir. Bu tersi için de doğrudur. Seyirci olarak da olsa, tiyatroyla yakın 
ilişkisisi olanlar yaratıcı drama çalışmalarında daha çok verim alırlar. Dramı hayatlarında yaratıcı bir araç 
olarak daha etkin bir biçimde kullanabilirler.  

Hem çocuk tiyatrosunun hem yaratıcı dramanın hedef kitlesi çocuklardır. Estetik tat kadar, hayata 
hazırlanmak, toplum içinde sağlıklı bir birey olmak da önemlidir. Çocuk tiyatrosu ve yaratıcı drama aynı 
çocukların farklı yönlerine seslenir. Ama bir bütünü birlikte oluştururlar. Üstelik de her iki disiplin de bunu 
dramı kullanarak yaparl. Öte yandan "okulların amacı öğrencilerin kafasını eğitmekse, tiyatronun amacı da o 
genclerin yüreğini eğitmektir."30

                                                 
28 Tekin Özertem, Türkiye'de Çocuk Tiyatrosu, 1.B., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1979. (s.17)  
29İnci San, Tiyatroya Rağmen Yaratıcı Drama, Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ankara, 2006. (s.7) 
30Özdemir Nutku, Dram Sanatı, 4.B., Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2001. (s.13.) 
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Bazen farklı konuları ele alarak, bazan da anyı konuları farklı bakış açılarıyla işleyerek hedef kitle olan 
çocuğu farklı yönlerden kuşatır, onu geliştirir, zenginleştirirler.  

Her iki alanı birbirine yaklaştıran yeni bir uğraş alanı da tiyatro pedagojisidir. Son yıllarda batıda, 
özellikle de Almanya’da gelişen tiyatro pedagojisi, tiyatroya olduğu kadar yaratıcı dramaya da katkıda 
bulunacak ve her iki alanı birbirine yaklaştıracak yeni bir alan gibi görünmektedir. Tiyatro pedagogları 
eğitimci değildirler; ama eğitimcilerle işbirliği yaparak tiyatro oyununun seyircisine yaygın ve etkili bir 
biçimde ulaşmasına yardımcı olurlar. Tiyatro pedagogları, çocuk seyircileri oyunu seyretmeye hazırladıkları 
gibi (tiyatroyu gezdirerek, yazarı tanıtarak, onlara önbilgiler vererek) oyunun sonunda yaptıkları çalışmalarla 
(açıklamalarla, oyun üzerine düzenledikleri söyleşilerle) oyunu değerlendirmektedirler. Bu yönleriyle, 
oyunun daha iyi alımlanmasına yardımcı oldukları gibi kaliteli seyircilerin yetişmesine de katkıda 
bulunmaktadırlar. Kuşkusuz, bu çalışmalarla, dramı, dramın başka bir kullanımı olan yaratıcı dramaya da 
sempati duymalarına dolaylı olarak yardımcı olacaklardır.  

Postmodern tiyatroda, hayatla sanat arasındaki estetik uzaklık kalkmaya, oyunla hayat yeniden içiçe 
geçmeye başlamıştır. “Action”, “performance” gibi türlerde, prova olmaksızın ve bir kerelik 
gerçekleştirilmektedirler. Bu gösterimlerin genel çerçevesi belli olmakla birlikte ortaya çıkacak olan "sanat 
olayı" sürprizlere açıktır.  

Ayrıca, Augusto Boal gibi kuramcı ve uygulamacıların "Forum Tiyatro", "İmge Tiyatrosu"31 
uygulamaları, yaratıcı drama ile büyük benzerlikler taşımaktadırlar. Seyirci aynı zamanda sahnedeki 
gösterimin bir parçası ve yaratıcısıdır. İzleyen-izlenen ilişkisi geleneksel tiyatrodakine göre hayli değişmiştir. 
Böylece, tiyatronun geleneksel çerçevesi genişlemeye başlamıştır. Bu değişimler tiyatronun da tanımını 
değiştirmeye adaydır. 

 

G- SONUÇ 

Dram kimsenin tekelinde olmadığı gibi, dar bakış açılarına da hapsedilmemeli ve farklı disiplinlere ait 
“uzman”ların önyargılarına kurban edilmemeledir. Dramı kullanan bir çok disiplin, onu farklı kullanım ve 
özellikleriyle daha iyi tanıyarak ondan daha çok yararlanabilirler. 

Öte yandan, küreselleşme yalnız sermayenin yayılmasına hizmet etmemeli, sanat, kültür, eğitim 
alanlarında da etkin olmalıdır. Fen dallarında, nano dünyaların keşfedildiği ve bu dünyadan yararlanabilmek 
için disiplinlerarası işbirliğinin zorunlu olduğu bir dönemde, sosyal dallarda dar bir alana sıkışmak, yarar 
yerine zarar getirecektir. 

Birçok alanda olduğu gibi dram alanında disiplinlerarası işbirliği sanata, eğitime ve insanlığa büyük 
yarar getirecektir. Dram, gerek sanat gerekse yöntem olarak yeniden gözden geçirilmeli, olanakları 
araştırılmalı, disiplinlerarası işbirilği ve etkin kullanımıyla insane, sanata ve eğitime daha çok katkıda 
bulunması sağlanmaldır. Böyle yapıldığında, çok daha olumlu ve yararlı sonuçlara ulaşılacağı açıktır. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
31Ebru Gökdağ, Bir Tiyatro Devrimcisi Augusto Boal, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2004. (s.81-82) 
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Çocuk oyunu yazarları, ya da çocuk tiyatrosu ile uğraşanlar hatta daha da genelleştirerek çocuklarla 

ilgili  herhangi bir alanda çalışan  insanlar, çocukları eğitmek, çocuklara birşeyler öğretmek konusunda 
kendilerini sorumlu hissederler. Bir ebeveyn, çocuğun yaşadığı en sıradan bir etkinliği dahi faydacı bir 
yaklaşımla ele alarak çocuğum bundan ne öğrendi, ne kazandı gibi soruların yanıtlarını arar. Çocuğun 
büyüme sürecinde özellikle ilk çocukluk yıllarında, bir an bile boş geçirmemesi gerekirmiş gibi kaygılar 
taşırlar. Örneğin, bir çocuk oyunu çıkışında çok tanık olmuşuzdur yanındaki yetişkinin, “Bu oyundan ne 
anladın? Bu oyun ne anlatıyor” gibi sorularla çocuğunu sınamasına ya da oyundaki kıssadan hisseyi tekrar 
açıklayarak üstüne vurgu yaptığına. Yetişkinler eğer oyunda açık bir ileti yoksa, beğenmezler. Çocuk, 
yetişkinlere göre oyundan çıkarken mutlaka hayatla ilgili bir ders almış olarak çıkmalıdır. Eğer şöyle 
davranırsa başına şunların geleceğini görmelidir ya da şunlar doğrudur şunlar yanlıştır. “Çocuk oyunu başka 
nasıl olabilir ki” gibi bir yerleşik kanı egemendir.  Geçtiğimiz yıllarda I.Uluslarası İstanbul Çocuk 1Tiyatrosu 
Festivali ve Eğitim Programı kapsamında Tiyatro… Tiyatro… dergisi tarafından “Çocuk Tiyatrosu” üzerine 
bir araştırma yaptırıldı. Ebeveynlere yöneltilen “Çocuk Tiyatrosu nasıl olmalı“ sorusunun yanıtları 
ülkemizdeki tipik çocuğa bakış biçimini, yani çocuğun sadece eğitilmesi gereken bir varlık olarak görüldüğü 
düşüncesini kanıtlıyordu. “Eğitici olmalı” diyenlerin oranı % 42 iken “Sanata teşvik etmeli” diyenler ise 
sadece %8’i oluşturuyordu. Eğlendirici olmalı % 24, düşündürücü olması gerektiğini düşünenlerin oranı ise 
% 18. Bunların dışında dine uygun olmalı ve ahlaklı olmalı diyenler de %1’i oluşturuyordu.   

Tiyatro her zaman bir okul olarak görülmüş, bazen katarsis amaçlanmış, bazen eleştirel bilinç 
kazanılması bazen de dış dünyadaki yaşanan zorluklarla baş edebilmek için dinamizm kazanılan bir araç 
olarak görülmüştür.   “tiyatro yolu ile eğitme, tiyatronun eğitici ve zevk verici olması eğlendirirken eğitmesi, 
öğretirken-eğlendirmesi, tiyatro sanatının başlangıcından beri tartışılmış, savunulmuş bir düşüncedir. 
Yazarlar, sahneye koyucular, oyunları hakkında yaptıkları açıklamalarda öncelikle seyirciye ne öğretmek 
istediklerini belirtirler tiyatronun etkili bir sanat dalı olduğu, insanın ve toplumun eğitiminde bu etkinlikten 
yararlanılması gerektiği düşüncesi çeşitli biçimlerde yinelenir durur. Yalnız öğretilmesi istenen gerçekler, 
eğitilmesi istenen görüşler dönemden döneme değişmektedir. Her dönemin tiyatrosu kendini besleyen 
kaynağın yeğlediği yönde bir eğitimi amaçlar. Klasik tiyatro, geleneklerin, inançların, ahlak değerlerinin 
doğrultusunda tutucu bir eğitime yöneliktir. Romantik tiyatro birey hakkını, özgür vicdanı savunur. Gerçekçi 
tiyatro örtülü çirkinlikleri bilimin ışığında incelemeye çalışır. Öncü tiyatrolar toplumun kabuk bağlamış 
yaralarını deşerler. Tiyatronun, sanatsal etkinliği yanında böyle bir görevi üstlenmesi saygıya değer yanıdır. 
Bu bağlam içinde çocuk tiyatrosunun eğiticiliği ve öğreticiliği de doğal sayılmalıdır.” 2 Ancak bu noktada 
Türkiye’de çocuk tiyatrosunda eğiticiliğin, öğreticiliğin –didaktizm- boyutları nedir ve ne şekilde 
kullanılmaktadır sorularının yanıtları önem kazanıyor.  Bu bildiri kapsamında bu soruların cevapları 
aranacaktır.  
                                                 
1 Bu anket Strateji MORİ Araştırma ve planlama Ltd.Şti tarafından 1998 yılında Türkiye genelinde 18 yaş ve üstü toplam 2037 
ebeveynle yapılmıştır. Her coğrafi bölgeden  seçilen bir il merkezi ile (Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, 
Samsun)  her ile ait iki kırsal  bölgede yapılmış. Araştırmanın üzerinden 8 yıl geçmesi bu düşüncelerin geçerliliği konusunda kuşku 
uyandırabilir; ancak oyun aralarında velilerle ve tiyatrocularla yapılan  yapılan kısa görüşmeler ve en önemlisi izlenen oyunlarda çok 
fazla bir şeyin değişmemesi bu sonuçların geçerliliğini koruduğunu bizlere gösteriyor.  
2 Şener,Sevda Prof.Dr. “Oyundan Düşünceye”, Gündoğan yayınları -1993- Ankara s.230 
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Ülkemizde çocuk ve çocuklukla ilgili kavramları, programları incelediğimizde genel olarak otoriter bir 
yapının hakim olduğunu görürüz. Çok basit olarak, çevremizde yetişkin çocuk ilişkilerini gözlemlediğimizde 
bu durum çok net bir şekilde karşımıza çıkar. Örneğin, tiyatroda çocuk sıkılınca ayağını öndeki koltuğa 
vurmaya başlar ve öndeki koltukta oturanlar rahatsız olur. Anne öndekilerin rahatsızlığını açıklamak yerine 
“yapma” demekle yetinir. Çocuk devam eder. Anne daha sert bir ses tonu ile yapma der. Çoğu kez bu durum 
çocuğun dikkati başka yöne kayıncaya kadar ya da yetişkinin çocuğun canını acıtıncaya kadar sürer. Oysa 
çocuğa yapılacak kısa bir açıklama tüm bunların önüne geçebilir. Böylece annenin uyarısının keyfi bir şey 
olmadığı, çocuktan toplum içinde bir birey olarak bazı şeylerin beklendiğini gösterecektir yapılacak 
açıklama.  

Okul ve sınıf düzeni de çocuğa söz hakkı vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Öğretmen tek otorite 
olarak kürsüde yerini alır, sınıf, öğrencilerin oturma düzeni sadece onun yüzünü onu görecek, onu dinleyecek 
şekilde düzenlenmiştir. Bir tarafın anlattığı diğer tarafın dinlediği bir düzen içinde çocuk kendi varlığının, 
kendi sesinin farkında değildir. Hatta bu durum tek tip önlük modelleriyle de desteklenerek çocuk bütünün 
bir parçası olarak, dinlemeye, kabul etmeye kurulan düzene koşulsuz uyum göstermeye hazır hale 
getirilmektedir.  Ancak dünya hızla değişiyor. Gelişen teknoloji, bilgisayar, internet ve her türlü medya 
teknolojisi yaşam biçimimizi, dünya görüşlerimizi etkiliyor.  On yıl önce doğru olarak kabul ettiğimiz bir 
düşünceyi bugün sorguluyoruz. Eğitim sistemimizde yeni arayışlara yöneldik. Öğretmen  merkezli eğitimden 
çocuğun merkezde yer aldığı eğitim anlayışına doğru çok yavaş da olsa bir geçiş dikkat çekmekte, bu 
doğrultuda yeniden programlar hazırlanıyor. Sınıflar, çocukların birbirini gördüğü bir düzenleme ile 
yerleştiriliyor. Herkesin eşit söz hakkının olduğu, kendini rahat ifade edebildiği, öğretmenin bir otorite değil 
de grubun bir parçası, bir yol göstericisi olarak kabul edildiği sınıf düzenine geçiliyor. Bu durum doğal 
olarak bazı anlayışları da etkilemektedir. Çocuğun kişi olarak var olduğunu hissetmesi kendi düşüncelerinin 
önemli olduğunu görmesi fark etmesi, bilgilere kendi yorumunu katması, sonuçları tartışması kabul etmesi 
ya da reddetmesi gibi seçeneklerinin olması çocuğun kendinin de bir birey olduğunu fark etmesi açısından 
önemlidir.  Deneyerek gözlemleyerek sonuca ulaşma, çok yönlü düşünebilme, sonuç üzerine karar 
verebilme, hazır bilgi alma yerine, bilgiye ulaşma yollarının gösterilerek çocuğun elde ettiği bilgiyi kendine 
ait hale getirmesine yardımcı olmak, daha demokratik ortamı da beraberinde getirecektir.  Ancak şöyle bir 
gerçeği göz ardı etmemeliyiz. Türkiye sadece İstanbul Ankara gibi büyük şehirlerden oluşmuyor ve tüm 
okullar da çevremizde bulunan özel okulların olanaklarına sahip değil. Bazı değişimler başlamış çok yavaş 
da olsa bazı anlayışları etkilemektedir.   

Bir toplumda yaşanan değişimler birleşik kaplar teorisinde olduğu gibi birbiri ile etkileşerek, birbirine 
paralel olarak gerçekleşir. Örneğin eğitim sisteminde sorunlar varsa sağlık sisteminde de bir takım sorunların 
yaşanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla genel çerçeve içinde çocuk tiyatromuzun da sorunsuz olması, olması 
gerektiği gibi olamaması bütünün içinde, bütünün koşullarıyla paralel bir durumdur. Otoriter, tepeden inmeci 
bir eğitim anlayışının hakim olduğu bir sistem içinde çocuk tiyatromuzda da benzeri bir durumla karşı 
karşıyayız. Bilgi kesin siyah/beyaz doğru/yanlış karşıtlıklarında veriliyor. Seyirciye seçme şansının 
verilmediği kuru bir didaktizm oyunlarımızda önemli bir  sorun olarak karşımıza çıkmakta. Tiyatro “görsel 
düşünmede çocuğa yardımcı olabilecek önemli bir araçtır. Gerçek ile kurmaca arasındaki gelgitleri bilinçli 
olarak yönlendirmeyi, duyularla düşünmeyi bütünleştirmeyi yani görsel düşünmeyi öğretir. Görsel düşünme 
yoluyla kavrama özümseme, çözümleme yetileri, düşgücü ve yaratıcılık geliştirilir. Tiyatroyla ilgilenen genç 
tiyatroda birbiriyle çatışan çeşitli davranış biçimlerini görebilir, sorunları değişik bakış açılarından 
algılamayı, sorgulamayı ve değerlendirmeyi öğrenebilir. Diğer seyircilerle birlikte oyun izleyen çocuk 
algılama, düşünme ve paylaşma duygularını yaşar, sosyalleşir. Görsel, eleştirel düşünme ve sosyalleşme 
yoluyla kişilik gelişmesine büyük katkısı olacaktır.  Böyle bir eğitimden geçen biri bağımsız düşünebilen 
hoşgörülü ve rahat bir insan olacak, her tür otoriter ve dogmatik düşünceye karşı çıkabilecektir.  ”3  Burada 
elbette ideal bir tiyatro ve tiyatro seyircisinden söz ediyoruz.  

“Türkiye’de Çocuk Tiyatrosu düşüncesi ilk kez Meşrutiyet döneminde çocukların tiyatro ile 
uğraşmaları, okullarda tiyatro çalışmaları yapılması biçiminde ortaya atılmıştır. Bu dönemden itibaren 
yazarlar çocuklar için “Mektebi Temsil”, “Küçükler için mektebi temsil” ve “ mektep temsilleri” adları 
altında oyunlar yazmaya ve çevirmeye başlamıştır. 1915 yılında yapılan en büyük atılım ise devrin milli 
eğitim bakanlığının tiyatroya eğitici ve öğretici niteliği nedeniyle ders olarak yer verilmesini benimsemiş 
olması ve bu konuda bir yönetmeliğin çıkarılmış olmasıdır. Ancak II.Meşrutiyet dönemindeki bu girişim 
                                                 
3 Çağdaş Eğitimde Sanat “Tiyatronun yapıcı gücü” Zehra İpşiroğlu Demet yayıncılık ÇYDD yayınları-9 s.75 
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1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle güncelliğini yitirmiş ve çalışmalar daha sonraki gelişmelerle 
bir türlü rayına oturtulamamıştır. Cumhuriyet döneminde çocuk eğitiminde tiyatronun öneminin 
anlaşılmasıyla “Çocuk Tiyatrosu “ tekrar gündeme gelmiş. Muhsin Ertuğrul’un Sovyetler Birliğinde yaptığı 
incelemelerden sonra  bu alanda çalışmalara başlanmıştır. Muhsin Ertuğrul Darülbedai dergisindeki 
yazısında devrimlerden sonra yetişkinlerin alışkanlıklarının değişmesinin zorluğundan söz ederek devrimleri 
benimseyecek yeni nesiller yetiştirmenin eskiyi değiştirmekten daha kolay olduğunu vurgular. Bu konuda 
tiyatronun önemine değinir. Geleceğin tiyatro seyircisinin çekirdekten yetiştirilmesi gibi bir amacın yanı sıra 
Atatürk devrimlerine sahip çıkacak benimseyecek ve onları sürdürecek bir neslin yetişmesinde tiyatronun 
etkisini anlatır. Türkiye’de ilk ödenekli çocuk tiyatrosu Muhsin Ertuğrul tarafından 1935-1936 döneminde 
şehir tiyatroları içinde faaliyete geçerek 1Ekim 1935 tarihinde M. Kemal Küçük ve H.Ferit’in yazdığı 
“Çocuklara ilk Tiyatro Dersi” adlı oyunla çocuklara perdelerini açar.”4  “İlk Tiyatro Dersi” gerçek bir ders 
gibidir. Oyun içinde oyun olarak hazırlanmış ve iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ilk kez tiyatro ile 
tanışan çocuklara tiyatro tanıtılmaktadır. Perdenin önüne gelen ve kendisini “Tiyatro Hocası” olarak tanıtan 
oyuncu ”elinizdeki gazeteleri okudunuz… şartlarımızı öğrendiniz elbette” diyerek başlar sözlerine. 
Seyircinin elindeki gazete Muhsin Ertuğrul’un kaleme aldığı, tiyatroda nasıl hareket edileceğine dair 
bilgilerin yer aldığı broşürdür. Daha sonra oyun yazarından başlayarak besteci, müzik aletleri, notalar, 
oyuncular, dans hocası, terzi, suflör ve ışıkçı gibi oyunun ortaya çıkma sürecinde görev almış tüm kişiler tek 
tek seyirciye tanıtılır ve Tiyatro Hocasının bir iki uyarısının ardından asıl oyuna geçilir. İkinci bölümde yer 
alan oyun içinde oyunun adı “Yabani”dir. Üç bölümden oluşan bu bölümde Osmanlı döneminde ıssız bir 
adaya yerleşen  ve içinde Aydın’ın da yer aldığı bir grup genç  tarafından bulunarak zorla şehre getirilen 
“Osman Fani”nin karşılaştığı yenilikler karşısındaki şaşkınlığını görürüz. Böylece seyircinin, devrimlere ve 
sonucunda gelen yeni yaşam biçimine dikkati çekilir. Yeni yaşam biçimi bazı kolaylıklar getirmiştir. Kadın 
erkek bir arada yaşamın her alanında vardır. Eğitim sistemi değişmiş, harf devrimi, kıyafet devrimi vb. bir 
çok alanlarda devrimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan yenilikler, çocuk seyirciye sahnenin olanakları 
kullanılarak devrimlerden önceki yaşantı ve sonrası gösterilmek yerine siyah beyaz karşıtlığında, tek taraflı 
bir bakış açısıyla verilmiştir. Oyuncular “Artık asri olduk bundan sonra böyle” diyerek oyun sürer gider.  
Oysa ki her iki dönem, yaşanan sıkıntılar sergilenip süreç yaşatılarak, çocuk seyircinin her iki dönemi de 
değerlendirerek karar vermesi sağlanabilirdi. Çocuğa bakış açımızdaki tepeden inmeci, çocuğa güvenmeyen, 
çocuğun anlamadığını düşünen bu tavır oyunun biçimine de yansımıştır. Hatta zaman zaman bu kaygıyla 
“Tiyatro Hocası” sahneye gelir, her şeyi en ince ayrıntısına kadar açıklayıp tembihlerde bulunur.  

 İlk Tiyatro dersi “ İBŞT’ çatısı altında çocuklar için sergilenen ilk çocuk oyunu idi ve sergilendiği 
yıllar, dönem ve o dönemdeki eğitim anlayışı düşünüldüğünde bu durumu çok da yadırgamamak gerekiyor. 
Tiyatro estetik sanatsal kaygıların ötesinde, çocuklara bir şeyler öğretmek amacıyla kurulmuş. Öyle ki, oyun 
arasında ya da oyun sırasında birden sahneye gelen kişiler diş fırçası diş macunu, mevsimler, defter kalem 
silgi birbiriyle hatta oyunla ilgili ilgisiz her şeyi anlatıyor nasıl kullanılacağını tarif ediyorlardı. Zaman 
zaman işi daha da ileriye götürerek oyunun başında sahneye gelen bir kişi çocuklara oyunu dikkatle 
izlemelerini daha sonra sorular soracaklarını söylüyorlardı. Yani oyunun sonunda sınav vardı.  

Günümüzde neler oluyor?  
Günümüzde çocuk oyunları doğallıkla nicelik olarak 70 yıl önceye göre artmış olmakla birlikte 

nicelikteki artışı,  nitelik olarak gösterememiştir. Çok az da olsa çocuğa süreç yaşatan, çocuğun karar 
vermesine izin veren oyunlar da yok değil. Ancak bu oyunları eleştirel bir gözle incelediğimizde yer yer 
didaktizme ve otoriter düşünce yapısının izlerine rastlamak mümkün.  

Örneğin bir özel tiyatroda5 sergilenen oyunda küçük kız annesinin babasının tembih etmesine karşın 
onları dinlememiş, onlar çarşıdayken evden uzaklaşmış çok merak ettiği danizaltı ülkesine gezmeye 
gitmiştir. Deniz altında balıklarla dostluk kurmuş oyunlar oynamış merak ettiği şeyleri görmüş incelemiş, 
tam eve dönme zamanı geldiğinde deniz cadısı orada kalmasını geri dönmemesini onunla arkadaşlık etmesini 
istemiştir. Küçük kız itiraz edince Deniz cadısı onu esir alıp bir kafese kapatır. Kız sonunda diğer balıkların 
yardımıyla cadının elinden kurtularak ve evine döner. Aynı durum gökyüzünde ve yer yüzünde de meydana 
gelir, her seferinde küçük kız birilerinin yardımıyla evine döner. Burada küçük kızın korkup bir daha evden 
uzaklaşmamak gibi bir karar almaması son derece olumlu bir yaklaşım. Burada çocuğa anlatılan –bir başka 
deyişle öğretilen - dünyada görmeğe değer çok şey var. Bunları görmemize hiçbir şey engel olmamalı. Bazen 

                                                 
4 Kuyumcu Nihal Dr. Çocuk Tiyatrosu” Mitos Boyut yayınları, tiyatro/kültür dizisi 34., İstanbul s. 24-25, 
5 Ayşe Lebriz “Masal gülleri “ 2005 Bursa Uluslararası çocuk tiyatroları festivali  
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istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz, önemli olan bu durumlardan nasıl kurtulabileceğimizi bilmemiz, 
öğrenmemiz ve kendi çabamızla, gücümüzle ve aklımızla eve geri dönebilmemiz. Süreç yaşatarak gösterilen 
böyle bir öğreticilik –didaktizm- kabul edilebilir. Kaldı ki oyunun tamamı bu konu üzerine kurulmamış. 
Oyunda dostluk, arkadaşlık, paylaşım, merak etme araştırma gibi konuların olumlanması da yer alıyor. 
Ancak yazarımızın bütün iyi niyetine karşın gözden kaçırdığı bir nokta var: küçük kız her defasında kafeste 
oturup ağlamış ve diğer canlıların yardımıyla kurtulup evine dönmüştür. Küçük kızın kendi çabası, kendi 
zekasıyla içinde bulunduğu durumdan kurtulması çocuk seyirci için daha cesaret verici olabilirdi.  

İBŞT’de geçtiğimiz yıl sahnelenen oyunda 6 prens çok yaramaz bir çocuktur. Çevreye sürekli zarar 
vermektedir. Bu tavrından vazgeçirmek için akıllı prensesin önerisiyle bir oyun hazırlanır. Gece odasına 
ağaçların bitkilerin kılığına girmiş olan sarayda yaşayanlar ondan ne kadar şikayetçi olduklarını söylerler ve 
böyle yapmaya devam ederse dünyanın ne hale geleceğini anlatırlar. Burada prens  -dolayısıyla seyirci 
çocuklar- “kabus” gibi korkutucu bir sahne ile yola getirilmek istenmiştir. Prens sabah uyandığında yaşadığı 
korku dolu anların etkisiyle bir daha çevresine zarar vermeyeceğine iyi bir çevreci olmaya  karar vermiştir.   

Bir başka oyunda7 çocuk evden çıkmak üzere hazırlık yapıyor. Ceketini giymeye çalışıyor, bir türlü 
beceremiyor. Kolun birini ters diğerini düz eğribüyrü uzun uğraşlardan sonra giymeyi başarıyor. 
Ayakkabısını ters giyiyor bağcıklarını bağlamayı beceremiyor.  Sonunda hazır olduğunu düşünerek çantasını 
alıyor kapıyı açıyor ama kapıyı açmasıyla içeri kaçıp kapatması bir oluyor. Çünkü dışarıda öyle bir gürültü 
öyle bir karmaşa ile dolu dünya var ki sesler karşısında dehşete düşüyor ve adım atmaya cesaret edemiyor. 
Evde biraz oyalanıyor tekrar giyinmeyi deniyor. Bu defa biraz daha muntazam kolunu yakasını düzgün 
giyiniyor. Ayakkabılarını bağlamayı beceremese de en azından düz giyebiliyor ama yine kapıyı açar açmaz 
içeri kaçması bir oluyor.  Üçüncü kez denediğinde artık ceketi ayakkabıları olması gerektiği gibidir ve kapıyı 
açar ve çıkar bekle beni dünya geliyorum edasıyla. Bu son seyirci çocuğu cesaretlendirebilir.  

Bu oyunda çocuk iki kez çıkmayı denemiş ama korkup kaçmıştır. Üçüncü de çıkmayı başarır. Bu arada 
bir süreç geçmiş, çocuk bazı şeyleri yapmayı becermiş büyümüştür. Gösterdiği çabalar ile paralel bir gelişme 
göstermiştir. Seyirci çocuğun bu süreci görmesi farkında olmadan dış dünya için yapması gereken hazırlıklar 
olduğunu anlaması açısından önemlidir.  

SONUÇ 

Yukarda verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi çocuk oyunlarında öğreticilik boyutlarının her türlü 
sanatsal ve estetik kaygının önüne geçmesi, otoriter bir biçimde sunulması bir problem olarak karşımıza 
çıkıyor. Bir şeyler öğretme kaygısı ve öğretme biçimi, öğretilen şeylerin içeriği çocuk tiyatromuzun yapısı 
ile birlikte çocuğa bakış şeklimizi de yansıtıyor. Örneğin, yazarlarımız modern eğitim anlayışı ile bir yandan 
çocuğu dış dünyaya açılma konusunda cesaretlendirirken diğer yandan oyunun akışı içinde yaşadığı 
sorunlarla kendi başına başa çıkmasına izin vermiyorlar. İçinde bulunduğu durumdan sadece başkalarının 
yardımı ile kurtulmasına izin vererek belki de henüz böyle bir bağımsızlığa hazır olunmadığı noktasında 
küçük ip uçları veriyorlar. 

Bir diğer sorun yazarlarımızın çocuğa tiyatronun görsel anlatım gücünün avantajlarından yararlanarak 
çocuklara seçenekler sunmak, süreçler yaşatmak yani; birçok durumu birden sergileyerek çocuğun karar 
vermesine, yorum yapmasına olanak vermek yerine, olayları ak kara karşıtlığında vererek çocukların 
karşısına tek doğru ile çıkmaları.  

Öğreticilik elbette olmalı, tiyatroya yapıldığı ilk günden beri böyle bir işlev yüklenmiştir. Konumuz 
bağlamında çocuk, tiyatroda yaşamla, kendisiyle, gittiği veya gidemediği dünyalarla ilgili en iyi deneyimleri 
salonda güvenli olarak oturduğu koltuğunda kazanma fırsatı elde eder.  Sonuç olarak yapılan incelemeler, 
bunun ölçütlerini, dönemin eğitim anlayışı, içinde yaşadığı toplumun çocuğa bakış biçimi ve kültürünün  
belirlediğini göstermektedir.   

                                                 
6 Çevreci prens İBŞT 2005-2006 tiyatro mevsimi yazan:Fikret Yayan 
7Bursa Uluslararası Çocuk Tiyatroları festivali Danimarka Corona la Balance tiyatrosu 
 “Tolo on his way”, peter Kirk 4 yaş + için 
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Bu çalışmanın amacı çocukların sanat eğitimlerinin bir parçası, aynı zamanda da edebi bir değeri olması 
beklenen çocuk oyunu metinlerinin, geleceğin her şeyi olacak çocuklara evrensel değerlerin yanında, kültürel 
değerlerimizi nasıl aşıladığını ortaya koymaktır. Bu nedenle 2005–2006 tiyatro sezonunda Ankara Devlet 
Tiyatrosunda ilk kez sahnelenen “Gölgenin Canı” ve “Masal Bahçesi” adlı çocuk oyunları, dramatik yapıları;  
temaları, olaylar dizisi, özdeşim öğesi olan karakterleri açısından incelenecektir. 

İnsan en olmaz hayallerini gerçekmiş gibi görebilmek için sanata adım adım yaklaşır. Hayatla yeni 
tanışan çocuğun ise sanatla olan ilk ilişkisi hiç kuşkusuz hayal kurma yeteneği kazanmasıdır. Bunun için 
doğduğu ilk günden itibaren annesinin ona söylediği ninniler, anlattığı masallar, okuduğu kitaplar, 
büyüdükçe arkadaşlarıyla beraber söylemekten zevk aldığı şarkılar, sayışmalar, bilmeceler çocuğun hayal 
evrenin genişlemesi için gereken yeteneği kazanmasının ilk adımlarıdır. Çocuk kazandığı bu yetiyle dünya 
üzerinde kapalı duran hiçbir kapı olmadığını keşfeder. Çünkü o diline ve hayallerine hükmedebilmektedir 
artık. Büyüdükçe deneyimlerini hayallerine katacaktır.  Deneyimleri çocuğa gerçek yaşamı, hayalleri ise 
gerçek olmayanla savaşmayı ve yeniden var edebilme inancını verecektir. Çünkü yaşam hayalsiz kaldığında, 
çocuğa yalnızca gereksinimlerini karşılayacağı, isteklerini elde edebileceği, kıvrımsız, derinliksiz, 
heyecansız formüller sunacaktır. Hayallerse her daim sanatı besleyecektir. Sanat hayalleri, hayaller 
duyguları, duygular sanatı besleyecektir. 

Herbert Read şöyle der: “Sanatın işlenmesi duyguların eğitilmesidir ve bizler sanatsal bir hava içinde 
yetiştirilmediğimiz takdirde, bomboş bir ruhsal yaşamın, karma karışık bir sezgiselliğin ve giderek anlamsız 
ve tatsız bir dünyanın şiddetine ve suçuna itiliriz. Yaratma isteminin olmadığı yerde ölüm içgüdüsü oluşur ve 
bu da sonsuz bir yıkıcılığa götürür bizleri”(Read,1960:134). Sanıyorum bu nokta çocuk tiyatrosunun, ne 
denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Çünkü tiyatro aslında, “yaşamın imgesi değil 
özüdür”(Egri,1996:173) Ayrıca sanatların en iç içe geçmişi olması nedeniyle, çocukta doğuştan var olan 
yeniden yaratış tutkusunu sonsuza kadar yaşatabilecek; her durumda yeşertebilecek ya da bir anda 
söndürebilecek denli büyük bir etkiye sahiptir. Bu büyük sorumluluğun taşınması, tiyatroyu oluşturan her 
elemanın: yazarın, yönetmenin, oyuncunun, koreografın, bestecinin, dekorcunun, ışıkçının içinde duyduğu 
sorumlulukla mümkündür. Bu nedenle tiyatro sanatı özelinde çocuk tiyatrosu “savrukluktan, gelişigüzellikten 
kaçınılarak, profesyonelce yapılmalıdır” (Cumhuriyetin 75. Yılında Çocuk Tiyatrosu: 194). Bu bilinçle 
hazırlanan oyun çocuğun imgelem gücünü geliştirmeli, sanatsal duyarlılığını arttırmalı, anlatım yeteneğini 
güçlendirmeli, yaratıcı gücünü ateşlemeli ve eleştirel düşünme yeteneği kazanmasını sağlamalıdır.  

Çocuğa tüm bu yetilerin kazandırılabilmesi için ilk basamak sağlam bir oyun metnidir. Bu da hiç 
kuşkusuz yazarın işidir. Çocuk Tiyatrosunda oyun yazarlarının istemeden düştüğü hataların başında çocuklar 
için oyun yazdıklarının fazlaca üstünde durmaları gelmektedir. Yani onlar çocuğu hem eğitmek, hem 
eğlendirmek isterken kurallar ve formüllerin içinde kaybolma riskiyle burun buruna gelirler. Birde bu 
kaygılara anlaşılamama korkusu eklendiğinde, yaratıcılık alanları iyice kısıtlanmış olur. Yaratıcılığın 
kısıtlandığı noktada ise verilmek istenen ileti tek başına kalacaktır. Bu da oyunu tek düzeliğe götürecek; 
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sonuçta estetik kaygıdan, anlamsal bütünlükten, derin karakterizasyondan uzak, içinde tipik kahramanların, 
yüzeysel çatışmaların olduğu basitleştirilmiş oyun metinleri çıkacaktır. Çocuğun kavrayışı ve alıcılığı öyle 
güçlüdür ki onun yargılama gücü, zihinsel fonksiyonları gelişmeden çok önce yaşamı, duyguları, heyecanları 
aracılığıyla kavrar. Bu nedenle çocuk için iletiyi, diyalogları, karakterleri, çatışmayı basitleştirmek büyük bir 
hatadır. 

Çocuğun dünyayı yetişkinler gibi algılamadığı da bir gerçektir. Etrafındaki dünya kişisel gelişimi için 
doğrudan bir model oluşturur. Bu model çocuğun üzerinde düşünebileceği, sonuçlar çıkarabileceği bir model 
olmalıdır. Egri şöyle der: “ Her insanın üç boyutu vardır; derinlik yükseklik, genişlik. İnsanın bunlardan 
başka üç boyutu daha vardır; fizyolojik sosyolojik, psikolojik. Bu üç boyutu dikkate almadan, insan varlığını 
tanıyamayız”. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki: tek boyutlu yaratılan oyun kişilerinin hiçbir 
inandırıcılığı olmayacaktır. Çocuk seyirci de onları yaşayan insanlar gibi her boyutuyla görmek ister. Bu 
noktada yazar; derinlikli, dürüst karakterler yaratabilirse ve oyunun gerektirdiği çeşitliliği sağlayabilirse işini 
yapmış çocuklara iyi bir model sunabilmiş demektir. Gazetelerde ya da dergilerde çıkan oyun eleştirilerini 
okuduğunuz zaman genellikle şu söylemlere rastlarız: Oyun ruhsuz, inandırıcılıktan yoksun ve sıkıcı; 
karakterler ise alışa gelmiş, sıradan ve klişe idi. İşte bunlar bir tek sorunun varlığını apaçık gösterir. Oyunun 
üç boyutlu karakterlerden yoksun olduğunu! Bu eleştiriler yalnızca yetişkin oyunları için değil Çocuk 
Oyunları içinde geçerlidir. Çünkü çocuk oyunlarının da özünde tek şey vardır çocuk oyunlarının da tiyatro 
olduğudur. 

Oyun yazarının toplumsal yapı içerisinde işlediği birçok konu; din, özgürlük, ahlak, cinsiyet, millet, 
hak, adalet vb. üzerinde dikkatle durulması ve derinlemesine düşünüp eleştirilerek çift yönlü işlenmesi 
gereken konulardır. Nutku’nun bu noktada işaret ettiği şu düşünce bu fikri özetler niteliktedir: “Sanat 
düşünceleri aktarmada bir araçtır. Eğer o araç doğru ve iyi bir biçimde aktarılamıyorsa etkisiz kalır. 
Dolayısıyla seyirciye iletilmesi gerekli olan şeyler, seyirci üzerinde istendiği kadar iz 
bırakamaz”(Nutku,1976:156). Oyunda işlenen bu evrensel değerler aynı zamanda diyalektik bir yaklaşımla 
seyirciye sunulmalıdır. Hegel şöyle der: “ Herhangi bir şey karşıtlık/ çelişki nedeniyle hareket eder, tepi ve 
devinim kazanır. Tüm devinim ve gelişim sürecinin özü budur” (Ak. Egri,1996:56). Özet ile oyundan 
seyirciye geçmesi hedeflenen her şey, birbirine karşıt, birbiriyle çelişen şekilde bir araya getirilmiş bir bütün 
olabilmelidir. Yani özünde hareketi barındırmalıdır. Bu olması gereken hareket karakter içinde önemli bir 
noktadır.  

Çocuk oyununda önemli bir nokta da dramatik olanda çatışmadır. “ Çatışma oyunun en hareketli 
yeridir. Ancak çatışmayı fiziksel çatışma olarak anlamak yanlıştır. Olaylar dizisini geliştiren herhangi bir 
maddi ya da ruhsal karşıtlık, engeller, geciktirmeler, tartışmalar çatışma kapsamına 
girer”(Nutku,1998:172). Çatışmanın türü ne olursa olsun “Kişi- Kişi çatışması, Kişi- Toplum çatışması, Kişi- 
Doğa Çatışması” (Sever,2003:120) seyircinin ilgisini, merakını ve heyecanını arttırıp derinleştirmelidir. 
Egri, Piyes Yazma Sanatı adlı eserinde şöyle der:  “Çatışmasız bir piyes ayakta duramaz, yıkılır, darmadağın 
olur. Eğer piyesiniz çatışmadan yoksunsa hiçbir kaçamak ya da şatafatlı bir diyalog seyircinin ilgisini diri 
tutmaya yetmeyecektir. Seyirci piyesinizin kötü bir piyes olduğuna kara verecektir. Nedir bu kararın 
gerekçesi? Sıkılmak!”(Egri,1996:186). Çocuk oyunlarında genelde gözlenen de bu değil midir? Çocuklar 
perde ilk açıldığındaki ilgilerini bir süre sonra kaybederler. Yetişkinlerin sıkılmak olarak nitelendirdikleri şey 
onlar için tiyatro salonun incelenmesi çalışmasına dönüşür.  Çocuk seyirci çatışmasız, boyutsuz karakterler 
sayesinde mimariye ve ışıklandırmaya merak sarmış oyundan tamamen kopmuştur. Çünkü tiyatro 
salonlarının süslemesi ve ışıklandırması oyundan daha hareketli ve renklidir. 

İncelenen Oyunlar ve Sonuçları 
Masal Bahçesi 
Şimdi yukarıda belirttiğimiz dramatik bir metnin olmazsa olmazları olan; ileti, çatışma ve karakter 

boyutlarını elimize bir mercek gibi alıp, 2005–2006 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosunda oynanmış iki 
çocuk oyunun üzerine tutacağız. Metinlerin incelenmesiyle ortaya koyacağımız sonuçlarla, geçtiğimiz 
sezonda Devlet Tiyatrosu’nun hedeflemiş olduğu politikanın izlerini süreceğiz.  

İlk oyunumuz Ali Taygun’un yazdığı Masal Bahçesi’dir. Masal bahçesi 1973 yılında kaleme alınmıştır. 
Oyun farklı illerde, birçok defa, ödenekli ve ödeneksiz tiyatrolarda sahnelenmiştir. Masal Bahçesi oyunu, 
birbirinden bağımsız iki ayrı masalın dramatize edilmesi üzerine kurgulanmıştır. Oyunun kendine özgü bir 
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öyküsü ve buna bağlı olarak bir iletisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte oyunda kullanılan masallar Türk 
Halk masallarından birebir alıntılardır. Bu oyunun incelenmesi aşamasında oyunun yazımındaki temel 
kaynak olan anlatının bir türü olan masalı inceleyerek başlamakta fayda vardır.  

Masal “genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza,  kuşaktan kuşağa, sürüp gelen, çoğunlukla insanların 
ya da tanrıların başından geçen olağan dışı olayların anlatan öykü” (Türkçe Sözlük,1983:811) olarak 
tanımlanmaktadır. Güleryüz, masalları; halk masalları, sanatsal (yaratı) masallar şeklinde ikiye ayırmıştır. 
Sanatsal masalları, halk masallarının aslına ya da benzerine uygun olarak oluşturulan masallar olarak 
tanımlar. Güleryüz aynı eserinde Eflatun Cem Güney’in Açıl Susam Masalını da sanatsal masallar arasında 
değerlendirir. 

Taygun’da Eflatun Cem Güney’in Congoloz Baba masallını ve halk masallarından olan Derviş masalını 
tiyatro sahnesine taşımıştır. Taygun “Masallar masal kitaplarında olduğu gibi alınmıştır. Halk ağzıdır. Hiç 
müdahale etmedim” (Taygun,1989:1) diyerek oyununda anlatıyı kullandığını ifade eder.  

Oyun içinde anlatıların kullanılmasının belli nedenleri vardır. Bu nedenlere bu noktada değinmek 
anlatının genel olarak kullanımını anlamakta ve oyundaki uygulamasını kavramakta yardımcı olacaktır.  
Oyun içinde anlatıların kullanılmasındaki ilk neden, yüzyıllardır masallardaki kahramanlarla halkın bir 
özdeşim içinde bulunmasıdır. “İnsanoğlu kendi yaşam gerçeğini, çözüm önerilerini, masal olaylarına ve 
masal kahramanlarına yükleyerek anlatmış ve yüzyıllar boyu bu yolla gelecek kuşakları uyarmaya, eğitmeye 
yaşamın zorluklarına karşı onları donanımlı kılmaya çalışmıştır. Çünkü masal kahramanlarının karşıtlıkları 
sorunları hemen hepsiyle, yaşamın gerçekleri arasında koşutluk kurulabilir ve o masallardan ait oldukları 
toplumun yaşam gerçeğine ulaşılabilir. Çünkü o toplumu eğiten öğelerden biri de masaldır” 
(Yavuz,1997:15). 

İkinci neden ise oyun içinde kullanılmış masalların seyircinin estetik yanını beslemesi ve ona zevk 
vermesidir. Üçüncü neden olarak masal anlatılarının seyircinin hayal gücünü harekete geçirecek denli güçlü 
olmasını verebiliriz. Çünkü genellikle masallarda doğaüstü yaratıklara ve olaylara çok sık yer verilir. Son 
olarak ve belki de masalların işlevlerinde en önemlisi de evrenselliği ve karakterisazyona etkisidir.“Masal, 
mitos ve dinsel anlatılar, oyunda konu edilen özel, karakteristik, kişi, durum ve olayların genelleştirilmesine 
ve tipiklik kazanmalarına da katkıda bulunur. Böylece seyircide seyrettikleri oyunda konu edilen kişi durum 
ve olayların yalnız o oyundaki kişilerin sorunu olmadığını, insanlığın genel sorunu olduğunu ya da tüm 
insanlığı ilgilendirdiği duygusu ve düşüncesini uyandıracaktır. Bu da oyunu daha etkili kılacaktır” (Erkek, 
2001:121).  

Anlatının çocuk oyunlarında kullanılmasının bir başka getirisi Hasan Güleryüz tarafından şöyle ifade 
edilmiştir: “Masallar yerinde zamanında ustaca kullanıldığında çocuğun duygu dünyalarını, düşsel evrenini 
beslemelerinde, sözcük dağarcıklarını geliştirmede ve sözcükleri zamanlara uygun olarak kullanmalarında 
etkili birer araç olabilirler”(Güleryüz, 2002:223). Ancak masalların bu etkiyi gösterebilmesi için, hele ki 
dramatik anlatımlarda, anlatının her türünün ( masal, öykü, fıkra, mitoslar, dinsel anlatılar, anılar, vb.) 
“Oyunun öyküsüyle kurduğu koşutluk, karşıtlık, benzerlik ilişkisiyle doğrudan ya da yaratılan çağrışımlarla 
dolaylı olarak oyunun eleştirisine katkıda bulunabilir olması gerekir” (Erkek, 2001:333). Fakat bu açıdan 
bakıldığında Taygun Masal Bahçesi’nde bir yanlışa düşmüş gibidir. Çünkü Taygun oyunun tümünü 
anlatılardan oluşturmuştur. Ayrıca seçilen masallara bakıldığında birbirleri arasında anlamsal bir bütünlük 
gözlenememiştir. Oyunda anlatılan ilk masal; camiden çıkarken dalgınlıkla altın parasını dervişe kaptırıp 
adaleti Kadı’da arayan adamı konu alır.  Masalın iletisine bakıldığında çocuklara hak ve adalet anlayışını 
verebilecekken, masalın finalinde Kadı’nın dilenciye bir altın, dervişe bir altın verip sorunu çözümlemesi 
olayın yalnızca tatlıya bağlanmasını sağlamış, adalet kavramı üzerine söylenecek söz bırakmamıştır. 

Diğer masala geçmeden önce, köprü görevi görmesi amacıyla, canlandırılan ana oğul sahnesine kısaca 
bir göz atalım. Bu sahnenin iletisi, Tiyatroya geç kalınmaması gerektiğidir. Bu geçişi olduğu gibi alıntılamak 
istedik çünkü hem dil kullanımına, hem de kısaca diyaloglara iletinin nasıl yüklendiğine iyi bir örnek 
oluşturmaktadır: 

ANA- Oğlum başlamışlar! Başlamışlar! 
OĞUL- Ben demedim mi sana evden erken çıkalım diye! Bak geç kaldık. Iıııııı (Sürekli ağlar) Ben gazoz 

içecektim. Iııııı.  
ANA- Yer göstericisi! Huuuuu, yer göstericisi! Ay nerede bu adam? 
OĞUL- Versene şu bileti. Ben bulurum. 
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ANA- Bulurmuş! Delinin zoruna bak. Ben bulamadım da o boyunla sen mi bulacaksın? 
OĞUL- Ana, sen hele ver o bileti... Yok, yok, o tarafa değil, anne! 
ANA- Bırak, bırak!.. Bak yırttın işte. 
OĞUL- Evet yırtıldı. Iıııııı! Ben mi yıttım? 
ANA-  Tabii sen yırttın. Çekiştirmeseydin yırtılmazdı. 
OĞUL- Iııııııııı. 
KADI- (Buraya kadar sahneden izlemişlerdir olanları) Hey hanım! Ne oluyor orada? (sahnedekilere) 

Bir kafamızı dinleyelim dedik, o da olamadı. Nereye gitsem birinin biriyle bir alıp veremediği var.  
ANA- Bak herkes bize bakıyor. (Oğul ağlar) Sus! ( Kadı’ya) Yerimizi bulamadık. 
KADI- Ne olacak canım, kavga etmeyin. Burada kavga olmaz. (seyirciye ) Olur mu çocuklar? 
HANIM- Neden olmasın hep beraber oynarız. 
… 
Cümlelerin yapısına ve diyaloglara bakıldığında bu geçiş için diğer masala bağlı ya da bir öncekiyle 

tutarlı bir konu belirlenememiş gibidir. Aksine bu sahne yalnızca iki masalı birbirine bağlamak ve oyuna iki 
oyuncuyu katabilmek için tasarlanmış izlenimi uyandırır. Oyunun dramatik kurgusuna hiçbir katkısı 
olmadığı çok açıktır.  

Bu geçişten sonra oyunun ikinci masalı oyuncular tarafından anlatılmaya ve canlandırılmaya başlanır. 
Bu masal Congoloz Dev’in Çiftçi’nin hayalini gerçekleştirmek için ona bir elma vermesiyle başlar. Elma 
sihirlidir. Dev “elmayı karına yedir ve o çok istediğiniz çocuğa kavuşun” der. Fakat çiftçi dayanamaz ve 
elmayı kendi yer. Bunun üzerine kendi hamile kalır ve bir eşek kafası doğurur. Eşek kafasının adını Haydar 
koyarlar. Haydar bu durumundan çok şikâyetçidir. Congoloz Dev’e yalvarır. Dev isteğini kabul eder, fakat 
bir koşulu vardır. Haydar’ı insan olarak yalnızca tek bir kişi görebilecektir. Haydar bunu kabul eder. Eski 
haline geri döner. Bir gün komşunun kızı Ceren’e âşık olur ve onunla evlenmek ister. Ceren’le evlenebilmesi 
için koşulan şartı yani konağa yine Dev’in sayesinde sahip olur. Ceren’le evlenir ve ilk kez kendini ona 
gösterir. Günün birinde komşulardan biri Haydar’ı insanken görür. Bu Dev’i çok kızdırır ve Haydar’ı kaçırır. 
Ceren onu bulmak için yollara düşer. Bu yolda Ceren’e Büyücü yardım edecektir. Sözün kısası, sonunda iki 
sevgili birbirlerine kavuşurlar. 

Congoloz Dev masalında Çiftçi’nin Congoloz Dev ‘in verdiği elmanın tümünü yemesi, bir erkeğin eşek 
kafası doğurması, eşek kafası Haydar’ın içine düştüğü durumlar, komşunun Haydar’ı insanken görmesi, 
Congoloz’un Haydar’ı kaçırması, Ceren’in Haydar’ı ararken başına gelen ilginç olaylar, hem komik hem de 
merak duygusunu sürekli canlı tutacak etkidedir. Acaba şimdi ne olacak? Yaşana bu merak beraberinde 
gerilimi de getirecektir. Congoloz Dev ve diğer oyun kişileri arasında var olan kişi- kişi çatışması oyun 
boyunca sürekliliğini korur. Bu çatışma Kirpi’nin Ceren’e yardım etmesi ile çözümlenir. Ve masal Ceren ve 
Haydar’ın birbirlerine kavuşmasıyla mutlu sona ulaşır. Masalın özünde barındırdığı bu olağan dışı olaylar 
zinciri, komediyle birleşince çocuk tiyatrosun için güzel bir malzeme oluşturur. Fakat masal; iletisi açısından 
irdelendiğinde, bu iyi kurulmuş gerilim ve komik unsurlar yazarın değil masalın başarısıdır. Ayrıca masalın 
iletisi tüm bu unsurları içine alıp harmanlayacak denli güçlü değildir. Masal ana iletiden çok, yan iletilerle 
desteklenmektedir. Bunlar,  insanların dış görünüşleriyle değerlendirilmememsi gerektiği,  aklını kullanarak 
her şeyin başarılabileceği, sevginin tüm zorlukların üstesinden gelebileceği gibi yan iletilerdir.  

Masal Bahçesi oyunun karakter incelemesini yaptığımızda karşımıza çıkan görüntü karakter boyutunda 
oyun kişisinin olmadığıdır. Şöyle ki: Oyunda (Derviş, Dükkâncı, Adam, Çoban, Çingene, Odacı, Kadı, 
Hanım, Ana, Oğul, Çiftçi, Çiftçi’nin Karısı, Congoloz Dev, Ceren, Haydar, Baba, Sazcı, Büzmüş, Süzmüş, 
Orman, Baykuş, Garip Kuş, Kedi,  Yılan, Hopil, Kopil, Büyücü, Ceren’in Babası, Hasan, Mehmet,  Ahmet, 
Kurbağa, Kirpi) görev alan tüm oyuncular bu otuz üç masal kahramanını küçük kostüm değişiklikleriyle 
canlandırırlar. Bu canlandırılan tiplerin tümü masal kişileridir. Bilindiği üzere masal kişileri genelde 
hükümdarlar, padişahlar, krallar, doğaüstü yaratıklar, devler ve ejderhalar vb. şeklinde sıralanabilir. Bu 
oyunda da bu masal kahramanlarına bolca rastlamak mümkündür. Güleryüz masal kişilerini şöyle tanıtır: 
“Masallarda iyi insanlar hep iyi, kötü insanlar hep kötüdür. Hükümdarların genelde hep üç kızı ya da üç oğlu 
olur. Masallarda doğaüstü yaratıkların erkek olanlarını cinler, kız olanlarını periler temsil eder. Tilki 
kurnazlığın, aslan gücün temsilcisidir. Bu değişmeyen kurallar,  tek bir çizgide ilerleyen oyun kişileri, 
dramatik anlatımı zayıflatan unsurların başında gelir. Çağdaş öyküde konu ve eylemden çok karakter tanıtma 
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önemlidir. Masalda ise, birinci derecede konu ve eylem önemlidir”(Güleryüz, 2002:224). Hal böyle olunca 
oyundaki karakterler tıpkı Güleryüz’ün tanımındaki gibi kalmış ve sonuç olarak karakter boyutunda oyun 
kişisinin bulunamamıştır. 

Oyunda anlatılan öykülerin kurgulanışı oyunun incelenmesinde bir başka aşamadır. Oyunumuzda 
öykünün kurgulanışına bakıldığında oyunun başından itibaren, gerek masallara geçişte gerekse masalların 
bitiminde, yazar tarafından oyunculara verilen giriş çıkış yönergelerinin hiçbir anlamsal değeri olmadığı 
görülmektedir.  Egri bu durumu: “Piyeste karakterler zorunlu bir nedene dayanmadan, boyuna sahneye girip 
çıkarlar. Girerler kendilerini tanıtırlar, sonra yazar yeni karakterleri tanıtmak istediği için, sahneden 
çıkarlar. Daha sonra, bir takım yapay nedenlerden tekrar girerler sahneye, duygularını, düşüncelerini, sayıp 
dökerler ve yeni bir grubun girmesine olanak vermek üzere tekrar çıkarlar” diyerek vurgular. 
(Egri,1996:144-150). Bu durum daha öncede belirttiğimiz gibi temelde verilmek istenen temanın iyi 
işlenmemesinden ve oyun kişilerinin boyutsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Bunun da bir çocuk oyunu için 
büyük bir problem olduğunu söylemek bu noktada doğru olacaktır. Bu nedenledir ki “Anlatıların”, mümkün 
olduğunca oyuna renk katacak, iletinin evrenini genişletecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Masal 
Bahçe’sinde olduğu gibi oyunun tümünü anlatı üzerine kurmak, çocuklara hoşça vakit geçirtmeyi 
hedeflemenin ötesine geçemeyecektir.  

Bu oyunun incelemesini oyunun yazarı Taygun’un sözleriyle tamamlayalım: “Masal bahçesi sadece 
estetik bir amaçla yazılmadı. Pedagojik bir amacı da vardır. Üç yedi yaş arasındaki çocukların 
sosyalizasyon sürecine katkıda bulunmayı istedim. Onlar ilk tiyatro deneyimlerinin edilgen seyirci/etkin 
oyuncu kalıbında gerçekleşmesin, oyundan tiyatroya, bebeklikten çocukluğa kendilerini rahatlıkla ifade 
edebilecekleri bir ortamda, özgürlüklerinde taviz vermeden geçmelerini hayal ettim”(Taygun,1989:1). 
Taygun’un bu samimi dilekleri çerçevesinde oyunun bir kez daha gözden geçirilmesi eksiklerinin 
tamamlanması daha nitelikli bir oyununun oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca Taygun’un bu 
incelemenin dışında kalan fakat metinde önemle üzerinde durduğu koral resitatif tekniği ve oyunun drama 
tekniklerinin yardımıyla dinlenmelik de başlamasın, ayrıca üzerinde durulabilecek konulardır. Bunu da 
burada belirtmekte yarar görmekteyiz.  

Gölgenin Canı 

İkinci oyunumuz Fikret Terzi’nin yazdığı Gölgenin Canı adlı oyun. Fikret Terzi çocuk tiyatrosu 
alanında ülkemizin en yetkin isimlerindendir. Yazar bu oyununda Çağdaş Tiyatroyla Geleneksel Halk 
Tiyatrosunun özelliklerini ustaca birleştirmiş ve çocuklar için sahneye taşımıştır.  

Oyun, Karagöz Ustası ve onun Çırağı Memiş’in girizgâhı ile başlar. Ardından oyunun başkahramanları 
Karagöz ve Hacivat perdede görünürler. Karagöz ustasının perdesinde gölge olarak yaşayan Karagöz ve 
Hacivat bir gün Hacivat’ın karısının bedduası üzerine canlanırlar. Karagöz ve Hacivat canlandıktan bir süre 
sonra karınları çok acıkır. Fakat yiyecek alacak paraları yoktur. Çalışıp para kazanmak isterler. Bu sırada 
mahallenin bekçisi Haso Hüso yanlarına gelir. Bekçinin amacı mahallenin düzenini sağlamak ve hırsız 
Binbirkılığı yakalamaktır. Oyunda sırasıyla Karagöz Usta’sını ve onun Çırağı Memiş’i, bekçi Haso Hüso’yu, 
hırsız Binbirkılığı ve Artist Ceylanı tanırız. Binbirkılık ve Bekçi arasında ki kovalamaca, Karagöz’le 
Hacivat’ın para kazanma çabaları, Artist Ceyla’nın da oyuna katılması daha sonra tüm ekip ile bir film 
çekmesi ve böylece herkesin hayallerinin gerçek olması ile tamamlanır. 

Geleneksel halk tiyatrosu denince ilk akla gelen hiç kuşkusuz Karagöz ve Hacivat’tır. Bunun ardından 
Ortaoyunu ve Meddah gelir. Fikret Terzi Gölgenin Canı’nda bu üç türün özelliklerini birbirini içine geçecek 
biçimde kullanmıştır.  Gerek oyun yapısında gerekse oyun kişilerinin özelliklerinde bu izleri görmek 
mümkündür. Şimdi bu benzerlikleri ortaya koymakla ve bu benzerliklerin oyuna ne kadar hizmet ettiğini 
incelemekle başlayalım. 

İlk olarak Oyunda Karagöz ve Hacivat’ın bir beddua üzerine canlanması mizanseni Selim Nüzhet’in 
Ortaoyunu için “Hayal oyununun, perdeden yere inerek üçüncü boyut kazanmasıdır”(Erkek,2001:19) 
şeklindeki tanımıyla birebir örtüşmektedir. Gölgenin kahramanları canlanarak bu oyunda birer Ortaoyunu 
oyuncusu olmuşlardır. Oyunda ortaoyunu kişilerine benzeyen sadece Karagöz ve Hacivat değildir; Pişekâr’ın 
düzeni koruyan tavrı; Bekçi Haso Hüso’da, Yahudi’nin kurnazlığı; Binbirkılık’da, Kavuklu’nun gerçekçiliği, 
saflığı ve yalınlığı; Memiş ve Ustasında, Zennelerin dolapçılığı da Artist Ceylan’da görülebilmektedir. 
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Tekerlek bu durumu şu şekilde dile getirmiştir: “Bu gestuslar o kişilerin içinde bulunduğu ekonomik- 
toplumsal- kültürel- etnik koşullarının oluşturduğu en belirgin özelliklerdir. Dolayısıyla karikatürize edilmiş, 
figür boyutunda bu tipler her zaman aynı biçimde ve kendilerinden beklendiği gibi davranırlar. Çünkü 
özellikle Karagöz ve Ortaoyununda amaç; karakterin başından geçen olaylar üzerinde ilgiyi yoğunlaştırmak 
değil, tipler ve onların ilişkileri aracılığıyla, görünürde bir mahallenin gerçeğini sergilemektir” (Tekerek, 
2001:30).  

Fakat Masal Bahçesi oyununda olduğu gibi Gölgenin Canı’nda da geleneksel yapının bir parçası olan 
tüm bu kahramanlar neden-sonuç ilişkisinden yoksun, oyun içinde yalnız kalmışlardır. Aslında 
Ortaoyunu’nda ve Karagöz’de  “Amaç olayların neden sonuç bağı içinde sunulmasından ziyade, farklı 
tiplerin ilişkilerini göstererek bir toplum portresi sergilemekti ” (Tekerek, 2001:20,21). Fakat dramatik bir 
bütünselliğin olabilmesi için oyunda karakterler, çatışma ve iletinin bir bütün içinde olması önkoşuldur. 
Gölgenin Canı’nda ise bekçi Haso Hüso ve Binbirkılık arasında ki kovalamaca, Karagöz’le Hacivat’ın 
karınlarını doyurmak için para kazanmaya çalışmaları, Usta ve Memiş arasında ki atışmalar yazık ki bir 
bütün haline gelememişleridir. Hiçbir neden yokken yeni oyun kişilerinin kendilerini tanıtmak için sahneye 
çıkıp şarkı söylemeleri ve oyun içinde bu şarkılarını yeniden ve yeniden tekrarlamaları oyunun bütünlüğüne 
büyük zarar vermektedir. Oysaki ortaoyunu kişilerinin tipik özelliklerini taşıyan bu oyun kişileri daha özenli 
bir çalışma ile karakter boyutuna taşınabilir ve olaylar arasında anlamsal bir bağ kurulabilirdi.   

Oyunda mekân kullanımı yine Ortaoyunu ve Karagöz’deki mekân kullanımı ile benzerlik 
göstermektedir. Tekerek bu konuda “Ortaoyunu ve Gölge Oyunu’nun da uzam çoğu zaman bir mahalle, kimi 
zaman bir köşe başı yani gündelik yaşamda insanların bir biçimde uğradığı ve toplandığı yerlerdir”der 
(Tekerek,2001:30,31). Terzi, Ortaoyunu ve Gölge Oyunu’nundaki bu özelliği de Gölgenin Canı’na katmıştır. 
Tüm oyun tek bir mekânda yani sokakta geçmektedir.  

Oyunun iletisine gelince Terzi: “Bu oyunda kendinizi içinde bulacağınız “Yanlış” ile “Doğru”nun 
savaşımında kararı siz çocukları vereceksiniz. Sonunda, çıkınca dışarıdaki Binbirkılık’ları nerede görseniz 
tanıyacaksınız ve böylece tiyatro sayesinde yaşamın başka bir yönünü öğrenme şansı bulacaksınız”diyor. 
Buradan yola çıkarak oyun, para kazanmanın bin bir yolu olduğunu, iyisiyle kötüsüyle seyircinin gözlerinin 
önüne sermeyi hedefliyor. Çalarak kandırarak ya da emek harcayarak kazanmanın arasındaki farka dikkat 
çekiyor. Ancak yazık ki oyunda var olan çatışmalar yalnızca yüzeysel kişi-kişi çatışması ile sınırlı kalıyor. 
Oyunun temelinde var olan sağlam geleneksel alt yapıya hizmet edecek denli güçlü karakterler ve çatışma 
bulunamıyor.  

Öte yandan burada belirtmeden geçemeyeceğimiz bir nokta da,  yazar ve yönetmen arasındaki hedef 
farklılığıdır. Bunu da yönetmen Osman Nuri Ercan’ın   "barışa sahip çıkmak evrensel temasını işleyen ve 
geleneksel Türk gölge oyunu ile kukla tiyatrosu kahramanlarını bugüne taşıyan oyunun, çocukların etkin 
katılımı hedefleyen, sahne üzerinde rol almalarına olanak veren bir eser” (10 Şubat 2006 Cuma, 
http://sanat.milliyet.com.tr) olduğunu belirttiği röportajından anlamak mümkündür. 

Bir dönem Devlet Tiyatrosu Baş dramaturgluğu yapmış olan Sayın Özer,  bakın Masal Bahçesi ve 
Gölgenin Canı gibi oyunlar için neler söylüyor: “Geleneksel masal temsilleri artık esprisini yitirmiş, bir 
masal oyunlaştırılıp sahneye aktarıldığında, neye yaradığı sorusu ortaya çıkmıştır. Masal temsilleri sorunsuz 
bir çocuk tiyatrosunu garanti etmiş olmasına karşın, masallara karşı, gözle görülür ölçüde büyük bir kuşku 
oluşturmuştur. Bugün yazılan masallar, günümüz bilincine uygun olmalıdır. Bu eserler günümüzün 
koşullarına, insan ilişkilerine göre yeniden ve eleştirel bir gözle ele alınmalıdır” (Assitej, Batıda Çocuk 
Tiyatroları). 

Temaları, çatışmaları ve karakterleri bakımından incelediğimiz bu iki çocuk oyunu metninin ortak 
özelliği Geleneksel Türk Tiyatrosunun Çağdaş Tiyatroyla birleşmesi düşüncesiyle kaleme alınmış olmasıdır. 
Seyircilere Ortaoyunu, Karagöz ve Hacivat’ı, Meddah’ı, Anlatıyı yeniden harmanlayıp sunmak bu iki 
oyununda öne çıkan ortak özelliğidir. Gelecek nesillere neler verebileceği konusu ise oldukça tartışmaya açık 
bir konudur. Çünkü Geleneksel Türk Tiyatrosu’nda Karagöz ve Hacivat’ı yalnızca ramazan bayramlarında, 
alış veriş merkezlerinde, bant kaydı sesleriyle ve kötü taklitleriyle gören ya da yine aynı zaman diliminde 
yalnızca TRT 2 televizyonunda kısa belgesellerde gören çocuklar Gölgenin Canı oyunuyla vücut bulan 
Karagöz ve Hacivat’la nasıl bir özdeşim kuracak? Bugün yine Meddah’ın özünü değil de Stand-up 
komedyenlerini tanıyan bu çocuklar Türk Tiyatrosu’nun unutulmazlarını nasıl olup da öğrenecek ve ardından 
gelen nesillere aktaracaktır? 
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Hiç kuşkusuz, Devlet Tiyatrosunun bu iki oyunu seçmesindeki başlıca neden öz kültürümüzün izlerini 
taşıyan oyunları çocuklarla buluşturmak, unutulmaya yüz tutmuş bu kahramanları ve anlatı tekniklerini 
yaşatmak olmuştur.  Çünkü çocuk tiyatrosunda asıl yapılması gereken çocuk seyircinin yaratıcı yeteneğini 
geliştirirken, kendi kültürleri bakımından onları biçimlendirmek ve donatmaktır. Kültürel kimlik biraz da 
tiyatro yapanların seyircisine karşı tutumuyla ortaya çıkan şeydir. Oyunculuk tarzıyla olduğu kadar, 
dramaturgisiyle ve oyun metninin seçimiyle de bağlantılıdır. Tiyatronun amacı bu noktada televizyonun, 
bilgisayarın, oyun makinelerinin karşısında insandan ve gerçek yaşamdan uzak büyüyen bugünün 
çocuklarını öz değerlerine yaklaştırmak, yaşamın gerçeklerine yöneltmek ve onları kendi kültürleri 
bakımından donatmak olmalıdır 

Bu bildiri öncelikle çocuk tiyatrosunda metin boyutunda bir incelemeyi ele almıştır; fakat Nutku’nun da 
belirttiği gibi “Hiç kuşkusuz ki tiyatro tek başına metin değildir. Metinsiz de tiyatro olabilir. Ancak metin 
tiyatro olgusu içinde önemli bir öğedir. Elbette ki oyun yazarının yazdığı metin, genellikle olduğu gibi 
oynanacak bir metin olmayabilir. Bu nokta da dramaturglara büyük görev düşmektedir”(Nutku,1986:9). 

Tiyatro sanatı bu bildirinin başında da belirttiğimiz üzere birbirinden kopamayacak denli iç içe geçmiş 
bir sanattır. Bu iki oyun metni incelemesinden de anlaşılacağı gibi bu bütünlükte yazarlara olduğu kadar 
çocuk tiyatrosunun diğer elemanlarına da büyük görevler düşmektedir Çünkü bilinen şudur ki bir ekip 
olmayı başardığımız takdirde ne metin, ne ileti, ne çatışma, ne karakterler, ne ışık, ne dekor, ne oyuncu, ne 
yönetmen bu büyük sorumluluğun altında tek başına kalmayacaktır. Bu emek ülkemizde çocuk tiyatrosunun 
gelişimine yarımcı olduğu kadar, çocuklarımızın kültürel, ruhsal ve sanatsal gelişimlerine de yansıyacaktır 

 “Çocuk tiyatrosu konusunda söz söylerken ya da bu alanda uygulama yaparken unutulmaması gereken 
önemli bir nokta da çocuk tiyatrosunun da önünde sonunda tiyatro olduğudur. Başına çocuk sözcüğü geldiği 
için yapılan etkinliğin, tiyatro olmaktan çıkması tiyatroyu tiyatro yapan temel niteliklerden vazgeçilmesi 
düşünülemez” (Erkek, Çocuk Tiyatrosu da Tiyatrodur). Bu aynı zamanda çocuklarımıza gösterdiğimiz 
saygının da bir göstergesi olacaktır. 
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GİRİŞ 
Sanatın ve dolayısıyla tiyatronun çocuğun sanat ve estetik anlayışını oluşturmada, kişiliğini geliştirmede 

ve dünyayı daha iyi algılamada ve yaratıcılığını geliştirmede yararları bilinmektedir. Şener’e göre (1979); 
Çocuk tiyatrosunun eğitici ve zevk verici olması, eğlendirirken eğitmesi ve öğretirken eğlendirmesi”  çok 
önemli ve savunulan bir düşüncedir. Çocuk tiyatrosunun ilkeleri tiyatroculara ve eğitimcilere göre farklılık 
gösterse bile kısaca şöyle özetlenebilir: 

• Çocuk tiyatrosunda temel ilkelerin başında tiyatronun eğitici ve sanatsal olması, çocuğun hayal 
dünyasını zenginleştirmesi, evrensel özelliklere ve gösteriye dönük nitelikler taşıması ve bütün bu 
özelliklerinin süreklilik taşıması olduğu belirtilmektedir (Şener, 1979).  

• Çocuk oyununun bitiminde çocuğun kendisiyle beraber götürdüğü yaşantılar önemlidir. 

• Oyuncular, yönetmenler, öğretmenler çocukları anlamak için sürekli ve canlı bir iletişimi 
korumalıdır. 

• Çocuk tiyatrosunda  karakterler de inandırıcı olmalıdır (Sokullu, 1997). 

• Çocuk tiyatrosunda sanatsal nitelik yüksek olmalıdır. Sanatsal nitelik ve estetik kaygılarla oyunlar 
ortaya konulması, özen ve titizlik gösterilmesi, didaktik ve kuru mesaj kaygısı gözetmek yerine daha fazla 
fikirle harmanlanmış, yaratıcılığın ve eğlendiriciliğin  ön plana çıkarılması gereklidir.  

• Tiyatroda çocuğun kendi bakış açısının oluşturulması ve kullanılan dil önemlidir. 
Çocuk tiyatrosunda eğitim yaklaşımı: 

• Tiyatro yoluyla eğitilmek istenen çocuğun yaşamının, anlama gücünün, ruhsal durumunun, 
yaşantılarının, bilgi ve görgüsünün, içinde bulunduğu ekonomik durumun, kültürel özelliklerinin bilinmesi 
gerekir.  

• Çocuğa saygı duymak, anlamak, sınırlarını ve olanakları tanımaya çalışmak gerekir. 

• Çocuk tiyatrosundaki bir anlayış da tiyatronun çocuğun kendi yaşantılarıyla bağlantılı olması 
gerektiğine dayanır. 

• Çocuk tiyatrosunda verilmek istenen iletinin, bir ders anlayışı içinde ve açık bir biçimde sergilenme 
zorunluluğu yoktur. 

• Çocuk tiyatrosunda oyuncuların adlarının sıralanması ve hangi rolleri oynadıklarının açıklanması 
yararlıdır. 

• Çocuk tiyatrosu üzerine eleştiri yapanların çocukluğa saygı anlamı taşıyan bir eleştiri yapmaları daha 
çağdaş bir eğilim olur. 
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Çocuk tiyatrosunda eğlence yaklaşımı: 

• Çocuklar için oyunu gereğinden çok basitleştirmek ne kadar yanlışsa, salt eğlenceye dayanan bir 
gösteri hazırlamak da o denli boş bir çabadır. 

• Çocuk tiyatrosunda eğlence unsuru oyuncunun komik olmasından çok durumun komikliği ya da 
saçmalığının seyirciye iletilmesi anlamına gelir. 

Çocuk tiyatrosunda estetik yaklaşımı: 

• Çocuk tiyatrosunun da tüm sanatlar gibi amaç, yaratıcılığı uyarmaktır. 

• Tiyatronun özü “söyleme, göster” anlayışına dayalıdır. 

• Çocuk tiyatrosunda olaylar dizisi ana bir temayı, düşünceyi içermelidir. 

• Yazar, olaylar dizisini kurarken çatışan güçlerin denkliğine dikkat etmelidir. Düşmanın gücü ile 
kahramanın gücü ya da iyi ile kötü arasında denge iyi kurulmalıdır. Düşman önemsiz ya da zayıfsa zaferin 
bir anlamı olmayabilir. 

• Çocuk tiyatrosunda seyircinin anlaması için gereken her şey görselleştirilmelidir. Ancak art arda 
sunulan tiyatral efektler aksiyonu izlenilemeyecek hale getirebilir. 

• Çocuk tiyatrosunda sözden çok hareket olmalı, kısa ve basit diyaloglar düzenlenmelidir. 

• Eğer oyunda konu akışı, olay örgüsü vb. ayrıntılar tutarlı bir biçimde oluşturulursa yetişkinler de 
oyunu zevkli izler. Yetişkinlerin ve çocukların aynı anda hoşlandığı ve ilgisini çeken oyun iyi bir çocuk 
oyunudur. 

Amaç 
Bu araştırmanın temel amacı  özel çocuk tiyatrolarının genel bir değerlendirmesini yapmak ve çocuk 

tiyatroları ilkeleri çerçevesinde eğitim, eğlence ve estetik boyutlarını ortaya koymaktır. Bu temel amaç 
çerçevesinde çocuk tiyatrolarının: 

1. Genel değerlendirmesinde biçim ve içerik açısından olumlu, olumsuz, karışık ve nötr olmak üzere 
duygusal yönü, 

2. Oyunlardaki eğitim, eğlence ve estetik boyutlarının da  olumlu, olumsuz, karışık ve nötr olmak üzere 
duygusal yönü belirlenmiştir. 

Önem 
1. Çocuk tiyatrolarına ilişkin literatürde çok sayıda araştırma olmasına karşın, özel çocuk tiyatrolarını 

içerik analizi ile inceleyen ve değerlendiren, genel olarak çocuk tiyatrolarının durumunu belirleyen 
araştırmaların fazla olmaması, 

 2. Çocuk tiyatrolarının genel bir değerlendirmesini yapması ve eğitim, eğlence, estetik  boyutlarını ve 
onların alt boyutlarını varolduğu şekliyle ortaya koyması,  

3. Çocuk tiyatrosu ile ilgilenenlere bilimsel bilgi sağlaması, yol gösterici olması ve onları, çocuk 
tiyatrolarının söz konusu işlevleri  konusunda  üzerinde düşünmeye yol  açabilmesi açılarından bu araştırma 
önem taşımaktadır. 

Sayıltılar 

Analizler, üç araştırmacı tarafından ayrı ayrı ve aynı araştırmacı tarafından iki ayrı zamanda 
yapıldığında, mesajların kategorilere yerleştirilmesinde uygunluk olması kategorilerin net ve açık olarak 
belirlenmiş olduğunun göstergesidir. Araştırmanın sayıtlıları aşağıda belirtilmiştir (Tavşancıl ve Aslan, 
2001): 

1.Analiz,  nesnellik ve sistemlilik özelliklerine sahiptir.  

2.Elde edilen sonuçlar geçerli ve güvenilirdir. 
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Sınırlılıklar 

1. Araştırma, Ankara ilinde 2005-2006 sezonunda sahneye konan özel tiyatroların çocuk oyunları ile 
sınırlıdır. Bu sezonda oynanan 24 oyundan (Sağlam, 2006) yedisi incelenmiştir. Araştırma içerik analizinin 
çocuk tiyatrolarına uygulanmasını hedefleyen bir ön çalışma niteliğindedir. 

2. Oyunların incelenmesi  duygusal yön analizi tekniği ile yapılmıştır. 

3. Oyunların analizinde öncelikle biçim (dış ortam ile ilgili) ve oyunun içeriği ile ilgili genel 
kategoriler oluşturulmuş, yedi oyun bu genel kategorilerle, oyunların içeriklerinin analizinde ise, verilen 
mesajlar  ile ilgili kategoriler kullanılmıştır. Bu analiz için genel kategoriler çerçevesinde incelenen 
oyunlardan yansız olarak seçilen üç oyundan onuncu dakikadan başlayarak onar dakika,  eğitim, eğlence ve 
estetik kategorileri ve bu kategorilerin özel alt alanları  çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çocuk tiyatro 
oyunlarının sözü edilen üç kategori ve özel alt alanlarına ilişkin verdiği mesajlar belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tanımlar 

Tema. Oyunun içeriğini tanımlamalı. Okul öncesi izleyici grubuna işlenen temalar doğa sevgisi, 
hayvan sevgisi, insan sevgisi ile dostluk, paylaşım, trafik, sağlık, yaramazlık, yalan söylememek, yıkanmak, 
oyuncağı kırmamak gibi konulardır. Bu konulara evrensel birçok konu eklemek mümkündür. Kesintisiz 
eğitimin ilk beş yılına karşılık gelen ikinci yaş grubuna ise doğa sevgisi, hayvan sevgisi, insan sevgisi, 
tiyatro izleme, kitap okuma, anne ve baba ile ilişkiler, insanlara davranış biçimi, önemli günler (Ulusal 
bayramlar, gelenekler) bencil olmamak, okulun ve temizliğin yararları, üretim alışkanlığı gibi temalar 
işlenmelidir. 

Konunun günlük yaşamla uygunluğu/uzlaşması: Oyunun konusunun çocuğun günlük yaşamı ile 
uzlaşması, uygun olması. 

Konunun kendi içerisinde tutarlı olması: Oyunun konusu ile devam eden sürede gelişen durumların 
kendi içinde tutarlı olması. 

Olayların örüntüsü/bağlantısı: Oyun içinde peş peşe devam eden olaylar arasında anlamlı bir 
tutarlılığın olması. 

Karakterlerin oyuna uygunluğu: Oyuncuların fiziksel olarak oyun karakterine uygun olması. Rolün 
başat özelliklerini göstermesi, oyuncunun oyundaki rolü ile özdeşleşmesi, aynı zamanda rolünü oynadığı 
karaktere dışarıdan bakabilmesi. 

Mesajların didaktik olmaması: Verilen mesajların doğrudan değil dolaylı olarak  verilmesi. 

Oyuncunun kendini tanıtması: Oyunun başında ya da sonunda oyuncunun  oyunundaki  rolü 
hakkında bilgi vermesi. 

Dil kurallarına uygunluğu:  Oyundaki  konuşmaların Türkçe dil kurallarına uygun olması ve argodan 
kaçınılması. 

Salonun çocuğa uygunluğu: Oyunun oynandığı salonun çok büyük olmaması, koltukların çocuğun 
fiziksel durumuna uygun olması.   

Dekorun oyunun içeriğine uygun olması: Dekorun oyununu içeriği ile uyum içinde olması ve oyunun 
atmosferini yansıtması. 

Işık/sahne: Sahne öykünün izin verdiği ölçüde aydınlık kalmalıdır. Oyun metninin karanlığı 
gerektirdiği sahnelerde bile karartmanın uzun sürmemesi.  

Işık/seyirci: Temsilin göstermeci üslubu nedeniyle seyir yeri de tümüyle karartılmamalıdır.  

Oyuna çocukların katılımı: Oyunu seyreden çocukların oyuna sorulan sorulara cevap vermesi, 
alkışlaması, tepkide bulunması vb. oyuna aktif olarak katılması. 
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Oyunun masalsılığı: Oyunda masalsı, fantastik öğelerin bulunması. 

Oyunun gerçekçiliği: Oyunun gerçeklerden kopuk olmaması,gerçek dünya ile çelişkili olmaması. 

Aksesuarların oyuna uygunluğu: Oyunda hangi aksesuardan söz ediliyorsa aynı aksesuarların oyunda 
bulunması. 

Müziğin konuya uygunluğu: Oyundaki müziğin oyunun içeriğine uygun olması, oyunu desteklemesi, 
sanatsal olması, popüler müzikten kaçınılması. 

Dansların konu ile uygunluğu: Oyundaki dansların oyunun içeriğine uygun olması, zaman doldurma 
malzemesi olarak dansın kullanılmaması. 

Kostümlerin oyuna uygunluğu: Oyundaki karakterleri tanımlayan kostümlerin  kullanılması.  

Yöntem 

Araştırma Modeli 

İçerik analizi Berelson’a (1971) göre iletişimin içeriğinin nesnel, sistemli ve nicel olarak ifadesi için 
kullanılan bir araştırma tekniğidir (Aziz, 1994).  Fox ise içerik analizini, “Sözel ve yazılı verilerin belirli bir 
problem veya amaç bakımından sınıflandırılması, özetlenmesi, belirli değişken veya kavramların ölçülmesi 
ve belirli bir anlam çıkarılması için taranarak kategorilere ayrılmasıdır.” şeklinde tanımlamaktadır (Arık, 
1992). Bu araştırmada çocuk tiyatro oyunlarının çocuklara verdiği mesajlar duygusal yön analizi ile çocuk 
tiyatrosunun taşıması gereken özellikler çerçevesinde kategorileştirilerek incelenmiştir.  

Çalışma Grubu 

Ankara ilinde 2005-2006 sezonunda toplam 24 oyun oynanmıştır (Sağlam, 2006). Araştırmanın çalışma 
grubu, 2005-2006 sezonunda Ankara ilinde nisan-haziran aylarında Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde ilanı 
çıkan yedi (3-6 yaşa yönelik) özel tiyatro çocuk oyunudur. Bu oyunlar literatür taraması sonucunda çocuk 
tiyatrosunun taşıması gereken nitelikler göz önünde bulundurularak saptanan genel kategoriler, üç tanesi de 
eğitim, eğlence ve estetik kategorileri ve özel alt alanları çerçevesinde incelenmiştir. 

Veriler ve Toplanması 

Araştırmada oyunlar araştırmacılardan biri tarafından izin alınarak kameraya kaydedilmiş ve analizler 
bu kayıtlar kullanılarak yapılmıştır. 

İçerik analizinin iletişimin içeriğini nesnel, sistematik ve nicel olarak incelenmesini temel alması nedeni 
ile öncelikle verilerin sınıflandırılmasında kullanılan kategoriler belirlenmiştir. Kategoriler belirlenirken 
homojen olması, bütünsellik taşıması, ayırt edici, nesnel ve amaca uygun olması gibi teknik ölçütler göz 
önünde tutulmuştur. Bu teknik özelliklerin yanı sıra literatür taranarak çocuk tiyatrolarının ve oyunlarının 
çocuğa  uygunluğu, kazandırması veya vermesi gerektiği düşünülen nitelikler de dikkate alınarak kategoriler 
önceden  oluşturulmuş, öngörülmeyen bazı kategoriler oyunlar incelenirken eklenmiştir.  

Araştırmada analiz birimi olarak, genel değerlendirmede çocuk tiyatroları ve oyunun tümü,  eğitim, 
eğlence ve estetik boyutlarının değerlendirilmesinde ise cümle alınmıştır. Çocuk tiyatroların genel 
değerlendirmesinde ele alınan kategoriler Tablo  1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Genel Değerlendirme Kategorileri 

 
Biçim ile İlgili Kategoriler İçerik ile İlgili Kategoriler 

1.Salonun çocuğa uygunluğu 1.Tema 
2.Dekorun oyunun içeriğine  uygun olması 2.Konunun günlük yaşamla uygunluğu/uzlaşması 
3.Işık/ sahne 3.Konunun kendi içerisinde tutarlı olması 
4.Işık/seyirci 4.Olayların örüntüsü/bağlantısı 
5.Oyuna çocukların  katılımı 5.Karakterlerin oyuna uygunluğu 
6.Aksesuarların oyuna uygunluğu 6.Mesajların didaktik olmaması 
7.Müziğin konuya uygunluğu 7.Oyuncunun kendini tanıtması 
8.Dansların konu ile uygunluğu 8.Dil kurallarına uygunluğu 
9.Kostümlerin oyuna uygunluğu 9.Oyunun masalsılığı 

 10.Oyunun gerçekçiliği 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, genel değerlendirme içinde dış ortam ile ilgili dokuz, oyunun içeriği ile ilgili 
on kategori bulunmaktadır. 

Oyunun eğitim, eğlence ve estetik kategorilerine göre inceleme yapılan kısmında cümleler tek tek 
incelenerek adı geçen üç kategorideki Tablo 2’de verilen özel alt alanlarına yerleştirilmiştir.  

Tablo   2’de görüldüğü gibi, eğitim kategorisinde 15, eğlence kategorisinde altı, estetik kategorisinde ise  
dokuz  özel alt alan bulunmaktadır. 

 Bu kategorilere girmeyen cümleler boş/dolgu cümlesi olarak değerlendirilmiş ve “0” verilmiştir. 
Kategorilere giren cümleler değerlendirilirken olumlu ise “1”, olumsuz ise “5”, karışık (hem olumlu hem de 
olumsuz içerikte) ise “3”, nötr/müphem (ne olumlu ne de olumsuz/belirlenemeyen) ise “7” rakamı ile 
kodlanmıştır. Oyunun tümü için yapılan değerlendirmede de aynı şekilde kodlama yapılmıştır. 

Tablo 2. Eğitim,Eğlence ve Estetik Kategoriler ile İlgili  Özel Alt Alanlar 

1.Eğitim 2.Eğlence 3.Estetik 
1.Duygu farkındalığı 1.Mutluluk 1. Güzel 
2.Doyumluluk/rahatlamak 2. Sevinç 2. Etkileyici 
3.Bilgi kazandırma/sorma 3. Zevk alma 3. Harika 
4.Olumlu ilişki kurma 4. Şarkı söyleme 4. Uyumlu-yerli yerinde-uygun 
5.Problem çözme  5. Dans etme 5.Süslü 
6.Dostluk-arkadaşlık 6.Oyun oynamak 6.Beğeni 
7.Yardım etme  7.Değişik/şaşırtıcı/farklı  
8.Olumlu alışkanlık kazandırma  8.Hayal gücü 
9.İşbirliği  9.Benzemek/benzetmek 
10.Çalışkanlık-üretkenlik   
11.Gerçekle bağlantılı davranma   
12.Duyguları anlama   
13. Kendi ile barışık olma-kendini 
beğenme 

  

14.Problemi/durumu anlama   
15.Sorumluluk/görev bilme   

 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Araştırmada analiz tekniği olarak duygusal yön analizi kullanıldığından (Tavşancıl ve Aslan, 2001) 
çocuk tiyatroları ve oyunlar taşıması gereken niteliklere uygun ise “olumlu”, uygun değilse “olumsuz”, hem 
olumlu hem de olumsuzluk taşıyorsa “karışık”, ne olumlu ne de olumsuz ise “nötr” olarak 
değerlendirilmiştir. Eğitim, eğlence ve estetik boyutları ile ilgili değerlendirme de aynı şekilde yapılmıştır. 
Çocuk tiyatrolarının, oyunların ve cümlelerin kategorilere ve kategorilere ait özel alt alanlara ilişkin 
sıralamaları olumlu, olumsuz, karışık ve nötr/müphem olmalarına göre verilmiş, ayrıca cümlelerin eğitim, 
eğlence ve estetik kategorilerindeki yüzdeleri ve özel alt alanlarındaki frekansları verilerek, bu kategori ve 
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özel alt alanların en  fazla vurgulanandan en az vurgulanana doğru sıralaması yapılarak değerlendirmeler 
yapılmıştır. Araştırma, içerik analizinin çocuk tiyatrolarına uygulanmasını hedefleyen bir ön çalışma 
niteliğinde olduğundan, bulgular yalnızca ipucu verecek şekilde yorumlanmıştır.  

Çocuk tiyatroları ve oyunlar taşıması gereken niteliklerin değerlendirilmesinde birim olarak oyunun 
tümü alınmıştır. Eğitim, eğlence ve estetik boyutları ile ilgili değerlendirmede ise birim olarak cümle 
alınmıştır. 

Bulgular ve Yorumlar 

Araştırma amacı doğrultusunda yedi oyunun biçim ve içerik açısından değerlendirilme sonuçlarına göre 
elde edilen bulgular aşağıda sırası ile verilmiştir. Biçim açısından; 

• Salonun çocuğa uygunluğu: Bir oyunda olumlu, bir oyunda karışık, beş oyunda olumsuzdur. 

• Dekorun oyuna uygunluğu: İki oyunda olumlu, bir oyunda karışık, dört oyunda olumsuzdur. 

• Işık/sahne: Beş olumlu, iki karışıktır. 

• Çocukların oyuna katılımı: Altı oyunda olumlu, bir oyunda olumsuzdur. 

• Aksesuarların oyuna uygunluğu: İki oyunda olumlu, üç oyunda karışık, iki oyunda olumsuzdur. 

• Müziğin konuya uygunluğu: Üç olumlu, iki karışık, iki oyunda da müzik kullanılmamıştır. 

• Dansın konuya uygunluğu: Bir oyunda olumlu, iki oyunda olumsuz, üç oyunda da dans 
bulunmamaktadır. 

İçerik açısından incelendiğinde; 

Oyunda kullanılan temalar: Oyunlarda sevgi, arkadaşlık, mutluluk, dostluk, yardımseverlik, kurnazlık, 
aldatmaca, yalancılık, hırsızlık temaları işlenmiştir. Bir oyunda temanın net olmadığı saptanmış, görevini 
yerine getirme/sorumluluk teması olduğuna karar verilmiştir. Bir oyunda ise temanın ne olduğu 
saptanamamıştır.  

• Konunun günlük yaşama uygunluğu: Üç oyunda olumlu, dört oyunda karışıktır. 
• Konunun kendi içinde tutarlı olması: Üç olumlu, üç karışık, bir oyun da olumsuzdur. 
• Olayların örüntüsü/bağlantısı: Üç olumlu, üç karışık, bir oyun da olumsuzdur. 
• Karakterlerin oyuna uygunluğu: İki olumlu, iki karışık, üç oyun da olumsuzdur. 
• Mesajların didaktik olmaması: İki olumlu, dört karışık, bir oyun da olumsuzdur. 
• Oyuncunun kendini tanıtması: İki olumlu, beş oyun da olumsuzdur. 
• Dil kurallarına uygunluk: Üç oyun olumlu, dört oyun ise karışıktır.  
• Oyunun masalsılığı: Altı oyun olumlu, bir oyun karışıktır. 
• Oyunun gerçekçiliği: Üç oyun olumlu, dört oyun karışıktır. 

Araştırma amacı doğrultusunda yedi oyun biçim ve içerik açısından değerlendirildiğinde: 

Biçim açısından; salonun çocuğa uygunluğu, dekorun oyuna uygunluğu, aksesuarların oyuna 
uygunluğu, müziğin ve dansların konuya uygunluğu çoğunlukla karışık ve olumsuz bulunurken, ışık 
kullanımı ise çoğunlukla olumlu bulunmuştur. Bir oyun dışında çocukların oyuna katılımı sağlanabilmiştir. 

İçerik açısından ise; konunun günlük yaşama uygunluğu, konunun kendi içinde tutarlı olması, olayların 
örüntüsü/bağlantısı, karakterlerin fiziksel olarak oyuna uygunluğu, mesajların didaktik verilmemesi ve dil 
kurallarına uygunluk ve oyunun gerçekçiliği boyutları çoğunlukla karışık ve/veya olumsuz bulunurken, 
oyunun masalsılığı bir oyun dışında olumlu bulunmuştur. 

Araştırmada incelenen üç oyunla ilgili duygusal yön analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Oyunlardaki Cümlelerin Duygusal Yön Analizi 
 

Duygusal Yön 1. Oyun 2. Oyun 3. Oyun TOPLAM 
 f % F % f % f % 

Olumlu 48 60.00 32 44.44 33 46.48 113 50.67 
Karışık 8 10.00 6 8.33 2 2.82 16 7.17 

Olumsuz 9 11.25 23 31.94 17 23.94 49 21.97 
Nötr 3 3.75 - - - - 3 1.35 

Boş/Dolgu 12 15.00 11 15.28 19 26.76 42 18.84 
TOPLAM 80 100.00 72 100.00 71 100.00 223 100.00 

 

İncelemeye alınan üç oyundaki cümleler duygusal yön analizine göre değerlendirildiğinde, toplam 223 
cümlenin yarısının (%50.67) olumlu, diğer yarısının ise karışık, olumsuz, nötr ve boş cümlelerden oluştuğu  
Tablo 3’te görülmektedir. 

Tablo 4’te oyunlardaki cümlelerin kategorilere dağılımı verilmiştir. Bu dağılıma bakıldığında, 
cümlelerin yarıdan biraz fazlasının (%56.50) eğitimle ile, yaklaşık dörtte birinin eğlence (%12.56)  ve estetik  
(%12.11) ile ilgili olduğu saptanmıştır. Cümlelerin yaklaşık beşte biri (% 18.84) ise bu kategorilere girmeyen 
cümlelerden oluşmaktadır. 

Tablo 4. Cümlelerin Kategorilere Dağılımı 
 

 Eğitim Eğlence Estetik Boş Toplam 
f 126 28 27 42 223 
% 56.50 12.56 12.10 18.84 100.00 

Tablo 5’te eğitim, eğlence ve estetik kategorilerine giren cümlelerin duygusal yön analizleri 
verilmektedir. 

Tablo 5. Kategorilerin Duygusal Yön Analizi 
 

 Eğitim Eğlence Estetik 
 f % F % f % 

Olumlu 78 61.95 16 57.14 19 70.37 
Karışık 7 5.55 4 14.29 5 18.52 

Olumsuz 40 31.71 6 21.43 3 11.11 
Nötr 1 0.79 2 7.14 - - 

TOPLAM 126 100.00 28 100.00 27 100.00 

Eğitim ile ilgili cümlelerin %61.95’i olumlu, % 38.05’i ise karışık, olumsuz ve nötr cümlelerden 
oluşmaktadır. Eğlence kategorisindeki cümlelerin ise %57.14’ü olumlu,  %42.86’sı karışık, olumsuz ve nötr 
cümlelerden oluşmaktadır. Estetik kategorisinde ise %70.37’si olumlu, %29.63’si karışık, olumsuz 
cümlelerden oluşmaktadır. 

Eğitim kategorisi ile ilgili özel alt alanlar duygusal yön analizine göre cümleler değerlendirildiğinde sıra 
ile “bilgi kazandırma”, “olumlu ilişki kurma”, “gerçeklerle bağlantılı davranma”, “problemi/durumu anlama” 
özel alt alanlarına ilişkin cümlelerin en fazla yer aldığı görülürken, “olumlu alışkanlık kazandırma”, 
“doyumluluk” ve “duygu farkındalığına” ilişkin cümlelerin an az yer aldığı saptanmıştır. Yardım etme, 
problem çözme, çalışkanlık/üretkenlik özel alt alan ilişkin cümlelere rastlanmamıştır. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, “bilgi kazandırma” özel alt alanında 17 olumlu cümle olmasına karşın yedi 
olumsuz ve bir nötr cümle bulunmaktadır. “Olumlu ilişki kurma” özel alt alanında 12 olumlu cümleye karşın 
yedi olumsuz cümle, “gerçekle bağlantılı davranma” özel alanında ise, sekiz olumlu cümle, iki karışık, yedi 
olumsuz cümle yer almaktadır. Tablo’da dikkat çeken bir başka özel alt alan “dostluk/arkadaşlık”tır. Bu özel 
alt alanda beş olumlu, bir karışık ve 11 olumsuz cümle bulunmaktadır. 
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Tablo 6. Eğitim Kategorisi ile İlgili Özel Alt Alanların Duygusal Yön Analizi 
1.Eğitim 

O
lu

m
lu

 

K
ar

ış
ık

 

O
lu

m
su

z 

N
öt

r 

To
pl

am
 

Sı
ra

 

1.Duygu farkındalığı 3    3 9. 
2.Doyumluluk/rahatlamak 1 1   2 10.5 
3.Bilgi kazandırma/sorma 17  7 1 25 1. 
4.Olumlu ilişki kurma 12  7  19 2. 
5.Problem çözme 2 1   3  
6.Dostluk-arkadaşlık 5 1 11  17 5. 
7.Yardım etme       
8.Olumlu alışkanlık kazandırma 1  1  2 10.5 
9.İşbirliği 4    4 8. 
10.Çalışkanlık-üretkenlik       
11.Gerçekle bağlantılı davranma 8 2 7  18 3.5 
12.Duyguları anlama       
13. Kendi ile barışık olma 3 1 3  7 7. 
14.Problemi/durumu anlama 15 1 2  18 3.5 
15.Sorumluluk/görev bilme 6  2  8 6. 
TOPLAM 78 7 40 1 126  

Tablo 7’de eğlence kategorisine ilişkin özel alt alanların duygusal yön analizi sonuçları verilmiştir. 
Tablo 7. Eğlence Kategorisi ile İlgili Özel Alt Alanların Duygusal Yön Analizi 

2.Eğlence 

O
lu

m
lu
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1.Mutluluk 11 4 4 2 21 1. 
2. Sevinç       
3. Zevk alma 2    2 3. 
4. Şarkı söyleme       
5. Dans etme       
6.Oyun oynamak 3  2  5 2. 
TOPLAM  16 4 6 2 28  

Eğlence Kategorisi ile İlgili Özel Alt Alanlar duygusal yön analizine göre değerlendirildiğinde, sıra ile 
“mutluluk”, “oyun oynamak” ve “zevk alma” ile ilgili özel alt alanlara ilişkin  cümleler yer almaktadır. 
“Sevinç”, “şarkı söyleme”, “dans etme” özel alt alanlarına ilişkin cümlelere rastlanmamıştır.   

Estetik  Kategorisi ile İlgili Özel Alt Alanlar duygusal yön analizine göre değerlendirildiğinde (Tablo 
8), sıra ile;“Etkileyici”, “güzel”, “uyumlu/yerli yerinde”  özel alt alanlarına ilişkin cümleler daha fazla yer 
alırken “benzemek”, “beğeni”, “harika” kavramlarına ait cümle sayısı ise daha azdır. Hayal gücü ile ilgili 
cümle bulunmamaktadır. 

Tablo 8. Estetik Kategorisi ile İlgili Özel Alt Alanların Duygusal Yön Analizi 
3.Estetik 

O
lu
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lu
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1. Güzel 3 2   5 2.5 
2. Etkileyici 6    6 1. 
3. Harika 1 1   2 6. 
4. Uyumlu-yerli yerinde-uygun 3  2  5 2.5 
5.Süslü 2 1   3 5. 
6.Beğeni 1    1 7.5 
7.Değişik/şaşırtıcı/farklı  3  1  4 4. 
8.Hayal gücü       
9.Benzemek/benzetmek  1   1 7.5 
TOPLAM 19 5 3  27  
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Sonuç ve Öneriler 
Sonuç 
Araştırma kapsamındaki oyunlar biçim ve içerik açısından değerlendirildiğinde: 
Biçim açısından; salonun çocuğa uygunluğu, dekorun oyuna uygunluğu, aksesuarların oyuna 

uygunluğu, müziğin ve dansların konuya uygunluğu çoğunlukla karışık ve olumsuz bulunurken, ışık 
kullanımı ise olumlu bulunmuştur. Bir oyun dışında, çocukların oyuna katılımı sağlanabilmiştir. 

İçerik açısından ise; konunun günlük yaşama uygunluğu, konunun kendi içinde tutarlı olması, olayların 
örüntüsü/bağlantısı, karakterlerin fiziksel olarak oyuna uygunluğu, mesajların didaktik verilmemesi ve dilin 
kurallara uygunluğu ve oyunun gerçekçiliği boyutları çoğunlukla karışık ve/veya olumsuz bulunurken, 
oyunun masalsılığı bir oyun dışında olumlu bulunmuştur. Bu bulgular çocuk tiyatrolarının (gerek mali, 
gerekse eğitim)  yeterli donanıma sahip olmadıklarını, oyunların özenle sahneye konulmadığını 
düşündürmektedir. 

İnceleme birimi olarak cümle alındığında cümlelerin yarısının olumlu, diğer yarısının ise karışık, 
olumsuz, nötr ve boş/dolgu cümleleri olduğu görülmüştür. Boş/dolgu cümleleri yaklaşık beşte bir  
oranındadır. 

Cümlelerin kategorilere dağılımına bakıldığında eğitim kategorisinin birinci sırada, eğlence ve estetik 
kategorilerinin ikisinin birlikte ancak cümlelerin dörtte birini oluşturduğu belirlenmiştir. 

Eğitim, eğlence ve estetik kategorilerinde olumlu cümle sayısı en fazla olmasına karşın özellikle 
olumsuz cümle sayısının azımsanamayacak sayıda olması düşündürücüdür. Olumsuz cümlelere karışık ve 
nötr cümleler de eklendiğinde bu, oyunlarda verilen mesajların yeteri kadar net ve olumlu olmadıkları 
sonucuna götürmektedir. Olumsuz cümleler eğitim kategorisindeki sıra ile dostluk-arkadaşlık, bilgi 
kazandırma, olumlu ilişki kurma, gerçekle bağlantılı davranma, kendi ile barışık olma, problemi anlama, 
sorumluluk/görev bilme, olumlu alışkanlık kazanma özel alt alanlarına aittir. Bu bulgu oyunların sayılan özel 
alt alanlara ilişkin  olumsuz  mesajlar verdiğini göstermektedir. 

Eğitim kategorisinde, cümlenin duygusal yönü olumlu, olumsuz ve nötr olmak üzere birinci sırada, bilgi 
kazandırma özel alt alanı bulunmaktadır. Bu bulgu, tiyatrolarda da salt bilgi vermenin ön planda olduğunu 
göstermesi bakımından ilginçtir. Bu özel alt alanda olumsuz cümlelerin olması da verilen bu bilgilerin yanlış 
olduğunu göstermektedir. 

Eğitim kategorisinde en çok cümle sayısına sahip olandan başlayarak sırası ile bilgi kazandırma (17 
olumlu, yedi olumsuz, bir nötr), olumlu ilişki kurma (13 olumlu, yedi olumsuz), gerçekle bağlantılı 
davranma (cümlelerin yarısı olumlu yarısı olumsuz ve karışık), problemi anlama (15 olumlu, bir karışık, iki 
olumsuz), dostluk (beş olumlu, bir karışık, 11 olumsuz), sorumluluk (altı olumlu, iki olumsuz), kendi ile 
barışık olma (üç olumlu, bir karışık, üç olumsuz), işbirliği (dört olumlu), duygu farkındalığı (üç olumlu), 
olumlu alışkanlık kazandırma (bir olumlu, bir olumsuz) özel alt alanları olduğu görülmektedir. “Dostluk” 
özel alt alanının çoğunlukla olumsuz mesaj içermesi dikkat çekicidir. İncelenen cümleler içinde duyguları 
anlama, üretkenlik özel alt alanlarına ilişkin cümle bulunmamaktadır.  

Eğlence ve estetik kategorilerinde çoğunlukla duygusal yönü olumlu cümle olmasına karşın olumsuz, 
karışık cümlelerin bulunması ve bu kategorilerdeki cümlelerin azlığı dikkati çekmektedir. 

Öneriler 
Bu çalışmanın geniş  kapsamlı bir araştırmanın ön çalışması  niteliğinde olduğu gözönüne alınarak 

araştırma sonuçları çerçevesinde:   

• Çocuk tiyatrolarına ilişkin daha kapsamlı ve daha ayrıntılı  (örneğin anlamsal içerik analizi ile) 
araştırmalar yapılmalıdır. 

• Devlet ,Belediye, Kurum,Özel tiyatrolar ve oyunları, biçim ve içerik, özellikle de tiyatronun işlevleri 
arasında olan  eğitim, eğlence ve estetik boyutlarında  karşılaştırılmalıdır.  

• Oyunları izleme araştırmaları yapılmalıdır. 
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• Çocuk tiyatrolarının ve oyunlarının çocuk için daha uygun ortamlarda ve oyunu tamamlayan dekor, 
aksesuar, kostüm, karakterin role uygunluğu, müzik ve dansın konuya  uygunluğu, eğitim, eğlence ve estetik 
ile ilgili vb. konularda daha özenli olması, çocuk tiyatrolarını Nutku (1998)’nun, “çocuk tiyatrosu 
profesyonel sanatçıların …  oynadığı büyük yapıtlar “ tanımına uygun hale getirecektir. 

• Araştırma bulguları, eğitim boyutunun birinci sırada yer aldığını göstermektedir. Bu cümlelerin 
önemli bir kısmı olumsuz ve karışık cümledir.  Eğlence ve estetik boyutları ise oyunlarda yeterince yer 
almamaktadır. Çocuk tiyatrosunun eğitim yanında eğlence ve estetik ile ilgili işlevleri göz önünde 
bulundurulduğunda bu boyutlara da yeterli önem verilmelidir ve verilen mesajların net, gerçekle bağlantılı, 
olumlu alışkanlık kazandırabilecek, problem çözme becerisi kazandıracak vb. şekilde olmasına dikkat 
edilmelidir.  

• Çocuk oyununun izleyici üzerine etkileri konusunda araştırmalar yapılmalı, ölçme araçları 
geliştirilmelidir. 

• Çocuk Tiyatrosunun en önemli işlevlerinden olan eğitim, eğlence ve estetik boyutları alan 
uzmanlarının bir araya gelecekleri çalıştayda değerlendirilmeli ve konunun alan uzmanları çocuk 
tiyatrosunun işlevleri arasında olan eğitim, eğlence ve estetik boyutlarının  vermesi gerektiğini düşündüğü 
özel alt alanları belirlemelidir. 
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16. KİTAP VE DİL GELİŞİMİ 
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OKUMA ETKİNLİĞİ ve YAZINSAL METİNLER BAĞLAMINDA 

YAŞATICI-YARATICI OKUMA YÖNTEMİ 
 
 

Öğr. Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN 
Maltepe Üniversitesi 

 

“Niye kitap okumuyorlar?” demek “Niye piyano çalmıyorlar?” demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, 
parmakları piyano çalmaya alıştırmaktan kolay değildir. Ona göre yetişmek, ona göre hazırlanmak lazım gelirdi. Okumak bir 
kitaptan alınan elemanlarla, kendine manevi bir dünya yapmak, onun içinde tek başına yaşayabilmek demektir. Bu, ta 
çocukluktan başlayan uzun alışkanlıklar ve egzersizler neticesidir. 

Reşat Nuri Güntekin 

 

Okumayan bir toplum olduğumuzu yıllardan beri söyleyip duruyoruz. Niçin okumuyoruz diye bir soru 
sorduğumuzda da bin bir dereden su getirmeye çalışıyoruz. Her birimizin kendince geçerli ve tutarlı birtakım 
gerekçeler bulup ileri sürdüğünü de biliyoruz. Aslında bu gerekçelerin hemen hiçbiri, “biz okuma alışkanlığı 
edinemedik” kadar gerçekçi ve doğru değildir. Okuma alışkanlığı edinmenin yaşı, yolu yordamı üzerinde kafa 
yoranlarımız sayıca çok olmasa da, bu konuda uyarıcı yazı yazanlarımızın dediklerine de pek kulak astığımız yok 
doğrusu. Okumanın bir aydınlanma, geleneksel kültürden aydınlanmacı kültüre geçişte en önemli basamak 
olduğunun henüz tam olarak farkına varamadık. Belki farkına vardık da gereğini yerine getiremiyoruz. Tam da bu 
noktada iki soruyla, kitabın tarihi kadar eski bir soruyla karşı karşıyayız: 1)Neleri okumalıyız? 2)Nasıl 
okumalıyız? “Neler okumalıyız?”ı aşağı yukarı yanıtlayabiliyoruz; bu konuda hazırlanmış kimi listeler bize yol 
gösterebiliyor; ama iş “nasıl okumak?” gerektiğine gelince, orada bocalıyoruz. Bu konudaki kuramsal 
çalışmaların çoğu yabancı kökenli, Türkiye kendine özgü bir okuma modeli geliştirip uygulanmak üzere 
eğitenlerin ve eğitilenlerin hizmetine sunamamıştır. Buna eklenebilecek bir sorun da şu: Bilgilendirici metinlerle 
yazınsal metinlerin yöntemli okuma sürecinde, kimi örtüşen yönleri olsa bile, ciddi farklılıklar içerdiği üzerinde ne 
yazık ki pek duramadık.  

Gençler niçin okumuyormuş? 

Bundan birkaç yıl önce Milliyet Sanat dergisi (Nisan 2000) gençler arasında “Niçin okumuyorsunuz?” 
başlıklı bir sormaca düzenlemiş, gençlerden toplanan gerekçeleri uzun bir liste halinde yayımlamıştı. Şu ilginç 
gerekçeleri ileri sürüyorlardı gençler: 

1. Okumanın zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. 

2. Okurken uykum geliyor. 
3. Kitaplardan dünü öğrenmek yerine bugünü yaşamayı tercih ederim. 
4. Kitap okumaya üşeniyorum. 
5. Okumak yerine spor yapmayı daha yararlı buluyorum. 
6. Kitap okumanın hayatın en sıkıcı olayı olduğunu düşünüyorum. 
7. Kitap okumayı gereksiz buluyorum.  
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8. Derslerimi yapmaya vakit yokken ne zaman kitap okuyacağım. 

9. Kitap okumayı çok pasif bir eylem olarak görüyorum. 

10. Arkadaşlarım kitap okuyorum dediğimde hep dalga geçtiler benimle. 

11. Nasıl kitap okunur, önce hangi kitaplardan başlanır gibi sorulara yanıt bulamadığım için okumuyorum. 

Peki tek suçlu gençler mi? Yönetimin, basın-yayın organlarının, velilerin, yazar ve aydınların hiç mi suçu 
yok bu “bilgisiz kuşakların yetişmesi”nde?  

Haluk Şahin “Gençler Gerçekten Cahil mi?” başlıklı yazısında (Radikal, 17/09/2004) şu ilginç 
değerlendirmeyi yapıyor: “… Tempo dergisi son sayısında sorunu (gençlerin bilgisizliği sorununu) kapak konusu 
olarak işlemiş. Orada deniyor ki, özellikle şimdi 15-24 yaşları arasında olan kuşak yazılı kültür ve genel kültür 
konularında tın tın ötüyor. Hemen hiç kitap okumuyorlar, en temel siyasi konuları bile merak edip izlemiyorlar, 
internet ve televizyonu da bir bilgi kaynağı olarak değil, eğlence aracı olarak kullanıyorlar. Tempo'nun onlar için 
bulduğu terim ilginç: Neo-cahiller! Derginin konuştuğu uzmanlara göre etrafı kasıp kavuran neo-cehaletin birkaç 
temel nedeni var: Görsel kültür bağımlılığı, dar uzmanlaşma eğilimleri, eğitim sisteminin bozuklukları... Ve bir 
de, meraklı olmayı, kitap okumayı yaşamsal düzeyde tehlikeli hale getirmiş olan 12 Eylül kültürü! Bence, bütün 
bunlara toplumsal ödül ve ceza mekanizmalarını da katmak lazım. Gazeteleri açıp şöyle bir bakın: Toplum kimleri 
ödüllendiriyor, kimleri bir kenara iterek, yoksul bırakarak cezalandırıyor? Medyada olsun, basında olsun en 
cahillere en parlak adam muamelesi yapılması bu durumun yansımalarından birisi değil mi?” 

Okuma nedir?  

Okuma edinimi ve becerisi konusunda bugüne değin birçok yerli ve yabancı uzman görüş bildirmiştir.  

OKUMA kimine göre;  

- Bir başka kimsenin duygularını, düşüncelerini, yaşadıklarını, gözlem ve izlenimlerini paylaşma sürecidir. 

Kimine göre; 

- Yaşamımızın hemen her evresi ( geçmişi-bugünü-geleceği) arasında iletişim kurmaya yönelik etkinliktir. 

Kimine göreyse;  

- Bir kimsenin (özellikle de yazarın) iletisini (mesajını) algılama, estetik değerlerini sezebilme ve ona tepki 
verme sürecidir. 

Gerçekten de okuma eylemini çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Okuyucu metnin içeriğini (konusunu, 
iletisini vd) öğrenebilmek/çıkarabilmek için çeşitli becerilerini harekete geçirip metinden anlam çıkarmaya çalışır. 

Her bir metnin farklı okuma biçimi, okuma yöntemi vardır. Bilimsel bir metinle bir romanı, bir gazete 
haberiyle bir şiiri aynı yöntemle okumak pek olanaklı değildir. Önce metnin hangi amaçla yazıldığı belirleyicidir. 
Bilimsel metinlerde, gözlem ve deney yöntemleriyle bulgulanan durumlar örnekleriyle açıklandıktan sonra 
vargılar tartışmaya açılır. Yazınsal metinlerse, söylem bakımından çok başka bir dili hedefler. Bilimsel metinlerde 
ne söylendiği önemliyken, yazınsal metinlerde ön sırayı nasıl söylendiği alır. 

Yazar metnin türüne göre bilgi vermek, bilinçlendirmek, değişik ilginç durumlara dikkat çekmek, böylelikle 
farkındalık yaratmak, bir şeyler öğretmek, sorunlara çözüm yolları önermek, kendini anlatmak, duyarlık 
kazandırmak, gibi çok değişik amaçlarla metnini oluşturmuş olabilir. Okur da “bilgi edinmek, haber almak, vakit 
geçirmek, tat almak, duyarlık kazanmak, sorunların farkına varıp üretilen çözümler üzerinde düşünmek, gibi 
amaçlarla okuma sürecine aktörlerden biri olarak katılır.  

Okuma-Anlama Süreci 

Okuma-anlama sürecinde birçok işlem birbiriyle etkileşime girer. Bu işlemler sözcük tanıma-anlama, 
sözcüklerin düz anlamlarını (temel anlamlarını) bulma, sözcüklerin yan anlamlarını ayırt etme, metnin içindeki 
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öbür sözcüklerin (adıllar, bağlaçlar vd) ve özellikle de tümcelerin yardımıyla metnin anlamını çıkarma… hep 
birbirine bağlı etkileşim süreçleridir. 

Metin düzleminde ilişkileri kurmada bağlaşıklık (dilbilgisel tutarlılık, eşanlamlılık, bağlaçların kullanımı vb.) 
öğelerinden yararlanırız: Metin içinde adıllar (zamirler), gösterme sıfatları, eşanlamlı sözcükler metnin birimleri 
arasında anlamsal bağlar kurulmasını sağlar. Okur böylece metnin konusunu ve alt konularını saptar, konu 
devamlılığını belirler. Bağlaçlar (ancak, bununla birlikte, öyleyse, gel gelelim, ne yazık ki, yeter ki, çünkü, 
yani…) da metinde konu değişimi, sonlama, açımlama, ek bilgi aktarımı gibi metin içi düzenlemelere ilişkin 
bilgiler verir. 

Metnin başlığı da yönlendirici bir rol oynar. Okurun beklentilerini sınırlanmasını sağlar. 

Yazarın sezdirimlerden yararlanarak (sezdirim: yazarın bir olay, kişi, durum vb ile ilgili dolaylı bilgi 
vermesi) okurun dünya bilgisinin yardımıyla çıkarımlarda bulunmasına yardımcı olur. 

Bütün bu ipuçları yardımıyla okur, yazarın amacını ve metnin temel anlamını anlamaya çalışır ve metni 
yorumlar. 

Okuma Öğretimi: Okuma öğretilebilir mi? 

Okuma anlama becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olduğuna göre tabii ki 
öğretilebilir. Çünkü okuma, öncelikle anlama stratejileri gerektirir: bu stratejiler de öğrenci-yazar/metin-öğretmen 
arasındaki ilişkilerin düzeyini ve niteliğini belirler. Okuma-anlama, metinleri alımlama sürecidir. Öğretmenler de 
bu süreci hızlandırıcı, bu sürece yardımcı rol oynamaktadırlar. Öğrencilerin okuma sürecinde dikkatlerini uyanık 
tutmaları, metni anlamlandıracak zihinsel işlemleri yapmaları, soru sormaları vb. sağlanmaya çalışılmalıdır. 

Okuma öğretiminde tarih boyunca çok değişik yöntemler kullanılmıştır:  

Özgür okuma (okurun kendi eğilimlerine göre seçtiği kitapları özgürce okuması), 

Bilgi odaklı/amaçlı okuma (bilim adamlarının ve araştırmacıların kendi araştırmaları için yaptıkları okuma 
biçimi),  

Sesli okuma (dinleyiciler için belirli kurallar çerçevesinde yapılan okuma; sesi kullanma, metnin içeriğine 
göre sesi ayarlama vb), 

Sessiz okuma (bireyin kendi kendine özellikle anlamaya yönelik okuma biçimi), 

Toplu okuma (sesli okuma ve diksiyon çalışmalarında kullanılır), 

Güdümlü okuma (belirli metinler belirli amaçları gerçekleştirmek için seçilip okutulur), 

Eleştirel/katılımcı okuma (okurun metni yeniden üretip yorumlamasına yönelik okuma biçimli), 

Yaşatıcı-yaratıcı okuma (özellikle eğitimde, anlama-kavrama-sorgulamanın yanı sıra öğrencinin 
anlatılanlarla ilişki kurması, olayın içine girmesi, olaya katılan aktörlerle empati kurması ve yaratıcılık yetisini de 
harekete geçiren bir okuma biçimi), 

gibi farklı yaklaşımlar da bulunmaktadır. 

 YAŞATICI-YARATICI OKUMA YÖNTEMİ 

Yaşatıcı-yaratıcı okuma yöntemi, özellikle yazınsal metinlerin alımlanmasında uygulanan gerçekte seçmeci 
bir yöntemdir, bu yöntemin temeli okuru/öğrenciyi edilgin olan okuma eylemi süresince, etkin duruma getirme 
anlayışına dayanmaktadır. 

Metinleri içerik bakımından (a) kullanmalık metin (reçete, ilan, vd), (b) bilgilendirici metin (makale, bilimsel 
inceleme vd), (c) yazınsal metin (öykü, şiir, roman vd); sunuluş bakımından da (a) yazılı metin, (b) sözlü metin, 
(c) görsel metin (karikatür, resim, foto vd) olarak bölümlendiriyoruz. 
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Bu bildiride yalnızca yazınsal metinler üzerinde duracağız. Bilindiği gibi her yazınsal/kurmaca metin tekildir, 
bu tür metinlerde anlam çokluk örtük olarak yer alır; metnin anlamı gerçek yaşamla birebir örtüşmez; okur metnin 
somut anlam düzeyinden yola çıkıp soyut anlam (derin yapıdaki anlam) düzeyine iner, buradaki görüngülerin 
yaşamdaki karşılıklarını bulgular;  her okur kendi bilgisi, kavrayışı, sözcük dağarcığı, dünyaya bakışı, psikolojik 
süreçleri vb yönlerden bir metni alımlar (algılar), onu bu özelliklerine göre farklı biçimde yorumlar. Okurun bu 
süreçte metni yorumlarken oluşturduğu yeni metin, amaç metne zenginlik katar. Artık okur doğrudan yazara 
değil, metne, metnin söylemine bakıp, bu söylemin çözümlenmesiyle metnin düz ve yan/alt anlamlarına ulaşır. 

YAŞATICI-YARATICI OKUMA YÖNTEMİ 

Amacı: Yaşatıcı-yaratıcı okuma yöntemi, çocukları ve gençlere okuma alışkanlığı ve zevki vermek, yazın 
ürünlerini okumaya yöneltmek, çocuk ve gençleri edebiyatın düş ve düşünce dünyasına girmesini sağlamak, 
yaşamsal gerçekliklerle yazınsal gerçeklikler arasında özellikle empati yoluyla benzerlik ve farklılıkları 
sezdirmek, insanlık değerlerinin bilincine ermek, yanlış/geçersiz/yozlaşmış kanı ve inanışlar konusunda bu süreçte 
üretici-yaratıcı yönlerini, örtük yeteneklerinin ortaya çıkmasına olanak vermek belli başlı amaçlar arasında 
sayılabilir. 

Yöntemi: Öğretmenin denetim ve yönlendirmesinde metin odaklı bir yöntem olan yaşatıcı-yaratıcı okuma 
yöntemi, kendi içinde üç aşamada gerçekleşir: Girdi aşamasında öğretmen ve/veya öğrenci okunacak metni seçer, 
metnin okunması için gerekli koşullar (öğrencinin metinle iletişime girme istekliliği, metin içeriğini çözebilecek 
önbilgilere sahip olması, metnin içeriğini çözümlemede kullanılacak ek-metin vb.) hazırlanır; süreç başlatılır. 
İşlem aşamasında metnin amaçlı/güdümlü okunması gerçekleştirilir. Okur, yazıldığı dilin olanaklarıyla 
gerçekleştirilen metnin düzenlenişini kavramaya çalışır. Bu bağlamda her metnin arka alanında bir kültür-tarih-
ideoloji birikimi olduğunu unutmadan metni toplumsal ve kültürel bağlamı içinde değerlendirmek gerekir. Yazan ile 
okuyan arasında sağlam bir iletişim kurulabilmesi için her ikisinin dilsel ve yaşamsal deneyim bakımından örtüşmesi 
gerekir, okur ancak bu gerçekleştiğinde, yazarın bildirisini algılayabilir. Ferit Edgü’nün sözleriyle, “…anlamak bir 
ortak dili gerektirir. Ortak dil ise, ortak yaşam/ortak bilgi/ortak birikim /ortak düş kimi yerde de ortak düşüş 
demektir. Ortak değilse bile, yakın/benzer/gibi.” “O” s.13) Okur yazınsal metni, çözümlemeye yardımcı olan ek-
metin aracılığıyla anlamlandırır. Bu süreçte yaratıcı etkinliklerde bulunur. Çıktı/Sonuç aşamasında, okurun 
okuduğu yapıtla ilgili sözlü ve/veya yazılı ürün ortaya koyması ve bu yapıttan edindiklerini (bilgi, duyarlık, bilinç 
vd) yaşamına yansıtması ile somut bir biçim kazanır.  

Yaşatıcı-yaratıcı okuma sürecinin işleyişi 

Yaşatıcı-yaratıcı okuma, biraz önce de söylediğimiz gibi metin odaklı bir yöntemdir; bir kılavuz öğretmenin 
yönetiminde sürdürülür. Kılavuz öğretmenin bu süreçte öğrencilerin okuma öncesi önkoşullarını, gereksinme ve 
beklentilerini bilmesini zorunlu kılar. Öğretmenin, öğrencilerin yaş, öğrenme becerileri, bilgi ve duyarlık gelişim 
süreci konusundaki sağlam bilgileri okumanın ön koşullarının hazırlanmasında yarar sağlayacaktır.  

Yazınsal metinlerin okunması sürecinde uygulanan yaşatıcı-yaratıcı okuma yöntemi adından da anlaşılacağı 
gibi iki boyutludur; daha doğrusu birbirine eklemlenen iki aşamadan oluşur: a) yaşatıcılık boyutu, b) yaratıcılık 
boyutu. Bu iki boyutu birbirinden ayırmak pek olanaklı görünmüyor, çünkü birlikte işliyor. 

Yaşatıcı boyut, öğrenci ile metnin karşı karşıya gelmesi, metnin amaçlı ve yöntemli okunması, olay örgüsü, 
olay örgüsündeki aktörleri yakından tanıma, bu aktörlerle iletişim kurma, kendi yaşamı ile metindeki olayları ve 
aktörleri karşılaştırma gibi süreçleri kapsar. Yaşatıcı boyut, metnin alımlanmasında önemli bir işlev üstlenir. Bu 
süreçte, öğrenci/okur başkalarının dünyasıyla tanışır, başkalarının dünyasında olup bitenler ve bunların aktörleri 
öğrenci/okurun ilgisini çektiği için, öğrenci onlarla empatiye girer. Öğrenci anlatılanlarla kurduğu sıkı ilişki 
nedeniyle değişik durumlarda çok değişik tepkiler verir; sözgelimi metnin aktörleriyle işbirliğine yönelebildiği 
gibi onlara karşı çıkar, sorgulayıp yargılamaya da başvurabilir. Özetle Yaşatıcı-yaratıcı okuma, iletişimsel 
süreçleri harekete geçiren bir yöntemdir. Öğrenci okuduklarıyla sürekli bir iletişim içine girer. Onlarla sevinir, 
üzülür, kimi zaman onların yanında yer alır, kimi zaman onlara karşı çıkar… Onlarla iletişimini hiç koparmaz… 

Yaşatıcı-yaratıcı okuma, ana-metin ve alt-metin bağlamında, anlama/algılama, yorumlama, metne katılma, 
metni yeniden anlamlandırma,  gibi çok çeşitli amaçları olan bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanması öğrencinin 
metne sorular sormasını önceler. Bu bakımdan yaşatıcı-yaratıcı okuma, bir bakıma güdümlü okumadır; öğrencinin 
neyi/niçin/nerede/nasıl okuduğunu, okuması gerektiğini belirli bir sınır içine alır. 
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Yaşatıcı-yaratıcı okuma, öğrencinin alılmama sürecinde çok değişik etkinlikler içinde olmasını öngörür. 
Örneğin biraz önce söylediğimiz gibi okunan metnin anlaşılmasını sağlayacak, yönlendirici sorular oluşturmak ya 
da bu amaçla oluşturulan sorulara yanıt vermek; metnin konusuyla ilgili yaratıcı etkinliklere girişmek: bir 
resim/karikatür çizmek, o konuda bir şiir tasarlayıp yazmak, yazara mektup yazmak… 

Yaşatıcı-yaratıcı okuma yöntemi, öğrenciye okudukları üzerine kendi yaşamını düşünme, okuduklarıyla 
yaşadıkları arasında karşılaştırma yapma fırsatı verir; bu süreçte öğrencinin yaşamında benzer/karşıt durumların 
olup olmadığı araştırılır; çelişkili/karşıt durumlarda öğrencinin yaşamda hangi davranış biçimlerini benimsediği 
sorgulanır; öğrencinin yaşamında bu okuduklarının birer karşılığı bulunup bulunmadığı sorgulatılır…Öbür deyişle 
öğrencinin düş gücünü harekete geçirip, metnin ötesine giden gelişmelerle öğrenciyi yüz yüze getirir, sorunların 
farkına varmasını sağlar, olası çözümler konusunda kestirimde bulunmasının fırsatları yaratılır… 

Yaşatıcı-yaratıcı okuma yönteminin iyi uygulanması durumunda kazanılabilecek birtakım davranış biçimleri 
bulunmaktadır: Bunların başında, ellerinde dil-anlatım ve kavrama düzeylerine seslenmek üzere hazırlanmış, 
yazınsal değeri bulunan bu nedenle severek okuyacakları kitaplar ve çalışma notları olduğundan öğrenciler bu 
süreçte, eğer iyi yönlendirilebilirlerse, gerçekten köklü ve kalıcı okuma alışkanlığı ve zevki kazanmış olacaklardır. 
Her okuma yaşamın bir  başka boyutunu görebilme olanağı sağladığına göre; yaşam gerçekleri ile sanal/ sanatsal, 
yazınsal gerçeklikler üzerinde insanı düşünmeye yöneltir; böylelikle okur/öğrenci benzer ve aykırı yaşamlar üzerinde 
düşünürken birtakım farklılıkları da sezebilecektir.   

Şimdi de bu anlattıklarımızı bu amaçla hazırlanmış kitaplardan örnek metinler ve uygulamalar seçerek 
birlikte inceleyelim: 

Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği ile Yayın Danışmanlığını benim yaptığım Toroslu Kitaplığı, Yaratıcı 
Okuma Projesi kapsamında 5 kitap hazırladılar. 

Bu kitapların birer de Yaratıcı Okuma dosyaları bulunmaktadır. 
1) Sevim Ak, Gökte Biri Var, (Dosyası: Nihal Kuyumcu), Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006. 
2) Seza Kutlar Aksoy, Şişko Patates (Dosyası: Funda Aybat), Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006. 
3) Zehra İpşiroğlu, Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika (Dosyası: Z. İpşiroğlu), Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006. 
4) Mavisel Yener, Şiir Saldım Gökyüzüne (Dosyası: Reyhan Özden), Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006. 
5) Nazan İpşiroğlu, Resimlerle Konuşalım, Toroslu Kitaplığı, İstanbul, 2006. 

Bu projede yer alan kitaplar genel olarak iki kitaplık bir set oluşturmaktadır. Birinci kitap, okuma metnini 
içerir; ikinci kitap öğrencinin bu okunan metinle ilgili “anlama, olay örgüsünü neden-sonuç ilişkileriyle kavrama, 
olaylara katılma, belli durumlarda tepki verme, bu metindeki kimi durumları, olguları, tipleri yaşama aktarma, 
yaşamda karşılıklarını bulmaya çalışma, yaşanılanlar ve/veya yaşanabilecek olanlar arasında değerlendirme 
yapma, benzer/farklı yönlerini bulma, karşılaştırma, belli durumlarda kullanılan deyişleri (sözgelimi kalıp 
kullanımlar, niteleme sözleri, vd) fark edebilme, konuyla ilgili başka metinlerle, sözgelimi yazılı metinler: şiir, 
öykü, anı, vd; görsel metinler: resim, fotoğraf, karikatür) ilişkisini kurma, empatik yaklaşımla olanla olması 
gereken arasındaki ayrımı fark edebilme; konu/olay/ayrıntı söz konusu edilerek bu metinle ilgili resim yapma, 
şiir/öykü yazma…” gibi becerilerini devreye sokmak üzere hazırlanmıştır. 

Şimdi de bu kitaplardan birkaç örneği birlikte inceleyelim: 

Mavisel Yener’in kitabından iki alıntı yapalım: 

OVUP PARLATMALI UMUTLARI 

 “Mum yanıyor, zaman yanıyor.” *

   Mum yandıkça 
   gözyaşı gibi süzülen damlalarda  
                    eriyorsa sevinçler 

                                                 
* Özdemir Asaf 
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                    her gülüş biraz eksikse yeni fotoğraflarda.  
                    ovup parlatmalı umutları yeniden,  
                     sulara yansıyan yüzlerde barışı görmeli 
                                   mavi kokmalı yarınlar,  
                    gökyüzü gibi 
                    özgürlük gibi,      
         çocuklar gibi... 

 Bir şiirde ya da bir düzyazıda, belli bir bölüm tırnak içine alınmış ve sonuna da bir yıldız konmuşsa, bu 
başka bir şair ya da yazardan alıntı yapıldığını gösterir. Bu şiirde hangi dize başka bir şairden alınmıştır ve o 
dizenin şairi kimdir? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Mumla zaman arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Mumun erime hızını ve zamanın akışını göz 
önünde tutarsan bu ilişkiyi daha iyi nasıl açıklayabilirsin? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Yanan mumdan süzülen damlalar neye benzetilmiş? Bu benzetmeyi ve mumla zaman arasında 
kurduğun ilişkiyi düşün. Şiirde yaşamımızdaki hangi zamanlardan söz ediliyor acaba? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Annenin ya da babanın çocukluk, gençlik fotoğraflarıyla şimdiki fotoğraflarını karşılaştır. 
Yüzlerindeki değişikliği anlatır mısın? Bu değişikliğin nedeni ne olabilir? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 “Her gülüş biraz eksikse yeni fotoğraflarda” dizesinde anlatılmak istenen sence aşağıdakilerden 
hangisidir? Baştaki kutulara işaret koyup; birden çok seçme yapabilirsin. 

 Yeni çekilen fotoğraflardaki insanların çoğunun gülmemesi 

 Eskiden insanların daha mutlu olması ve fotoğraflarda gülümsemeleri. 

 Bazı sevdiklerimizi kaybettiğimiz için yeni çekilen fotoğraflarda onların bulunmaması 

 Her gün bir öncekine göre gülüşümüzden, mutluluğumuzdan bir şeylerin yok olması 

 Üzüntü ve sıkıntılı zamanların etkisiyle neşemizi yitirmemiz 
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 “Umut” altın ya da gümüş değil ki ovunca parlasın. Şiirdeki “umudu ovup parlatmak” ne anlama 
geliyor? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 Şair, ne zaman umutlarımızı ovup parlatmamızı istiyor bizden? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  “Mavi” sözcüğü aklına başka hangi sözcükleri getiriyor? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Şaire göre, ovup parlattığımız yüzeye yansıyan yüzlerde neleri görmeliyiz. Başka bir deyişle yarın 
için, gelecek için neler umut etmeliyiz? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Sen yirmi yaşına geldiğinde nasıl bir yaşamın olacağını umut ediyorsun? Bizimle umutlarını 
paylaşmak ister misin? 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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BEN DÜNYA 
Sabahın sessizliğinde dinleyin beni, 
o zaman duyabilirsiniz. 
Işığımı ve zekâmı taşıyan doğayı; 
Sonsuz uzayı 
Sahildeki dalgaları 
Hayvan krallığını 
Heybetli aslanı 
Bilge baykuşu 
Oyuncu yunusu 
Kayaları, kumu 
Volkanları 
Rüzgârı 
Çimenleri 
Dinleyin. 
Ben sizin parçanızım. 
Siz benim ellerimsiniz. 
Kendinizi dinleyin. 
Ben dünyayım. 
Acımı hissedebildiğinizde 
yükümü paylaşabildiğinizde 
siz Dünyasınız ben elleriniz… 

 Aşağıda doldurulmayı bekleyen iki ayrı çizelge var. Bu çizelgelerden biri dünyaya, diğeri de biz 
insanlara ait. Bu çizelgelerin birincisine dünyaya ait olan şeyleri, ikincisine de biz insanların düşünüp icat 
ettikleri şeyleri yazacağız. Ben ikişer örnek yazdım bile. Şimdi sıra sende... 

Dünya      Biz insanlar 
Hava      Fabrikalar 
Toprak      Arabalar 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Dünyanın bize sundukları, yaşamamız için zorunlu olan şeyler. Biz insanların yaptıkları ise yaşamı 

kolaylaştırmak, güzelleştirmek amacıyla yapıldı. Acaba biz insanların ürettikleri şeylerin hepsi bizi mutlu etti 
mi? Neden? 

 
Bizi Mutlu Edenler Nedenleri 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

Bizi Mutlu Etmeyenler Nedenleri 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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 Sence dünya onu neden öğleyin ya da akşam değil de, sabah dinlememizi istiyor? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Dünya bizden neleri dinlememizi istiyor? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Dördüncü bölümde Dünya, insanlara: 

“Acımı hissedebildiğinizde 

Yükümü paylaşabildiğinizde” 

diyor? Sence dünyanın ne gibi acıları olabilir ve biz onları nasıl hissedebiliriz? 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 Dünya üçüncü bölümde biz insanlara: 

“Ben sizin ve dördüncü parçanızım 

Siz benim ellerimsiniz” 

Dördüncü bölümde: 

“Siz Dünyasınız, ben elleriniz...” 

diyor. Nasıl oluyor bu? Kim kimin eli? Ne zaman Dünya insanın, ne zaman insan Dünyanın eli? Niye 
eli? Ayşegül’ün yine kafası karıştı. Sen ona bunları açıkça anlat lütfen! 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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 Sen de tıpkı Dünya gibi, kendini ve insanlardan beklentilerini anlatan bir şiir yazar mısın? Senin 
yazdığın bu güzel şiir, hem senden hepimize bir armağan olsun hem de bu kitap senin şiirinle bitsin. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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SONUÇ 

Yaşatıcı-yaratıcı okuma yöntemi, özellikle yazınsal metinlerin alımlanmasında kullanılabilecek 
yöntemlerden biridir. Bu yöntemde, öğretmen her bakımdan yetkin bir kılavuz olarak işlev görmek durumundadır. 
Öğrencileriyle birlikte çözümlemeyi tasarladığı yazınsal metinlerin seçiminde hem metnin yazınsallığını, hem 
öğrencinin okuma/kavrama ve dil düzeyine uygunluğunu hem de metnin yaratabileceği düşünsel ve duygusal 
etkiyi  göz önünde bulundurmalı, metnin öğrencilerce yetkin biçimde alımlanması konusunda birtakım hazırlıkları 
yapması gerekmektedir. Bu hazırlıklar, her şeyden önce metnin dili ve içeriği öğrencilerin anlama-kavrama 
düzeylerine uygun olmak durumundadır. Dilinde fazlaca yabancı sözcük kullanılan, uzun cümlelerle okuma ve 
anlamayı zorlaştıran, söylemi yazınsal özellikler taşımayan, ayrıntılara boğulmuş, iletisi çağdaş insanlık 
değerleriyle örtüşmeyen metinler öğrencilere yarardan çok zarar verir. İkinci aşamada öğretmenin bu metni niçin 
öğrencileriyle inceleyeceğine karar verdiğinin açıklamasını yapmalıdır. Bu metnin okunmasıyla öğrencilerde 
(öğrencilerin davranışlarında) ne gibi değişiklikler gözlemlenecektir? Bunların çok iyi saptanması gerekir. Üçüncü 
aşamada öğretmenin bu metinle ilgili olarak bir okuma kılavuzu hazırlaması da gerekecektir. Bu kılavuz her biri 
birimiyle hem metnin aşama aşama alımlanmasına yardımcı olmalı, hem metinle ilgili olarak yaşamla birtakım 
bağların kurulmasını sağlamalı; öğrenciyi okunanlar bağlamında metnin gidişine katabilmeli; sorulu ve 
isteklendirici yönlendirmelerle yaratıcı buluşlar yapma konusunda yol açmalıdır. Böylelikle öğrenci bir yandan 
metnin içeriğini anlayarak söylemini çözümlerken öte yandan metne kendi birikimi ve duyarlığıyla şiir, öykü, 
mektup, karikatür, resim gibi yaratıcı ürünlerle yeni anlamlar katabilecektir. Bu konuda özellikle öğretmenin 
dikkat etmesi gereken bir nokta daha var: Yazınsal metinlerin tek yorumu olamaz, her öğrenci metinlerin 
alımlanmasını kendi hazır bulunuş durumuna, bilgi birikimine, metinle kurduğu sıkı ilişkiye, düş gücünün 
zenginliğine, duyarlığına, bu süreçteki psikolojik durumuna bağlı olarak farklı biçimde yapabilecektir. Bu 
aşamada öğretmenin bu olmamış bu yanlış gibi değerlendirmelerin yerine niçin böyle anladığını/açıkladığını/ 
yanıtladığını sorarak yönünü kendisinin bulmasına özen göstermelidir.  
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GELİŞİM SÜRECİNDE DİLİN YERİ VE ÖNEMİ; 

DİL GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN SÜREÇLER 
 
 

Prof. Dr. Bahar GÖKLER 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Dil gelişimi algısal bir olgudur. Dil işitsel bir algıdır.Ancak mimik ve jestler yoluyla konuşanın yüzüne 
bakarak da konuşma ile ilgili ipuçları kazanılır.Alıcı dil ve ifade edici dil her ikisi de erken dönemde gelişir. 

Dil gelişimi ile ilgili temel kuramlar: 
CHOMSKY’nin kuramı: 

Dil gelişimi bir beyin gelişimi sürecidir. Dil biyolojik bir olgudur. Bebekler, konuşmaya doğuştan 
hazırdırlar. Karşılıklı agular, “dada” lamalarla konuşma gelişir. 

SKINNER’ın kuramı: 

Dil gelişimi sosyal etkileşimin bir ürünüdür. Başta ana babalar çocukları uyarır ve seslerine tepki 
verirlerse, sonraları bu sesler anlamlı konuşmaya dönüşür. Öğrenme kuramının dil gelişimine yaklaşımı: 
çevre dil gelişimini belirler. Kültüre bağımlıdır. Anne babanın bebeğin sözcüklerine gösterdikleri ilgi ve 
hoşnutluk tepkileri, bebeği uyarır ve daha çok sözcük söyleme konusunda cesaretlendirir. Gerçek sözcüklere 
daha fazla benzeyen seslere aile gülümser ve daha fazla tepki gösterirse, bebekler bazı sesleri, diğerlerinden 
daha iyi ayırt edebilirler. 

ERKEN BEBEKLİKTE JESTLERİN İŞLEVİ 

Jestler ilişki kurmaya yarar. Ayrıca jestler, nesnelerin, olayların, özelliklerin adlandırılmasına yarayan 
simgeler olarak kullanılırlar. “Örn: Büyük anlamına kollarını kaldırmak.”Jestlerin kullanımı 8-10 aylıkta 
başlar. Jestler ve daha sonra da sözlerle olan iletişim, her ikisi de bilişsel gelişimle koşut giden süreçlerdir. 

Bebeklerin söyledikleri duyduklarını yansıtır. Dil bu dönemde bir “geçiş nesnesi” dir. Bebeklerin ilk 
sözcükleri, annelerin en sık kullandıkları sözcüklerdir. Bebekler isimleri olan oyuncaklara, isimleri 
olmayanlardan daha fazla ilgi gösterirler. 

ANA BABA-ÇOCUK KONUŞMASI 

Ana-babalar çocukların anlayabilmesi için konuşmalarını basitleştirirler.  

Bebekle konuşurken sesin tonu yükselir, alçalır. Fısıltıyla konuşulur. 

Sözcüklerin söylenmesindeki zaman süreci uzatılır. 

Çocukluktaki dil öğrenimi eylemden kavramaya daha sonra da sözcük üretmeye doğru bir gelişim 
gösterir. 

Durumlar ve nesneler anlam kazandıkça çocukta sözcük bilgisi gelişir. 

Resimli kitaplar ve oyunu kullanarak çocuklarıyla iletişime giren ana babalar çocuklarının daha geniş ve 
daha uygun bir sözcük bilgisi edinmelerine yol açmış olurlar. 
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DİLİN GELİŞİM SÜRECİ 

ERKEN DÖNEM Tüm bebekler aynı sesleri çıkarırlar. Temel sesler: ağlama, emme, öksürme, 
tıksırma,  yaygara koparma. 

6 AY Agulama başlar ünlü, ünsüzler bir arada görülür. 

12 AY Ekolali vardır, sesleri taklit eder konuşuyormuş gibi yapar anlam içermez. İlk 
sözcükleri üretir, bazı sözcükleri anlar. Gelecek bir yıl içinde yaklaşık ayda 22 
yeni sözcük anlar ancak ayda 10 yeni sözcük söyleyebilir,  tek sözcüklü cümleler 
kurar, melodik sesler çıkarır, şarkılı, ritmik sözcükler çıkarır. 

18 ay 3-50 sözcüklük bir sözcük dağarcığı vardır, konuşma taklidi sesler ve vurgular  
çıkarır. Sözcükleri anlamada hız kazanmıştır. 

24 ay Sözcük dağarcığı 50 sözcüğü aşmıştır, iki sözcüklü tamlamalar kullanır. 

(2 yaş) Agulama artık ortadan kalkmıştır, sözel iletişime ilgi gösterir, artık özne/ fiil/ 
tümleç/ telegrafik konuşma iletişimini kullanır. 

30 ay Hemen nerdeyse her gün bir yeni sözcük kullanır. Binin üstünde bir sözcük           

(2.5 yaş) Dağarcığı vardır. Gramer becerisi erişkinlerinkine eşit gibidir. Daha az sintaktik 
(söz dizinsel) yanlışlar yapar. Somut, animistik ve büyüsel düşünce özelliklerini 
yansıtır. Çok soru sorar. Çok meraklıdır, dili merakını giderme aracı olarak 
kullanır. Dil oyunun arkadaşıdır. 

114 ay Günde 28.142 sözcük kullanır / 3.825 farklı sözcük    

(9-5 yaş) İçeren 50.000 sözcüklük bir konuşma dağarcığı vardır. 100.000 sözcük anlar.       
1000 gramer kuralı kullanır. 

Okul öncesi dönemde çocuklar dili yedi farklı yönde kullanabilirler: 

1) Gereksinimlerini belirtme ve amacına ulaşmada “araç” olarak.“Bana kırmızı kalemi ver.” “Kurabiye 
istiyorum.” 

2)  Kendi davranışını kontrol etme ve diğerlerinin davranışlarını etkileme yönünde “düzenleyici”                 
“Hayır yapma.” “Haydi gidelim.” 

3)  İlişki kurma ve ilişkileri düzenlemede etkileşim aracı olarak “Gel, askercilik/evcilik oynayalım.” 

4) Bireysel yönden / kendilerini tanıma amaçlı “Uykum var.” / “Sevinçliyim; acıktım.” 

5) Dünyayı tanıma amaçlı, dünyayı tanımak için soru sormak amacıyla, “Güneş niye parlaktır?             
“Elma niye kırmızı?” “TV’ye bu insanlar nereden giriyorlar?” 

6)  Fantazi geliştirme “mış gibi davranma”, hayali oyunlar gibi yaratıcılık kanallarını açma amacıyla, 
“Şimdi ben devim, sen de prensessin.” 

7)   Gerçek durumları simgelemek amacıyla, “Ben üzgünüm baba, sen de üzgün müsün?” 

İLKOKUL DÖNEMİ 

İletişimde yetkin olma okul yıllarında gelişir. Okul çocukları kendilerine denileni anlarlar ve bununla 
ilgili düşünürler. Gramer kurallarını uygularlar. Sözcüklerin anlamlarını daha iyi kavrarlar. 
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METAFORLAR 

Küçük çocuklar soyut düşünmediklerinden metaforları anlayamazlar. Sözcüklerin çoklu anlamları varsa, 
bunu pek anlayamazlar. Bir sözcük bir nesneyi tanımlıyorsa, bu tanımlamayı bir insan için kullanamazlar. 
“Örn: Şeker tatlıdır. O tatlı, şeker küçük bir kızdır”. 10-11 yaşına kadar metaforlar tam anlamı ile 
anlaşılamaz.   

MİZAH 

Okul öncesi dönemin sonuna doğru çocuklar beden seslerine, bedensel garipliklere gülerler. Mizah 
karşısında başkaları gülüyor diye gülerler. Okul öncesi dönemde gülmece ve bilmeceleri çocuklar 
anlayamazlar. 6-8 yaşlarında fıkra ve bilmeceler anlaşılır olur ve çocuklar bundan hoşlanırlar. Anlaşılır olan 
ve gülünen ilk şakalar ses benzerliklerine dayalı olan, çift anlamlı olan sözlere dayalı olan şakalardır. 1-3. 
sınıf arası olan çocuklar gerçekliklerle ilgili bilmecelere, şaşırtmacalara gülerler. 7-8 yaşlarından 9-11 yaşa 
kadar çocuklar sözcük oyunlarından, sözcüklerin anlamları ile oynamadan hoşlanırlar. 11-12 yaş çocukları 
gülmecenin söz dilimsel garipliklere dayanmasından hoşlanırlar. Saçma gibi görülen bilmecelerin, mantıklı 
yanıtları vardır. Çocuklarda mizah dürtüleri, duyguları ifade ve kontrol etmede ( öfke, kaygı ve depresyon 
gibi) yarar sağlar. 

ERGENLİK DÖNEMİ 

Ergenlikte dil kendini ifade etme aracıdır. Görüşlerini, özlemlerini, değerlerini, öfkesini, gerekçelerini, 
çıkarımlarını, heyecanını dil yolu ile paylaşır ergen. Ergenlik düşüncenin kültüre özgü öğelerinin dil yoluyla 
çok daha belirgin olarak dışarıya yansıdığı bir dönemdir. Ergen topluma birey olarak kendini dili yoluyla 
katar. Dil soyut düşünceyi şekillenmektedir. Kültürün kişilikte özümlenmesi açısından dil önemli bir işlev 
görmektedir. Dil, insana özgü bilinçliliği sağlar. Dil, düşüncenin ve deneyimlerin farklı ve zengin yanlarının 
ortaya çıkmasına aracılık eder. Ergen bireyselleşirken “kendini” kültürden, toplumdan dili yoluyla ayrıştırır. 
Dil kimliktir. 

Dil ile kimlik arasında doğrudan bağlar olduğu bilinmektedir. Kimlik, bir bireyi kendisi yapan kalıcılık, 
süreklilik gibi özgül özellikler içeren, toplumun değerleriyle özdeşleşme ve uyum yanında bireyi 
başkalarından ayıran özgünlük ve farklılıklar taşıyan, kendi içinde örgütlenmiş bir yapıdır. 

Bireysel kimliğin oluşumunda bireysel özerklik ve bağımsızlık çok önemli yapı taşlarıdır ve yine 
bilinmektedir ki bireysel gelişim süreçleri ile toplumsal süreçler çok benzerlik göstermektedir. Bireysel 
kimlik ile ulusal kimlik ve kültürel kimlik arasında koşutluklar vardır. 

Ulusal kimliğin temel öğesi dildir. İnsanların yaşadıkları dünyayı, evreni, olayları, olguları algılayıp 
tanımlamaları dil yoluyla olur. Bir toplumda düşünce üretmenin zenginliği dille bağlantılıdır. Bir toplumun 
ulusal iç örüntüsünün, düşünce, duyuş ve davranış kalıplarının çözümlenmesi dil üzerinden olanaklıdır. 

Yetkin, özerk ve bağımsız bir toplumsal, ulusal kimliğin oluşumu, kendi dillerinde düşünce üretebilen 
(bilim, kültür, sanat) ve dünyayı kendi özgün yorumlama biçimiyle yaşayan, diğer toplumlardan ayrışmış 
ancak çağı ve dünya ile uyumlu bağlar kurabilen bireylerin varlığında gerçekleşebilir. 

Bilim de sanat da ancak özerk ve bağımsız bir toplumsal yapı içinde gelişir. Bilimin de kültürün de ana 
kaynağı olan dil, bir toplumun kendi kökleri ile bağlantılar kurmasında olduğu kadar, dünyada olup 
bitenlerin topluma aktarılmasında, dünya ile köprüler oluşturulmasında da aracılık görevi üstlenmektedir. 
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GİRİŞ 

Öğretim ve öğrenimin anahtarı, bilgi aktarmanın ve biriktirmenin biricik sağlayıcısı olan dil konusunda 
ünlü düşünür Konfüçyüs şöyle demektedir: "Dil düzensiz olursa, sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi 
anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa âdetler ve kültür 
bozulur. Âdetler ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen 
halk ne yapacağını işin nereye varacağını bilmez. İşte bunun için hiçbir şey dil kadar önemli değildir" (Eren, 
1990, s. 47). Dil başlı başına bu denli önemliyken, çocuklar ve çocuk kitapları söz konusu olduğunda bu 
önem bir kat daha artmaktadır. 

Çocuklar için edebiyat, her şeyden önce dildir. Edebiyat çocuğun dünyasına zenginlik katar. İyi bir 
edebiyat ürünü, çocuğa güzeli sevmeyi, dilini en iyi şekilde kullanmayı, hayal gücünü artırmayı, kelime 
hazinesini zenginleştirmeyi, dil bilgisi kurallarını pekiştirmeyi öğretir (Şirin, 1998, s. 103, 178; Alpöge, 
1983, s.6). Çocukların dil ve güzel duygular açısından renkli ve devinimli dünyalarına seslenen metinler, ana 
dili duygusunu ve bilincini pekiştirir, gözlem yetilerini geliştirir. Yazınsal metinlerle bireyin ana dilini 
kullanma olanakları zenginleşir (Sever, 1993, s. 14-15; Sever, 1998, s. 6). Çocuğun zihinsel, duygusal ve 
sosyal gelişiminde önemli bir uyarıcı olan kitap, eğitim konusunda da önemli bir araçtır (Yavuzer, 1999, s. 
156; Kantemir 1979, s. 197). Ancak, dil eğitimi konusunda bu araçtan yararlanabilmek için, çocuk kitapla-
rında dil kullanımının hatasız olması gerekmektedir. Çocuk edebiyatının amaçlarına hizmet edebilmek için, 
çocuk kitapları fiziksel ve içerik özellikleri yönünden çok iyi hazırlanmalıdır. Kitabın içerik özelliklerinden 
birisi olan dil bu açıdan önemli bir yere sahiptir. Diline hakim, ana dili bilinci gelişmiş, duygu ve 
düşüncelerini doğru bir biçimde anlatabilen bireyler yetiştirebilmek için, çocuğun ilk yıllarından başlayarak 
karşılaştığı çocuk kitaplarında, dilin titizlikle kullanılması zorunludur. Böylece, çocuğa sunulan, dil 
hatalarından arınmış çocuk kitapları, çocuğun beğenisini kazanacak, çocuğa büyük yararlar sağlayacak olan 
okuma alışkanlığı kazanmanın da temellerini atacaktır. Bireyin eğitilmesinde en önemli ve en verimli dönem 
olan çocukluk dönemi, dil eğitimi açısından da değerlendirilmek zorundadır. Dil eğitimini coşkulu ve 
sıkmadan yapabilecek en önemli araç ise, belli başlı ölçütler doğrultusunda hazırlanmış çocuk kitaplarıdır. 

Bir ülkede yayımlanan çocuk kitaplarının dil açısından nasıl bir durumda olduğu ve bu durumun yıllara 
göre gösterdiği değişimi ortaya koymak, çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları yayıncılığı açısından son derece 
önemli görünmektedir. Çocuk kitaplarında kullanılan dile ilişkin eksiklik ve olumsuzluklar belirlenmeden bu 
alanda gelişme göstermek zor ve rastlantısal olacaktır. Bu konuda yapılacak araştırmalar çocuk kitapları 
yayıncılığında gelişmeler için bilimsel veriler sağlayacaktır. Türkiye'de çocuk kitaplarında dil sorunu üzerine 
ayrıntılı çalışmalar yapıldığını söylemek güçtür. Dolayısıyla, bu konuda bir araştırma gereksiniminin olduğu 
görülmektedir. Çocuk kitapları üzerine yapılan çalışmaların çoğunlukla biçim ve içerik özellikleri üzerine 
                                                           
* Bu bildiri, Özkan (2001)’ın yüksek lisans çalışmasına dayanmaktadır. 
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yoğunlaştığı göz önüne alınırsa, dil konusunda yaptığımız bu çalışmanın konunun önemine dikkat çekme 
anlamında da yararlı olacağı kanısındayız. Ayrıca, çalışmanın 1967 ve 1997 yıllarını karşılaştıran nitelikte 
olması, çocuk kitaplarında dil konusunda genel gidişe/eğilime ilişkin tarihsel verileri sunmasına olanak 
sağlamaktadır. 

Amaç, Kapsam ve Yöntem 

Yapılan çalışmanın amacı, kısaca, "Türkiye'de yayımlanan Türkçe çocuk kitaplarının dil kullanımı 
açısından 1967 yılına göre 1997 yılında nasıl bir değişim gösterdiğini belirlemek" biçiminde özetlenebilir. 

Araştırma, 1967 ve 1997 yılında yayımlanan resimli kitap, masal ve roman-öykü türündeki çocuk 
kitaplarını kapsamaktadır. Çalışma başladığında gereksinim duyulan verilerin elde edilebileceği son yıl 
olarak 1997 seçilmiş, geçmişe dönük verileri sağlamak amacıyla 30 yıl öncesi olan 1967 yılı alınmıştır. Tür 
olarak resimli kitap, masal ve roman-öykülerin alınmasının en önemli nedeni, Tuncer'in (2000) de belirlediği 
üzere, Türkiye'de özellikle son yıllarda en çok yayımlanan çocuk kitabı türü olmalarıdır. Yaş grubu olarak 
çocuğun kitabı kendi başına okuyabileceği ve seçilen kitap türlerinin hitap ettiği dönem olan 7-14 yaş grubu 
seçilmiştir. 

Çalışmada, dil sorunu; anlatım bozukluğu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, argo kelime kullanımı, 
yabancı kelime kullanımı ve dizgi hataları başlıkları altında incelenmiştir. 

1967 ve 1997 yıllarında yayımlanan çocuk kitaplarının gerek sayılarını, gerekse bibliyografik 
künyelerini belirlemede temel veri kaynağı Türkiye Bibliyografyası olmuştur. Kuşkusuz, bu kaynakta yer 
alan künyelerin derlenen kitaplara bağlı bir doğruluk oranına sahip olduğu unutulmamalıdır. Ancak, bunun 
dışında çocuk kitapları istatistiği elde edilebilecek ciddi kaynağın bulunduğunu söylemek de güçtür. 

Çalışmada "betimleme yöntemi" kullanılmış, örneklem "rastgele örnekleme" tekniği ile belirlenmiştir. 
Çalışmanın evreni ve örneklemine ilişkin verileri Tablo 1'de verilmektedir. Görüldüğü gibi, 1967 yılında 225 
ve 1997 yılında 467 olmak üzere toplam 692 çocuk kitabından 1967'den 24 ve 1997 yılından da 47 olmak 
üzere toplam 71 çocuk kitabı örneklemi oluşturmuştur. Örneklemin evrene temsil oranı %10,2'dir. 
İstatistiksel tekniklere göre, örnekleme alınması gereken kitap sayısı 0,95 güven düzeyi ve ± 0,05 hoşgörü 
miktarına göre 2000 birimlik kitle için 71'dir (Çıngı, 1990, s. 262). Dolayısıyla, örneklem evreni temsil 
yeteneğine sahiptir. 

 
Tablo 1. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

 
KİTAP TÜRÜ Yayımlanan Toplam Çocuk 

Kitabı Sayısı 
Örnekleme Alınan Çocuk 

Kitabı Sayısı 

 1967 1997 1967 1997 

RESİMLİ KİTAP 151 153 16 16 

MASAL 21 31 3 3 

ROMAN-ÖYKÜ 53 283 5 28 

TOPLAM 225 467 24 47 

GENEL TOPLAM 692 71 

 

Örneklem belirlenirken çocuk kitaplarında telif ya da çeviri oluş nitelikleri de dikkate alınmış ve 1967 
yılında yayımlanmış örnekleme giren toplam 24 eserin 12`si telif, 12'si de çeviri eser olarak seçilmiştir. Aynı 
biçimde, 1997 yılında yayımlanan ve örnekleme giren toplam 47 eserin 25’i telif, 22’si de çeviri eser olarak 
belirlenmiştir. Örneklemi oluşturan telif ve çeviri sayıları, ilgili yılın toplam telif ve çeviri sayılarına orantılı 
olarak alınmıştır. Bu oran yaklaşık %10 olarak belirlenmiştir. 
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Çocuğun Dil Gelişiminde Kitabın Rolü 

Çocuğun dil gelişimi, onun genel gelişim olgusunun bir parçası olmakla birlikte kendine özgü bazı 
özelliklere sahip görünmektedir. Çocuğun, özellikle zihinsel gelişiminin en önemli parçalarından birisi olan 
dil gelişimi sürecini sağlıklı bir biçimde tamamlayabilmesi için aile, çevre ve öğretmenin bu konudaki tutum 
ve yaklaşımları büyük önem taşımaktadır. Gerek ailenin gerekse öğretmenin bu konuda gerekli ve yeterli 
katkıyı sağlamada başvurabileceği en önemli aracın ise "kitap" olduğu ya da olması gerektiği söylenebilir. 
Literatürde çocuğun dil gelişiminde kitabın önemini vurgulayan çalışmalar (Dayıoğlu, 1998, s. 26; Şirin, 
1998; s. 231; Uysal, 1998, s. 17; Kantemir, 1982;Bozdağ, 2000, s. 369; Carlson, s. 1995) bu konu üzerinde 
genel bir görüş birliğinin varlığına işaret etmektedir. Örneğin; Dayıoğlu (1998, s. 27), bu önemi "bilinçle 
yapılmış çocuk kitaplarının, aile, yakın çevre ve okulda öğretilen ana dilin toplamına eşit düzeyde bir dil 
öğrenim kaynağı olduğunu yadsıyamayız" biçiminde ifade etmektedir. 

Kitabın, çocuğun dil gelişimindeki rolü Türkiye'de biraz daha fazla olmaktadır. Bunun nedenini 
Dayıoğlu (1998, s. 24-25) şöyle açıklamaktadır: 

“Türkiye'de aile ortamında kullanılan dil yetersiz ve dil bilinci doğru değildir. Çocuğun yakın çevresi de 
onun dilini geliştirebileceği bir ortamı yaratamamaktadır. Çocuk, Özel TV ve radyolarda yanlış kullanılan 
dilden etkilenmektedir. Kısaca, çocuk evde ana dilini yeterince edinememekte, okula geldiğinde kendisine 
cansız, yapay, kuru tümceler belletilerek okuma yazma öğretilmektedir. Daha sonra kullandığı ders kitapları 
da ona dil bilinci ve dil tadı verecek nitelikte değildir. Tüm bu olumsuz koşullar çocuğun dil gelişiminin 
güdük kalmasına neden olmakta, bu durumda da kitap dili zenginleştiren ve doğru öğreten temel kaynak, 
güvenli bir dil öğretmeni olmaktadır.” 

Kitapların çocuğun dil gelişiminde oynadığı rolün yoğunlaştığı noktalar şunlardır: 
1. Bir çocukta dilin gelişiminde en önemli ölçütlerden birisi çocuğun sahip olduğu kelime dağarcığıdır. 

Kitap çocuğun kelime dağarcığını geliştirerek, onun dil gelişimine çok anlamlı bir katkı sağlamaktadır 
(Dayıoğlu, 1998, s. 26; Tan, 1995, s. 51). Çünkü, kelime dağarcığındaki zenginlik, çocuğun, okuma beceri, 
zevk ve alışkanlığını arttıran, toplumsallaşmasını kolaylaştıran ve okul başarısını sağlayan bir olgudur. 

2. Çocuk kitapları çocukta doğru bir dil bilinci, dil sevgisi, dil disiplini ve dil tadı oluşmasına yardımcı 
olur. Onda olumlu bir dil duygusu oluşturur. Dilinin zenginliğini, güzelliğini, inceliğini ve  kıvraklığını 
okuduğu çocuk kitapları ile kavrar (Sever, 1993, s. 14-15; Kantemir, 1998, s. 21; Sever, 1998, s. 6; Dayıoğlu, 
2000, s. 528). 

3. Çocuk kitaplarının dil gelişimine en önemli katkılarından birisi de dilin doğru öğrenilmesindeki 
rolüdür. Kitaplar, çocuğa dilini doğru ve gelişmiş bir biçimde kullanma fırsatı yaratmaktadır. Dilinin 
kurallarını (yazım kuralları, noktalama işaretleri) en kolay ve kalıcı biçimde bu kitaplardan öğrenebilir. 
Düzgün cümle kurma, kelimeleri yerinde ve uygun anlamlarıyla kullanma, noktalama işaretlerinden doğru 
biçimde yararlanma, yalın bir anlatım biçimine, kısaca gelişmiş bir dile sahip olmada çocuk kitapları çok 
önemli işlevler görmektedirler (Tuğrul, 2000, s. 537; Dayıoğlu, 2000, s. 529; Çoban, 1996, s. 158; Sever, 
1993, s. 15; Dayıoğlu, 1998, s. 26-27). Kuşkusuz, dilin doğru kullanımı olgusu hem konuşma hem yazma 
hem de anlama eylemlerini içeren bir olgudur. Kitapların dile katkısı her üç alan için de geçerli olmaktadır. 

4. Çocuk kitapları, çocuğun incelediğimiz dönemde konuşma dilinden yazma diline geçişini daha kolay 
ve sağlıklı biçimde gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu geçiş çocuk için çok önemli bir aşamadır 
(Bozdağ, 2000, s. 374). 

5. Kitaplar, çocuklar arasında yaşanan yerel dil karmaşasını engelleyebilmektedirler. Böylece 
anadilinin en doğru biçimde öğrenilmesine yardımcı olmaktadırlar (Dayıoğlu, 1998, s. 25). 

6. Kitaplar, çocuklara yeni kelimeleri doğru ve değişik anlamlarıyla öğretmektedirler (Dayıoğlu, 1998, 
s. 26). 

7. Kitaplar, çocukların genel dilsel algılama ve kavrama yeteneklerini artırmaktadırlar. 
8. Kitaplar, çocuğa, dil gelişimi açısından son derece önemli olan cümle yapısındaki doğru özne, nesne, 

yüklem, sıfat ve tümleç sıralamasını öğretirler (Alpöge, 1991). 
9. Okurken edinilen dil bilgisinin konuşulurken edinilenden çok daha yoğun ve kalıcı olduğu, çünkü 

çocuğun kitabı yeniden ve yeni yorumlarla okuma şansına sahip bulunduğu bunun da dili doğru öğrenme açı-
sından avantaj olduğu belirtilmektedir (Dayıoğlu, 1997, s. 26-27). 
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Çocuk kitaplarının dil gelişimi üzerine etkisi dünyada çeşitli uygulamalara kaynaklık edebilmektedir. 
Çocuk kitapları, ulusal düzeydeki okuma alışkanlığı kampanyalarının önemli bir unsuru olmakta (Rustam, 
1990); yine, ulusal düzeyde çocuklara verilen sağlık hizmetlerinde çocukların dil gelişimini sağlamak için, 
halk kütüphaneleri ile iş birliği içinde çocuk kitaplarından yararlanılmakta (Kinderberg, 1990) ya da okul 
öğrencilerinin dillerini geliştirmede okul kütüphanesinin olanakları doğrultusunda çocuk kitapları 
kullanılabilmektedir (Goodman, 1976). 

Görüldüğü üzere, kitapların çocuğun dil gelişimine oldukça önemli ve temel katkıları olmaktadır. 
Ancak, çocuk kitaplarının istenen katkıları sağlayabilmelerinin temel ve zorunlu koşulu, her şeyden önce bu 
kitapların doğru bir dille yazılmış olmaları gereğidir. Dayıoğlu'nun (1998, s. 25) belirlediği üzere, doğru dil 
bilgisinden yoksun ilk ve orta öğretim öğrencilerine, doğru dil bilgisi, kurallarına göre yazılmış kitaplarla 
öğretilebilir. Sever (1993, s. 19), bu gerçeği, "yazım ve noktalama hatalarının bulunduğu, anlatıma gerekli 
özenin gösterilmediği kitaplarla, çocuklarda dilini seven, koruyan, yücelten bir anlayışın geliştirilmesi; 
onlara diliyle ilgili kuralların kavratılması mümkün değildir" biçiminde dile getirmektedir. Anlatım, yazım 
ve noktalama hataları olan kitaplar çocukları okuma isteksizliğine itebilir ve onların dil duyarlılığını 
zedeleyebilirler. 

Daha açık bir deyişle, çocuklara yazım yanlışı olan kitapları sunmak, onlara o yanlışları benimsetmek 
sonucunu doğurabilmektedir (Kepenek, M. ve Türkkan, M., 1979, s. 13). Çünkü kitaplarda yanlış metinlerle 
karşılaşan çocuklar, bu yanlışları kolayca öğrenecek ve daha sonra kendi dilinin imlâsını bilmeyen 
yetişkinler olarak karşımıza çıkacaklardır (Sınar, 1995, s. 40). Nitekim Türkiye'de yapılan bir araştırma, 
ilkokul öğrencilerinin yarıya yakın bölümünün noktalama işaretlerine dikkat etmediklerini ortaya koymuştur 
(Mav 1995, s. 110). Kısaca, mükemmel bir iletişim ve etkileşim aracı olan dilin çocuk kitaplarında gereği 
gibi doğru kullanılmadığı, dil zenginliğinin yeterince yansıtılamadığı ve dolayısıyla dil güzelliğinin 
bulunmadığı durumda, çocuk-kitap buluşmasında ciddi aksaklıkların yaşanacağı söylenebilir (Bozdağ, 2000 
s. 374). Bunun da ötesinde, çocuk kitaplarında dile gerekli özen gösterilmediğinde, çocukların, 
kavrayamayacağı sözcükler ve tümce yapılarıyla yeni bir tür anlatım yolu geliştirdikleri görülebilmektedir 
(Öner, 2000, s. 475). Ayrıca kitaplarda yazım hataları ne kadar çoksa anlatımın inandırıcılığı da o ölçüde 
azalmaktadır (Derya, 2000, s. 653). Çünkü iyi bir çocuk kitabının içerik bakımından üstünlüğünü sağlayan 
temel etmenlerin başında dil ve anlatıma gösterilen özen gelmektedir (Şirin, 1998, s. 212). Dolayısıyla dil, 
kitabın değerini ortaya koyan en önemli iç yapı özelliklerinden birisidir (Kantemir, 1998, s. 21). 

Buraya kadar dile getirilen kuramsal bilgilere dayanarak, iyi bir çocuk kitabının dil açısından  şu 
özelliklere sahip olması gerektiği söylenebilir: 

• Çocuk kitaplarında açık, anlaşılır, duru ve akıcı bir dil kullanılmalıdır. 
• Anlatım, okuyanın rahat anlayabileceği biçimde olmalıdır. 
• Cümleler hitap ettiği grubun düzeyine uygun uzunlukta ve genellikle kısa olmalıdır. 
• Devrik cümle kullanımı az olmalı, cümleler özne-yüklem ilkesine uygun olmalıdır. 
• Argo ve yabancı sözcük kullanımından kaçınılmalıdır. 
• Dil bilgisi konusunda yanlışsız olmalıdır. 
• Anlatımda tek özne ve yüklemlerden oluşan cümlelere öncelik verilmelidir. 
• Edilgen çatılı fiiller yerine etken çatılı fiiller kullanılmalıdır. 
• Kitaplar özenle hazırlanmalıdır. 
• İfade ve sözcükler çocukların yaş, yaşam düzeyleri ve kavrama güçlerine uygun olmalıdır. 
• Çocukların sözcük hazinelerini geliştirecek sözcük ve deyimler kullanılmalıdır. 
• Yersiz sıfat kullanımından kaçınılmalıdır. 
• Yöresel kelime ve deyimler kullanılmamalıdır. 
• Kelimeler doğru anlamlarıyla kullanılmalıdır. 
• Kitaplarda dizgi yanlışları olmamalıdır. 
• Noktalama işaretleri doğru biçimde ve özenle kullanılmalıdır. 
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Bulgular ve Değerlendirme*

Bu bölümde, 1967 yılına ait 24 ve 1997 yılına ait 47 olmak üzere toplam 71 resimli kitap, masal ve 
roman-öykünün incelenmesi sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek yorumlanmaktadır. Değerlendirme 
altı ana başlık altında; anlatım bozukluğu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yabancı kelime kullanımı, 
argo kelime kullanımı ve dizgi hataları olarak yapılmıştır. 

Anlatım Bozukluğu 

Bu alt bölümde, anlatım bozukluğu kavramı ile; özne, nesne ve yüklem sıralamasındaki yanlışlıklar, 
cümlelerdeki devrik yapı, eksik/fazla kelime kullanımı kastedilerek, genel anlatım yetersizliği/yanlışlığı ifade 
edilmektedir. Ayrıca, anlatımı doğrudan etkileyen bir unsur olarak "cümle uzunluğu" ayrı bir başlık altında 
ele alınmaktadır. 

Tablo 2. Çocuk Kitaplarında Anlatım Bozukluğu 

KİTAP TÜRÜ Toplam Cümle Sayısı (A) Anlatım Bozukluğu Olan 
Cümle Sayısı (B) 

B/A (%) 

 1967 1997 1967 1997 1967 1997 
RESİMLİ KİTAP 3.648 1,583 67 3 1,8 0,2 
MASAL 2.995 2.538 132 56 4,4 2,2 
ROMAN-ÖYKÜ 8.232 54.185 24 134 0,3 0,2 
TOPLAM 14.875 58.306 223 193 1,5 0,3 

Tablo 2 verilerine göre, anlatım bozukluğu olan cümle oranının, gerek 1967 gerekse 1997 yıllarında en 
yüksek düzeyde "masal" türü kitaplarda olduğu görülmektedir. Ancak, masal türünde 1967 yılında %4,4 olan 
bu oran 1997 yılında %2,2'ye düşmüştür. Her üç kitap türünde de 1997 yılında 1967 yılına göre düşüş olduğu 
anlaşılmaktadır. Nitekim, toplam oranlar itibariyle bakıldığında 1967 yılında %1,5 olan bozuk cümle 
oranının 1997 yılında %0,3'e (yaklaşık beş kat) düştüğü görülmektedir. 1997 yılında anlatım bozukluğu 
açısından en iyi durumda olanlar resimli kitaplar ile roman-öykülerdir. Dikkati çeken bir başka nokta ise, 
anlatım bozukluğunda azalma yönündeki değişimin en yüksek olduğu türün resimli kitaplar, en düşük olduğu 
türün ise roman-öykü olmasıdır. 

 

Cümle Uzunluğu 

Çocuk kitaplarında, cümle uzunluğu konusunda bir standart olmamasına karşın, genelde 6-8 kelimelik 
cümle uzunluğunun uygun olduğu (Sınar, 1995, s 40; Ataseven ve İnandı, 2000, s. 198) resimli kitaplarda 8, 
düzyazı içeren kitaplarda 11 kelimeyi geçmemesi (Güneş, 2000, s. 338) belirtilmektedir. Çalışmada elde 
edilen veriler, çocuk kitaplarındaki bu yöndeki eğilimi ve genel durumu sergilemektedir (Bakınız Tablo 3). 

 
Tablo 3. Çocuk Kitaplarında Cümle Uzunluğu 

 
KİTAP TÜRÜ Toplam 

Kelime Sayısı (A) 
Toplam 

Cümle Sayısı  (B) 
A / B 

 1967 1997 1967 1997 1967 1997 

RESİMLİ KİTAP 25.879 10.402 3.648 1.583 7,1 6,6 

MASAL 26.512 19.807 2.995 2.538 8,8 7,8 
ROMAN-ÖYKÜ 56.422 353.133 8.232 54.185 6,8 6,5 

TOPLAM 108.813 383.342 14.875 58.306 7,3 6,6 

 
                                                           
* Bulgular ve değerlendirmeler konusunda daha ayrıntılı bilgi örnekler için bkz. Özkan (2001). 
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Tablo 3 verilerine göre, gerek 1967 ve gerekse 1997 yılında en uzun cümlelerin masal kitaplarında 
olduğu (8,8 ve 7,8), bunu resimli kitaplar (7,1 ve 6,6) ile roman-öykülerin (6,8 ve 6,5) izlediği 
görülmektedir. 1997 yılında masal cümlelerinin 7,8 resimli kitap cümlelerinin 6,6 ve roman-öykü cümleleri-
nin de ortalama 6,5 kelimeden oluştuğu anlaşılmaktadır. Türler arasında cümle uzunluğunda en büyük 
azalışın masallarda olduğu görülmektedir. 1997 yılındaki cümle uzunluğunun 1967 yılına göre 7,3'ten 6,6'ya 
düştüğü gözlenmiştir. Burada dikkati çeken bir nokta da, roman-öykü ve resimli kitap cümle uzunluğunun 
birbirine çok yakın olmasıdır. Elde edilen veriler, metnin resimle desteklediği için anlatımın daha basit 
olabileceği, dolayısıyla cümlelerin roman-öykülere göre daha kısa olması gerektiği yaklaşımına uymamak-
tadır. Genel olarak, hem 1967 hem de 1997 yılında yayımlanan çocuk kitaplarında cümle uzunluğunun yakın 
olduğu, 1997 yılına gelindiğinde cümlelerin daha da kısaldığı söylenebilir. 

Yazım Kuralları 

Yazım kuralları değerlendirmesi, büyük harf kullanımı, ekler (mı, mi, mu, mü, da, de, ki) ve satır sonu 
kelime bölünmesi başlıkları çerçevesinde yapılmaya çalışılacaktır. 

 
Tablo 4. Çocuk Kitaplarında Yazım Kuralları 

 
KİTAP TÜRÜ  Kitap Başına Düşen Ortalama Yanlış 

 
 

Toplam Kitap 
Sayısı (A) 

Büyük Harf 
Kullanılan Kelime 

Sayısı 

Kullanılan Ek 
Sayısı 

Bölünen Satır 
Sonu Sayısı 

 1967 1997 1967 1997 1967 1997 1967 1997 

RESİMLİ KİTAP 16 16 35,4 5,2 2,2 1,0 2,0 1,0 

MASAL 3 3 110,3 22,0 6,0 3,5 6,7 3,7 

ROMAN-ÖYKÜ 5 28 74,8 8,4 6,0 2,0 8,4 0,9 

TOPLAM 24 47 53,7 9,3 4,5 2,0 4,7 1,2 

 

Kitap başına düşen ortalama yanlış büyük harf kullanılan kelime sayısında görülen yaklaşık altı katlık, 
düşüş ilgili yıllar arasındaki olumlu değişimi açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Buna göre, 1967 yılında 
kitap başına düşen yanlış büyük harfli kelime sayısı 53,7 iken, bu sayı 1997 yılında 9,3'e düşmüştür. Bu 
değişim doğal olarak olumlu değerlendirilmektedir. Bu olumlu değişimin en çok resimli kitaplarda olduğu 
dikkati çeken bir başka noktadır. Bir başka deyişle, 1997 yılında resimli kitaplarda kitap başına düşen yanlış 
büyük harfli kelime sayısı 5,2 roman-öykülerde 8,4 ve masallarda ise 22'dir. Toplam itibariyle, 53,7 
kelimeden 9,3 kelimeye düşüş önemli bir azalışı göstermektedir. 

Kitap başına düşen ortalama yanlış ek sayısı 1967 yılında 4,5 iken, 1997 yılında 2,0 olmuştur. Bu 
durumda, ilgili yıllar arasında yarıdan fazla bir düşüş söz konusudur. 

1967 yılında kitap başına düşen ortalama yanlış bölünen satır sonu kelime sayısı 4,7 iken, bu sayı 1997 
yılında 1,2'ye düşmüştür. Diğer bir deyişle, bu konuda yaklaşık üç katlık bir azalış olmuştur. Azalışın türlere 
göre dağılımına baktığımızda, yanlış bölünen satır sonu kelime sayısı 1997 yılında 1967 yılına göre resimli 
kitaplarda ikiden bire, masallarda 6,7'den 3,7'ye ve roman-öykülerde 8,4’ten  0,9'a düşmüştür. 

Noktalama İşaretleri 

Bir dilde doğru kullanımın önemli olduğu öğelerden birisi de noktalama işaretleridir. Okuma ve 
dolayısıyla konuşmadaki akıcılığı sağlayan bu işaretlere ilişkin değerlendirmeye kaynaklık eden tablo 
aşağıdadır: 
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Tablo 5. Çocuk Kitaplarında Noktalama İşaretlerinin Kullanımı 
 

KİTAP TÜRÜ Toplam Noktalama İşareti (A) Yanlış Kullanılan Noktalama 
İşareti  (B) 

 
B/A (%) 

 1967 1997 1967 1997 1967 1997 

RESİMLİ KİTAP 7.006 3.196 1.556 186 22,2 5,8 

MASAL 7.570 4.662 1.508 736 19,9 15,7 

ROMAN-ÖYKÜ 14.489 93.171 1.352 3.806 9,3 4,1 

TOPLAM 29,065 101.029 4.416 4.728 15,2 4,7 

 

Görüldüğü gibi, ele alınan her kitap türünde 1997 yılında 1967 yılına göre önemli sayılabilecek düşüşler 
görülmektedir. Ancak, resimli kitaplarda, noktalama işaretlerinin yanlış kullanım düzeyinin %22,2'den, 1997 
yılında %5,8'e gerilemesi türler arasında en yüksek düşüşü ortaya koymaktadır. Buna karşın en az değişimin 
(%19,9'dan %15,7'ye) gerçekleştiği tür masal kitaplarıdır. 1967 yılında noktalama işaretlerinin en çok yanlış 
kullanıldığı tür, resimli kitaplar (%22,2) iken, 1997 yılında masal kitaplarıdır (%15,7). Genel toplam iti-
bariyle, 1967 yılında %15,2 olan noktalama işaretlerinin yanlış kullanım oranı, 1997 yılında %4,7'ye 
inmiştir. Bu gerileme, üç katlık bir azalışı ifade etmektedir. 

Yabancı Kelime Kullanımı 

Çalışmamızda Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Yunanca kökenli olup, Türkçe küçük 
ve büyük ünlü ses uyumuna uymayan kelimeler "yabancı kelime" olarak değerlendirilmiştir. 

 
Tablo 6. Çocuk Kitaplarında Yabancı Kelime Kullanımı 

 
KİTAP TÜRÜ Toplam Kelime Sayısı (A) Toplam Yabancı Kelime 

Sayısı (B) 
B / A 
(%) 

 1967 1997 1967 1997 1967 1997 

RESİMLİ KİTAP 25.879 10.402 609 28 2,3 0,3 

MASAL 26.512 19.807 325 80 1,2 0,4 

ROMAN-ÖYKÜ 56.422 353.133 428 1.664 0,7 0,5 

TOPLAM 108.813 383.342 1.342 1.772 1,2 0,5 

 

Kullanılan yabancı kelime oranının 1997 yılında bütün türlerde 1967 yılına göre düştüğü, bu düşüşün en 
fazla resimli kitaplarda olduğu (%2,3'ten % 0,3'e), bunu masal ve roman-öykülerin izlediği anlaşılmaktadır. 
Bu oranlar, masallarda %1,2'den %0,4'e, roman-öykülerde ise %0,7'den %0,5'e düşmüştür. Toplam itibariyle, 
1997 yılındaki yabancı kelime oranının 1967 yılına göre üç kata yakın bir miktarda (%1,2'den %0,5'e) 
azaldığı söylenebilir. 1967 yılında kullanılan yabancı kelimelerin en çok resimli kitaplarda, 1997 yılında ise 
aralarında çok küçük farklar olsa da, roman-öykü türünde olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, 1967 
yılında resimli kitaplar (%2,3) - masallar (%1,2) -roman-öyküler (%0,7) biçiminde olan sıralama, 1997 
yılında roman-öykü (%0,5) - masallar (%0,4) - resimli kitaplar (%0,3) biçiminde gerçekleşmiştir. 
Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da, yabancı kelime kullanımının hem 1967 hem de 1997 yılında düşük 
oluşudur. 

Argo Kelime Kullanımı 

Çalışmada kullanılan sözlüklerde argo olarak nitelendirilen kelimelerin değerlendirildiği verilere ilişkin 
tablo aşağıdadır: 
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Tablo 7. Çocuk Kitaplarında Argo Kelime Kullanımı 

KİTAP TÜRÜ Toplam Kelime Sayısı (A) Argo Kelime Sayısı (B) B/A (%) 

 1967 1997 1967 1997 1967 1997 
RESİMLİ KİTAP 25.879 10-402 - - 0,0 0,0 
MASAL 26.512 19.807 1 1 0,004 0,005 
ROMAN-ÖYKÜ 56.422 353.133 2 14 0,003 0,004 
TOPLAM 108.813 383.342 3 15 0,002 0,003 

Tablo 7 incelendiğinde, gerek 1967 ve gerekse 1997 yılında kullanılan argo kelime sayısının toplam 
kelime sayısı itibariyle son derece az olması olumlu bir durum olarak göze çarpmaktadır. Ancak, çok küçük 
oranlar temelinde de olsa argo kelime kullanımında 1997 yılında 1967 yılına göre bir artış olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca, resimli kitaplarda hiç argo kelime kullanılmamış olması dikkat çekicidir. 

Dizgi Hataları 

Çalışmada dizgi hatası olarak nitelendirilen başlıca durumlar şunlardır: 

a) Kelimede harfler arası yer değiştirme (nereyedse-neredeyse), 

b) Kelimede harf eksikliği (gemcilerle-gemicilerle), 

c) Kelimede harf fazlalığı (sağılıkısı-sağlıklısı) 

d) Kelimede bırakılan boşluk (kadın dan-kadından) 

e) Kelimede yanlış yazım (gönünce-görünce). 

Tablo 8. Çocuk Kitaplarında Dizgi Hataları 
 

KİTAP TÜRÜ Toplam Kelime Sayısı (A) Dizgi Hatası Olan Kelime 
Sayısı (B) 

B / A 
(%) 

 1967 1997 1967 1997 1967 1997 

RESİMLİ KİTAP 25.879 10.402 62 9 0,2 0,1 

MASAL 26.512 19.807 20 133 0,1 0,7 

ROMAN-ÖYKÜ 56.422 353.133 155 322 0,3 0,1 

TOPLAM 108.813 383.342 237 464 0,2 0,1 

1967 yılına göre 1997 yılında dizgi hatalarının masallarda arttığı (%0,1'den %0,7'ye) resimli kitaplar ile 
roman-öykülerde azaldığı (%0,2 -%0,1 ve %0,3 - %0,1), toplam itibariyle yarı yarıya bir azalış olduğu görül-
mektedir (% 0,2'den % 0,1'e ). Yine türler içinde 1997 yılında dizgi hatasının en çok masallarda (%0,7) 
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, genelde kelime sayısı itibariyle dizgi hatasının son derece düşük olduğu 
söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada elde edilen sonuçlan şöyle sıralayabiliriz: 1967 yılına göre 1997 yılında çocuk kitaplarında, 

1. Özne, nesne, yüklem sıralamasındaki yanlışlıklar, cümlelerdeki devrik yapı, eksik kelime kullanımı 
ve genel anlatım yetersizliği/yanlışlığı çerçevesinde değerlendirilen anlatım bozukluğu açısından olumlu bir 
değişim söz konusudur. 
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2. İncelediğimiz kitap türlerinde Arapça, Farsça ya da Latince kökenli olup Türkçe küçük ve büyük ses 
uyumuna uymayan kelimeler olarak değerlendirilen yabancı kelimeler açısından olumlu bir değişim 
gerçekleşmiştir. Bu konuda en olumlu değişimi gösteren tür resimli kitaplar olurken, 1997 yılında türler 
arasında çok fazla bir farklılık bulunmamaktadır. Masalların tümünde yabancı kelime kullanılmış olup, 
resimli kitaplarda daha az yer aldığı görülmektedir. 

3. İncelenen yıllar ve türler itibariyle, argo kelime kullanımı artmış, küçük de olsa olumsuz  bir değişim 
gözlenmiştir. 

4. Büyük harf kullanımı, "mı, mi, mu, mü" soru eki, "da, de, ki" bağlaçları, ekler ve satır sonu kelime 
bölünmesi başlıkları altında değerlendirilen yazım kuralları çerçevesinde olumlu bir değişim saptanmıştır. 
Kitap başına düşen yanlış kelime sayısında önemli bir azalış görülmüştür. 

5. Çocuk kitaplarında, noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı giderek azalmıştır. Bir başka deyişle, 
noktalama işaretlerinin kullanımında olumlu bir değişim gerçekleşmiştir. Bu anlamda en olumlu değişim, 
resimli kitaplar iken en az değişime masal kitaplarında rastlanmaktadır. 

6. İncelenen yıllar ve türler itibariyle çocuk kitaplarındaki cümleler kısalmıştır. En kısa cümleler, 
roman-öykü cümleleri iken en uzun cümleler masallarda yer almaktadır. Buna karşın cümle uzunluğunda en 
büyük azalış, yine masal kitaplarında olmuştur. 

7. Çocuk kitaplarında (incelediğimiz türü itibariyle) dizgi hatalarında genelde olumlu bir değişim 
saptanmıştır. Buna karşın, kitap başına düşen dizgi hatası sayısında masal türünde önemli düzeyde artış 
gözlenmiştir. 

8. Çalışmada ele alınan ölçütler, kitap türleri ve yıllar itibariyle çocuk kitaplarında dil kullanımı 
açısından olumlu bir değişim gerçekleşmiştir. 

9. Olumlu değişimin en çok gerçekleştiği çocuk kitabı türü resimli kitaplardır. Masal kitaplarında 
olumlu değişim sınırlı düzeyde kalmıştır. Bunun nedeni, masalların değişimini engelleyen geleneksel anlatım 
yapısı ve masal kitaplarının yayınevleri için ticari anlayışa (yazar hakkı, okuyucu kitlesi yoğunluğu gibi) 
daha uygun olmasından kaynaklanabilir. 

10. Yukarıda sözü edilen olumlu değişime karşın çocuk kitaplarında dil kullanımı açısından hâlâ 
hataların yapıldığı gözlenmekte ve bunun da çocukların dil kullanımını olumsuz yönde etkileyebileceği olası 
görünmektedir. 

11. Gelişen teknolojinin, çocuk kitapları yayıncılığında hataları azalttığı; ancak bu konuda insan 
unsurunun hâlâ önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu sonuçlara dayanarak şu öneriler sunulabilir: 

1. Öncelikle, yayınevlerinin çocuk kitaplarında dil kullanımının öneminin farkında olmaları ya da bu 
önemin çeşitli yollarla kendilerine anlatılması/benimsetilmesi zorunlu görünmektedir. Bunun için eğitici, 
denetleyici, özendirici ve cezalandırıcı özelliklere sahip bir sistem kurulmalıdır. 

2. Bu sistemin eğitici yanı için; Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri, Türk Dil 
Kurumu, Yayıncılar Birliği, Türk Kütüphaneciler Derneği gibi resmi ve/veya mesleki kurumlar tarafından 
yayıncılara ve yazarlara yönelik seminer, kongre, kurs, panel, konferans vb. etkinlikler düzenli olarak 
gerçekleştirilmelidir. Bu etkinliklerde çocuk yayıncılığı tüm boyutlarıyla, dünyadaki gelişmeler, uygulamalar 
ve Türkiye'deki sorunlar çerçevesinde irdelenmeli, ayrıca dil kullanımı ayrı bir konu olarak ele alınmalıdır. 
Bu etkinliklerin sürekli, düzenli, gönüllü/zorunlu ve somut hedefli olmaları son derece önemlidir. Sözü 
edilen kurumların hazırlayacakları bilgilendirici broşür, kılavuz vb. kaynaklar yayın evlerine gönderilmelidir. 
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3. Sistemin denetleyici özelliğini sağlayabilmek için: 

a) Yayıncılar, yayımlanmadan önce çocuk kitaplarını mutlaka dil konusunda bir uzmana 
incelettirmelidirler. Bu uzman, yayınevinin çalıştırdığı bir kişi ya da dışarıdan yetkin bir danışman olabilir. 
Önemli olan yayınevlerinin bu denetimi ciddi bir biçimde yaptırmalarıdır, 

b) Yayınevlerinde, özelikle çocuk yayınlarında editörlük kurumu mutlaka yaratılmalı ve 
güçlendirilmelidir. Editörler çocuk kitaplarında dil kullanımını büyük bir titizlikle ele almalıdırlar. 

c) Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıkları, kütüphaneleri için seçecekleri çocuk kitaplarında dil kullanımını 
en önemli ölçütlerden birisi olarak uygulamalı, bu konuda eksikliği olan yayınevlerini uyarmalı ve dil 
kullanımı açısından sorunlu çocuk kitaplarını satın almamalıdırlar. 

d) Benzer uyarılar ve gerekirse mesleki yaptırımlar, mesleki örgüt ve dernekler (Yayıncılar Birliği gibi) 
tarafından da yapılmalıdır. Bu konuda duyarsızlığını sürdüren yayınevleri kamuoyuna açıklanmalıdır. 

e) Özellikle Türk Dil Kurumu, çocuk yayınlarının dil açısından sürekli inceleme ve değerlendirmesini 
yapacak profesyonel bir komisyon oluşturmalı, bu değerlendirme sonuçlarını bir süreli yayınla duyurmalıdır. 
Bu çalışmayı yayıncıların mesleki örgütleri de yapabilir. Piyasaya çıkan her çocuk kitabının, bu konudaki 
uzmanlara gönderilerek her açıdan, mutlaka dil kullanımı açısından da değerlendirilmesi istenebilir. Daha 
sonra bu değerlendirmeler, belli aralıklarla yayımlanan süreli yayınlarda duyurulabilir. Kuşkusuz, bu uzman-
lardan gönüllü olmaktan ziyade profesyonel yardım alınmalıdır. Değerlendirmelerde dil kullanımı (ve diğer 
yönlerden) çocuk kitaplarına not verilmesi istenebilir. 

f) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu, okullar için önereceği çocuk kitaplarında dil kullanımı 
konusunu daha büyük bir titizlikle ele almalıdır. Bu konuda taviz vermemeli, dil yanlışları olan çocuk 
kitapları önerilmemelidir. 

g) Özellikle ilk ve orta öğretim okullarındaki Türkçe/Edebiyat öğretmenleri, öğrencilere dil yanlışları 
olan kitapları önermemeleri konusunda uyarılmalı, bu konuya özel bir titizlik göstermeleri istenmelidir. 

4. Sistemin ödüllendirici ve cezalandırıcı özelliği için; daha önce sözü edilen resmi, özel ve mesleki 
kurumlar tarafından çocuk kitaplarında yalnızca dil kullanımını esas alan düzenli bir ödül konabilir. Bu ödül 
yaygın bir biçimde duyurulmalıdır. Ödül, kitaplara verilebileceği gibi yayınevlerine yönelik olarak da 
düzenlenebilir. Dil konusunda en iyi kitaplar/yayınevleri belirlenmeli, ancak aynı zamanda tam aksi yönde 
davrananlar da açıklanmalıdır. Yani, yayınevlerinin bu konuda duyarlı ya da duyarsız davranmalarının 
karşılığını ticari olarak almaları sağlanmalıdır. 

5. Genelde çocuk edebiyatı konusunda araştırmalar yapacak, bu konuda veriler sağlayıp yönlendirici 
çalışmalar gerçekleştirecek bir "Çocuk Edebiyatı Enstitüsü" kurulabilir. Bu Enstitü bir üniversiteye, bir 
bakanlığa bağlı olarak çalışabilir ya da bağımsız bir yapıya sahip olabilir. Çocuk kitaplarında dil konusu 
doğal olarak bu Enstitü'nün çalışma kapsamına girecektir. 

Sistemin genel yapısında siyasi yaklaşımların olmaması, nesnel ölçütlere göre davranılması ve ticari 
ayrıcalık gözetilmemesi, olmazsa olmaz koşullardır. Aksi takdirde kurulan mekanizma işlemeyecektir. 

Çocuk kitaplarında dil kullanımı açısından Türkiye'de her ne kadar olumlu bir değişim gözlense de hâlâ 
bir takım eksikliklerin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Dilini bilen, doğru kullanan ve seven, dolayısıyla 
tam bir dil bilincine sahip bireyleri yetiştirmek için çocuk kitaplarında dil konusuna, ilgili tüm kişi, kurum ve 
kuruluşların duyarlılığını sağlamak karşımızda ulusal bir görev olarak durmaktadır. 
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Giriş 

Kitap okuma; dili doğru kullanma, bilgi edinme, kültürü zenginleştirme, eleştirel bakabilme ve hayatı 
tanımada bireye yol gösteren bir alışkanlık ve vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Her bakımdan gelişme sürecinde 
olan çocuğun okuma alışkanlığı edinmesi ve hayatının ilerleyen dönemlerinde, okumayı bir ihtiyaç olarak 
görmesi çok önemlidir. Doğru zamanda ve doğru kitapla tanışan çocuk, okumayı hayatın vazgeçilmez bir 
parçası olarak görmekte, okuma alışkanlığını yaşam tarzı haline getirmektedir. Kitap okumanın insan 
hayatındaki önemi bu kadar büyükken, çocukların bu alışkanlığı edinmesinde önemli görevler üstlenen 
büyüklerin bilinçli olması gerekir. Çocuğa okuma alışkanlığı edindirmede çocuğun kitabı sevmesi temel 
koşuldur. Çocuğun henüz okuma yazmayı öğrenmeden kitapla tanıştırılması gerektiğine göre, resim ve renk 
uyumu bakımından özenle hazırlanmış bir kitap çocuk açısından çekici olacaktır. Bu dönemde kitabı da bir 
tür oyuncak olarak gören çocuk, kitap aracılığıyla sahiplenme ve büyüklere benzeme duygularını da 
tadacaktır. Okul öncesi dönemde kitabı seven çocuk için ilerleyen dönemlerde okumanın bir alışkanlık haline 
gelmesi kaçınılmazdır.  

Her alanda eğitime önem veren yazarlarımızdan Halide Edib de eserlerinde çocuklara okunacak veya 
okutulacak kitaplar ve anlatılacak masallarda ne tür özellikler bulunması gerektiğini vurgulamıştır. 

Çocuğa anlatılan masal ve hikâyeler 

Halide Edib’in çocukluktan itibaren aldığı eğitimi en geniş olarak yansıtan eser, Mor Salkımlı Ev isimli 
hatıratıdır. Kitabın büyük bölümünde, yazarın yetişme tarzı anlatılır. Gerek evde aile bireylerinden ve özel 
öğretmenlerden, gerekse, Amerikan Koleji’nde aldığı eğitim,  yazarın hayatında önemli rol oynamıştır. 
Halide  Edib, hatıraları aracılığıyla kendi yetişme tarzını okuyucusuna aktarırken, bir yandan da çocuğun 
yetiştirilmesi ve eğitimi konusunda dikkatlerini ve önerilerini aktarmaktadır.  

Halide Edib, annesini küçük yaşta kaybetmiş, babası tarafından yetiştirilmiştir. Halide Edib’in babası 
Edib Bey, kızına küçük yaşlarından itibaren batılı bir eğitim aldırmış, bunun yanında, kızının kendi 
kültüründen kopmaması için de evde halk kültürü ile yetişmesine özen göstermiştir. 

Halide Edib, babası tarafından Batılı tarzda bir eğitime tabi tutulurken,  aynı zamanda anneannesinin 
evinde Süleyman Ağa ve Ahmet Ağa’dan halk hikâyeleri dinleyerek büyümüştür. Küçük yaşlardan itibaren 
dinlediği bu hikâyeler, Halide Edib’in muhayyilesinde derin izler bırakacaktır.1 Dinlediği hikâye, masal ya 
da okuduğu kitap, çocuğun dünyasını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Halide Edib, üç yıl 

                                                 
1 Yazarın aldığı eğitim daha sonraki hayatını ve dünya görüşünü etkilemiştir: “Batı edebiyatı ile beraber Şark-İslâm eserlerini de 
okuyan Halide Edib, yalnız bir romancı değil, kendi kendisini yaratan bir roman kahramanı ve dünya meseleleri hakkında olgun 
görüş sahibi bir mütefekkirdi.” (bkz. Yücebaş, Hilmi, Bütün Cepheleriyle Halide Edib,  İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1964, s. 
4.) 
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yanlarında kalan Ahmet Ağa’dan hikâyeler dinleyerek büyümüştür. Halide Edib, bunların içinde en çok 
“Battalgazi” hikâyesini beğenmiştir: 

 “Bir gün elinde kocaman siyah bir kitap gördüm, bana okumasını söyledim. O okurken ben kendimden 
geçiyor ve mütemadiyen sual soruyordum. Eski yeniçerilerin kahramanlık hikâyelerini anlatan bu kitap, 
muhayyilemi adeta tutuşturdu. Bana eski zamanın askerî destanlarını açtı. Bu kitapta beni teshir eden taraf, 
belki kahramanlık tarafından çok fazla olan şarkvarî hayali idi.”2 (s. 73) Halide Edib’de halk edebiyatı 
etkisi çok fazladır. Bu edebiyatın türküsü, musikisi ve mistik ruhu adeta onu cezb eder. Halk edebiyatını,  
lalası Ahmet Ağa’nın okuduğu Türk masalları ile tanır ilk kez. Daha o zaman bu eserlerde bir çocuk 
samimiyeti görür ve benimser.  

Babası, Halide Edib’e özel öğretmenler bularak çeşitli dersler aldırmıştır. Halide Edib’in,“Bana güzellik 
ve fikir bakımından emsâlsiz ve yeni bir dünya tanıttı.” (Mor Salkımlı Ev, s.103) dediği Doktor Rıza Tevfik 
de bu öğretmenler arasındadır.3 Rıza Tevfik, dersler ilerledikçe, Halide Edib’teki halk edebiyatına olan 
eğilimi fark etmiştir. Rıza Tevfik,  şark edebiyatını anlatırken, Halide Edib halk şiirlerini, masallarını ve 
türkülerini okur. Battalgazi hikâyesi, çok uzundur. Halide Edib, bu kitabı okumayı altı ayda bitirmiştir. 
Kitaptaki olayların yanı sıra, güç, ses ve renkler de Halide Edib’i etkilemiştir. 

Çocuğa masal okumanın ya da anlatmanın doğru olup olmadığı tartışılan bir konudur. Bazıları masalları 
çocuk için zararlı bulurken, bazılarına göre masal, çocuğun dünyasında vazgeçilmez bir yere sahiptir.4 
Halide Edib, cin ve peri masallarının çocukları korkuttuğu için kaldırılmasını teklif edenlere karşı çıkar. 
Yazar, cin ve peri masallarının verdiği korkunun zannedildiği gibi zararlı olmadığını düşünür. Ona göre, bu 
masallar hayal gücünün gelişmesinde önemli rol oynamaktadır ve  korkuyu hayatımızdan silemeyeceğimize 
göre, onu yenmeye çalışmak daha akıllıcadır. Yazar, cin ve peri masallarının ortadan kaldırılması bir yana, 
unutulmuş olanların da derlenmesini ve korunmasını teklif eder. Bu masallar, insanların hayal gücünü 
genişleterek, milletlerin ilerlemesini sağlar: “Bunlar, bir zaman için korku dahi tevlid etseler, insanlar için 
mutlak geçilmesi lâzım bir geçittir. Çünkü dünyada büyük ve ebedî eserler bırakan edebiyat, cin ve peri 
masallarında zengin olanlardır.”5 Halide Edib, milletlerin ilerlemesi için hayal gücünün gelişmesini şart 
koşar.6

Çocuklar, büyüklerden dinledikleri hikâye ve masallardan etkilenmektedirler. Çocuklarla ilgilenen 
büyüklerin hem onlara okuyup anlatacaklarına, hem de çocukların yanlarında iken konuşmalarına dikkat 
etmeleri gerekmektedir. Halide Edib, çocukluğuna dair bir anısında bu gerçeği vurgulamıştır. O da  her 
çocuk gibi masumdur ve bu yüzden her duyduğunu gerçek sanır. Halide Edib’e, yapacağı işlerde yardımcı 
olması için Yemen’den getirilen Reşe, sekiz on yaşlarında bir kızdır. Haminne, Halide Edib’e piliçler ve 
Habeşlerin dünyanın en nazik yaratıkları olduğunu söylemiştir. Reşe, ilk kez gördüğü bu evdekilerin yüzüne 
korku ile bakmaktadır. Reşe, kendisi için ayrı bir yer hazırlanıncaya kadar Halide Edib’in odasında, yer 
yatağında yatacaktır. Halide Edib’in kardeşi Nilüfer, Reşe’den korkar çünkü dinlediği yamyam hikâyeleri 
yüzünden, Reşe’nin yamyam olabileceğini ve kendisini yiyeceğini düşünür.  Halide Edib de bu hikâyeleri 
dinleyerek büyümüştür. Yamyamların önlerinde iki uzun köpek dişi, arkalarında kuyruk olduğunu dinlediği 
hikâyelerde duyan Halide Edib, Reşe’nin dişlerine bakar ve Nilüfer’e korkmamasını, Reşe’nin dişlerinin 
kendilerininki gibi olduğunu söyler. İkna olmayan Nilüfer, Halide Edib’den, kuyruğu olup olmadığına da 
                                                 
2 Adıvar, Halide Edib, Mor Salkımlı Ev, Yeni Matbaa, İstanbul, 1963. (Alıntılardaki sayfa numaraları kitabın bu baskısına aittir.) 
3 Halide Edib, Rıza Tevfik’in kendisi üzerindeki etkisini şöyle anlatır: “Herkes gibi evvela günlük hatıralarımı karaladım. On dört 
on beş yaşlarındaydım. Bazı mevzuları alıp bunları genişletmeye çalışırdım. Hocam Rıza Tevfik Bey beğenirdi. Meselâ “Harap 
Mâbetler”deki “Eller”i o vakit yazdım.”  (bkz. Ünaydın, Ruşen Eşref, Diyorlar Ki, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, I. Baskı, 
İstanbul, 1972, s. 160.) 
4 Masalın çocuğa okutulmasına ya da anlatılmasına karşı çıkanlar, masalın çocuğu hayatın gerçeklerinden uzaklaştırdığını, yanlış 
inançlara sürüklediğini, doğru ve mantıklı düşünme alışkanlığının gelişmesini engellediğini iddia ederler. Boileau ve Rousseau, 
masala karşı çıkarken, Anatole France, “insanı hayvandan ayıran tebessümden ziyade hayaldir. İnsanın hayvana üstünlüğünü de 
sağlayan hayaldir.” sözleriyle, masalın önemini vurgulamıştır. (bkz. Kantarcıoğlu, Selçuk, Eğitimde Masalın Yeri, Millî Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1991, s. 21.) 
5Enginün,  “Halide Edib ve Halk Kültürü”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, 
1991,  s. 335–351.) 
6 Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Gülten Dayıoğlu da çocuk kitaplarındaki hayal gücünü ilerlemenin şartı olarak 
görmektedir: “Ulusça işte bu hayal kısırlığı yüzünden, hiçbir konuda yaratıcılık ufuklarına yelken açamıyor, kupkuru ve tekdüze bir 
yaşama tutsak oluyoruz. Başkalarının kurduğu hayallerin güdümünde yaşayıp gidiyoruz. Sonuçta ülkemizde ne bilimsel yaratılar, ne 
sanatsal üretimler yapılıyor.” (bkz. Dayıoğlu, Gülten, “Çocuk Kitaplarında Eğitsellik”, 1. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi Yayınları, Ankara, 2000, s. 522-535.) 

 782



 

bakmasını ister. Ancak Halide Edib bunu yapamaz.7  Okuyucuyu tebessüm ettiren bu çocukluk anısı, çocuk 
ruhunun saflığını, bu saflık dolayısıyla çocuğun her söylenilene hemen inanıp etkilendiği gerçeğini bir kere 
daha göstermektedir.  Yazar, bu anısıyla, çocuğa okunan kitabın ya da anlatılanların çocuğun dünyasına 
uygun olması gerektiğine dikkati çeker. Aksi takdirde çocuk ruhu olumsuz etkilenmektedir.  

Halide Edib romanlarında da çocuklara masal anlatan büyüklere yer vermiştir. Bu kişiler, yazarın 
eserlerinde olumlu özellikleriyle dikkat çekerler. Çaresaz8 romanının kahramanlarından Mediha, annesini 
küçük yaşta kaybetmiştir. Babası Selim Bey, altı yaşına geldiğinde kızını bir okula yazdırır. Selim Bey, her 
gün kızını okula kendisi götürür. Evin işlerini de tek başına yapan Selim Bey,  aynı zamanda kızının 
derslerine yardım eder. Selim Bey’in büyük bir kütüphanesi vardır. Yatmadan önce Mediha’ya tarihten söz 
eder, masallar anlatır. Mediha, daha o yaşlarda babası sayesinde memleketin tarihini, eski masal ve şiirleri 
ezberlemiştir.9    

Mev’ud Hüküm10  romanında Sara ve Sururi’nin kızları olan Atıfe’nin eğitimiyle, Doktor Kasım Şinasi 
ilgilenir. Kasım Şinasi,  Atıfe’nin teyzesi Behire’nin eşi olan Rifat Bey’in yeğenidir. Atıfe, Kasım Şinasi’yi 
çok sever. Çünkü Kasım Şinasi Atıfe ile ilgilenir, ona masal anlatır. Masalların çocuğa faydalı olduğuna 
inanan Halide Edib’in, romandaki örnek tip olan Kasım Şinasi’ye masal anlattırması anlamlıdır. Kasım 
Şinasi, roman boyunca çocuk eğitimi konusunda olumlu yaklaşımlar sergilemiş,  Atıfe’nin eğitimiyle 
ilgilenmiştir. 

Farklı sosyal tabakalardan insanların konu edildiği Sonsuz Panayır11 romanında, Saffet ve Macide 
Balkar’ın kızları Ayşe, lise son sınıfta okumaktadır. Ailesi fakir olan Ayşe, bu fakirliği kabullenemez. Anne 
ve babasının daha fazla çalışarak daha çok para kazanabileceklerini düşünen Ayşe, anne ve babasına fakir 
oldukları için kızar ve kötü davranır. Annesi ise bu davranışları karşısında Ayşe’ye sürekli babasının 
fedakârlığını hatırlatır. Başkaları kahvede tavla oynarken o kitap okuyarak kendini yetiştirmiştir. Ayşe, 
okulda çok başarılı olur ve annesine göre Ayşe’nin sınıf birincisi olmasında babasının onunla ilgilenmesinin 
etkisi büyüktür. Saffet Balkar, Ayşe’ye eski harfleri öğretmiş, eski kitaplar okutmuş, tarihten ibret dersleri 
anlatmıştır.  Modern dünyada bu bilgilerin yerinin olmadığına inanan Ayşe, babasının kendisine öğrettiği 
şeylerin faydalı olmadığını düşünür. Son zamanlarda eski kültüre dönüş amacıyla bazı insanlar bu değerlere 
önem verse de Ayşe, babasının verdiği eğitimden memnun değildir. Ayşe, bir süre sonra zengin ailelerin 
çocuklarına din dersleri vermeye başlayınca, babasının verdiği eğitimin boşuna olmadığını anlar. Halide 
Edib, çocuk eğitiminde anne babanın önemi üzerinde bu vesile ile bir kez daha durmaktadır. 

Çocuğa okunacak kitabın seçimi 

Yazarın evde aldığı eğitimde önemli bir isim olan Saraylı Hanım Teyze, Halide Edib’e Afrika 
Seyahatnamesi12 isimli bir kitap okur.  Okurken, bir yandan da kitaptaki resimleri göstererek açıklama yapar. 
Afrika, Saraylı Hanım Teyze’nin bu anlatımı sayesinde Halide Edib’in gözünde canlanır. “Saraylı Hanım 
Teyze”nin “taşa bile okuma öğretecek özel bir kabiliyeti” olduğu söylenir. Komşularından birçok kızı 
okutmuş ve yetiştirmiştir. “Saraylı Hanım Teyze”nin okuduğu bu seyahatnâme, Halide Edib’e yeni bir dünya 
açar ve içinde, müthiş bir okuma isteği uyanır.  Doğru seçilen bir kitap, küçük yaşlardan itibaren çocuklarda 
okuma isteği uyandırmaktadır. Halide Edib’in bu anısı, çocuğu küçük yaşlarda iyi seçilmiş kitaplarla 
tanıştırmanın okuma alışkanlığı edinmedeki rolünü göstermektedir.  

                                                 
7 Halide Edib Adıvar,  Kubbede Kalan Hoş Sada isimli eserde yer alan “Ah Vatan, Vah Vatan” başlıklı yazısında halayık Reşe’nin 
macerasını anlatır. ( bkz. Adıvar,  Halide Edib, “Ah Vatan, Vah Vatan”, Kubbede Kalan Hoş Sada,  haz: İnci Enginün, Atlas 
Kitabevi, I. Baskı, İstanbul, 1974, s. 156–161.)  
8 Adıvar, Halide Edib, Çaresaz, Atlas Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 1972.  
9 Halide Edib Adıvar’ın Çaresaz romanıyla ilgili bir yazısı, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştır. Yazıda romanın geniş bir özeti 
yer almaktadır.  (bkz. Adıvar, Halide Edib, “Çaresaz”, Cumhuriyet, nr. 13340–13364, 24 Eylül 1961–18 Ekim 1961.)  
10 Fuat Köprülü, “Mev’ud Hüküm Münasebetiyle” başlıklı yazısında bu romandan yola çıkarak Halide Edib’in romanlarındaki kadın 
kahramanları değerlendirir: “Halide Hanım’ın bütün eserlerinde merkezî sıklet hiç değişmez: Hudutsuz ruhlarında daima fırtınalar 
koparan yüksek ve müstesna kadınların ruhî tahlilleri daima romanın esasını teşkil eder. Aşk ve ihtirasın nihayetsiz kudreti karşısında 
bazan kırılan fakat hiçbir zaman eğilmeyen bu çok kuvvetli şahsiyetler esas itibariyle birbirinden farksızdırlar.”  (bkz. Köprülü, M. 
Fuat, İnci Mecmuası, 1 Şubat 1919.) 
11 Adıvar, Halide Edib, Sonsuz Panayır, Remzi Kitabevi, I. Baskı, İstanbul, 1946. (Alıntılardaki sayfa numaraları kitabın bu baskısına 
aittir.) 
12 Schweinfurth, Georg,  Afrika Seyahatnamesi, çeviren: Bahriye Kolağası Ahmed, İstanbul, 1292/1875. 
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Çocuklara okutulacak kitapların seçimi, Halide Edib’in Türkiye’de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri 
kitabında vurguladığı önemli bir konudur. Yazara göre hem öğretmenler hem de aileler bu konuda son 
derece hassas olmalıdırlar. Yanlış seçilen kitaplar, çocukların davranışları ve ahlâkı üzerinde olumsuz etkiler 
bırakmaktadır. Çocukları olumsuz yönde etkileyen bu kitapların çoğu tercümedir: 

“Çocukların okuyacakları - ders harici - kitaplara da azamî dikkat etmek, imkân dairesinde hocaların 
nezaretindeki kütüphanelere bağlamak, bu hususta ailelere de bunun ehemmiyetini anlatmak maarifin en 
mühim meselelerinden biridir. 

Bugün çocuklarımızın ahlâkı üzerinde en muzır tesir, cinsî sapıtmalara, bazan da hayvanî ve mariz bir 
derecede eziyet insiyakına ve kanlı maceralara dayanan bazı Amerikan dedektif hikâyelerinin tercümeleridir. 
Bunları Amerika’da dahi çocuklara okutmazlar. Fakat bizde orta hattâ ilk mektep çocukları da bunlara 
düşkündürler. Belki biraz da son zamanlarda, adam öldürmek hâdiselerinin kahramanları arasında, on hattâ 
ondan aşağı yaşta çocukların sayısı gittikçe çoğalmaktadır. Burada, bu nevi hâdiselerin gazetelere 
geçirilmemesini mutlak temin etmek lüzumunu da tekrar ederken, bundan başka her cemiyette matbuatın 
mutlak surette hürriyetini isteyenler dahi, bu meselede hükümetin tedbir almasını isterler. Çünkü adı her ne 
vesile ile olursa olsun gazeteye geçmesi bir çocuk için çok cazip, hattâ onu baştan çıkaran bir şeydir.”  
(Türkiye’de Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri, s. 258–259.) Bu, günümüzde de  önemli bir sorundur. Son 
dönemlerde yaşanan bazı olumsuz olayların televizyonlara yansıması, televizyon alışkanlığının yoğun 
olduğu gençler arasında bu olayların yayılmasına neden olmaktadır. Çocuklar ya da gençler, olumsuz bir 
olaya karışmak vesilesiyle de olsa, televizyonda gördükleri yaşıtlarını   kahraman gibi algılamakta ve onlara 
özenmektedirler. Halide Edib’in, o dönemde gazeteler için yaptığı bu uyarı, günümüzde televizyon için 
geçerlidir.  

Mahmure, Halide Edib’in üvey annesinin ilk eşinden olan çocuğudur. Halide Edib okumayı söker 
sökmez, daha önce Saraylı Hanım Teyze’den dinlediği Afrika Seyahatnamesi isimli kitabı okumak istemiştir. 
Bu kitaptaki yazılar harekesizdir ve bu kitabı okumak, Halide Edib için Kuran’ı okumaktan daha zordur. 
Halide Edib, gözleri ağrıyıncaya kadar yazıları sökmeye çalışır. Halide Edib bu kitabı okumaya çalışırken 
ablası Mahmure ona, okuması için Serencam-ı Mevt adlı bir kitap verir. Bu, harekeli ve okuması daha kolay 
bir kitaptır. Fakat Halide Edib bu kitabı okuduğuna pişman olur. Kitap, Azrail’in can almaya geldiği andan 
itibaren ahiret yolculuğunu bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Halide Edib, okuduğu bu kitap yüzünden 
kâbuslar görür: 

“İyi insanların Allah’a ruhu gaşy eden bir hisle kavuşması, günahkâr ruhun koparılmasındaki zulüm ve 
azabı, adeta şahsî tecrübeye dayanan bir realizm ile ifade ediyordu. Sonra mezardan, herkes çekildikten 
sonra, imanını deneyen melekler karşısında günahkârların cevap verememesine karşılık tepelerine inen 
darbeleri anlatıyordu. Nihayet vücudun toprak içinde çürürkenki korkunç teferruat, ebedî karanlık, yüzünü, 
kafasını yiyen akrepler, vücuduna dolanan yılanlar… Bu hayaller beni her gece tedirgin etti. Gece yarısı 
yataktan fırlar, etrafımın bir toprak hapsi olup olmadığını anlamak için kollarımı etrafa uzatırdım. Her 
ateşli hastalıkta yılanların vücudumu sardığını rüyamda görürdüm.” (Mor Salkımlı Ev, s. 60) Kitabın son 
sahnesi en korkuncudur. Bu sahnede, ölüler mezarlardan kalkıp yargılanmak üzere ahirete giderler. 
Günahkârlar sınıflara ayrılırlar ve korkunç şekilleri vardır. Mahmure Abla da fitneler sınıfının şeklini 
kardeşine bütün ayrıntılarıyla sürekli anlatır. Fitne insanların dilleri enselerinden çıkarılmıştır. Halide Edib, 
ablasının söyledikleri yüzünden çok korkar. Mahmure, sigara içtiğini Halide Edib’in kimseye söylememesi 
için onu korkutmak istemiştir.13 Yukarıda anlatılanlar seçilen kitabın çocuk üzerindeki etkisini göstermesi 
bakımından dikkat çekicidir. Çocuklara kitap seçiminde aileler titiz davranmalıdır. Aksi takdirde çocuk 
kitaptan uzaklaşabilir. Halide Edib’in küçük yaşlarda okumaya çalıştığı bu iki kitap da onun seviyesine 

                                                 
13 Tevfik Fikret’in de Şermin isimli şiir kitabında üzerinde durduğu konulardan biri çocuğu korkutmamak, korkutucu şeylerin esasını 
öğreterek çocuğu korkudan kurtarmaktır. “Umacı” şiirinde ağabeyi bir gün Şermin’e bir kutu hediye eder. Mandalı oynatınca kutu 
çocuğun elinden fırlar. İçinden çıkan korkunç şey Şermin’i çok korkutur. Bunun üzerine ağabeyi oyuncağı alır ve Şermin’e korktuğu 
şeyin bir avuç yün, biraz kâğıt ve biraz da telden ibaret olduğunu gösterir. Bu suretle ağabeyi Şermin’e uygulamalı olarak, korktuğu 
şeyin gerçekten korkunç olmadığını gösterir: 
“ Ne cadı, ne dev, ne şeytan; 
Çünkü... Çünkü hepsi yalan!”  (bkz. Kaplan, Mehmet, Tevfik Fikret, Dergâh Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1987, s.190.) 
Halide Edib’in ablası, Şermin’in ağabeyi gibi eğitme ve öğretme amacında değildir. Hatta kardeşinin korkmasını ister. Kardeşine 
verdiği kitapla da onu korkutmayı başarır. ( bkz. Akın, İsmail, Çocuk Edebiyatında Tevfik Fikret ve Şermin Adlı Eserinin Yeri, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1994.)  
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uygun değildir. Birisi, gözünü yoran, harekesiz, okuması zor bir kitaptır. Diğer kitabın ise içeriği korkunçtur. 
Bu kitap, Halide Edib’in kâbuslar görmesine neden olur. Çocuklara okutulacak kitapların, hem biçim, hem 
de içerik özellikleri bakımından çocuğun seviyesine uygun olması gerekir. Bu hatıralar doğrultusunda 
değerlendirildiğinde, ablanın çocuk ruhunu tanımadığı söylenebilir. Cezalandırmak amacıyla okuttuğu 
kitabın, ileriki yaşlarda olumsuzluklara neden olabileceği Mahmure’nin aklına gelmez. Aslında bu çok 
doğaldır. Çünkü Mahmure henüz çok gençtir ve bu konuda deneyimli biri değildir. Çocuk eğitiminde ve 
çocuğa kitap seçiminde bilinçli bir yetişkinin denetimine neden ihtiyaç duyulduğu böylece bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır.  

Halide Edib, evde aldığı eğitimden sonra babasının kararıyla Amerikan Kız Koleji’ne başlar. Koleje 
devam ettiği süre boyunca hem Ahmet Ağa, hem de Teyze, Halide Edib’i zor durumda bırakırlar. Ahmet 
Ağa, Halide Edib’in okul kitaplarındaki bütün resimlerin gözlerini çıkarır, yazıları bozar. Fakat yerli 
destanlardaki resimlere bunu yapmaz. Halide Edib bunun nedenini sorduğunda, Ahmet Ağa’dan şu cevabı 
alır: “Onlar insana benzemiyorlar ki, bir kere bunlara bak, Allah’ın yarattığı insanların aynı, neredeyse 
konuşacaklar, bu gibi olmaz.”14 (Mor Salkımlı Ev, s. 85) Ahmet Ağa,  yetiştiği  kültürün bir devamı olarak 
kitaplara karşı çıkmıştır ve kitaplardaki resimlerin çocuk açısından ne denli önemli olduğunun farkında 
olacak kadar bilinçli biri değildir. Şark dünyasında resim günah sayılmıştır.15 Bununla ilgili farklı 
kaynaklarda farklı yorumlara rastlamak mümkündür.16

Saraylı Hanım Teyze de Halide Edib’in elindeki İncil’i gördüğünde isyan eder. Kolejde İncil kültür 
derslerindendir ve başlı başına bir ders sayılır. Halide Edib, kolejde bu dersin okutulmasındaki amacın, 
sanıldığı gibi misyonerlik olmadığını belirtir. O, okuduğu kutsal kitapların hiçbirini belirli bir dinin parçası 
olarak görmemiş, bu kitapları, felsefi ve edebi düşüncenin birer anlatımı olarak değerlendirmiştir. Halide 
Edib, din kitaplarındaki savaş sahnelerini Battal Gazi hikâyelerine benzetir. İncil’in dilini beğenen Halide 
Edib. İngiliz edebiyatında, edebi olmayan yazılarda bile İncil’den cümleler yer aldığını belirtir. İngilizce var 

                                                 
14 “İslâmiyet’te resim sorununun birçok tartışmalara yol açtığı bilinir ve İslâmî inanç çerçevesi içinde bazı yorumlara göre resim 
yasağının bulunduğu da görülür. Gerçi Kuran’da, tasvir ya da suretlerin yasak olduğunu açık ve kesin bir şekilde belirleyen 
herhangi bir ifade yoktur. Ancak bazı hadisler, resim yasağı hakkında bir kanı yaratmışlardır. Bu hadislerden biri kabirlere, veli ve 
nebi sûretlerine tapanları lanetler. Başka bir hadiste sûret, yani insan şekli yapmanın, Tanrı’yla boy ölçüşmeye kalkışmak olduğu ve 
son yargılamada, yani kıyamet gününde bu suretleri yapanların onlara can vermek, onları diriltmek cezasına çarptırılacakları 
söylenir. Tasvir yasağı hakkındaki üçüncü hadis, resimli yastık ve perde kullanmamakla ilgilidir. Böyle perdelerin asılı olduğu yere 
meleklerin girmeyeceğine inanılır. Bu hadisler İslâmiyet’te tasvir yasağının kesinliği konusunda bir açıklık getirmezler. Buna 
rağmen suret yasağı üzerinde fazlasıyla durulmuştur. Fıkıh bilginlerinden bazıları, sözgelişi Nevevî, oyuncak bebekleri ve resimli 
kurabiyeleri bile yasaklamıştır. Canlı varlıkların tasvirleri aynı zamanda onlardaki özün bir yansıması (gölgesi) niteliğinde olduğu 
için, Nevevî, bir ev içinde bu tür tasvirleri yasaklamıştır. Bu da kuşkusuz insan ve öbür canlıların resimlerinin bulunmaması 
anlamına gelmektedir.” Bu gölgesizlik sorunu, İslâm suret anlayışının temel ilkelerinden biri olacaktır. Bir hayal sahnesi içindeki 
figürlerin ipleri nasıl İlâhî kudretin elindeyse, tasvir dünyasındaki canlılar da aynı teslimiyet ifadesine sahiptirler.” (bkz. Tansuğ, 
Sezer, Resim Sanatının Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992, s. 128.)  
15 Yahya Kemal, Edebiyata Dair isimli kitabında resimsizlik ve nesirsizlikten şikâyet eder: “Milliyetimizi kendime göre idrâk 
ettiğimden beri dilimden düşmeyen cümle budur: Resimsizlik ve nesirsizlik... (Bu) iki fecî noksanımız olmasaydı bizim milliyetimiz 
bugün olduğundan yüz kat daha kuvvetli olurdu.”  Resimsizlik, atalarımızın yüzlerini, eski şehirleri, kıyafetleri, meydan 
muharebelerini, bu muhabereleri gerçekleştiren orduları görmemizi engellemiştir. Resim yapmayı İslâmiyet yasaklamıştır. Fakat 
İslâmiyet’te yazı yazmaya dair bir yasak yoktur. Yahya Kemal, bizdeki nesir yokluğunu da Arap ve Acem etkisine bağlar. Bizde nesir 
olsa bile çok azdır ve başarılı değildir. Şaire göre bunun nedeni de İran nesrinin kötü olması ve bizim bu kötü nesri örnek 
almamızdır. Latin nesri iyidir ve onu örnek alan milletlerin yazarları başarılı olmuşlardır. Bizdeki nesir eksikliği tıpkı resimdeki 
eksiklik gibi geçmişe ait değerlerimizi yitirmemize neden olmuştur: “Mazimizi muhayyilenin bütün kudretiyle kâğıtların üzerinde 
enine boyuna tecessüm ettirmek şöyle dursun, doğru dürüst kayıt ve tescîl bile edemedik.” (bkz. Beyatlı, Yahya Kemal, “Resimsizlik 
ve Nesirsizlik”, Edebiyata Dair,  İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1984, s. 69–71.) 
16“İlk İslâm eserleri, Batı eserlerinden sanıldığı kadar uzak değillerdi, İslâm’ın dekoratif anlayışı, Batı’nın aynı konudaki anlayışına, 
Bizans’ın kutsal imge dünyasından daha yakındı, İslâm sanatını kavrayışımız, bu sanatın Kuran’daki bazı yasaklamalar uyarınca, 
canlı varlıkların herhangi bir görüntüsünü ortaya koymayı bir yana bırakmış olduğu suçlaması dolayısıyla çarpık bir hale gelmiştir. 
Oysa Kuran’da bu tür bir yasaklama yoktur ve sadece daha sonra yazılmış metinlerde, sanatçılar, canlı varlıkların gerçekçi bir 
anlayışla canlandırılmaması konusunda uyarılmışlardır. Ne var ki, Müslümanlar, matematik soyut düşüncelere düşkün olduklarına 
tanıklık ettiğini söyleyebileceğimiz ve süslemeyi amaçlayan bir geometrik şekiller sistemi yaratmalarına rağmen, günlük yaşam 
mekânlarındaki dekorasyonlarda, hayvan, bitki, çiçek ve hatta insan formlarını da bol bol kullanmışlardır. Ama bu formlar, Batı’da 
Gotik sanattan sonra geçerli olan estetikte görüldüğü gibi hiçbir zaman kendileri amaç edinilerek gerçekçi bir biçimde 
“canlandırılmamışlardır” ve daha çok, sonsuz zenginliği olan bir plastik dil yaratmak için özgürce yorumlanmışlardı. Bu dinin 
bütün terimleri ise, Doğu hayal gücünün büyük üstünlük gösterdiği birbirinin yerine geçme sistemi içinde birbirlerini pekiştiriyor ve 
destekliyorlardı. Nitekim mecazların kullanılmasına dayanan üslup, İslâm edebiyatına, çok özel bir çekicilik ve rüyamsı bir nitelik 
kazandırmıştır (şairler, hayvanları çiçeklerle, çiçekleri taşlar ve yıldızlarla karşılaştırırlar; bir ceylanın yarası “çiçek” olarak ele 
alınır, vb.)”  (bkz. Bazin, Germain, Sanat Tarihi, Çeviren: Üzra Nural, Selahattin Hilav, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1998, s. 223–
224.) 
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olduğu sürece, Hıristiyanlık ortadan kalksa bile siyasi veya diğer ilmi konularda mutlaka İncil’den 
cümlelerin yer alacağına inanır. Bundan dolayı Halide Edib, her İngilizce bilen kişinin kültür ve bilimle 
ilgilenecekse mutlaka İncil’i okuması gerektiğini düşünür, bunu âdeta bir zorunluluk olarak görür. 

Halide Edib, kolejde okurken üç kez İncil satın almış; fakat kitap eve girer girmez ortadan 
kaybolmuştur. Kitabı olmadığı için derslerine hazırlanamayan Halide Edib, sınıfta arkadaşlarına karşı 
mahcup olur.  Halide Edib evdeki bu durumdan rahatsız olur ve korkar. Bu korku ve tedirginlik onu, aynı 
duyguları hissettiği Serencam-ı Mevt’i okuduğu zamana götürür. Teyze, çocuğunun doğumuyla, Halide 
Edib’in İncil’i okuduğunu unutur. Bu sayede Halide Edib biraz rahatlar. Halide Edib aslında son derece 
şanslıdır. Onun okuduğu Amerikan Koleji’nin tıpkı devrin diğer yabancı okulları gibi misyonerlik 
faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar olduğu bilinmektedir. Birçok yazarımız, bu okullarda okutulan Türk 
çocuklarının Hıristiyanlık propagandası neticesinde nasıl milli kimliklerinden uzaklaştırıldıklarını ibretle 
anlatırlar.17 Halide Edib, ailesinden aldığı sağlam terbiye sayesinde yolunu asla kaybetmemiştir. Evdeki bu 
kontrol, o yıllarda Halide Edib’in derslerini hazırlarken zorlanmasına veya okulda mahcup olmasına yol 
açmış olsa da, evinden aldığı bu sıkı terbiye, onun bir misyoner okulunda okumasına rağmen bozulmasını 
engellemiştir. 

Halide Edib, çocuğun okuyacağı kitabı kendisinin seçmesini, çocuk açısından  olgunluk ve özgürlük 
ifadesi olarak değerlendirmektedir. Yazar, Camia Üniversitesi’nin eğitim sistemini anlattığı “Camia’nın 
Terbiye ve Tahsil Usulleri” başlıklı yazısında, Hintlilerde serbest düşünceye önem verildiğinden bahseder. 
Halide Edib, Camia’daki terbiye usulünü “hem ölçülü, hem de makul” olarak niteler. Çocuk, yeteneklerini 
sergilemekte serbest bırakılmış, günlük hayatında ise bir program dahilinde yaşamaktadır. Sınıflar 
ilerledikçe, öğrencilerin hürriyeti daha da artar. Öğrenciler, eğlencelerini, çalışmalarını, kısaca hayatlarını 
kendileri planlar. Gazetelerini çıkarır, okuyacakları kitapları seçer ve her türlü sosyal faaliyette serbesttirler.  

Hintliler, tarih ve edebiyat sahasında kendi değerlerine çok önem verirler. Hint tarihi ve edebiyatı onlara 
göre önemlidir. El işleri şubelerinde çocuklar çok serbesttir. Hocalar sadece lazım olduğu zaman öğrencilere 
rehberlik ederler. Bu öğrencilerin yaptığı oyuncaklar, tahta oymalar ve resimler yazarın ilgisini çeker. Halide 
Edib, Hintli çocukların muhayyilesini Avrupalı ve Amerikalı çocuklarınkiyle kıyaslar. Yazara göre, Hintli 
çocukların hayal gücü, diğer çocuklara oranla daha olgundur. Yazar, bu çocukların özellikle eski masalları 
resimlemelerini çok beğenir. Çocuklar, masaldaki korkunç şahısları çok sevimli çizerler. Yazar, Camialı 
çocukların korku unsurunu resimlerinde yok etmelerine hayran kalır. Halide Edib, küçük çocuklarla ilgilenen 
bir kişi olan Doktor Ekber ile konuşur. Doktor Ekber’in bu çocuklarla ilgili değerlendirmeleri son derece 
ilginçtir:  

“Çocuklar buraya ilk geldikleri zaman altı ay müddetle gayri tabiidirler. Hoca ağzını açıp bir lâf 
söylerken hemen arkasından yumruk vuracakmış gibi korku ile ellerini başlarına götürürler.  

Biz yaştaki eski hocalar, zannedersem çocuğun elini başına götürüşünü eski Şark tahsilinin en mânidar 
bir alâmeti olarak hatırlar.  

                                                 
17 Müfide Ferit Tek’in Pervaneler romanında, yabancı kültürlerin Türklük üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir. Tahsil hayatı 
yabancı okullarda geçen Müfide Ferit, evde öğrendiği ve kendisini hayata bağlayan manevî değerlerin okulda kötülenmesiyle 
bocalar. Romanda, okudukları Heybeliada’daki Bizans Kolej’de kendilerine aşılanmaya çalışılan Amerikan kültürünün etkisinde 
kalan genç kızlar anlatılır.  Bu kızlar,  kendi kültürlerini tam olarak benimseyemedikleri için iki kültür arasında kalırlar. Kitapta, 
yabancı okulların Türk çocuklarına yabancı kültürleri ve Hıristiyanlığı empoze eden bir nevi misyonerlik teşkilatı olduğuna dikkat 
çekilir. 
Necmettin Halil Onan’ın, önce İşleyen Yara adıyla tefrika edilen,  daha sonra dönemin siyasi havası nedeniyle Kolejli Nereye? 
başlığıyla yayınlanan eseri de benzer bir temayı işler. Bu roman,   Amerikan Koleji ve Dame de Sion’da eğitim gören kahramanlara 
yer verir.  Bu romanda da yabancı okullarda okudukları için millî benliklerini yitiren tipler anlatılır. Okulda, Hıristiyanlık 
propagandası yapılmaktadır.  
Kolejde okuyan Nihal, âdeta düşünmeden yaşayan biridir. Öğretmenleri onun nabzına göre şerbet verir, düşünmesini sağlayacak 
sorular sormazlar. Bu yüzden Nihal, hayatı boyunca hiç düşünmek zorunda kalmamıştır. Romanda, kolejin öğrencilere sadece dil 
öğrettiği, bunun dışında öğrencileri olumsuz etkilediği görüşüne yer verilir. Yazara göre,  çocuğun eğitimde bir dili mükemmel 
öğrenmekten önemli şeyler de vardır. Öğrenciler yabancı okullarda millî benliklerini yitirmektedirler. Bu bakımdan gençler için en 
faydalı okullar resmî liselerdir. Necmettin Halil Onan, eserinde kolejin öğrenciyi çekecek alt yapıya sahip olduğunu belirttikten 
sonra, bu okuldaki öğrenciye tanınan sınırsız özgürlüğü de eleştirir.  (bkz. Enginün, İnci, “Romanımızda Yabancı Okullar”, 
Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yayınları, I. Baskı, İstanbul, 1992, s. 241–246.  
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Bu hareket, eski Şarkın içini harap eden çürük esasın bir ilmidir. Daima başına inecek yumruğu 
bekleyen bir zihniyetin ifadesi. Ana, baba, hoca, jandarmadan, hulâsa herkesten çocuk ve genç yumruk 
bekler. Onun için sinik, bütün teşebbüsünü ve cesaretini kaybetmiş bir fert olarak büyür. Buna mukabil, 
kendi fırsat bulur bulmaz o da hemen yumruk atanlar arasına girer.”18

Yazar, Sinekli Bakkal romanının kahramanlarından Rabia’ya da okuyacağı kitapları seçme özgürlüğü 
vermiştir.  Rabia’a, babası sürgünde olduğu için özel dersler vererek para kazanmaktadır. Rabia’nın ders 
vereceği öğrencilerin sayısı gittikçe artar ve Rabia bu yoğunluktan yorgun düşer fakat halinden memnundur. 
Rabia, çok yoğun çalışmasına rağmen,  geceleri de kitap okur. Derslerden dönerken Babıâli ya da Beyazıt 
sahaflarından kitaplar alır. Bazı geceler sabaha kadar okur. Rabia’nın bu okuma faaliyetinde yaşadıklarını 
unutma isteği de etkilidir. Bu kitap okuma merakı çevresindekileri rahatsız etse de Rabia okumaktan 
vazgeçmez.  

Halide Edib, çocuğa masal ya da hikâye anlatmayı çocuğun gelişimi açısından olumlu karşılarken, 
tecrübelerinden de yola çıkarak, büyükleri uyarmaktadır. Kitap seçimi konusunda da yazar yine büyüklerin 
dikkatli olmasını istemektedir. 

 

Sonuç 

1.    Çocuklara önerilecek kitaplar konusunda yetişkinlerin bilinçli ve seçici olması şarttır. 

2. İyi niteliklere sahip kitapların seçimi, çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasında en önemli etkendir.  

3. Çocuklara yönelik kitapların hem biçim, hem de içerik olarak dikkatle hazırlanması gerekir.  

4. Çeviri kitaplarda çocuğa uygun olmayan unsurların bulunup bulunmadığına dikkat etmek gerekir. 

5. Kitap okuma çocuk bile olsa, yaşadıklarını unutma ihtiyacından doğabilir. 

6. Çocuğa anlatılan hikâye, masal ya da okunan kitap, çocuğun dünyasını olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. 

7. Bilinçli bir yetişkinin çocuğa anlatacağı iyi seçilmiş hikâye ve masallar, çocukların ufkunu açar.  

8. Çocuğa kitap okuyan kişinin kullandığı dil çok önemlidir. 

9. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara kültürlerini öğretecek halk edebiyatı ürünleri okutulmalıdır.  

10. Okuma yazma bilmeyen çocuğun kitabı anlamasında resimler de çok önemlidir.  

11. Çocukların yanında konuşulacak konularda seçici olmak şarttır. Çocuğun, her duyduğunu gerçek 
zannedeceği unutulmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Halide Edib Adıvar, “Camia’nın Terbiye ve Tahsil Usulleri”, Tan, nr. 1092, 15 Mayıs 1938.  
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TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK VE GENÇLİK 

 

Yrd. Doç. Dr. Kamuran ERONAT 
Dicle Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi 

 

Türk edebiyatında daima özgün düşünceleri ve etkili ifadeleri ile iz bırakan ediplerimiz arasında sürekli 
ilk sıralarda kalmayı başaran Tevfik Fikret, bu istikrarını, geleceğe yönelik fikirlerine ve aynı zamanda bu 
geleceğin en nitelikli değerleri olarak gördüğü çocuk ve gençlere olan yaklaşımına borçludur. Ünlü şairin 
sanat ve özellikle sosyal içerikli şiirlerindeki hararetli eda, çocuklar ve gençler söz konusu olduğunda yerini 
sevgiye, merhamete ve en önemlisi bilinçli bir eğitim anlayışına bırakır. Bu yaklaşımın oluşumu, hayata çok 
yönlü ve derin bir perspektif ile bakan Tevfik Fikret’in eğitimci kişiliğinde aranmalıdır. O, her şeyden önce 
eğitimin toplum ve ülke kalkınmasında ne denli önemli bir unsur olduğunun farkındadır. Kendisinin sürekli 
olarak eğitim süreci ve kalitesinin nasıl ve ne yönde geliştirilmesi gerektiğinin endişesini taşıması da bu 
yöndeki hassasiyetinin bir göstergesidir. 

Tevfik Fikret’in çocuk ve gençlere olan eğiliminin ve onlara olan güveninin temelinde dönemin sosyal 
zamanı ve şartlarının da etkisi olduğu unutulmamalıdır. Duraklama döneminden beri imparatorluğun 
kaybettiği topraklar, sanayi ve fen alanında dışa bağlı bir durumdaki ülkeyi ve onun duyarlı vatandaşlarını 
elbette etkileyecek ve karamsarlığa sürükleyip tedirgin edecektir. Bu kaotik ortamdan sıyrılmanın sürekli 
endişesini taşıyan, ilim ve fen alanında ülkesinin yetişmiş beyin güçlerine ihtiyacı olduğuna herkesten önce 
kendisi işaret eden Fikret’e “göre tek bir çare vardı: Milletin kültür düzeyini yükseltmek, aydın, yaratıcı ve 
beceri sahibi gençler yetiştirmek.” (Kavcar 1999:24) Bu açılımdan hareket eden ve öğretmenlik mesleğinin 
de kendisine kazandırdığı bilgi ve deneyimlerden istifade eden “Sabah Olursa” şairi, yeni bir doktrin 
geliştirir. Bu; “yeni mektep” adını verdiği çağdaş bir eğitim sunma hedefidir. Burada; ezberden uzak, 
zamanın ihtiyaçlarına uygun, Türkçenin yanı sıra İngilizce ile de eğitim vermeyi amaçlayan “bilim ve bilgi 
adamı değil, iş ve hayat adamı” ( Kavcar 1999:24 ) niteliklerine sahip, ahlâklı, becerikli, sağlıklı, sanata yüzü 
açık, kısaca ülke kalkınmasında etkin ve çözüm üretici vasıflarına sahip bireylerin yetiştirilmesi öngörülmüş; 
Anglo-Sakson eğitim sisteminin örnek alındığı bu merkezde, en büyük değerlerimiz olan gençlere ülkenin 
makûs talihini tersine çevirme yetisi kazandırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultudaki hedeflerine Galatasaray 
Lisesi Müdürlüğü sırasında ulaşan ve planladığı sistemi bu mekanda uygulama fırsatı bulan Fikret, önceden 
tasarladığı gibi özellikle deneye, özel yetenekleri geliştirmeye dayalı, sorumluluğunu bilen, milli ülkülerini 
benimsemiş değerleri yetiştirmeye, bu dinamik değerlerle tıpkı oğlu Halûk’ta yaşayacağı hislerde söz konusu 
olduğu gibi “direnç odakları oluşturmayı” (Korkmaz 2002:163) amaçlamıştır. Bir aydın duyarlığı ile hareket 
eden Tevfik Fikret, burada kısa sürede başarıyı yakalamış, hedeflerine bir bir ulaşmıştır. Fakat onu 
çekemeyenler, yeniliklere hazımsız, taassuba yakın çevreler bu duygusal şairi amansız mücadeleleri ile 
yıldırmayı başarmışlardır. Bugün bile tasarımlarının içerikleri geçerliliğini korumakta, hatta bu tasarılardan 
bugünkü uygulamada henüz yeterince yararlanılamamaktadır. 

Bütün bu gelişmeler, Tevfik Fikret’in yarınların en temel güvencesi olan çocuk ve gençlerin toplumdaki 
önemini kavrayan aydınlarımızın lideri ve öncüsü olduğunu gösterir. Avrupa’da çocuğun “aile içerisinde ve 
toplumda XVIII. yüzyılın başlarında” (Polat 2002:4) ancak önem kazandığı düşünülürse, ünlü şairin bu 
konudaki heyecan ve hassasiyeti çok daha iyi anlaşılabilecektir. 

Bu doğrultuda bütün “umudunu gelecek kuşaklara bağlayan Fikret, Abdülhamit dönemi 
suskunluğundan vazgeçmiş, gününün olaylarını değerlendiren bir sözcülük göreviyle kamuoyu yaratmaya, 
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yetiştirdiği kişileri eğitip biçimlendiren kılavuzluğu yüklenmeye girişmiştir” (Mutluay 1973: 45).  Çocukları 
da gençliğin temel ve önemli basamağı gören ve onlara bu yönden ayrıcalıklı bir şekilde incelikle hitap eden 
Fikret, ölümünden kısa bir süre önceki sanatındaki verimliliğini de bu saf ve masum kitleye adamış ve 
kötülüklerden habersiz olan bu değerleri ciddi bir şekilde dikkate almıştır. 

Şermin adlı arı bir Türkçe ile yazdığı ve çocukları eğlendirerek hayatın bazı gerçeklerini dikkate 
sunduğu bu şiir kitabında onlara; okul ve okuma sevgisini, çağdaş eğitimin gereğini, çalışmanın önemini, her 
şeyden önce hayatın temel gereksinimi olan sevgiyi, güzel sanatların insan dokusuna olan gerekliliğini, 
düzenli çalışma prensiplerini, el işi becerilerini, büyüklerin sözünün önemsenmesi gereğini, sevgiye dayalı 
bir din bilgisinin gereksinimini, hurafelerden uzak kalmanın ve korkmamanın gerektiğini, zamanın düzenli 
bir şekilde değerlendirilmesi hususiyetini, paylaşımın ve yardımlaşmanın sosyal hayatta yeterince 
algılanması ilkesini dile getirmeye çalışmış, bu bağlamda çocuklara ulvi değer ve prensipler 
kazandırılmasının endişesini taşımıştır. Yine alın terinin önemine, asla boş durmamanın gereğine dikkatleri 
çekip, onlara çeşitli meslek gruplarının daima faydalı özelliklerini eğlenceli bir eda ile tanıtmıştır. Böylece 
çocuk edebiyatı geleneğinin muhtemelen o dönemlerde yeterince bilinip hissedilmediği ve “ülkemizde çocuk 
edebiyatı kavramının gündeme gelişi 19. yüzyılın sonlarına” (Yalçın 2002: XI) denk geldiği düşünülürse, 
Fikret’in bu konudaki öngörüsünün ve isabetli düşüncelerinin önemi daha iyi anlaşılacak ve önemsenecektir. 
Nitekim şair, Şermin adlı şiir kitabı ile “Haluk’un Defteri”nde çizdiği ve sürekli “özlediği “yeni insan tipi” 
ile yakından” (Kaplan 1987:186) ilgilendiğini bir kez daha hissettirmekte, Haluk ve onun gibi ilerici, çağdaş, 
pozitif bilimlere yüzü dönük gençlerin alt yapı harcının, Şermin’deki dizelerde özlemle belirtilen ilkelerde 
gösterip, “Haluk’un Defteri” ile eksik kalan temelin desteklerini böylece dikmek istemektedir. 

Bu perspektiften bakınca; çocuklara ve gençlere olan özel duyarlığı ile birçok düşünürün dikkatini 
çeken “aydınlanma şairi” Tevfik Fikret için; yine çocuklara ayrıcalıklı bir önem veren ve bilimsel 
çalışmalarında onları ön plana alan ünlü sosyolog Ziya Gökalp’in “uyanış devrimizin pedagogu” (Yücebaş 
1959:38) şeklindeki tanımı dikkat çekicidir. Gerçekten de çocuklara yönelik şiirlerinde pedagoji 
özelliklerinin inceliklerini gösteren “Sis” şairinin Şermin’de bu bağlamda, tematik yelpazeyi geniş ve renkli 
tutması, onun bu özelliğini yansıtır niteliktedir. Tevfik Fikret, nitekim mevcut şiirlerden Umacı’da çocukları 
korkutan boş nesneleri, bir kutudan çıkan maddelerdeki anlamsız materyallerle şu dizelerle; 

“............................................... 
 “ Çıkıverdi, bir kuzudan 
“ Koparılmış bir avuç yün, 
“ Biraz kâğıt, biraz da dün,  
“ Sana verdiğim tel yok mu, 
“ İşte ondan ibâret ...  Bu,  
“ Seni titretti, çünkü sen, 
“ Yazık, böyle boş şeylerden 
“ Titreyecek kadar boşsun! 
“ Tekmil cadın, koncolozun 
“ İşte böyle boştur.” Şermin” ( s.583 )1

açıklarken, çocukların gereksiz korkularla sindirilip korkutulmasını istemez. Çünkü o çocuk ve gençlerin 
başı dik, cesaretli ve müspet doğrularla büyütülmesi gerektiğini istemekte, hurafelerden kaçınılmasını dile 
getirmektedir. Şairin “Ezan” şiirinin de değeri bu açıdan yüksek ölçeklidir. Burada da din konusunda 
çocukların şiddetle korkutulmaması noktasına değinilmekte, her şeyde söz konusu olduğu gibi dinde de o 
büyüleyici iksir olan “sevgi”nin ön plana getirilmesini dilemektedir: 

“............................................... 
- Namaz biraz uzun sürdü, 
  Uyuyakalmışım ben de 
  Maksûrenin köşesinde. 

                                                 
1 Şiir alıntıları Prof. Dr. İsmail Parlatır ve Doç. Dr. Nurullah Çetin’in birlikte hazırladıkları Tevfik Fikret Bütün Şiirleri adlı kitaptan 
alınmıştır. Bkz. Kaynakça. 
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- Câmide hiç uyunur mu? 
  Dedi babam, dargın dargın.   
  Anlatamam o korkumu; 
  Titriyordum ... Hâlâ bakın, 
  Nasıl çarpıyor yüreğim! 
  Hep bildiğim, bellediğim 
“Allahümme Salli’leri 
  Sayıyordum, çünkü tokat  
  Miniminicikten beri 
  Hiç de hoşuma gitmez ... Çat! 
  İşte indi ... Of, yanağım!, 
  Şimdi babam adım adım 
  Söylenerek gidiyordu. 
  Uzaklaştı artık sesi, 
  Benim de gözyaşım durdu;” ( s.623 ) 
Eğitimin öneminin, çocuklara özgü olan o saf, sevecen ve heyecanlı eda ile “Mahallebim ve Mektebim” 

şiirinde dile getirilmesi, bu şiiri anlamlı kılmakta, Türk gençliğinin “daima önde, daima yukarı çıkacak” olan 
basamaklarının alt yapısına, bu ilk noktalarda işaret edildiği görülmektedir: 

“............................................... 
Fakat en çok mektebimi, 
Mektebimi pek severim. 
  Alî binâ! 
Neler öğretir o bana. 
Tam bir hafta oluyor ki 
Biliyorum: dünyâ iki 
Ayrı ve büyük parçadır. 
Avrupa, Asya, Afrika; 
       Bunlar eski, 
Evet bunlar eski dünyâ; 
Öteki de Amerika”     ( s. 584-585 ) 

Yine Fikret’in “Sabah Olursa”da   “ ... Siz ey fezâ-yı ferdânın küçük güneşleri, artık birer birer uyanın!” 
tarzında dile getirip, gençlere uyanık olmaları gerektiğine dikkat çekerek, onlara olan ümit ve güveninin 
sergilendiğini görmekte, mevcut şiirin bir diğer aksinin “Hasbihâl”de bu kez çocuklara yönelik olarak 
belirginleştiğini belirlemekte, onlara da tıpkı gençlere hitap ettiği gibi; yüzyılın bilim yılı olduğunu, 
karanlıklara sırtları dönük ve aynı zamanda uyanık olmaları gerektiğini kendisinin şu çarpıcı dizelerinde 
tanıklık etmekteyiz: 

“............................................... 
Tahta, rahle, hep mükemmel; 
Hiçbirisi yoktu evvel. 
Hasırlarda sürünürdük, 
Evlere hep câhil döndük. 
Bize nisbet bugün birer 
Küçük âlimsiniz sizler. 
Okuyunuz; okuyanlar 
Çok şey bilir; çok şey yapar; 
Murâdına onlar erer, 
Cennete de onlar girer, 
Onlar cidden mes’ud olur. 
Bu geçit pek korkuludur: 
Öğrenmezsek yolu, izi; 
Yolda kurtlar kapar bizi! 
Okumalı, oynamalı, 
Hiç işsiz oturmamalı.”  ( s. 610 ) 
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İlerici; Cumhuriyetin ilan edileceğinin şevk ve heyecanını yıllar öncesinden hisseden bir aydının eğitim 
anlayışı, elbette bu dilek ve belirtilen niteliklerle sınırlı kalamaz. Her şeyden önce o, umudunu “kökünden iyi 
eğitilmiş yeni bir kuşağa” (Mutluay 1973:45 ) dayandırmakta, “yarının küçük güneşleri”nin kuru ve ezbere 
dayalı bir müfredatla sınırlı tutulmamasını arzulamaktadır. Çocukların ruh sağlığı noktasına da işaret 
edilmesi gerektiğine, “Keman” şiirindeki şu dizelerle yaklaşan Fikret’in, eğitim anlayışının çok merkezli 
olduğuna, bu şiiri ile ayrıcalıklı olarak dikkat çekmesi de önemli bir hususiyettir: 

“............................................... 
Ağabeyim iyi çalar,  
Bana da meşk ettirecek. 
Onun birkaç kemanı var, 
Birini bana verecek; 
Hepsinin de güzel sesi ... 
Do, re, mi, fa-fa, sol, lâ, si.”  ( s. 587 ) 

Görüldüğü gibi Tevfik Fikret’in bu şiirlerinde en dikkati çeken özelliği, çocukları ciddiye alma 
girişimidir. Hayatı iyi bilen ve çok iyi analiz eden şair, bir eğitimci olarak “çocuklar için özel bir edebiyatın 
varlığına ihtiyaç” (Enginün 1998:387) duymuş ve çalışmalarının bir bölümünü onlara adayarak, çocuklara, 
onların ruhuyla hitap etmeyi uygun bulmuştur. Hayatın gerçekleri ile onları yüzleştiren ve onlara, dünyayı 
çıplak gözle göstermeye gayret eden Fikret, Ziya Gökalp’in dile getirdiği “hayatın en tatlı çağı çocukluktur” 
(Enginün 1998:390) düşüncesinden hareket ederek, onları bu çağdan sonra gelecek zorluklara hazırlamayı, 
bu küçük ama ruhları büyük değerleri, medeniyetin bütün nimetleri ile kucaklaştırıp yaşamının sonundaki 
teselliyi bu şekilde sağlamayı istemiştir. 

Ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için herkesten çok endişe ve heyecan duyan Fikret’in, bu çerçevede 
gençlere de özen ve öncelik vermesi anlamlıdır. Çocuklardan önce gençlere seslenen şairin, uygarlaşma ve 
demokratikleşme yolunda zaman kaybetmeye ve beklemeye tahammülü yoktur. Bu açıdan şiirlerinde 
öncelikle bu kitleye hitap eden Fikret, onlara ciddi ve ağır görevler yüklemiş ve bir an önce bu misyonlarını 
yerine getirmelerini dilemiştir. Tanpınar’ın şairi; “Türkçede “nesil” ve “gençlik” kelimelerine ilk defa hakiki 
değerini veren” (Tanpınar 1995:525) kişi olarak nitelendirmesi, bu açıdan dikkate değer bir özelliktir. Bu 
yöndeki özgünlüğü, ele aldığı temalardaki yüksek ideal ve prensipler kendisini herkesten farklı kılmış ve 
böylece bir döneme damgasını vuran aydın bir kişi olarak anılmasını sağlamıştır. Özellikle ilerici fikirleri ve 
müspet ilmin gereğine olan inancı ile özgün bir portre çizen Fikret, bu doğrultudaki ulvi hedeflere ulaşma 
gayretindeki güç kaynağını, eserlerinde canlandırdığı; çağdaş, genç ve dinamik kitleden kazanmakta ve 
onlara yönelik ihtimamlı yaklaşımı ve toplumunun uygarlaşması yönündeki özgün açılımları ile bir anlamda 
edebiyat dümenini klasik yapıdan modern yapıya kıran kişiliğiyle ciddi bir devinime yol açmıştır. Nitekim 
bu konuda değerli aydınımız Ziya Gökalp’ın şu ifadeleri son derece çarpıcı ve anlamlıdır: “... Fikret ümmet 
rûhuna, ümmet uygarlığına son ve kesin darbeyi vuran yenilikçidir... Edebiyatımızı asrîleştirerek ve 
insanîleştirerek gerçek rolünü hakkiyle ifa etmiş bir dâhimizdir! Bu ülke her alanda Fikret’ler yetiştirebilmiş 
olsaydı bugün bambaşka bir yerde olurdu...” (Karaveli 2005:51) 

Belirtildiği üzere Tevfik Fikret, sürekli ilklerin şairi ve aydını olmuştur. Onun evrensel niteliklere sahip 
olan şiirleri bugün bile değerini korumuş, Türk gençlerinin ülküsünü oluşturmuştur. Bu şiirlerden “Halûk’un 
Vedâı”nın “Türk edebiyatının en başarılı didaktik eserleri arasında” (Akay 1998:57) sayılması dikkat 
edilmesi gereken bir noktadır. Şair burada oğlu Haluk’u İskoçya’ya eğitimi için gönderirken onun nezdinde 
bütün ülke gençliğine seslenmekte, sanat ve fen ile ilgili ne bulunursa vatana getirilmesini dilemektedir: 

“............................................... 
Bu geçit işte böyle dar, mu’veç; 
Ey şetâretli yolcu, sen yürü, geç. 
Sen bu menhelde kalma, sıçra, atıl, 
Bir ziyâ kârbânı bul ve katıl. 
Gez, dolaş, kâ’inat-ı efkârı 
 -Dâ’imâ önde, dâ’imâ yukarı!- 
Pür-tehâlûk, hayât ü kuvvetten 
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Ne bulursan bırakma: san’at, fen, 
İ’timâd, i’tinâ, cesâret, ümîd, 
Hepsi lâzım bu yurda, hepsi müfîd... 
Bize bol bol ziyâ kucakla getir: 
Düşmek etrâfı görmemektendir.” (s.546) 

Yine bu şiirle beraber Tevfik Fikret Osmanlı İmparatorluğu’nu gövdesi çıplak kalmış bir çınara 
benzetmekte ve ulu çınarın tekrar gürbüzleşip verimli bir hale gelmesini istemektedir. İşte bunu ancak Haluk 
ve onun gibiler gerçekleştirebilir. Çünkü onlara güçlü olmaları, bu uğurda sınır tanımamaları, aydınlanma 
yolunda her şeyi ülkelerine taşımaları istenmekte; her şeyden önce onlara güven dolu yarınların ışığı 
bildirilmektedir. 

Tevfik Fikret’in bu doğrultudaki bir diğer önemli eseri adeta kendisiyle bütünleşen “Sabah Olursa” adlı 
şiiridir. “Aydınlanma şairi” bu şiiri ile “geçmişi ve şimdiyi aşarak geleceğe uzanmaktadır artık. Bireysel düş, 
bireysel özlem yerini toplumsal kurtuluşa bırakmıştır.” (Özkırımlı 1990:68) Mevcut şiirle beraber yine Haluk 
prototipi ile Türk gençlerinin karanlığa sırt çevirmesini, aydınlık yarınları hedeflemelerini, asrımızın artık 
aydınlanma dönemine girdiğini bildirmekte, etkileyici sözleri ile adeta Türk hitabet sanatının en nadide 
örneklerinden birini sergilemektedir: 

Nitekim şiirde; 
“............................................... 
Evet, sabâh olacaktır, sabâh olur, geceler 
Tulû-ı haşre kadar sürmez; âkıbet bu semâ, 
Bu mâ’î gök size bir gün acır; melûl olma, 
Hayâta neş’e güneştir, melâl içinde beşer, 
Çürür bizim gibi... Siz, ey fezâ-yı ferdânın 
Küçük güneşleri, artık birer birer uyanın! 
Ufukların ebedî iştiyâkı var nûra. 
Tenevvür... Asrımızın işte rûh-ı âmâli; 
Silin bulutları, silkin zilâl-i ehvâli, 
Ziya içinde koşun bir halâs-ı meşkûra. 
Ümîdimiz bu: ölürsek de biz, yaşar mutlak 
Vatan sizinle şu zindân karanlığından uzak!” (s.462) 

dizeleri ile vatanı ve onun nasıl kurtuluşa yönelebileceğini dikkatlere sunmakta ve geleceğe dönük ümitlerin 
bir gün mutlaka tecelli edeceğine olan inancını haykırmaktadır. 

Şairin bir diğer unutulmaz şiirinin ismi “Ferda” adını taşımaktadır. Bu şiir kuşkusuz Türk edebiyatının 
en özel şiirlerinden biri kabul edilir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün ezbere bildiği ve her 
fırsatta dinlemek istediği bu şiir, mutlaktır ki Gazi’nin duygularına tercümanlık etmekte, âdeta onun 
hisleriyle bütünleşmektedir. Aşiyan’daki evini ve Galatasaray Lisesi’ni bu ünlü şairi anmak ve daha iyi 
anlamak için sık sık ziyaret eden Atatürk; “Ben inkılap ruhunu Fikret’ten aldım!” diyerek onun değerini 
takdir etmiş ve sürekli yüceltmiştir. Çocuğa ve gençliğe, millî mücadele dönemlerimizdeki en anlamlı özel 
günleri bayram olarak hediye eden önderimizin bu hassasiyeti de, şairin dilek ve temennilerindeki 
özelliklerle örtüşmekte ve fikirleri birbirlerine teğet geçmektedir. Nitekim bu anlamlı şiirde kutsal vatan, en 
büyük ve güvenilir değer olan gençlere emanet edilmekte, ülkenin ümidinin gençler olduğunun altı 
çizilmektedir. Şiirde yine gençlere; zamanı değerlendirmek, çalışmak, yerinde saymamak gibi ulvî değerler 
hatırlatılmakta, bu ilkelerle vatanın kalkınacağı ve müreffeh olacağı anlatılmaktadır. Cumhuriyetimizin 
mimarı Atatürk’ü derinden etkileyen bu şiirin şu mısraları, gerçekten de ayrı bir özellik taşımaktadır: 

“............................................... 
Gençler, bütün ümîd-i vatan şimdi sizdedir. 
Her şey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin; 
Lâkin unutmayın ki zamân, tünd ü mutma’in 
Bir hâtve-i samût ile ta’kîb eder bizi. 
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Önden koşan, fakat yine dikkatle her izi 
Ta’mîka yol bulan bu yanılmaz mu’âkıbin 
Şerm-ende-i itâbı kalırsak, yazık! Demin 
“Ferdâ senin” dedim, beni alkışladın; hayır, 
Bir şey senin değil, sana ferdâ vedî’adır; 
............................................... 
Yükselmeli, dokunmalı alnın semâlara; 
Doymaz beşer dedikleri kuş, i’tilâlara... 
Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır; 
Durmak zamânı geçti, çalışmak zamânıdır!” (s.565) 

Ulu Önder Atatürk’ün son yurt gezisi Elazığ’da bir toplantı sırasında söz Fikret’ten açılmışken, isteği 
üzerine onun Ferda da dahil birkaç güzel şiirini dinledikten sonra; “ “Hangi Türk şairi, böyle inkılapçı şiirler 
yazmıştır?” demekten kendini” alamadığı (Göçgün 2006:83) hatıralardadır. Bütün bunların Fikret’in; 
gençlere ve vatanın aydınlık geleceğine olan tutkusunun başta önderimiz olmak üzere bütün ilerici 
liderlerimizin dikkatini çektiği görülmüş, onun radikal ve çarpıcı telkinleri bir anlamda bu özel kişilere ilham 
kaynağı oluşturmuştur. 

Hassas yapısı, sağlam karakteri, ahlâkı ve özgün fikirleri ile Türk Edebiyatı’nın vazgeçilmez şahsiyetleri 
arasında yer alan Fikret’in “hak” ve “eşitlik” konusundaki hassasiyeti de göz ardı edilemez. O, erkek 
çocuklar kadar kız çocuklarının da aynı hak ve özgürlüklerden faydalanması gerektiğine işaret etmiş ve 
şiirlerinde bu değerlerimize seslenmeyi de ihmal etmemiştir. Bir Kız Mektebi İçin adlı şiiri bu açıdan çok 
önemli ve ayrıcalıklıdır. Şairin, şiirinin başında; “kızlarını okutmayan millet, oğullarını manevi öksüzlüğe 
mahkum etmiş demektir; hüsranına ağlasın!” şeklinde hitabı, şiire ayrı bir renk katmış, eğitim konusunda bu 
“çiçek” olarak değerlendirdiği kızlarımızın ne denli önemli ve kıymetli değerler olduğuna bu paradoksu ile 
açıklık kazandırmıştır. Bugün bile kızlarını okutmayan, onları eğitimin kazanımlarından mahrum etmek 
isteyenlerin bu büyük şairimizden daha çok şeyler öğrenmeleri gerektiği inancını taşımakta, onun mevcut 
şiirindeki şu anlamlı dizelerine kulak kabartmayı uygun bulmaktayız: 

“............................................... 
Osmanlılar, tekâmül-i âsâra ecnebî 
Kalmak sukûta doğru eğilmektir; i’tilâ 
İrfânsız olmuyor. Medeniyyet, ki en celîl 
Bir gâyedir, o gâyeye koşmak ve ibtidâ 
Millette kābiliyyeti ihyâ için asîl, 
Müsmir bir ictihâd ile gehvâre-i hayât, 
Gehvâre-i necât olan âğûş-ı mâderi 
Techîz edilmek ister... Evet, sadr-ı ümmehât 
Firdevs-i akdes-i medeniyyettir; en geri, 
En âciz, en felek-zede millet kadınlığı 
Hemşîre-i cehâlet edendir! 
  Verin, verin, 
Kalbin, semâhatin, hele ilmin yarattığı 
Her şeyde kızların, bu mu’azzez çiçeklerin, 
  Bir hakkı var:.. Verin!” (s. 568) 

Görüldüğü gibi çok cepheliliği, bilgiye önem verişi, kızlara ayrı bir hassasiyetle eğilişi, gençliğin bütün 
kesimlerinde ulvi duyguları tetikleyişi, kendisini bir kahraman yapmaya yetmiştir. Yine Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın kendisi ile ilgili olarak; “... Fikret benim için bir şairden ziyade bir kahramandır. Sanatı eski 
bulunabilir. İhmal edilebilir, okunur, okunmaz, fakat talihin kendisine nasip ettiği büyük rolü unutulamaz. 
Fikret, bir devrin manevi tarihine kendi karakterinin mührünü basabilmek için en müsait şartları bulmuştur.” 
(Tanpınar 1995:260) tarzındaki ifadeleri şairin tarih sahnesindeki rolünü yeterince özetlemektedir.  
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“Hayatı, gerçeğin deviyle çarpışan kazanır” felsefesinden hareket eden Tevfik Fikret, medeniyet ve 
uygarlaşma yolunda gençlere başarı için mücadele azmi gerektiğini salık verir. Zelzele şiiri bu bakımdan 
önemlidir. Burada sıradışı imgelere başvuran Fikret’in, dikenli atmosferlerde dahi yılmamamız gerektiğini 
hatırlatması dikkat çeker: 

“............................................... 
Sen işte böyle siyâh günlerin misâfirisin, 
  Hayâtın elbette 
Kolay ve neş’e-fezâ bir seyâhat olamayacak; 
  lâkin 
  bu tîh-i mihnette 
Kolay ve neş’e-fezâ bir seyâhatin ancak 
Hayâli vardır; uzak bir serâb için koşmak 
Nihâyetinde yorulmak ve boş yorulmaktır; 
 Hayâtı dîv-i hakikatle çarpışan kazanır; 
   Zafer biraz da hasâr 
    ister; 
 Koşan cihâd-ı ma’âlîye şânlı, lâkin ağır, 
   mahûf adımlar atar, 
 Önünde zelzeleler, arkasında zelzeleler!” ( s.534 ) 

Mevcut şiirlerde de görüldüğü üzere,hayatın sürekli zorluklarla dolu olduğuna ve mücadele yolunda 
bazı sıkıntıların da söz konusu olabileceğine işaret eden Fikret, gençlere ütopik bir yaşam portresi çizmekten 
de kaçınır. 

Eğitime ve gençliğe verdiği önemi Sultânî’ye adlı şiirinde yine alışılagelmemiş sembollerle dile getiren 
şair, bir zamanlar müdürü olduğu Galatasaray Lisesi’ni gençliğin ümit sığınağı, cehalet ve geriliğin yok 
edildiği kutsal bir mabet olarak gördüğü için “ Kâbe”ye benzetir. Buradaki duygularını şu çarpıcı dizelerle 
dile getiren öğretmen Fikret, eğitim kurumlarının hayatın vazgeçilmez bir sığınağı olduğunu hatırlatır: 

“............................................... 
Ey me’men-i şebâb ü zekâ, ben de bir zamân 
Ettim geniş kanatların altında ihticâb. 
Sen sakladın bu rûhu muhîtin ziyâ-şiken, 
Muhnik soluklarından; evet, sen kucakladın, 
Tuttun, önüm bütün uçurum, hep sukût iken. 
Cehlin, ta’assubun dudağından kaçan adın. 
Gel dinle, ruhûmuzda ne hurrem terâneler 
Canlandırır, ne hâtıralar titretir, ne sâf 
 Efsâneler, ne mudhikeler güldürür, neler 
Îkâz eder, neler yaşatır!... Fikr için matâf, 
Ümmîd için melâz olan âğûş-i müşfikin,” (s. 561-562) 

Şiirlerinden kendisinin bir eğitim gönüllüsü olduğu anlaşılan Tevfik Fikret’in yine Promete şiiri, bu 
bağlamda eğitim ve ilerleme ile ilgili olandır;  

“............................................... 
“Onlar niçin semâda, niçin ben çukurdayım? 
Gülsün neden cihân bana, ben yalnız ağlayım?..” (s.543) 

tarzında ilim ve fen yolunda yapılması gereken fedakarlıkları radikal imajlarla dikkatlere sunması, şiiri daha 
da çarpıcı kılmakta, şairin fikirleriyle odaklaştırmaktadır.  

Sonuç itibariyle Tevfik Fikret düşünce ve fikirleri ile yaşadığı asrın ilerisinde olan bir aydındır. Çocuk 
ve gençlerin eğitimli birer fert olarak yetişmeleri gerektiğini herkesten çok arzulayan, bu uğurda bazı aşırı 
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muhafazakar şahsiyetlerin hışmına uğrayan “aydınlanma şairi”, Lactantius’un Roma’nın kültür tarihinin 
gelişim sürecinde söylediği; “ruhları bağnazlığın boyunduruğundan kurtarmak” (Dürüşken 2003:3) sözünde 
belirtildiği gibi, geriliğe savaş açmış “daima önde daima yukarı” prensibini yeni neslin ruhuna işlemiştir. 

“Bir Tasvîr Önünde” şiirinde dile getirdiği gibi “hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin” düsturundan 
hareketle, insanlığın yararına her şeyin feda edilmesi gerektiğini vurgulamış, bu uğurda çocuk ve gençlere 
ciddi misyonlar aşılamıştır. Onları dikkate alan ve yarınları bu dinamik kitleye emanet eden Tevfik Fikret; 
bütün güzelliklerin, ilerlemenin ancak ve ancak müspet eğitim ve ilimle olacağına inanmış, yaşamı boyunca 
bu duyguların ışığında yansımıştır. 
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ATAÇ’IN GÖRÜŞÜYLE ÇOCUK VE 
GENÇLİK EDEBİYATI EĞİTİMİ 

 

Prof. Dr. Kaya TÜRKAY 

 

Değerli Dinleyenler, 

Yazılarıyla cumhuriyet aydınlanmasının, Türkçenin, Türk edebiyatının en güçlü yol göstericilerinden 
biri olan Nurullah Ataç, çocuk ve gençlik edebiyatımız üzerinde pek durmamıştır. Çocuklarımızın, 
gençlerimizin hangi yazarları, hangi kitapları okumaları gerektiği sorusu ise, hiç dokunmadığı konulardan 
biridir. “Genç Warther’in Istırapları”, “Mercan Adası”, “İki Yeni Gelinin Hatıraları”, “Adsız Köşk” gibi 
çocuk, gençlik edebiyatının önde gelen yapıtlarını Türkçeye aktarmış biri olarak da bu yönde öğüt verdiği, 
önderlik tasladığı görülmez. Dergilerde başlıklı yazılarında Okuruma Mektuplar’ında ya da güncelerinde ara 
sıra “Okuyun o şiiri belki siz de beğenirsiniz… Ben sevdim o öyküyü, okuyun belki siz de seversiniz ” 
dediği olur. Ancak hepsi bu ya da buna benzer sözlerden öteye geçmez. 

Ataç, çocukları, gençleri okunacak kitaplar doğrultusunda uyarmayı, öğütlemeyi doğru bulmadığını 
söylemekle yetinmez, bu yolda kılavuzluk yapanlara da öfkelenir. Hele bu amaçla kitap listeleri 
düzenleyenler, kitabın nasıl okunacağı üzerine yol yordam  gösterenler çileden çıkarır onu. Şu sözler bu tür 
yazılarından biriyle karşılaşıldıktan sonra yazıya geçirilmiş olmalı: 

Önce bu seçme işine öfkelendim. Seçmeyin demiyorum ben de, seçmeyeceksiniz de çıkan kitapların 
hepsini birer birer okuyacak mısınız? Hayır, seçmeyin demiyorum. Ancak kendiniz seçin, başkalarından 
öğrenmeyin hangi kitapları okumanız gerektiğini. (…) Siz yanılabilirmişsiniz, aldanabilirmişsiniz, onlar 
yanılmaz mı sanki? Aldanmaz mı? (…) Böyle yazıları görünce anlıyorum bizde gençlerin niçin çok 
okumadıklarını. Okumak sıkıntılı. Sen beğensen de beğenmesen de benim seçtiğim okuyacaksın, hem de bin 
türlü zahmete katlanarak okuyacaksın. Böyle bir buyruk en isteklileri bile okumaktan soğutur. Okullarda 
öğretmenler birtakım yazarları, şiirleri över över göklere çıkarırlar, siz okulu bitirdikten sonra o şairlerin, 
yazarların kitaplarını aradınız mı hiç? Onları okumağa özendiniz mi? Size onları okumanın boynunuza borç 
olduğunun söylenmesi, sınavlarda onlar üzerine sorular sorulması, sizi onlardan soğutmadı mı?” (Söz 
Arasında/ Okumak, 135-136-137) 

“Nasıl bir çocuk ve gençlik edebiyatı? Hangi yazarlar, hangi kitaplar?” soruları yolunda bir önerisi 
olmamıştır Ataç’ın. Ancak çocuklarımızın, gençlerimizin yetişmesinde edebiyatın işlevini, katkısını bir aydın 
sorumluluğuyla tartışmıştır. Güncelerinde, denemelerinde sıkça değindiği konulardan biridir bu. Sözgelimi 
18 Mayıs 1954’te şunları yazmış : 

“Çocukları, gençleri düşler kurmaktan vazgeçirip yalnız doğru söylemeğe, doğruyu aramağa alıştırmak 
istiyorlar. Çocuklar, gençler doğruyu aramasınlar, görmeğe çalışmasınlar demiyorum; ancak hayallerini 
işletmezlerse, düş kurmağa alışmazlarsa gerçeği, doğruları da sezemezler, göremezler. Hayal, düş gücünden 
yoksun bir us kuruyuverir. (…) Bunun içindir ki hikâye, roman okumayanları sevmem. Beslemezler 
hayallerini, düş kurma güçlerini işletmez olurlar, giderek hiçbir şeyi, kendilerinden başka hiçbir insanı 
anlamaz olurlar. Başkalarını anlamayınca kendilerini de anlamazlar.” (Günce I, 199) 
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Ataç, hikâye, roman okumayan, edebiyatla beslenmeyen çocuk ve gençlerimizin yalnız insanlıklarını 
kuramayacaklarını belirtmekle yetinmez, ahlak eğitimi bakımından da eksik kalacaklarını sıkça vurgular: 

“Ahlakın bize özgeyi kendimiz bilip acılarına kaygılarına ortak olmamızı,  buyuran ahlakın başlıca 
kurucusu, yayıcısı edebiyattır.(…) Bencildir insanoğlu, bencil olduğu için yalnız kendi dertlerini 
düşünür, yalnız onlara inanır, başkalarında gördüğü dertleri kendisininkiler gibi kavrayamaz.(…) Bizi 
bencillikten edebiyat kurtarır, şiirler, hikâyeler, romanlar, tiyatro eserleri, denemeler kurtarır. Öteki 
insanların içlerini bize onlar açıverir, bize başkalarını onlar duyurur. 

 … 
Bir toplumda ahlakın irdelenmesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakı 

uyandırmağa, geliştirmeğe çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, hikâyeler, romanlar okutturun, onları 
tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin, romanların, oyunların insanlarıyla tanışsınlar, onların 
hayatlarını hayallerinde yaşasınlar, öğrensinler onların içlerini, böylece gerçekteki insanları da daha iyi 
anlarlar. 

 … 
Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeğe bakın; ilim, bilgi 

sonradan gelecektir; önce insanlığını kurmak, hayalini işletmek gerekir.” (Ararken, 140-141) 
Çocukları, gençleri okumaya alıştırmak, edebiyat dünyalarını kurmak yerine, edebiyat bilgisi vermekle 

yetinilmesi de Ataç’ın yaşadığı bir gerçektir. Bu anlayışın sürüp gitmesi onu öfkeli tartışmalara yöneltir. Bu 
durum kültür ve uygarlık eğitiminin de önünü kesecektir. Bu nedenle dili serttir bu konuda: 

“Çok kimseler biliriz, ozanların, öykücülerin yapıtlarını okumaktansa, onlar üzerine yazılmış 
incelemeleri, eleştirileri okumağı yeğlerler. (…) Sevmem öyle kimseleri, sevmem ya suç onlarda mı? 
Okullarda alışıyorlar buna. Öğretmenleri kısaca anlatıvermiş onlara üç dört yüzyıllık Osmanlı yazınını, 
Yahya Beyi, Fuzuli’yi, Baki’yi, Nedim’i; daha nice ozanları öğretmiş, onların adları geçince ne demek 
gerektir belletmiş. Fuzuli’nin ne olduğunu öğretmeninden öğrenmiş bir kişi, Shakespare’in, Balzac’ın ne 
olduğunu eleştirmeden öğrenmez mi? Biz çocuklarımıza okulların edebiyat derslerinde, okuyacakları 
yazarlar üzerine birtakım beylik yargılar bellettikçe batı yazarlarını da incelemeden eleştirmeden kolayca 
öğrenmiş düzme aydınlardan kurtulamayacağız.” (Günce II, 564, 27 Haziran 1956) 

Edebiyat eğitimini ders kitaplarıyla yetinerek sağlamaya çalışmak, onun zenginleştirici yanına önem 
vermediğimizi gösterir. Ataç bu soruna da değinmeden geçmez :  

“Çocuklarımıza birçok şairimizin adını öğretiyorlar, ezberletiyorlar; ama o şairlerin şiirlerini 
okutmuyorlar. (…) O çocuklar, gençler şöyle düşünüyorlar sonra. ‘Biz öğretmeni dinlemekle yahut şu kitabı 
okumakla Türk edebiyatını öğrendik, bütün Türk edebiyatının dününü de bugününü de; öyleyse başka bir 
kitaptan da dünya edebiyatını öğrenebiliriz. Şairleri, hikâyecileri, düşünürleri birer birer okumak gerekmez. 
(…) Oysaki yetmez edebiyat tarihlerini okumak, yetmez eleştirmenlerin dediklerini bellemek; şairlerin, 
hikâyecilerin yazdıklarını öğrenmek için o eserlerin kendilerini okumaktan başka bir yol yoktur.” 
(Dergilerde, 162) 

Ataç’ın sert bir dille tartıştığı konulardan biri de çocuklara, gençlere aşk şiirleri okutulmaması 
anlayışıdır. Ona göre bu tutum, onların insanlıklarını kurmayı, duygu dünyalarını geliştirmeyi engelleyen 
yersiz bir tedirginliktir. Ataç, yalnız eleştirilerinde değil, söyleşilerinde, güncelerinde bile bu konu üzerinde 
durduğu olur. Sözgelimi 21 Nisan 1953’te şunları yazmış bu sorun üzerine: 

“Öğretmek, âşık olmalarına, çapkınlık etmelerine izin vermek olurmuş. Siz izin vermezseniz, ‘aşk’ sözü 
etmezseniz, onlar kendiliklerinden öğrenmeyecekler değil mi? (…) Çocukların bir yaşa gelince aşk 
düşünmeleri tabiatın bir buyruğudur, onun önüne geçemezsiniz. Öyle ise aşklarını duygularını da eğitimden 
geçirin. Güzel aşk şiirleri öğretin, imrensinler onlara, birbirlerini sevdiklerini söylerken onları kullansınlar, 
onlara benzer sözler bulmağa uğraşsınlar. Ama çocukların tabii isteklerini saklamaları daha doğru 
bulunuyor. Böylece sinsiliğe, ikiyüzlülüğe, yalancılığa sürüklüyorlar onları.”  

“Okullarda çocuklara aşk şiiri okutmak doğru değilmiş, yüzlerini gözlerini açarmış, neler getirirmiş 
akıllarına.(…) Aksiliğe bakın ki bizim şiirlerimizin, gerek saz şairlerimizin, gerek divan şairlerinin yazdıkları 
şiirlerin en güzelleri aşk üzerine olanlardır. Çocuklara aşk şiiri öğretemediniz mi, gerçekten güzel şiir 
gösteremezsiniz. Bunun içindir ki birtakım yavan lakırdılardan başka bir şey belletmiyorlar çocuklara, şiiri 
sevdiremiyorlar onlara. (…) Günce I, 60; 21 Nisan 1953) 
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Ataç, gençlerimizin “nakilci” değil, “akılcı” aydın olarak yetişmeleri için Avrupa okullarındaki gibi 
bizim okullarımızda da büyük yazarların, büyük düşünürlerin eserlerinin okutulmasını öngörür. Liselerde 
Yunan ve Latin edebiyatının okutulması gerektiğini savunur: 

“ Eski Yunana Romalılara, geçmiş yüzyılların sanatına, edebiyatına ilgilendiniz mi, ona da kızıyorlar. 
Onlardan da aşırı solculuk gelecek değil ya! Kendi yurdumuzdan, kendi ulusumuzdan çevirirmiş bizi. Oysaki 
bize toplum sevgisini, ulus sevgisini aşılayan asıl onlardır. Tanzimat çağının şairleri, yazarları Avrupalıların 
edebiyatına, düşüncesine ilgilenmeselerdi, Ulusseverlik zor gelirdi bize. (…) Yunanın, Roma’nın büyük 
yazarlarını, Avrupalıların dünkü, bugünkü edebiyatlarını okumaktan, onlardan bir esin almağa çalışmaktan 
bu ülkeye, bu topluma bir kötülük gelmez. Asıl kötülük gençlerin onları okumasına engel olup kafaların 
beslenmeğe bırakılmamasından gelir. Kendi kendisiyle yetinmeğe kalkan bir toplumun düşüncesi, besisizlik 
yüzünden körleşir.” (Günce I, 326; 19 Kasım 1954) 

Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Klasikleri Tercümeleri’ni gereksiz bulan anlayışın karşısına dikilmesi de 
gençlerimizin batılı anlamda aydınlar, uygar insanlar olarak yetişmelerini amaçladığı içindir.Bu çeviriler, 
aydınlanmamızın, çağdaş düzene,çağdaş değerlere ulaşmamızın vazgeçilmez yoludur, gereğidir: 

“İlkçağdan kalma eserlerin hangileri gereksizdir, bilmiyorum. Daha doğrusu anlıyorum. Bu sözleri 
söyleyen kişiler kendi düşüncelerine uymayan eserlerin dilimize çevrilmesini gerekli bulmuyor, ellerinden 
gelse yasak edecek, herkese kendi düşüncelerini kabul ettirecek, bundan sonra yetişecek olanlara da yalnız 
kendi düşüncelerinin, yalnız kendi inançlarının aşılanmasına izin verecek… Bundan korkmazsınız da neden 
korkarsınız? Ortaçağa gidiş… Hep bunu istiyorlar. Kendileri hürriyet ihtiyacı duymuyor, başkalarının da 
duymasını anlamıyorlar. Bunun için ‘Bu hareket (yani dünya klasikleri tercüme işi) bir maksatla 
yapılmamıştır’ diyorlar. Hayır, soyyapıtların, yani ‘klasik eserlerin’ dilimize çevrilmesinde bir erek 
düşünülmüştür: Bu ülkenin kişilerine, çocuklarına ‘İşte insanlar şimdiye değin bunları düşünmüşler, 
yazmışlar. Siz de bunları okuyun, o düşünceleri öğrenin, beğendiklerinizi benimseyin, inançlarınızı, 
düşüncelerinizi kendi kendinize kurun’ denilmiştir.” (Dergilerde, 41) 

Ataç çocuklarımızın, gençlerimizin edebiyat eğitimlerinin nasıl olması üzerine baştan beri yansıtmaya 
çalıştığım tartışmalarının amacını 7 Ekim 1955 tarihli günlüğünde kısaca açıklamıştır. Bir özet yapmak 
yerine bu günlüğü aktarmayı daha uygun buluyorum: 

“Bence bu ülkede yapılacak ilk iş, okuryazarların sayısını çoğaltmak değil, okuryazarlığın niteliğini 
yükseltmektir. Bütün çocuklarımızı okula göndermeyi düşünmeden önce, okullarımızdaki öğretmenlerin 
bilgisini artırmağa çalışmalıyız, okuldan çıkan gençlerin okuyacakları betikleri çoğaltmalıyız, gerçekten 
değerli bir yazınımız, gerçekten büyük bir bilimimiz olmalı. Aydınları olmayan, gerçek aydınları olmayan bir 
ülkede yurttaşlar okuma yazma öğrenemezler. Okullara gidip öğrenseler bile birkaç yılda unuturlar 
öğrendiklerini.  

Okutalım yurttaşları, okutmayalım demiyorum. Ancak ondan önce bu ülkede kendi kendine düşünen, 
betiklerden öğrendikleriyle yetinmeyip yanılmayı da görev alarak araştırmalara girişen, önyargılara bağlı 
kalmayan, ellerine aldıkları konuyu çevresiyle inceleyen gerçek özgür aydınlar yetiştirmeğe bakalım. (…) 
Bir toplumu ilerleten okuryazarların çokluğu değildir, aydınlar ilerletir, aydınlar yükseltir bir toplumu.” 
(Günce I, 457-458) 

Aktardığım tartışmaların yaşandığı tarihlerden bu yana yarım yüzyıl geçmiş olmasına karşın 
çocuklarımızın, gençlerimizin edebiyat eğitimleri, edebiyatla ilişkileri üzerine Ataç’ı düşündüren,kaygılara 
sürükleyen sorunlar ne yazık ki bugün de tartışılıyor. 

 Ataç’ı izleyen aydınlar yetişseydi bu ülkede, ortaöğretimde çocuklarımızın gençlerimizin bırakın hangi 
kitapları, hangi yazarları okumasını, edebiyat eğitimlerinin bile yeterince verilmediği, din dersleri zorunlu 
okutulurken felsefe ve mantık derslerinin seçmeli olduğu görülür müydü? Türkçe ve edebiyat dersleri, 
çocuklarımızı, gençlerimizi seçkin okulların,üniversitelerin giriş sınavlarına hazırlamaktan başka bir işe  
yaramaz  dersler  durumuna düşer miydi? 
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18. YAZAR VE ÇOCUK EDEBİYATI 
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GÖKTE BİRİ VAR 

Yaratıcı Okuma Çalışması 
 

Sevim AK 

Yazar 

 

Yaratıcı Okuma Projesinde yer alan kitabımın adı Gökte Biri Var! Uçuk kaçık adı fantastik türü 
çağrıştırsa da  yaşamın içinden çıkmış bir uzun öykü bu. Evlerde, mahallelerde, dükkanlarda  gündelik 
yaşamda karşılaştığımız  zengin ayrıntının arasında  küçük öyküler anlatmayı, satır aralarda sorduğum 
sorularla bir konunun birkaç yönünü düşündürtmeyi, düşündürtürken güldürmeyi amaçlayarak yazdım. 

Televizyon dizileri, dizileri seyrederken örülen örgüler, örgülere takılan dizi adları, anneanne 
kurabiyeleri, mutfak duvarlarına günün modasına göre asılan panolar, tablolar, saksılar,  mahalle maçları, 
evlerde beslenen kedi, köpek, kuş, sincaplar, on beş moda dergisinin kapak kızlarına özenen çocuklar, kılık-
kıyafetleri, tavırlarıyla dizi oyuncularına benzeyen gençler, dizi kahramanlarının soy ağacını çıkaran ev 
kadınları, tören gibi yaşanan  kurabiye-çay saatleri, alışveriş merkezlerinin kapısında sıkılan kokular, 
mahalle dedikoduları, Türkan’ın temizlik merakı, Süheylanımın patlayan düdüklü tenceresi, Albay Ali’nin 
yoğurt kutusu koleksiyonu, kızı kedileri seyrederken ağzına yemek kaşığını sokuşturan anne, armağanı 
arttırıldığı için yok satan bulmaca dergisi, akşam ne yemek pişireceğini düşünen kaçık çoraplı kadın, çocuk 
parkını on kere turlasam kaç kalori yakarım hesabı yapan bereli kız… satır aralarından sezdirmeden akıp 
gider içinize, sizin mahallenize benzer bir mahallede olduğunuzu fark edersiniz. 

Ama sizin mahallenizde belki de hiç olmayacak bir şey, bu mahallede olur. Bir sabah mahalleli 
gözlerini gökyüzüne diktiğinde, iki direk arasına gerilmiş çelik tele uzanmış bir adamla karşılaşır. At 
kuyruklu genç için o bir “uyurgezer”dir. Polis için trafiği tıkayan sıra dışı bir “suçlu”, posbıyıklı adam için 
kamyondan fırlayıp tele takılmış bir “yolcu”, karnabahar saçlı kadın için ise anlı şanlı  bir “kaçık”, öğretmen 
Fikri’ye göre evindeki  üç TV’nin, beş radyonun ve internetin yayınlarını izleye izleye iletişim hastalığına 
tutulmuş bir “bezgin”dir. Öykümüzün ana çocuk karakteri Güneş için ise adam sadece tatile çıkmıştır! 

Teldeki Adam bir gün öncesine kadar gazoz  fabrikasında müdürdür, işini bırakmış, yaşantısına yeni  bir 
gözle çekidüzen verebilmek için  bir süreliğine doğduğu ve anne babasının tel cambazlığı yaparak yaşadığı 
eski mahalleye gelmiştir. Düşünmeye, kendini, alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeye ve belki de yeni 
bir yaşama başlamaya ihtiyacı vardır. 

Adamın  kimi sözleri  çevrede küçük tartışmalar yaratır. “Artık özgür bir adamım ben!” sözü, yoldan o 
sırada gelen geçenler arasında kim özgür sorusunu dolandırır. 

Tatilini bir tatil köyünde geçirmeyi planlayan tatil gömleği ve şortu giymiş adam mı özgürdür? Yollarda 
özgürce direksiyon salladığını iddia eden kamyon şoförü mü? “Panço reklamındaki kız” olmayı düşleyen, 
Panço’dan başka marka yemeyen Güneş ne kadar özgürdür? Kendini tele hapsetmiş adam özgür müdür? 

Güneşin annesi bir çay toplantısında rastladığı kadının kızı Susam’la tanıştırır kızını. Susam sorunludur. 
Hiç arkadaşı yoktur. Çekingen, sessizdir. Babası fabrikada çalışır, annesi yeni emekli olmuştur. Yaşça büyük 
bir ablası vardır. Tüm zamanlarını televizyon karşısında geçirir. Arkadaşları plastik oyuncaklar, adaleli, kaslı 
çizgi film kahramanları He-Man’lar, Turbo-Man’lar Conan’lardır...Güneş onu kendi sosyal çevresine 
sokmak, arkadaş edinmesine yardımcı olmak üzere annesi tarafından görevlendirilir. 
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Ne oyunları, ne ilgi alanları, ne sevdikleri filmler birbirine uyar…Güneş, sıska , çelimsiz kızı kendisi ve 
arkadaşları gibi şişmanlatma çabalarına girişir önce. Mahallenin çocuklarıyla yüz yüze gelsin diye kurabiye 
saatinde kurabiye dağıtmaya gönderir. Kız Güneş’in atalarının icadı Süslü Kurabiyeleri maç oynayan 
çocuklara satmıştır. “Aile albümündeki fotoğrafları satar mı insan?” şaşkınlığını yaşatır Güneş’e.  

Okul yolunda ona arkadaşlık ederken kız çantasını aniden yere çarpar ve öylece kalır, ne yapsa onu 
kımıldatamaz.  Bir anda hayal dünyasına çekilmiş, kayıp oğlan olmuştur. Amcasının evinde gizli bir bölmede 
saklanıyordur. Düşüncelerinde  Çizgi Filmdeki Pufi’nin derdi, dizideki Kemal’in kayıp oğlu, rehine kızın 
geleceği vardır. Arkadaşlarıyla, yaşamla ilişkisi zayıftır. 

Susam, Güneş ve anneannenin arasında gelişen öykü, Teldeki Adam’ın mahalleye söyledikleri, 
düşündürttükleri ve değiştirdikleriyle gelişir. 

Teldeki Adam küçük Emre’nin üstündeki her çizikte kendi sırlarını saklayan flütünün kokusunda kediyi, 
tebeşir’i, tıraş losyonunu, çikolatayı… duyar, çocuğun yaşamıyla ilgili yüzünü hafifçe pembeleştirecek 
ipuçlarını verir.  

Mahallenin gündelik hayatına küçük sevinçler getirir. Emekli Banka Müdürü akşamüstleri balkonda 
akordeon çalmaya başlamıştır. 

Hava karardığında balkonlardan pencerelerden teleskopla göğe bakanlar sıkı dostluklar kurmuşlardır. 
Gecelerin sesi bile değişmiştir. Radyonun sesini çok açtığı, yüksek perdeden konuştuğu, park ederken 
önündeki arabanın tamponunu ezdiği, bulaşık suyunu pencereden döktüğü için boğaz boğaza kavga eden 
komşular artık başka konulara eğilmişlerdir.  

 Teldeki Adam çıktığı yükseklikten yazlık sinemanın perdesini rahatça görebilir, geceleri film seyreder. 
Yıllardır sinemaya gitmemiştir. Alışveriş çantalarını sürüye sürüye pazara gidenlere yoldaki çukurları 
gösterir, pazara giden en kısa yolu anlatır. Balkonlara çeki düzen vermeyi bile başarır. Balkon ve bahçe 
bitkilerin doğru yönünü, fıstık ağacına takılı mayoyu, kedilerin çekiştirdiği pantolonu o gösterir kadınlara.  

Mahalle esnafının günlük ritmini bile etkiler. Pazar günleri dükkanlarını iki saat erken kapıyor, bakkalın 
önündeki masada sohbete koyuluyorlardır artık.  

Güneş’in babası fazla mesaileri bırakır, eve erken gelmeye başlar. Elinin tadını karıştırdığı kendine özgü 
yemekler icat eder, ev halkına onları sunmaktan büyük zevk alır. Güneş babasını daha sık görmeye 
başlayınca ön dişlerinin takma olduğunu, kaşının üstündeki dikiş izini, kırmızı pul biberi hiç sevmediğini, en 
iyi patates soyarken dinlendiğini keşfeder. 

Teldeki Adam iletişim sorunu yaşayan Susam’ın ne istediğini anlamış, mahallelide ve günlük yaşantıda 
ufak tefek; ama önemli değişimler yaratmayı başarmıştı. 

Mahalleden ayrılırken kimse onun adını öğrenmese de o mahallenin ince ince kanaviçe gibi işlenmiş bir 
haritasını bırakmıştı. 

Balkonlardaki piknik tüpleri, bahçelerdeki çiçekler, kediler, fare delikleri, kuş evlerini, tarihi eserler, 
Şerafettin’in 50 yıl öne maç yenilgisinin hırsıyla kestiği ağaç dalı … ve daha neler neler vardı haritada.  

İlk geldiği gün yadırganan, tepki duyulan Teldeki Adamsız eksikti mahalle artık. Bir gün yine gelecek 
umuduyla beklenecekti. 

Gökte Biri Var! ın  konusundan söz ettikten sonra kitap ve yaratıcı okuma dosyasıyla ilgili bir uygulama 
örneğinin sonuçlarını paylaşmak isterim sizlerle. 

GÖKTE BİRİ VAR- Sevim Ak  
İELE Vakfı 6. Sınıf öğrencilerinin Kitap ve Yaratıcı Okuma Dosyası Üzerine Görüşleri 
“Dil, öyle bir şeydir ki her yerde kullanılır. Tabii doğru da kullanmak gerekir. Dili doğru kullanmayı da 

ancak okulda öğrenebiliriz yani derste. Ama bu dersler neden hem öğretici hem de eğlendirici olmasın, değil 
mi ya? 
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Ben bazen okuma derslerinde sıkılırım. Ya okuduğum kitabı beğenmem ya da kitap çok uzun gelir. Ama 
öyle bir kitap okuduk ki Türkçe öğretmenimle hiç sıkılmadım. Bahsettiğim kitap “Gökte Biri Var”. Hem 
öğretici hem de eğlendirici bir kitap. Bu kitabı okurken yorum yapma gücümüzü geliştirdik, okuma 
dosyasındaki anketlerle kendimizi değerlendirdik, olaylara farklı pencerelerden bakmayı öğrendik. Her şeyi 
enine boyuna düşünmeye başladık. . Kısacası,  her anlamda geliştik;  çünkü bu bildiğiniz kitaplardan değil; 
yanında okuma dosyası denen ve öğrencinin her aşamada değerlendirme yaptığı bir arkadaşı var.  

Ben yine böyle bir kitap okumak isterim. Okuma dosyası da olan.” 

 Ece Enünlü (6. sınıf)      

Bir arkadaşımızın birebir yazdıklarıyla başlayalım dedik söze. 

Gökte Biri Var adlı eseri  6. sınıf öğrencileri olarak sınıfta beraber okuduk ve her hafta Yaratıcı Okuma 
Dosyasından okuduğumuz bölümle ilgili bölümleri doldurduk. Dosyadaki cevapları sınıf ortamında 
paylaştık, tartışma ortamı yarattık ve birbirimiz hakkında fikir sahibi olduk. Kitap ve dosyasına ilişkin 
görüşlerimizi şöyle özetlemek mümkün: 

Kitap, konusu bakımından ilgi çekici ve eğlendiriciydi. Güneş’le birlikte çıktığımız serüvende onunla 
birlikte kurabiye yapmak, teldeki adamla mesajlaşmak ve sohbet etmek, günlük hayatta bize yüklenen 
sorumluluklara karşı başkaldırmak, yeni kişilerle tanışmak, mahalledeki çocuklarla futbol oynayıp kurabiye 
yemek oldukça zevkliydi. Kitabı okumaya başladığımızda telde oturan, uyuyan, yemek yiyen bir adam 
düşüncesi bize çok saçma geldi. Ancak ilerleyen süreçte telde oturan adamın oraya boşuna yerleşmediğini, 
bize söyleyecek, anımsatacak ya da düşündürecek şeyleri olduğunu anladık. Bazı sıkıcı şeyleri söylemenin 
güzel bir yolu olabilir “tele çıkmak” belki de, diye düşünür olduk biz de. Kitaptaki olayları, günlük 
yaşantımızla ilişkilendirip tartışırken olayların birçoğunu birebir yaşadığımızı; olaylara konu olan 
karakterleri tanıdığımızı hatta bazılarının kendimiz olduğunu gördük. Bu da bizlere kendimize dönme ve 
kendimizi, çevremizi tekrar inceleme ve sorgulama fırsatı verdi. Teldeki adamın söylediklerinden yola 
çıkarak yaşantımızı nasıl daha keyifli, anlamlı ve verimli hale getirebiliriz sorularına cevaplar aradık; bazen 
bulduk, bazen çözümsüz kaldık.  Kitaptaki Susam karakteri ve onun televizyonla ilişkisi kitapta en abartılı 
bulduğumuz bölüm oldu. Ama sonra biraz düşünüp çevremize baktığımızda ya da haberlere göz attığımızda 
aslında anlatılanların hiç de abartılı olmadığını gördük. Bu karakter de –ne yazık ki- bizden biraz uzakta olsa 
da içimizdeydi. Sonuç olarak kitap bizi eğlendirdi, düşündürdü ve yorumlama fırsatı yarattı. 

Yaratıcı Okuma Dosyası fikrini beğendik; çok yabancı olduğumuz bir durum değildi. Biz de Türkçe 
derslerimizde birlikte kitap okuyor, kitaptan yola çıkarak tartışmalar, araştırmalar yapıyor, kitaptaki 
bölümleri resimliyor ya da karikatür çiziyor, kitap karakterleri ve olaylarıyla günlük hayatımızı ilişkilendirip 
şiirler, denemeler, öyküler ya da eleştiri yazıları yazıyorduk. Öyküyü anlamaya ve yorumlamaya yönelik 
kitap inceleme soruları çıkarıyorduk. Bu sebeplerle dosyadaki uygulamalarla tanışız. Ancak bütün bu 
çalışmaların bir dosya halinde elimizde olması, bütünlüklü bir sıra takip etmesi daha güzel. Adım adım ne 
zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Ayrıca bu dosyada “yanlış cevap” diye bir şeyin olmaması bizim için çok 
güzel. Dosyadaki soruların çoğu bizi kendimizle ve çevremizle ilgili araştırmalar yapmaya yöneltti. Nelerle 
ilgileniyoruz, neler bizi kızdırıyor, neleri eleştiriyoruz fark etme olanağı yakaladık. Okuma dosyasını 
doldururken bazen de sıkıldık ya da zorlandık.  Birbirine benzeyen  soruları cevaplarken sıkıldık. İçerik 
sorularını cevaplarken bazen zorlandığımız oldu ama sınıfta tartışınca bu sıkıntıları aştık. Bazılarımızın 
çizgileri kargacık burgacık olduğu için çizim bölümlerinde zorlananlarımız oldu; ama nasıl olsa bu dosyada 
yanlış cevap yok o yüzden sorun da yok.   Bizim için eğlenceli ve yararlı bir çalışmaydı. Yazarımıza ve 
ÇYDD’ye teşekkür ederiz. 

İELEV Özel İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencileri 

Öğretmenliğimim başından beri Türkçe derslerinde eleştirel okuma ve yorumlama dersleri yapıyorum.  
Öğrencilerimle derslerde yüksek sesle öyküler, romanlar okurum. Hiçbir metnin kısaltılarak ya da 
özetlenerek öğrencinin karşısına çıkmasına tahammülüm olmadığı için bu epeyce vaktimizi de alır; ama 
yararını hep gördüğüm için bundan vazgeçmek niyetinde değilim. Kitap okumayı sayfa tüketmek olarak 
algılamayan, okuduğu üzerine düşünene, yeni açılımlar yapabilen, yorumlayan, tartışan ve üreten ve 
gerçekten okumanın hakkını veren bireyler yetiştirmek istiyorum. Sonuç olarak ben de eserleri çocuklarla 
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birlikte okurken içeriği yorumlama, tartışma, yeni açılımlar getirme, günlük hayatla ilişkilendirici 
uygulamalar, karikatür çizimleri, reklam tasarlamaları, karşılaştırmalar yaptırıyordum. Ama bütün bunları 
belli bir sıra içinde bir dosyada toplama fırsatım olmamıştı. ÇYDD’nin bu çalışmasını gördüğümde mutlu 
oldum; çünkü düşündüklerim somutlanmıştı. Kitabı zevkle okuduk ve dosyaları doldurduk. Bazı  okuma 
dosyalarında boşluklar kaldı. Bunun sebebi çocukların bu soruları düşünmemiş ya da yorumlamamış olması 
değil; tembelliği! Okuyorlar, yorumlayıp tartışıyorlar, sohbet ediyorlar ama ne yazık ki yazma tembeli 
oldukları için dosyaları doldurmuyorlar.  Umarım bunu da aşacak bir formül bulabiliriz. 

Çalışmanın fikri ve uygulamaları son derece güzel ancak serinin tamamını düşündüğümde hitap ettiği 
yaş gruplarını tekrar değerlendirmek gerekebilir diye düşünüyorum. “Gökte Biri Var” kitabı 6. sınıf seviyesi 
için idealdi. “Şişko Patates”i 5. sınıflarla okuduk belki 3. ve 4 sınıflar için daha uygun olabilir bu kitap. 
Resimlerle Konuşalım kitabını ben uygulamadım ama uygulayan arkadaşlarımın öğrencilerinden gelen bir 
şikayet resimlerdeki figürleri net çıkaramadıkları yönündeydi. Bir de bu kitabı resim öğretmeni arkadaşlara 
anlatabilir ve onların da derslerinde kullanmalarını sağlanabilirse daha anlamlı olur diye düşünüyorum. 
Günümüz çocuklarının ilgi alanları, beğenileri (!), öncelikleri o kadar farklı ki bizden, bazen onların 
dünyalarını anlamak çok güç oluyor. Bizlerin “tam da bu yaşa hitap eder” dediğimiz konular bir de 
bakıyorsunuz onları zerre kadar ilgilendirmiyor. Sait Faik’in Balıkçı Barba Yakamoz’una siz ne kadar da 
anlatmaya çalışsanız da onun hayatı nasıl farklı bir bakış açısıyla, farklı bir felsefeyle anlattığını 
hissettirmeye çalışsanız da “yarı deli, komik bir ihtiyar” gözüyle bakıyorlar. Çocuklarımız ne yazık ki çabuk 
büyüyorlar ama olgunlaşmıyorlar. Dolayısıyla anlamadıkları halde “biliyoruz” düşüncesiyle yaklaştıkları her 
olayda olduğu gibi onlara sunulan kitaplarda da bu düşünceyi koruyorlar.  İşimiz zor ama yaptığınız çalışma 
önemli bir adım. Emeği geçen herkese teşekkürler. Emeğinize sağlık! Derya Basut (Türkçe Öğretmeni). 
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ÇOCUK YAZININDA NESNELLİK 
 

Seza KUTLAR AKSOY 

Yazar 

GİRİŞ 

Prof.Dr. Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü (1994) adlı yapıtında, nesnelliği şöyle tanımlıyor: 

Öznenin kendi duygu,  görüş ve önyargılarından uzakta kalarak ve herhangi başka bir etki altında da 
kalmaksızın bir nesneyi kavrama niteliği. 

Edebiyat dediğimizde akla ilk gelen insan. Yani alıcısı ve vericisi insan olan bir üründen söz ediyoruz. 
Yukarıdaki tanımla insanı yan yana getirdiğimizde bir yazarın tümüyle nesnel olmasının ne denli zor 
olduğunu tahmin etmek zor değil. Romanın gelişimine baktığımızda başlangıçta, yazarın kendi görüş ve 
duygularıyla yargılayarak anlattığı olaylar dizisinden, yazarın kendini sildiği, salt öykünün gerektirdiği 
ölçüde kahramanlarının düşüncesinde, duygusunda zaman zaman varolduğu öyküleştirme tekniklerine, yani 
günümüz edebiyatına bir yolculuk yapmamız gerekecek.  

Çocuklar için özel bir edebiyat türü olduğuna inanmasam da okurunun yaşı ve algılaması nedeniyle 
çocuk yazını denilen edebiyat da aynı evrelerden geçti, geçecek. En azından Batı’da bu böyle. Okur 
kitlesinin henüz oluşmamış dünya görüşü olduğu, yaşam deneyiminin azlığı ve bu yüzden etkilenme oranının 
yüksekliği düşünüldüğünde çocuk yazınının nesnel olmayan, önyargılı, yazarının duygu ve düşüncelerini 
aktaran bir ürün olmasının anlamı ve sakıncaları nedir? Tartışmak istediğim konu bu. 

Burada karşımıza şu sorular çıkıyor: Yazarın dünya görüşü neler olabilir? Yazarın dünya görüşü yapıta 
ne şekilde yansır? Tümüyle nesnel bir ürün beklemediğimize göre çocuk için sakıncalı olan yaklaşım nedir? 

YAZARIN DÜNYA GÖRÜŞÜ AÇISINDAN NESNELLİK 

Yine Felsefe Terimleri Sözlüğüne dönelim ve “dogmatik” sözcüğünün tanımına bakalım: Buna göre 
deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları yadsıyarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran öğreti biçimi 
diyor Prof. Akarsu dogmatik sözcüğü için. Bunun karşıtı da ”kuşkuculuk.” Yani: Yöntem olarak, apaçık olan 
doğruya, kesin bilgiye varmak için, sağlam bir dayanak bulana dek, bütün bilgilerin gözden geçirilerek 
eleştirilmesi, sınanması. Mademki tanımımız eleştiri sözcüğünü de içeriyor, bakalım sözlük bu sözcük için 
ne diyor: genel anlamıyla ‘Eleştiri’, bir insanı, yapıtı, konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek 
amacıyla inceleme işi. 

Bu tanımlara bakarak yazarın da dogmatik veya tam tersi kuşkucu-eleştirel bir kafa yapısı olduğunu 
varsayabiliriz. Dogmatik kafa yapısına sahip bir yazar, düşüncesi gereği, hiç bir şeyi sorgulamadan, kesin 
doğrularmış gibi yansıtacaktır okuruna. Ya da tersine eleştirel-kuşkucu yapıdaki bir yazar hiç bir şeye kesin 
doğru gözüyle bakmadığı için bu bakışı yapıtına da yansıyacaktır kuşkusuz. Bunun için yazarının böyle bir 
niyet taşıması gerekmez. Hatta farkında bile değildir dogmatik bir yaklaşımı olan yazar yaptığı işin. Biz 
yetişkinler onu zaten ilk satırından algılarız. Elbette bizim değil, yaşı küçük okurun algısıdır önemli olan. 
Türkiye’deki eğitim sistemi nedeniyle ezbere koşullanmış büyük orandaki öğrenci hatta aynı eğitimden 
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geçmiş öğretmenler de farkına varmadan içselleştirir böyle bir yaklaşımı. Doğru sayar.  Kimi öğretmenler ve 
öğrenciler böyle yazarları baş tacı ederler. Bu tür kitapların ortak özelliği, kesin yargılarda bulunmak, 
anlattıklarını tartışılmaz doğrular gibi sunmak, okura öğüt vermektir.  Göstermek yerine yazarın üst sesinin 
hakim olduğu bir anlatıyı seçerler. Çocuk kahraman da bu tavrı onaylar, hatta belki çocuk kahramana söyletir 
yazar düşündüklerini. Aynı sistemle eğitim gören okura  düşen de bu kesin yargıları doğru kabul etmektir. 

İnanç dediğimizde salt dinsel inanç gelmez akla. Sorgulanmadan kabul edilen her türden öğretiyi buna 
katabiliriz. Burada söz konusu olan yazarının bağnaz bir şekilde, inandığı kalıpları aynı yöntemle okuruna 
düşünme payı bırakmadan empoze etmeye çalışması, deyim yerindeyse o “çok bilmiş, yukardan bakan 
tavrıyla” küçük okurlarını eğitmeye çalışmasıdır. Bu tür kitaplarda yetişkin kahramanlar bilgili kültürlü, 
doğru yolu bilen kişilerdir. Çocuklar onların sözünü dinlemezlerse başlarına olmadık işler gelir ve sonuçta 
büyüklerin ne denli haklı olduğunu öğrenip, doğru davranmayı öğrenirler. Bunlara en bildik örnek Edmondo 
De Amicis’in (1846-1908)Çocuk Kalbi adlı yapıtı ve bizim pek çok okulumuzda çocuk kitabı denince akla 
ilk gelenidir.(Asker kökenli. 1891 de sosyalizm akımına  katılmış, propaganda eseri yazmış. Cumhuriyet 
Ansiklopedi’sinde Çocuk Kalbi için eğitici kitap deniyor.) 

Küçük Trampetçi (s.87) adlı aylık öyküde 1848-Kustoza savaşında 14 yaşındaki küçük trampetçinin 
kahramanlık öyküsü anlatılır. Yüzbaşı, en tehlikeli görevi, düşman hatlarını yararak, yardım isteme görevini 
ona verir. ‘Dinle trampetçi! Askeri birliğin kurtuluşu senin cesaretine ve bacaklarının kuvvetine 
bağlıdır,’der yüzbaşı. Çocuk ateş altında koşarak, zaman zaman duraklayarak-bacağına kurşunu yemiştir-
yardım istemeyi başarır. Trampetçinin duraklamasına başlangıçta kızan yüzbaşı sonunda onu hastanede 
bacağı kesik olarak görür ve ‘Ben bir yüzbaşıdan başka bir şey değilim! Ama sen, sen bir kahramansın!’ 
der. (s.103)Baş kahramanımız Enriko: ‘Akşam uykusunu yenmek, sabahleyin erkenden uyanmak, 
düşüncelerimi durmadan kamçılamak ve tembelliği acıma duymadan yenmek, hatta çalışmaktan hasta 
düşmek istiyorum,’ der.  (s.160) Romalı Kanı adlı aylık öyküde,  Ferruçio’nun inmeli büyük annesine ters 
davrandığını, haylazlık yaptığını öğreniriz.  Nine torununa böyle giderse memleketin yüz karası  Vito 
Mozzoni’ye benziyeceğini söyler. İkisi evde yalnızken hırsızlar girer. Bunlardan biri Mozzoni’dir. Ninenin 
kendini tanıdığını gören haydut, onu öldürmek isterken Ferruçio gövdesini yaşlı kadına siper eder ve bıçak 
darbesiyle yaşamını kaybeder. Haylaz çocuk ölürken dersini almıştır ve şöyle der: ‘Ben sizi her zaman 
üzdüm, fakat her zaman da sevdim. Beni bağışlar mısınız?’ 

Kitabın neredeyse tümü küçük Enriko’nun, dolayısıyla okurların eğitilmesine yöneliktir. Yazarın 
içtenliği su götürmez ama verdiği iletiler baştanbaşa öğüttür. 

Oysa Lewis Caroll’un(1832-1898) “Alis Harikalar Diyarında” adlı klasik eseri dogmatik olmayan, 
eleştirel ve eğlenceli yapısıyla hala tüm çocukların gözdesi olmaya devam ediyor. Yazar Viktorya dönemini 
eleştirirken, aynı zamanda bir çocuğun düş gücünü, yaratıcılığını kamçılayan,  eğlendirirken düşündüren çok 
güzel bir yapıt yaratmış. Örneğin, (S.127) Beşle, Yedi gülleri beyaza boyamaya çalışırlar. İki, ‘Doğrusunu 
isterseniz, küçükhanım, aslında bunun kırmızı bir gül ağacı olması gerekiyordu ama biz yanlışlıkla 
beyaz gül ağacı diktik. Kraliçe bunu anlayacak olursa, hepimizin kafasını uçurur,’  der.  Alis’in 
karşılaştığı Kraliyet ailesi ve tüm hizmetkarlar oyun kartıdır. Elbet Kupa Kralı ve Kupa Kraliçesi de. İkide 
bir en önemsiz şey için ‘Bunun kafasını kestirin,’derler. (s.128)Kraliçe ve Kralın huzurunda üç bahçıvan 
gibi yüzükoyun yere yatıp yatmamakta ikilem yaşayan Alis ‘Herkes yüzü-koyun kapaklanıp hiç bir şey 
göremiyecek olduktan sonra, geçit töreni ne işe yarar ki?’ diye düşünür.(s.130) Alis, Kral ve Kraliçe için 
şöyle düşünür: ‘Bunlar da kim oluyor sanki? Bir deste iskambil kağıdı, başka bir şey değil. Bunlardan 
bu kadar korkmak gereksiz.’  (s.137) ‘Bunlar kafa uçurmaya pek meraklılar. Burada bir kimsenin 
canlı kalmış olması şaşılacak şey doğrusu! Çünkü bu gidişle bir tek canlı yaratık kalmamış olması 
gerekirdi.’ Diye düşünür Alis. (s.203) Kralın o anda uydurduğu karara karşı çıkar: ‘Çünkü siz bunu daha 
demincek uydurdunuz,’ der.  Kitap, çok hoş kelime oyunlarıyla, okuru düşündürür. (s.161) Ejderha ve 
Kaplumbağa Bozuntusu aldıkları eğitimi anlatırlar Alis’e. ‘Ayrıca, her matematik dalı üzerinde 
çalışmalar yaptık: Hoplama, Kızartma, Çırpma, Ölme gibi.’ Talih dersi, Suyografya, Kesim dersi. 
(s.172) Yayın balıklarına, bu ad su altındaki Basın-Yayın işleriyle uğraştıkları için verilmiştir. Mürekkep, 
Mürekkep balıklarından elde edilir. Denizaltı Posta-Telgraf işlerini Mors balığı yapar. Vs. (s.54) Alis 
büyüyünce kitap yazacaktır. Bu arada alabildiğine büyüdüğünü görüp, daha çok büyümesine yetecek  yer 
kalmadığına sevinir. ‘Büyümek’ sözcüğü fiziksel ve yetişkin olma anlamında kullanılır. Yine bu bağlamda 
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Tırtıl’la yaptığı konuşma ilginç ve düşündürücüdür. (S.69-70) İkide bir büyüyüp, küçülen Alis,‘Kim 
olduğumu ben de pek iyi bilmiyorum efendim,’ der Tırtıl’a. ‘Bir gün nasıl olsa siz de değişmek zorunda 
kalacaksınız. Önce bir krizalit haline geleceksiniz, sonra da kelebek olacaksınız. O zaman, siz de 
kendinizi bir tuhaf bulursunuz besbelli.’   

Zaman üstüne tartışmalar, adalet ve yargı sistemi üstüne hem komik hem de eleştirel yaklaşımlar, okuru 
eğlenirken düşündürür. 

Burada kendi payıma şöyle çıkarsama yapmam mümkün: Yazarlar değişik dönemlerde, farklı sosyal 
yapı ve eğitimlere sahip olarak yapıt üretirler. Elbette tüm bunlar yazarın eserini etkiler. Önemli olan yazarın 
kendi bulunduğu konumu ve koşulları irdelemesi ve eleştirel bir kafa yapısına sahip olması. İkisi de yaklaşık 
aynı dönemde yaşadıkları halde, Amicis’in militarist, öğüt veren, dogmatik yapısına karşıt, Caroll’un  
İngiltere’nin tutucu dönemlerinden birinde, düzene bağlılığı öğütleyecek yerde,  bir çocuk kitabıyla, yönetim 
şeklini kıyasıya eleştirmesi. Bu da sanırım açık fikirliliğin, çağdaşlığın bir göstergesi olsa gerek. 

Bence yazı bir anlamda başkaldırıdır ve yaşamı anlamaya çalışmaktır. Bir şeyi anlamak için sorular 
sorarsınız. Benim yapmaya çalıştığım da bu. Okur kitlem çocuklar ve gençler olduğuna göre onların  
gözünden yaşamı sorguluyorum. Yetişkinlerin yaşamın en gamsız ve zevkli diye anımsadıkları bu dönemler 
bence eğlenceli olduğu denli sorunlarla da doludur. Üstelik büyükler çocukluklarını pek çabuk unuttukları 
için bu sorunları önemsemezler bile. Çocukların önyargısız, meraklı ama aynı zamanda kırılgan yapıları 
hemen törpülenmelidir onlara göre. Yaşama sevinci dolu çocuklar, o sonsuz merak duygularını 
kaybetmeden, eğlenerek de kuralları, sorumluluk almayı, öğrenebilirler pekala.  Sanıyorum benim yazma 
nedenim da bu. Sadece çocuğun eğlenmesi için yazabilirim, ya da çocukların mizah, eğlence ve serüven 
duygularına seslenerek, eleştirmeyi amaçlayabilirim. Ebeveyn olarak kendimi, çocukluğumda yaşadığım 
sorunları, yetişkinleri, çocukların şimdi yaşadığı aile ve okul gibi kurumların yanlışlarını, çocuk ve gençler 
için daha güzel ve yaşanılası bir dünya yaratması beklenen yetişkinlerin tam tersine kendi çıkarları için 
yaptıkları yanlışları göstermek için. Bazen bulunduğumuz durumu kabullenir, belki farkına bile varmayız  ve 
değiştirmeyi düşünmeyiz bile.Yanlışlar hep sürer gider, bir anlamda kader olarak algılanır. Osmanlı’nın 
küllerinden gencecik bağımsız bir ülke yaratan, on beş yıl gibi kısacık bir dönemde çağdaş bir yönetimle, 
saygın bir ülke konumuna gelen Türkiye Cumhuriyeti bireyi olmam; bilimin, teknolojinin bunca geliştiği bir 
çağda yaşamam bana bu ayrıcalığı tanıyor. Eleştirmek ve değiştirmek. Oldukça iddialı görünen bu varsayım 
elbette bir yazarın sorumluğu anlamında ve benim kişisel görüşüm. Üstelik bir devrim geçirmiş ülkemin ve 
daha güzel olması beklenen yeryüzünün gitgide karanlık bir döneme girdiğini görüyorsam...  

Yapmak istediğim tek şey, bir fikri kabul ettirmek yerine tartışma açmak, soru işaretleri koymak. Bunu 
da olabildiğince eğlenceli, yaratıcılığı ve merak duygusunu kışkırtarak, iyi bir dille yapmak. Öğüt vermek 
değil, düşündüklerimi sergilemek. Bunun iki nedeni var: Birincisi çocuk ve genç zaten aile ve okulda 
yeterince eğitiliyor ve öğütleniyor. Buna  karşı da değilim ve  kurumların görevidir diye düşünüyorum. Ama 
hiç bir çocuk eğlenmek için aldığı bir ürünün öğüt vermesini ve eğitmesini beklemez. Dahası bundan sıkılır. 
İkincisi yazarın kendini okurundan üstün gördüğü bir yapıt hemen sezilir ve tepki görür. Bu elbette iyi bir 
okur için geçerli bir varsayım. Ben zeki ve önyargısız okurlar için yazıyorum. Aldığım tepkiler de haklı 
olduğumu gösteriyor. Her ne kadar bazı okullarda “Kitabı neden okursunuz?” sorusuna “Bilgi edinmek için 
okuruz.” yanıtını alsam da, bu yanıtın kendilerine belletilen ve düşünülmeden verilen bir yanıt olduğunu 
sanıyorum.  Elbette kitaplarda bilgi vardır ama bu tek amaç değildir ve okur tarafından açıkça algılanırsa 
kitap işlevini yitirir. Olay örgüsünün, serüvenin ve kahramanın yaşadıklarının gerektirdiği kadar bilgi zaten 
yaşamda da vardır ve çocuğa itici gelmez. 

Burada tartışmak istediğimiz konu yazarın dogmatik ya da eleştirel tavrı olduğuna göre ben eğer 
dogmatik yazarın yaptığı gibi öykümü aksi yönde çocuk bakış açısından kesin doğrular gibi sunarsam aynı 
hataya düşmüş olmaz mıyım? Bu hataya düşmemek için, nasıl bir yöntem uygulamalıyım? 

 Bana göre en uygunu yazarın olabildiğince aradan çekilmesi-kahramanların içinden de-ve konunun 
elverdiği ölçüde dramatik tarzla olanları göstermesi, sergilemesi. Okurun, okuduklarına, gördüklerine 
bakarak kendi yargısını oluşturmasını beklemesi. Bu süreç okuru yazma eylemine kattığı gibi, yazarı da 
düşeceği tuzaktan korur bana göre.  
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Güvercin’in Saati adlı kitabımda ezberci eğitim sistemini eleştirmek istedim. 1.bölüm:Büyükbabası, 
soru sormayı seven 5 yaşındaki akıllı Güvercin’in beyin enerjisi ile çalışan bir saat icat eder. (s.13) ‘Peki 
babaanne, acaba neden uçamıyorum da yere konuyorum?’ ‘Üstüme iyilik sağlık’ dedi 
babaanne.’Deden bunadı galiba. Bu tuhaf deneyleri yapmanı o mu istedi?’ ‘Hayır. Ben kendim 
düşündüm. Acaba ay nereye gitti babaanne? Ondan sonracığıma, Güneş, Dünya, Ay acaba nasıl 
doğdular? Kuşlar nasıl uçuyorlar acaba?’ (s.15)Büyükbaba:‘Felsefi sorular ha!Dünyanın oluşumu, 
yaşam ve ölüm üstüne. Üstelik bir de deney! Yerçekimi kanununun ispatı. Akıllı Güvercin’im benim. 
Sanırım bulduk! Bulduk!’ diye bağırdı.  Saat,akıllı, soru soran insanlarda çalışıp, çok güzel ezgiler 
çıkarırken, kafası çalışmayan insanlarda çalışmaz. Güvercin okula başlayıncaya dek icatlar yapar(Babanın 
patronunun peruğuna kanat takıp uçurur. Kel patron ve baba çok kızarlar.Babaannne yerken yorulmasın diye 
takma dişlerin kendi kendine yiyecek öğütmesini sağlar. Babaanne, bayılacak gibi olur. Kendi televizyonunu 
yapıp, çocuk haklarını savunur.(s.31) ‘Ben soru sormak için kendi televizyonuma çıkacağım.’ ‘Ne 
sorusu?’ ‘Annem bana neden kırmızı pantolon almadı sorusu. O çirkin siyahı istemem dedim. Annem 
yine de aldı. Babam odama neden dolap yaptırdı? Odamın yarısı dolap oldu. Hem bana sormadan 
yaptırdılar. Dün de bana ceza verdiler. Çizgi film yok dediler. Neden ama dedim. Bak! Hala 
konuşuyor dedi babam.) Büyük baba buluşu için patent alamaz. ‘Kimsenin kafa çalıştırmaya niyeti yok. 
Hiç bir şeyi merak edip sorgulamıyorlar. Onlara göre her şey sıradan. Yaşam, ölüm, insanın kendisi 
bile. Hani şu anda havada uçsam bile şaşırmazlar. Sadece çocuklar şaşar, merak eder. Bir kaç da 
yetişkin.Onlarda da para ne gezer. ‘Sıradan yetişkin neden alsın böyle bir buluşu dedi profesör. 
Birincisi saat onlarda çalışmaz. İkincisi saate her bakışta aptal olduklarını düşünürler. Kim ister 
bunu!’ Dede buluşu patrona satmaya çalışınca, kafasının çalışmadığı belgelenen patron onu işten kovar. 
Böylece büyükbabalar doğdukları kente göçerler. Güvercin okula başlayınca soru sorması engellenir ve 
ezberlemeye başlayınca da saat tümüyle durur. (s.43)‘Böylece Güvercin okula başladı. Çok geçmeden 
konuşmanın, soru sormanın yanlış olduğunu öğrendi.  Ne zaman konuşsa, ‘Neden ama? Ama niçin’ 
dese öğretmen kızıyordu. Soru soracağı yerde, ders çalışmasını, okuma yazma öğrenmesini 
söylüyordu. Tıpkı annesiyle babası gibi.’ (s.47)‘Sonunda, her iç çekişinde sorulardan biri kayboldu. 
Soru sorma odası boşaldı. Saat de durdu.’ (s.49) ’Sorular aklına bile gelmiyordu artık. Şimdi akıllı, 
uslu bir öğrenciydi. Cici mi cici bir kız. İşte büyükler böyle dediler.’ Güvercin 2.bölüm:Güvercin 10 
yaşına gelmiştir.  Artık ezberci eğitimin tutsağıdır. (s.56)’Kapıdan çıkarken sağ yerine sol adımını attı. 
Annesi uğursuzluk getirir demişti. Yeniden içeri girmeli.’Bir gün çalışmayan saatini Reyhan’a göstermek 
için okula götürür. Muzip sınıf arkadaşı Yavuz, Güvercin ve Reyhan’ı saatin cinli olduğuna inandırır. 
Oğlanın dediğine göre cin kızların kafasının çalışmasını istemektedir. ‘Sonra ders aralarında konuşulanlar 
kafasını karıştırdı. Filmler, gerçek yaşam öyküleri, medyumlar, medyumlara geleceği soran koskoca 
devlet başkanları...Onlara ne demeli! Dünyada tuhaf şeyler oluyor. Cin neden olmasın ki!’ diye 
düşünür Güvercin. Uyku sorunu başlar ve büyükbabalar çağrılır İstanbul’a.  Güvercin başka bir sınıfa geçer. 
Böylece yeni sınıfındaki soru sorma, karşılaştırma, tartışma ve anlamaya dayalı eğitim ve Alper’le 
birbirlerine duydukları sevgi özgüvenini artırır küçük kızın. Saat yeniden çalışırken, ikili, cin öyküsünü 
uyduranın Yavuz olduğunu ortaya çıkarırlar. Doğal yoldan Güvercin’in ilgisini çekemeyen Yavuz, onu 
korkutarak kendine bağlamak istemiştir. Çıkarı için. Cahil insanları korkutup dünya egemenliği kurmak 
isteyenler gibi. Şimdi  Güvercin’in düşü akıllı saat için patent almak ve herkesin zeki, iyi niyetli olduğu ve 
kötülüğün olmadığı güzel bir dünyada yaşamaktır. 

 Nun Gelince:Kişilerin bencilliği, para hırsı, Tavtav gezegeninde olduğu gibi yeryüzünün sonu 
olacaktır. (s.31) Ailesinin yanlış davranışları ve anne baba arasındaki geçimsizlik Cansu’yu etkiler.‘Biri, 
yapma, dokunma, dağıtma, yeme, olmaz deyince siniri tepesine çıkıyordu küçük kızın. Yaparım, 
yerim, dağıtırım, olur işte diye içinden bağırmak geliyordu.’(s.8)  ‘Babası annesine ‘Ayrılalım bitsin 
bu iş’ diye bağırmıştı. Cansu üzüntüden adını yineleyip dönmeye başlamıştı. Can-su, Can-su-can, Su-
can....’ Söylenen herşeyin tersini yapan Cansu, kaybolur ve sonra Dumçuk’la tanışıp, Her Derde Deva adlı 
bir yere gider. Orada evini bulması için minik arkeolog Nun verilir kendisine. (s.37) ‘Uçamazsan zıpla’ Hiç 
olmazsa biraz renklenirsin. Offf...Burada herkes beyaz. Böyle sevgisiz, yalancı insanlar görmedim. 
Aman, aman!’ der Nun. Tavtav gezegeninde dürüst ve sevgi dolu olanlar renkli ve küçüktür. Gezegen 
insanların bencilliği ve doğanın tahribi yüzünden patlamış, kalan parçada yaşayanlar kendilerini 
dönüştürerek küçülmüşlerdir. Nun da dünyalılara bunu anlatmak için gelmiştir. (s.44) Yanlış anlamalar 
yüzünden Nun aile karnesine şunları yazar: ‘Kızın adı Cansu. Komşu kadın saldırgan ve saygısız. 
Cansu’nun annesi dengesiz. Baba henüz görülmedi. Fakat katil ruhlu biri olduğu  sanılıyor. Kızını 
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öldürecek.’ ‘Baban şapka taksa daha iyi olurdu,’ dedi Nun. ‘Mesleğini de şapkasıyla birlikte askıya 
asardı. Evdeki herşeyi incelemek zorunda kalmazdı. Annenin yalan söylemesine gelince...Ne yazık ki 
insanlar baskı altında kalınca yalana sığınıyorlar. (s.51)’Duyduklarım yetti,’ dedi Nun. ‘Burak, ımm, 
ımm deyip durdu. Öğretmen ilk tümceyi söylemese ımlayıp duracaktı. Ezberlediklerinizi unutunca ne 
olacak? Öğretmen biliyor ama siz bilmiyorsunuz.Okul bitince kime soracaksın? Nerede sizin oyun 
dersiniz!’ (s.52-53)‘Sizin gezegen de bizimki gibi bozulmadan bir şeyler yapmalıydık. 
Boommm...Bang. Dünya patlamadan yani.’ ‘Ay! Dünya patlayacak mı?’ ‘Hep bana hep bana dersen 
olacağı budur,’ dedi Nun. Bencilliğin sonu yoktur. Sonunda sana da bir şey kalmaz.’(s.54) ‘Bana 
hemen uçmayı öğret Nun.’ ‘Bu iş sandığın kadar kolay değil,’ dedi Nun. ‘Uçmak için her zaman kanat 
gerekmez. Düşünmen, hayal etmen yeterli. Bunu en iyi yazarlar, sanatçılar, bilim adamları ve 
çocuklar yaparlar. Uçuş için bir kitap al, oku. Kendini kahramanın yerine koy.’  Bencil dünyalılarla bir 
arada yaşayan Nun yanlış davranışlar yapar, büyümeye başlar ve H.D.D. tarafından ceza olarak tavuk tüyüne 
bulanır. Dumçuk ve Cansu bir gezi sırasında eski bir sarayın altındaki mücevherleri alıp, paylaşmak isterler. 
Oysa tarihi eser kaçakçıları orayı talan etmişlerdir. Oraya gelen Dumçuk’u yakalar, bir direğe bağlarlar.(s.71) 
‘Neler yaptığını biraz düşün. Para hırsı, iktidar hırsı kötü diyorum. Sen ise aksine paranın peşindesin.  
Dumçuk’u tehlikeye soktun. Üstelik şu halime bak!’ der Nun. Bir süre sonra iki çocuk yaptıklarının 
başkalarına zarar verdiğini görürler. Özverinin bir erdem olduğunu yaşayarak öğrenir ve büyük ödülü 
kazanıp, uçarlar. Büyük bir kaçakçılığı ortaya çıkaran Cansu’nun, Dumçuk’un ve tümözverili  çocukların 
şimdi tek dileği, Nun’u gezegenine yolcu etmektir. Romanın sonunda bunu da başarırlar.  

KARAKTERLERE EŞİT UZAKLIKTAN BAKMAK 

Öykümü anlatırken tümüyle nesnel olabilir miyim? Hiç taraf tutmadan, kendimi yazar olarak anlatının 
dışına çekip, silerek ve aynı zamanda karakterlerime eşit mesafeden bakarak bir öykü yaratabilir miyim?  

Böyle bir soruyu sormam, yazma serüvenimde yanıtını bulmam ve ne kadarını başarabileceğimi sınayıp, 
yanlış seçeneklerin beni nereye götüreceğini bilmem gerek.  Örneğin, bir yetişkinin gözünden bakıp 
çocukları eğitmeye soyunursam  büyükleri aziz gibi gösteririm. Ne yazık ki pek çok yazarın yaptığı ve bana 
göre yanlış bir yöntem bu. Üstelik benim eleştirel tavrıma da aykırı düşer.  Öte yandan yarattığım karakteri 
tanımak zorundayım. Onun zihnine girip, onun gibi düşünmek, davranmak ve yeryüzünü onun gibi 
algılamak zorundayım. Bu beni bir ölçüde nesnellikten uzaklaştırsa da elimden geldiğince uygulamaya 
çalışacağım sergileme, gösterme yöntemi bana yardım edecek. Bu yöntem aynı zamanda bir yetişkini 
anlatırken de beni kısmen yansız kılacak. 

 Diyelim ki çocuk bakış açısını seçtim, yetişkini çocuğun gördüğü gibi veririm ve burada çok dikkatli 
olmam gerekir.  Eğer çocuğun gözünden yetişkini yargılar ve bunu doğruymuşcasına verirsem bu hata olur. 
Yapmam gereken sadece sözleri ve olayları yansıtmak olmalı. Kararı okurum verir. Bu da bana göre 
nesnelliğin bir anlamda tanımıdır.  

Okurlarım nedeniyle kahramanlarım da doğal olarak çocuklar ve gençler. Kahramanımın gözünden 
baktığımda olayları farklı görüyorum. Fiziksel olarak yetişkin olmam, çocuk-genç karakterimin içine 
girmemi engellemez. Kaldı ki beni çok mutlu eden bir süreç bu.   

Şişko Patates adlı romanımda kadın erkek eşitsizliğinin, ya da erkek söyleminin masallarla bile-
Alaaittin’in Sihirli Lambası- nesilden nesile aktarılıp, günlük yaşamda nasıl içsellestirildiğini eleştirmek 
istedim. Roman kahramanın gözünden anlatıldı. 

12 yaşındaki Çiçek yemeklere, kitaplara, düşlere sığınır. ‘Okul zamanı durmadan yenmez ki. Tamam 
ceplerin doludur.  Arada bir kimse görmeden atıştırırsın, ama her zaman birileri vardır seni görecek. 
Yine mi diyecek.  Alay ederler. Şişko Patates derler. ’ Çiçek ailesi ile birlikte bulunduğu yazlık evde 
Alaittin’in Sihirli Lambası adlı masal kitabındaki Prenses Badrelbudur yerine koyar kendini. (s.11)‘Prenses 
Çiçek göz kamaştırıcı güzellikte.  İncecik. Göktuğ, gizlenip güzel prensesin peçesini indirmesini izliyor. 
Prensesin gözleri elmas gibi pırıldıyor. Teni bembeyaz. Hele o kuğu boynu. İnce uzun boyuyla 
salınarak bir yürüyüşü var ki...Cariyeler, Seda, Serpil, Aylin kıskançlık dolu bakışlarını nasıl 
gizleyeceklerini bilemiyorlar. Kumsalda güneşlenen herkes dönüp bakıyor Çiçek’e. Çiçek bikinisi ile 
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denize dalıyor. Göktuğ onu arıyor ama bulamıyor. Denizkızı, prenseslerin prensesi Çiçek,...Ey güzeller 
güzeli...Neredesin?’ ‘Nerdesin kızım? Dedi ağabeysi Utku. Ne bakıyorsun duvara öyle salak salak... 
Deminden beri annem bağırıp duruyor. Hadi kalk! Anneannem hastaymış.’ Annenin anneanneye 
bakmak üzere gitmek istemesi sorun olur.(s.12) ‘Bir hafta kalamazsın,’ diyordu babası. Ben ne olacağım 
burada? Sonra çocuklar var. Hayır, hayır. Olmaz.’ ‘Bize kim bakacak?’ ‘Çiçek’ dedi annesi, ela 
gözlerini süzerek. ’ Anne gider. (s.20)Baba ve ağabey Utku: ‘Sofrayı öylece bırakıp, iki kral tahtlarına 
kuruldular. Nerede prenses Badrelbudur? Prenses Çiçek nerede hani!  Koş köle, sofra topla, tabak 
taşı...Ey köle! Çiçek sanki bir köle. Küçük kızı iyice bunalttılar.’ ‘Çok geçmeden annesi telefonda yeni 
emirler yağdırdı. Utku’nun gömleğini ütülesin diye Çiçek’ten söz aldı.’  (s.23)’Daha geçen gün annesi 
para istedi diye babası yine böyle kızmıştı. Paranın nereye harcanacağına, istenip istenmeyeceğine 
babası karar verirdi. Annesi gibi, bebekler gibi ağlamak üzereydi Çiçek.’  Geleneksel kadın erkek rolleri 
konusundaki babanın çektiği sövlev  Çiçek’i isyan ettirir.  ‘Ben de çalışacağım,’ dedi Çiçek, duyulur 
duyulmaz bir sesle.’  ‘Hadi o zaman çalış. Sofrayı topla!’ der Utku. Çiçek, babaları Türk, anneleri İsveç’li 
iki küçük komşu kızını çok sever. Masalı kızlarla birlikte yaşarken onlara Türkçe öğretir. (s.27) ‘Prenses 
olmak istiyorum,’ diye tutturdu Alara.’ ‘Prenses olamazsın,’ dedi Ada. ‘Ama prenses alırsın.’ ‘’Ay! 
Sen çok akıllısın,’ dedi Çiçek. ‘Gerçekten öyle. Padişah mücevherleri görünce prensesi Alaattin’e 
verecek. Vay be! Parayla prenses alıyorlar. Ne biçim iş bu!’ Kızların babası başlık parası, drahoma gibi 
adlarla kız satma işinin günümüzde devam ettiğini anlatır. Çiçek prenses Badrelbudur olmaktan vazgeçer.  
Bu arada iki dost kazanır. Sırma ve Timur. (s.35) ‘Babama kızıyorum çünkü durmadan emir verir. Bizi 
konuşturmaz. Biz de...’ ‘Siz kim?’ dedi Timur. ‘...Annemle ben. Abim hiç aldırmaz. Zaten babam ona 
kızmaz. Annem de bazen gidip ağlar.’ Anne babası ayrı olan Sırma’ya Timur: ‘Belki de annen çalıştığı 
için ayrılmışlardır,’ der. ‘Annem babamın istediklerini yapıyor. Üstelik bana da yaptırıyor,’ dedi 
Çiçek.  Sırma büyüyünce annesi gibi olmak ister. Her şeyin eşit paylaşıldığı bir yaşam. Çocuk parkında 
masalı yaratıcı drama olarak oynarlar. (s.44)  ‘Kocama yalvarırım döner,’ dedi prenses. ‘Çocuklarımı 
doğururum. Onlara bakarım. Burası sıcacık, kavga yok. Savaşmak gerekmez. Kocam da bunu ister. 
Annem babam da.’  Parktaki büyükler de konuşmalarıyla oyuna katılırlar. ‘Oh! Nihayet akıllı biri çıktı,’ 
dedi Sarper’in anneannesi. ‘Canım eskiden prensesler bile akıllıymış. Benim kıza o kadar söyledim, 
çalışma dedim. ....’ Çiçek’le Timur birbirlerini beğenirler. Özgüveni yerine gelir Çiçek’in. Yeni bir oyun 
yazar. Evde, baba ve ağabey ondan hizmet beklerken, Timur da Çiçek’in yeni yazdığı oyundaki abartılı 
kadın egemen dünyayı eleştirir. Sonunda sevginin, uzlaşının egemen olduğu bir oyun yaratmayı başarırlar. 
Çiçek sorunlarıyla nasıl başedeceğini öğrenmeye başlamış ve tiyatronun büyülü dünyasına kaptırmıştır 
kendini. (s.60)Çiçek kendine şişko diyen Aylin’e şöyle der: ‘Sana da bir rol yazarım, üzülme,’ dedi Çiçek. 
Oyunda kadın çok. Birini de sen oynarsın.’  ‘Teşekkür ederim,’ dedi kız. ‘Sağ ol Çiçek.’   

Ülkü Tamer’in ‘Gün Işığı Hoşça Kal’ adlı romanı  yoksul, yetim bir işçi çocuğun gün ışığı ile yaşadığı 
bir günü,  duygusallığa kaçmadan, olanca yalınlığı ile aktarır. Kitap kahramanın gözünden anlatılır. 

4. sınıfta okuyan Muharrem sabahları odun deposunda, akşamları sinemada çalışır. Babası fabrikada 
usta başı. Gördüğü düşle Muharrem’in isteklerini, özlemlerini öğreniriz. (s.16)’Okmeydanı büyüklüğünde 
bir sinemam var. Kapıya adamlar birikmiş. Herkesi içeri aldım. Girenlere de birer somun ekmek 
dağıttım.’ Muharrem’in babası ile en yakın dostlarından Necati usta sendika yüzünden kavga eder, 
konuşmazlar.(s.31)’Sendika mı? O da ne?’ diye sorar Günışığı.‘Bir çeşit birlik. Tam bilmiyorum ama, 
işçiler bir araya geliyorlar, sendika kuruyorlar.’ ‘Sendika, işçilerin haklarını koruyormuş,’ dedi 
Muharrem. ‘Bir işçi sendikaya girdi mi ezilmiyormuş, güven içinde oluyormuş.’ ‘Baban ne iş yapar 
senin?’ diye sorar Günışığı. ‘Fabrikada çalışıyor. İşçi.’ ‘Demek o da sendikalı...’  ‘Değil. Necati ustayla 
da bu yüzden kavga ettiler ya...Babam bir türlü sendikaya girmiyor. Onun patronu çok iyi bir adam.’ 
Günışığı’nın yardımıyla sınıfa gelen müfettişin tüm sorularını bilir Muharrem, gerçek bir dost kazandığı için 
mutludur ama...(s.72) ‘Bu gün beni işten attılar,’ dedi Azmi usta.(babası) ‘İşçi sayısını azaltmaları 
gerekiyormuş. Sendikalıları atamadılar.  Bizi attılar.’ ‘Koca dünyada konacak başka yer bulamadın 
mı?’ der  Muharrem, Günışığı’na. ‘İyi ki  babası zengin bir çocuğun oyuncağına konmamışım. İyi ki 
senin yakana konmuşum.’ ‘Çok şey öğrettin Muharrem. Çocukların da acı çektiğini öğrettin.’  ‘Benim 
nerem çocuk?’ dedi Muharrem. ‘Kendimi bildim bileli çalışıyorum.’  Vedalaşırlar. Günışığı’nın ömrü 
sona ermiştir. Güneş anne Günışığı’nın yok oluşunu görmemek için bir dağın arkasına saklanmıştır.  
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Yazar araya girmez, ahkam kesmez. Okur işçi haklarını, Muharrem’in babasından duyduğu kadarı ile 
öğrenir, baba işten atılınca onun gibi isyan eder ve sendikalı olmanın gerektiğini anlar. Kahramanın 
gözünden, hiç kimseyi  yargılamadan, gösterme, sergileme yöntemi ile bence küçük bir  başyapıttır kitap. 

KİTAPLARIMLA İLGİLİ TEPKİLER   
Yukarda kendi kitaplarımdan bazı örnekler de verdim. Şimdi çocukların ve yetişkinlerin kitaplarımla 

ilgili düşüncelerini paylaşmak istiyorum.  
İmza ve söyleşi için gittiğim okullarda aldığım tepkiler, sevindirici olduğu denli düşündürücü de. 

Öncelikle okurundan belli bir çaba bekleyen kitaplar yazdığımı belirtmem gerek. En azından hedef kitlem 
olanlar, kitap okuma alışkanlığı olan çocuklar  ve/veya yaratıcı-analitik düşünceye açık zihinler  

Aslında çocuklar çok kibardırlar. Konuk bir yazara kitabını ‘Okumadım,’ demezler. Siz  deneyiminizle 
kimlerin gerçek kitap okuru olduğunu, kitabınızı okuyup okumadığını söyleşi sırasında anlarsınız. Kimi, 
çocuklarınızın adını, sizin yaşınızı merak eder (hatta yazmaya ilk başladığınız tarihi ağzınızdan alıp, 
matematik yeteneğini şimdiki yaşınızı bulmak için kullananlar var), kimi de kitabınızı gerçekten okuyup 
sever, ayrıntılar üzerinde kafa yorar ve  sizden yanıt bekler.  Ben işte bu çocuklar için yazıyorum. Bir 
öğretmen kendisinin kitapta eksik olarak gördüğü bazı noktaları, çocukların birleştirdiğini, bunu nasıl 
başardığımı sormuştu. Sanırım iyi bir olay örgüsü ve uygun bir yöntem kullanarak, çocuk zekası ve 
yaratıcılığına güvenmemiz gerektiğini gösteren bir örnek bu. Neden gerçekçi kitaplar yazmadığımı soran 
çocuklar olduğu gibi, çıkacak kitabımı merakla bekleyenler de var. Bu çocuklar kitaplarımı öğüt 
vermediğim, serüvenleri merak ettikleri ve eğlendikleri için sevdiklerini söylüyorlar. Ben de onlara yazar ve 
okur kitabı birlikte yaratırlar diyorum ki gerçek düşüncem bu. Çocuk eğitimi üzerine master yapan 
öğrencilerle yaptığım  söyleşide, bir anne, beş yaşındaki kızına Tomurcuk ve Pembe Kedi adlı kitabımı 
okuduğunu, çocuğun kitap bittikten sonra yeni bir serüvenle öyküyü devam ettirdiğini iletti.  

Çocukları iyi kitaplara yönelten öğretmenler olduğu gibi, kitabı bilgi kaynağı olarak algılayan 
öğretmenler de var.  Bir üçüncü sınıf öğretmeni Küçük Prenses ve Kardelen kitabımdaki en beğendiği  
öykünün, çocukları eğittiği için dünya, ay konusunda bilgi veren ‘Ay Dede’ olduğunu söylemişti. Yine aynı 
öğretmen başka bir öyküm nedeniyle sınıfında dört tane mandolin çalan öğrencisi olduğunu yeni öğrendiğini 
söyledi. Kalabalık sınıflar, ağır bir eğitim programı ile bunalan öğretmene bu konuda söyleyecek sözümüz 
yok. Fakat aynı programı uyguladığı halde bilinçli ve anlayarak okumanın aslında ders başarısını da 
getirdiğini bilen çok sayıda öğretmenin varlığını bilmek doğrusu sevindirici. Bu öğretmenlerin konuğu 
olarak uyguladığım ‘Okuma-dramatizasyon-tartışma’ 1 programları benim kadar çocukları da mutlu ediyor. 
Çocukların yaratıcılığına, anlama ve kavrama yeteneklerine hayran oluyorum. Onlar da kendi kapasitelerini 
görüp çalışmanın hep sürmesini istiyorlar. Bana göre çocuklar kendilerini anlayan ve anlatan kitapları ve 
yazarını içtenlikle kucaklıyorlar. Söyleşi sonrası kendi özel sorunlarını açıyorlar. Kıskançlık, korku, anne 
babaların nedensiz kızması gibi...Bazı anneler, kitaplarımda söz ettiğim bazı hataları yaptıklarını söylüyor. 
Onlara  verdiğim suçluluk duygusu için beni affetsinler. Kitaplarımı okuyup, çocukları hakkında çok şey 
öğrendiğini söyleyen annelere de teşekkür ederim. 

SONUÇ 

Sonuç olarak nesnelliğin tümüyle mümkün olmadığını ama okura kısmen yansız bir ileti 
sunulabileceğini varsayıyorum. Eğitimi büyük ölçüde ezbere dayanan bizim gibi ülkelerde, çocukların 
doğuştan sahip olduğu yaratıcılığın bu sistemle köreltildiğini söylemek mümkün. Biz yazarların  işinin  de, 
yaratıcılığı temel alan, analitik düşünceyi, ‘humor’’u gözeten ve çocukları eğlendiren iyi kitaplar yazmak 
olduğunu düşünüyorum. Böyle kitapların çocuklarımızın gelecekte de iyi okur olmalarının yolunu açacağına 
içtenlikle inanıyorum.  

                                                 
1 Bu çalışma 1993 yılında YKYayınlarından çıkan ‘Büyülü Bahçe’ adlı öykü kitabıma Türkiye Çocuk Felsefesi Birim Başkanı Nuran 
Direk’in soru hazırlaması ile başladı. ‘Küçük Prenses ve Kardelen’ kitabımla sürdü. Sn Direk öykülerimdeki kavramların çocukları 
düşündürmeye yönelik olduğunu, bunu daha da genişleterek sorular hazırlamayı önerdi. Halen sürdürdüğüm, öykü okuma, drama, 
metin analizlerini içeren bu uygulama çocuğun metni çok boyutlu algılamasını, ayrıca kendi yaşamı ve dünya hakkında da 
düşünmesini sağlıyor. Tüm bu etkinliklerin anlama, düşünme  ve yaratıcılığın çocuğa sonsuz bir keyif verdiğini görüyorum. Kitap 
arkasına eklenen sorular diğer kitaplarımla da devam ediyor. Bu sorular da pedagog Doç. Yeşim Kesgül Sercan tarafından hazırlandı. 
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MİDAS’IN SERÇEPARMAĞI’NIN YARATILIŞ ÖYKÜSÜ 

 
 

Erol BÜYÜKMERİÇ 
Yazar 

 

Bu anlatı, düşlemimde bir çağrışımcı imgenin ortaya çıkmasıyla başlayan “Midas’ın Serçeparmağı”1  
romanımın baş sorunsalları olan yer, zaman, olay örgüsü, kişiler öğelerini var edişimin, yazma sürecim 
sırasında yaşadığım kurgumla ilgili kimi olayların duyuşsal durumlarıma etkilerinin, bu etkilerin 
imgelemimde ne gibi dönüşümler yarattığının, bu dönüşümlere bağlı olarak oluşan imgelem 
kırılmalarımı/açınımlarımı kurguya nasıl yansıttığımın öykülemesidir. 

“Midas’ın Serçeparmağı” romanım, sanırım bilinçaltımın bir yerinde  uyuyup duruyordu. Gerçeği 
söylemeliyim ki onun varlığının hiç ayırdında değildim. Çağrışımcı bir imgeyle dışa vuracağı, yaratılacağı 
günü bekliyor olmalıydı…  

2001 yılında Eskişehir’deyim. O sıralar şair Rahmi Emeç ile “Cumartesi Söyleşileri” adını 
yakıştırdığımız, ikili bir şiir etkinliği oluşturmuşuz; salt, şiir üzerinde baş başa söyleşiler yapıyoruz. Zaman 
zaman bu söyleşilerimize arkadaşlarımız da katılıyor. İşte böyle çoğaldığımız bir  söyleşimizde konumuz 
Friglere ağıyor. Frigler, Eskişehir yöresinde de bolca  yapıtlar bırakan tarihsel bir topluluk. Ki bu yapıtlardan 
biri Midas Anıtı diye de anılan Yazılıkaya Anıtı2, kentin yazılı - görsel basınında korunması, turizme katkı 
vermesi bağlamında sık sık gündeme getirilen görkemli bir yapıt. Söz sözü kovalıyor, konu  bu kez Friglerin 
ünlü kralı Midas’ın Polatlı, Yassıhöyük Köyü’ndeki dağsal mezarına kayıyor. Yazar-şair Dr. Sinan Gürsoy, 
ilköğretim yıllarında Yassıhöyük Köyü’ne yapmış olduğu okul gezisi sırasında Midas’ın mezarında Midas’ın 
“serçeparmağı kemiğini” bulduğunu, onu uğur getirsin diye üniversite  yıllarına dek boynunda taşıdığını 
söylüyor. İşte o anda,   imgelem dünyamda  bir kapı aralanıyor. Serçeparmağı eksik olan Midas iskeleti, pırıl 
pırıl bir imge olarak karşımda dikiliyor. O anda doğan imgem, düşlemimde kabaca bir kurgu oluşturuyor: 
“Midas’ın Altın Tutkusu” söylencesinden yola çıkarak, biçim, biçem, içerik bakımından klasik öyküden 
ayrımlaştırdığım bir yoruma göz kırpan bir kurgu bu. Başat  imgem, “serçeparmaksız Midas iskeleti”... 
Böylelikle beni dört yıl peşinde koşturacak romanım adıyla birlikte doğuyor: “Midas’ın  Serçeparmağı”…  

Değil mi ki Midas’ın serçeparmağını yazacaktım, öyleyse serçeparmaksız Midas iskeletini görmeliydim. 
İskelet Yassıhöyük’te, Eski Yunan dönemi adıyla Gordiyon’da… Atlayıp gidiyorum Yassıhöyük’e. Köy 
Muhtarı, Gordiyon Müzesi Müdürü, Kültür Bakanlığı Temsilcisi, dahası o sırada köyde kazı yapmakta olan 
Amerikalı kazıbilimci Keith DeVires ile görüşüyorum. Yazmayı düşündüğüm bir roman için Midas’ın 
iskeletini görmeye geldiğimi  söylüyorum onlara. Aldığım yanıtla büyük bir düş kırıklığı yaşıyorum; 
Midas’ın iskeleti hiçbir zaman Gordiyon’da sergilenmemiş. Mezarından çıkarılır çıkarılmaz sandıklanıp 
Ankara Üniversitesine gönderilmiş. Kafam karışıyor. Telefona sarılıp Sinan’ı arıyorum. Arkadaşım, “O 
zaman mezar ilkel koşullarda gezdiriliyordu. Ben mezarda bir kemik bulduğumu anımsıyorum. Bilmem ki 
bir yanılsama olabilir mi? Ama o zamanki çocuk aklımla, bana göre Midas’ın serçeparmağıydı o” diyor. Bu 
yanıt, kurgumun dayandığı temel imgeyi belirsizleştiriyor, romanımı çıkmaza sokuyor.  Ne ki daha umudum 
var; iskelet Ankara’da…  
                                                           
1 Logos Yayınları, 2005. 
2 “Midas Anıtı” diye de anılır. Eskişehir ili Han ilçesi, Yazılıkaya köyündedir. Midas Kenti’nin Kuzeydoğusundaki büyükçe bir kaya 
kütlesi üzerindedir. 
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Yassıhöyük köyünde kaldığım iki gün boyunca kazıbilimsel alanları,  köyü inceliyorum. Toplumsal 
yaşama ilişkin gözlemler yapıyorum. Köyün, Gordiyon höyüğünün krokisini çıkarıyorum, fotoğraflar 
çekiyorum, insanları ile söyleşiyorum. Midas’ın iskeletini görmeye gelip de bulamadığımı duyan  bir genç 
beni avutmaya çalışıyor: “İskeleti bulamadığın için üzülme ağabey, burası Sakarya; her yanı kemikle doludur 
bu ovanın” diyor. Genç, konuşurken, Mikis Theodorakis’in “Yapayalnız Kalacaksın Gecenin Ortasında3” 
adlı kitabında okuduğum bir anı yazısını anımsıyorum. İlerde kurguma can suyu verecek  olan bu ansımam 
özetle şöyle:  

Theodorakis’in  ünlü lir çalıcısı büyük büyük dedesi Teodoromanolis, Osmanlı’nın Yanya Paşası 
tarafından öldürtülür. Onun oğlu Therianos’un, Erofili’den sekiz oğlu olur. Tüm bu çocuklara Hıristiyan 
adları verilir. Hıristiyanların  dört yaşındayken dilini kestikleri Emine’den de on iki oğlu olur. Bu çocuklara 
da “Eski Yunan ” adları verilir. Therianos’un her bir oğlu onar oğlan çocuğu yapar. Bunların hiçbiri, 
Emine’nin Türk olduğunu bilmez. Böylece Emine’nin üç oğlu Türklere karşı savaşmak üzere Yunan 
ordusuna gönüllü olarak katılır. Biri Epir’in Bizani bölgesine, biri Selanik’e gönderilir, biri de Türkiye’ye 
gider, kemikleri Sakarya’da kalır. Sözünü şöyle noktalar yazısında  Mikis Theodorakis: “Kuşaklar, uluslar 
ve dinler birbirine karışır, sonuçta bu dünyanın tek gerçeği su yüzüne çıkar: İnsan…”  

Birkaç hafta sonra Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne Midas’ın iskeletini görmeye gidiyorum. 
Paleoantropoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erksin Güleç’le tanışıyorum. Erksin Güleç, imzalanmamış 
bir bildirisini elime uzatıyor. Bildiri, Midas’ın iskeletinin 1993’ten beri kayıp olduğunu söylüyor. Donup 
kalıyorum. Hem Midas’ın iskeletinin kaybolmasına, hem de  kurgumun yara almasına üzülüyorum. İşte o 
anda  usumda bölük pörçük kalmış Ovidius’un, Orfeus’un ölümü üzerine yazdığı bir şiiri4, imgelemimde 
özizleğinden saparak kurgumu dönüşüme uğratıyor (Orfeus, Yunan söylencelerinde geçen bir “Eski Yunan” 
adı…):  

“Uçup yellere karıştın Orfeus / Yabanlar, yakınan kuşlar ağladı sana / Karalar giyindi anneler / Kol,  
bacak dağıldı şurda burda… / Şaşılası bir olay bu / Yakınır yürek, yakınır mırıltılarla cansız dil/ Yansıtır 
sesini, sesleri/ Yankıları duyulur Sakarya’nın iki yakasında…” 

Eski yer ve zamanından soyutlayıp Sakarya Savaşımızın geçtiği döneme uyarladığım bu şiiri, önce 
romanıma koysam da sonradan anlatımı ağırlaştırdığından, metinden çıkarıyorum. İşte  böylelikle “Orfeus” 
imgesi, Mikis Theodorakis anlatısının da etkisiyle romanıma hem ad hem de tarihsel yazgısına boyun eğip 
Sakarya’da düşüp kalmış bir Yunan  askeri olarak giriyor ve Midas’ın kaybolmuş iskeleti ile özdeşleşerek  
gizemli olayların nesnesi oluveriyor. Bu mektup romandan:   

“Güzel annem, bu kısacık mektubu, arkadaşlarıma yiyecek aradığım bir sırada yazıyorum. Umarım onu 
sana ulaştırabilirim… Burada her şey tersyüz oldu. Türkler direniyor. Bozkırın kavruk topraklarında 
anlamsızca yükselmiş tepelerin arasında çakılıp kaldık. Aşamıyoruz bir türlü onları. Atalarımızın ruhlarının 
yardımını da göremiyoruz. Aç, bitkin ve yılgınız… Ülkem nasıl da burnumda tütüyor, bilemezsin. Ah, yorgun 
gövdemi sevecen kollarında dinlendirdiğim günleri bir görebilsem… Sevgiyle, özlemle… Oğlun, Orfeus. 
Gordiyon, 13 Eylül 1921.” 

Evime yeni kurgumun omurgasını oluşturmuş olarak  dönüyorum…   

Romanı yazmaya soyunacağım ama; işin ayırdındayım ki kurguladığım romanımı besleyecek, 
destekleyecek Midas’a, Frigya’ya değgin bilgi yetersizliğim var daha. Yoğun bir araştırmaya girişiyorum. 
Midas’ı, Frigya’yı, Ana Tanrıça Kubileya’yı, Büyük İskender’i daha iyi tanımak; özellikle Midas dönemi 
Anadolu’sunu, Yunan tarihini büyüteç altına almak için  Ertuğrul Algan’dan5 başlayarak Tacîser Sivas 
Tüfekçi6, Veli Sevin7, Ekrem Akurgal8, Bilge Umar9, Seton Lloyd10, Server Tanilli11; Azra Erhat12, 
                                                           
3 Can Yayınları, 1990, s: 7.  
4 Şiirin aslı şöyle:  (…..) Uçup yellere karıştı tini./ Orpheus, yabanlar,/ Yakınan kuşlar ağladı sana, yalçın kayalar,/  Türkülerin 
büyülediği orman; tepesinde kesilmiş/ Saçlarıyla, dökülen yapraklarıyla üzülmüş ağaç/ Ağlamış sana, derler. Sular kabarmış, karalar 
giyinmiş,/ Saçlar dağınık dolaşır Naiadlar, Drayadlar, kol, bacak/Dağılmış şurda burda. Çalgıyı da, başı da almış/ Götürürsün 
akışında Hebrus, şaşılası olay bu,/ Yakınır çalgı, yakınır mırıltılarla cansız dil/  Yansıtır bu sesleri kıyılar. Yankılar duyulur(…..)  
Dönüşümler, s: 256, Payel Yayınları. 1994.     
5 Kral Midas’ın Ülkesi Frigya, ESBANK Yayınları, 1999. 
6 Phryg Kaya Anıtları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1999. 
7 Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, 2003; Eski Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 2003. 
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Halikarnas Balıkçısı13, Fahri Işık14, Heredot15, Ovidius16, Plutarkhos17, Strabon18 gibi yazarların yapıtlarını 
araştırıyorum. Kaynaklardan iz sürerek yol alışım daha bir çok yazarlara ulaştırıyor beni; Lynn E. Roller,19 
Sevgi Aktüre20, Celal Tuna21, Andre Bonnard22, Herkül Milas23 vb. Yeni kaynaklara ulaştıkça da 
imgelemimde zincirleme çağrışımlarla bir yığın öyküler, imgeler oluşuyor. Özellikle Midas, gittikçe fiziği, 
giysileri, yedikleri, içtikleriyle; günümüzde kabullendiğimiz Midas imgesi dışında özgülleştirdiğim insansal 
durumlarıyla  gözümde capcanlı, ayrımlı bir kişiliğe bürünüyor. Bunları sayfalarca not ediyorum. Edindiğim 
bilgileri, çağrıştırdığı imgeleri, kurgumda yerli yerine koyarken; belli belirsiz tarihsel olayların, bilinen 
klasik söylencelerin roman kurgumu sınırlayabileceğinin kaygılarını, düzenli bir yapı oluşturmamın 
zorluğunu, kimi anlatılarımı gözden çıkarmanın yazıklanmalarını yaşıyorum çokça. Kafamdaki düzenceler 
de düşünce fırtınalarımla at boyu gidiyor: Öyküye nereden başlamalıyım, öyküde hangi olayları 
özetlemeliyim, öyküyü kime anlattırmalıyım; hangi zaman kipinde, nasıl bir olay örgüsünde; çatışmalar, 
karşıtlıklar; geçmiş ve günümüzdeki değer yargıları arasındaki ayrımlar, benzerlikler; öyküdeki olaylar 
örgüsü, bu olay örgülerini bir alt damarda birleştirme, bu birleştirmeyi sağlamak için de bağ gönderge imleri, 
imgeleri; olaylar örgüsünde bütünselliği sağlama, oluşturacağım bu bütünselliğin de kurgumun biçimsel 
özelliğini yadsımasının önünü kesmenin yol arayışları; kurgusal kahraman ve kişileri insansallaştırıp 
yaşamın içine sokabilme düşünceleri… Ve notlar, notlar, notlar… Gerçeği söylemeliyim ki kurgumu 
ulamakta, bir mantık  düzleminde yürütmede çoğu zaman bocalıyorum... 

Sonunda kurgumun biçimi, içeriksel yapısı belirginleşiyor tasarımımda. Günümüzle Midas zamanına 
git-geller biçiminde gelişecek olan ikili öykümün olay örgüsünü baştan, bölüm bölüm kağıda döküyorum. 
Roman aşağı yukarı on- on iki bölümden oluşacak gibi görünüyor… Olaylar, tarihsel dönemde Gordiyon; 
günümüzde Yassıhöyük köyünde geçecek... Kahramanım Sibel Ates, her iki öykü ve zaman diliminde kimi 
kendisi varolacak; kimi düş, kimi de düşlem boyutunda dolaylı olarak olaylara tanıklık edecek. Sibel Ates 
Yassıhöyük köyünde yaşayan, on üç yaşlarında bir kız çocuğu. Onun cinsiyetini, yaşını, kişiliğini, nasıl olsa 
bir kurgu kahramanıdır diye rasgele oluşturmuyorum. Yıllar öncesinde bir kitapta24 okuduğum bir yazıda 
geçen, on iki yaşındaki bir kız çocuğunun, bir mağarada ilk insanların yaptığı boğa resmini bulmasının 
ansıması, birçok turistik yerde rastladığımız rehberlik yapan çocuk figürü,  kazıbilimsel çevre varsıllığının 
kahramanıma sunduğu olanaklarla birleşip kazıbilime, söylencebilime meraklı, çok okuyan, imgelem 
dünyası çok gelişmiş, ergenliğe geçiş dönemini yaşayan bir kişiliğin olabilir yapısını desteklemiş oluyor 
düşüncelerimde. Sibel Ates kişiliğini kız olarak yeğlememde bir etmen de romanımı yazmaya başladığım 
yıllarda on iki yaşlarında olan torunum Işılay Meriç… Onun büyüme süreçlerindeki duygusal fırtınaları; düş 
kırıklıkları, doğruları, yanlışları; yaşamı keşfetme tutkusu, Mısır söylencebilimine düşkünlüğü bir bakıma 
için için Sibel Ates’in kişiliğini besliyordu. Sibel Ates’in halası Yağmur Ates, Ankara’da kazıbilim 
öğrencisi… Arada bir Yassıhöyük’e gelip gidiyor. Yeğeni ile arasında güçlü bir sevgi bağı var. Yağmur 
Ates, yeğeninin düşünsel gelişiminde, yaşadığı kimi duyuşsal açmazlarında  ona dayatmacı, öğüt verici 
olmayan, paylaşımcı bir yol göstericiliğine soyunacak. Ana öykümün akışı içinde alt bir ırmak gibi 
yürüyecek olan ikincil öykümün kahramanı ise Midas. Onu yoğun eğretilemelerle yeniden yaratarak  bir 
figürden bir imgeye; dahası, bir simgeye dönüştüreceğim. Şöyle ki; günümüze dek süregelen gülünç “Eşek 
Kulaklı Midas” imgesini, günümüz insanbiliminin saptayımları ışığında kesinleşmiş olan Midas’ın kulak 
tüylerinin uzunluğu betimlemesi ve kazıbilimin yeni bulguları ile örtüp düşürerek - onun  köleci bir 
toplumun temsilcisi olduğunu  anımsatmayı da atlamadan- ona, “hüzünlü ama onurlu sonu olan bir Anadolu 
                                                                                                                                                                                                 
8 Anadolu Uygarlıkları, NET Turistik Yayınları, 2000. 
9 Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İNKILÂP, 1993; İlkçağda Türkiye Halkı, İNKILÂP, 1999; Phrygia, Akbank Yayınları, 1982. 
10 Türkiye’nin Tarihi, TUBİTAK Yayınları, 2002. 
11 Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, I. cilt,  ADAM Yayınları, 1998. 
12 Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 1978. 
13 Bütün Eserleri  (6, 8, 14, 15. kitaplar), Bilgi Yayınevi. 
14 Doğa Ana Kubaba, Suna-İnan Kıraç A.M. Ens. Yayınları, 1999.   
15 Herodotos, Tarih, İş Bankası Yayınları, 2002. 
16 Dönüşümler; Payel Yayınları, 1994. 
17 Büyük İskender, Rado Yayınları, 1980. 
18 Antik Anadolu Coğrafyası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1993. 
19 Ana Tanrıça’nın İzinde, Homerkitabevi, 1999. 
20 Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997. 
21 Anadolu’da Eski Yerleşim Yerleri, 2 cilt, İletişim, 2000. 
22 Antik Yunan Uygarlığı, 3 cilt, Evrensel Yayınları, 2004. 
23 Türk Romanı ve Öteki, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2000. 
24 Estetik ve Ana Sorunları; Suut Kemal Yetkin, İnkilap ve Aka Y. 1979, s. 67.  
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kahramanı” kimliğini aktaracağım. Anlatıcım, genellikle birinci tekil kişi olacak. Zaman kipim, di’li geçmiş 
zaman…  

Yer, zaman, olay ve kişileri ile içsel bir bağ kurduğum romanımı yazmaya başlıyorum. Sibel Ates, 
alaysamalı bir dille akıttığım, “Midas’ın Altın Tutkusu” öyküsüne adımlıyor.  O serüveninde yürürken, ben 
de gelecek bölümlere bağ oluşturacak im, imge tuzakları kurmaya çabalıyorum…  

Romanımın birinci bölümünü bitirdiğim günlerde geçirdiğim ağır bir kaza, beni üç ay kadar bir süre 
yatağa bağlıyor. Biraz kımıldayacak duruma geldiğimde romanımı sürdürüyorum. Heybemdeki öyküler, 
imgeler beni rahat bırakmıyor çünkü. Ne var ki istediğim hızda gitmiyor roman. Sık sık geri dönüşlerim 
oluyor. Ayrıca, anlatımda istediğim ezginin tınısını alamıyorum bir türlü. Anlatımdaki bu düşmenin, zaman 
kipini  yanlış seçmemden kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Bir zaman değiştirme denemesi yapıyorum. 
Amlatımı di’li geçmiş zamandan şimdiki zamana çekiyorum. Tümcelerimin yapısı tümden değişiyor…  Bu 
değiştirme işi biraz zamanımı alıyor ama sonuçtan hoşnut kalıyorum sonra. Şimdiki zaman kipinin  geçmiş 
ve gelecek zamanlara kayabilir özelliği ile öyküme şimdiki zamandan geçmiş ve gelecek zamanlara kadar 
uzanan bir genişlik sağlayıp anlatımın inandırıcılığını sağlıyor gibi geliyor bana.  

Roman ilerledikçe kahramanlarımla, kişilerimle, imgelerimle o denli özdeşleyim kuruyorum ki kimi 
zaman kendimi kurgumun içinde buluyorum:  

“O gece Midas düşüme giriyor. Zavallım, başsız iskeletiyle mezarına doğru koşuyor. Ardından da 
karanlık yüzlü birtakım insanlar onu kovalıyor. Ben de arkalarından onlara yetişmeye çalışıyorum. 
Kurtarmak istiyorum Midas'ımı. Ama adamlar öyle hızlı koşuyorlar ki yetişemiyorum. Adamlar, tam Midas'ı 
yakalayacakken, Midas, mezarına giriyor. ‘Kapan, mezar!’ diye bağırıyor. Sesinin şiddetinden tümülüsün 
üstünden taşlar, topraklar akıyor. Adamlar taşın, toprağın altında kalıyor. Tümülüs yine eski durumuna 
geliyor. Midas'ım da mezarında kalıyor. Ben de var gücümle dışardan bağırıyorum:  

‘Midas, Midas! Başını dışarıda unuttun! Başın Ankara'da, Eski Uygarlıklar Müzesinde kaldı’ diye…” 

Romanda, Sibel Ates’in bir düşüydü bu25… Kimi zaman olgulara, olaylara kahramanımla aynı gözden 
bakıyoruz: 

“Şahinin gözleri adım adım büyüyor. Kentin eski zaman coğrafyasında eski zaman insanlarının 
görüntüleri yansıyor gözbebeklerinde… Sanki (ben) bakıyoru(m) şahinin gözlerinden26 (…..) İç kalenin 
yıkıntılarına(…..), zamanın; surları, yapıları, yontuları ufalayıp nice (…..) yaşantıların üstüne bir toz bulutu 
gibi serpiştirdiğin(e) …..)27”  

Kimi zaman bir karşıtlama sarmalında geçmişime; çocukluğuma gidiyorum:  

“Derin bir uykuda babam. Yüz çizgileri gevşeyip yufka gibi açılmış. Tam uyandıracağım sırada 
duraklıyorum. Gözleri yumuk olmasına karşın, kaşlarıyla çizilmiş tanış bir hüzün yakalıyorum yüzünde. 
Tıpkı Midas'ın Yassıhöyük örenine bakarken kapıldığı hüzün gibi. Çekimine kapılıyorum bu görünüşünün. 
Gözlerim yaklaşıp geziniyor yüzünde. Bir an sanki ayrışıp yüzü çoğalıyor. Yan yana gelen iki maske gibi. 
Yüzlerden biri Midas, diğeri babam… Her şeyleri ortak. Yalnızca kulaklar benzemiyor. Babamınkiler 
küçücük… Bu oyun ürkütüyor beni. Gözlerimi birkaç kez yumup açıyorum. Maskeler yeniden gelip üst üste 
babamın yüzüne oturuyor; o her zamanki güzelliğini geri vererek.”28

Kimi zaman da doğa gözlemlerimden saptadığım bir olguyu, anlatımda kullanıp özgülleştirdiğimde 
ongunluklar yaşıyorum:  

“Çok geçmeden bir gece ılık bir rüzgâr esti ülkeye ipliksi ak telcikler taşıyarak... Artlarına takılmış 
örümcekleriyle uçuştular telcikler, ülkenin üstünde göğü aklığa bürüyerek. Kesildi rüzgâr sonra. Örümcekler 
iplik iplik aktılar yere. Çalışıp gece boyunca diplerine delikler açtılar toprağın. Ağlar ördüler özenle içine 
                                                           
25 Midas’ın Serçeparmağı, s: 155. 
26 Midas’ın Serçeparmağı, s: 79. 
27 Midas’ın Serçeparmağı, s: 123. 
28 Midas’ın Serçeparmağı, s: 56. 
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dışına her yanın. Ertesi gün doğduğunda güneş, ışıldadı ipeksi parıltılarla ülke. Coşkulandı Frigyalılar 
kutsal şarkılarla. Tava gelmişti toprak. Hemen sürülürse, bolca ürün alınacak...” 29

Yazım işimin aksadığı, günlerce bir satırcık bile yazamadığım da oluyor. Beni bunalımlara sürükleyen 
böyle zamanlarımda bırakıyorum romanı. Kendimi isteklendirmek, güdülemek için sevdiğim bir yazarın ya 
da bir şairin yapıtına dalıyorum. Bu arada araya, beni yeniden bir süre daha yatağa bağlayan bir trafik kazası 
ile küçük oylumlu iki roman30 giriyor...   

Sonunda romanımı bitiriyorum. Demleyip demleyip elden geçiriyorum. Yapıtımda  bilimsel bakımdan -
herhangi bir mantık ve zamandizin yanlışı yapıp yapmadığımı- denetlemeleri için bilim insanları Veli Sevin, 
Tacîser Sivas ve Bilge Umar’a gönderiyorum. Aldığım dönütlerdeki katkılar bağlamında romanımda birçok 
düzeltmeler, eklemeler, çıkarmalar, değiştirmeler yapıyorum.   

Felsefeci Ahmet İnam, “Türkiye’de binlerce yıldan beri sürülmeyi, işlemeyi bekleyen bir felsefe toprağı, 
inanılmaz biçimde zengin bir felsefe öncesi yaşam, felsefe öncesi birikim vardır” der31.  Benliğime 
içselleştirdiğim bu deyişin özgöndergesini yapıtıma olduğunca dokumaya çalıştım. Özgöndergem ise; ana 
metinde kullandığım imge, simge, eğretilemeler kimi ayrımlı iletiler taşısa da ileti ağım temelde bir 
düşünceyi besliyordu: “On bin yıllık tarihi olan bu güzel yurdumuz, toprağı ile kalıtları ile nice paylaşılmış 
yaşantıları ile bizimdir…”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
29 Midas’ın Serçeparmaği, s: 109.  
30 Gizemli Anne,  Kaynak Yayınları, 2004; Eski Bisiklet, Büyülü Fener Yayınları, 2005. 
31 Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki, 07. 09. 2002. 
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YAZIN USTALARININ ÇOCUK VE 
GENÇLİK YAPITLARI ÜZERİNE 

 
 
 

Gülsüm CENGİZ 
Yazar 

 

GİRİŞ 
 

Yazın ustalarının çocuk ve gençlik yazını alanında ürettikleri yapıtlara gelmeden önce, çocuk ve gençlik 
yazını üstüne kısa bir değerlendirme yapmakta yarar var.  Çocuk edebiyatı kavramı ülkemizde çok tartışıldı. 
Kimi ünlü yazarlarımız ya da araştırmacılarımız “çocuk edebiyatı yoktur, olmamalıdır” dedi. Kimi, 
kahramanı çocuk olan her kitabı çocuk edebiyatının alanında değerlendirdi, kimi yayıncılar da ünlü 
yazarlarımızın çocukluk anılarını ya da çocukların okuyabileceğini düşündükleri metinlerden yapılmış 
seçkileri çocuk kitabı olarak yayınladı.  

Yetişkinler için yazdığı yapıtların yanı sıra çocuklar için Şimdiki Çocuklar Harika, Ben de Çocuktum, 
Bu Yurdu Bize Verenler, Borçlu Olduklarımız, Pırtlatan Bal, Uyusana Tosunum, Anıtı Dikilen Sinek adlı 
kitapları yazan Aziz Nesin, ayrı bir çocuk ve gençlik edebiyatı olması gerekliliğini Çocuk ve Gençlik Yazını 
yazısında şöyle ifade etmektedir: 

“Çocuğun bilincinin, yetişkin bilincinin tıpkısı olmadığı açıktır. Çocuklar için ayrı bir çocuk yazını 
olmaz, gereksizdir demek, çocuklar da dünyayı büyüklerin gözüyle görüyor, demektir. Çocuk yazını, 
dünyayı çocukların gözüyle, yani onların ölçütleriyle (ölçüt birimleriyle) görerek, göstererek yazılan 
yapıtlardır.” (1)  

Adnan Özyalçıner de bir söyleşisinde; Azerbaycan’a gittiklerinde, kendilerine çocuk kitabı olup 
olmadığı değil, kaç çocuk kitabı olduğu sorusunun sorulduğunu dile getirerek yetişkinler için yazan 
yazarların çocuklar için de yazması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Günümüzde, çocuk ve gençlik edebiyatının varlığı ve gerekliliği artık tartışılmamaktadır. Dünyadaki 
bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de 1970’li yıllarda başlayan ve son on beş yılda giderek 
artan çalışmalar nedeniyle Çocuk ve Gençlik edebiyatı alanı da artık yazınsal bir bilim alanı olarak kabul 
görmektedir. 

 Peki, nedir çocuk ve gençlik edebiyatı? Doç. Dr. Ali Gültekin bir makalesinde “...yetişkinler, çocuklar 
ve gençler tarafından yalnızca çocuk ve gençlere yönelik olarak yazılıp basılmış ya da çocuk ve genç 
okuyucu kitlesi tarafından kabul görüp tüketilen edebiyat, “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” olarak kabul 
edilebilir.”(2) derken;  

Avusturyalı yazar Renate Welsh, kendisiyle yapılan bir söyleşide bu konuyla ilgili görüşlerini şöyle 
açıklamaktadır: 
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“Çocuk ve gençlik edebiyatı, çocuklar ve gençler tarafından okunan edebiyattır. Bu çocuklar için de 
düşünülmemiş olabilir. Çocuklar düşünülüp yazılmış metinler vardır; fakat onlar tarafından okunmazlar. 
Bunlar da tabi ki Çocuk ve Gençlik edebiyatı değildir.” (3) 

Özetle söylemek gerekirse; yaşamda var olan her şeyin; çocuğun-gencin gözüyle ve bakış açısıyla 
algılanıp onların dünyasını yansıtan ve yazınsal değer taşıyan öykü, masal, şiir, oyun ya da roman biçiminde 
çocuğa görelik ilkesine uygun olarak yeniden anlatılmasıdır. 

Doç. Dr. Selahattin Dilidüzgün ise, çocuk ve gençlik kitaplarının taşıması gereken bu iki temel özellik 
konusunda şunları yazmaktadır:  

“Çocuk yazını, yukarıda da belirttiğim gibi öncelikle yazındır, bunun yanı sıra çocuksu olanla ve güncel 
çocuğun dünyası ile etkin ve kökten bir uğraş sergiler. Yine çok anlamlılık, örtük ileti içerme, anti otoriter 
anlatım özellikleri, estetik bütünlük gibi temel yazınsal niteliklerin tümünü taşıması gerekir. Bunlara ek 
olarak yazınsal niteliği olan çocuk kitapları çocuk gerçekliğini ya da çocuğa görelik ilkesini görmezden 
gelemez.”(4) 

Nasıl bir çocuk ve gençlik yazını? Çocuk ve gençlik edebiyatının nasıl olması gerektiği, çocuğa verilen 
metnin yazınsal ve estetik değer taşıması gerekliliği de öteden beri tartışıla gelen konulardan biri. Çocuklar 
için de yapıt veren şair Ülkü Tamer, 4 Ekim 1975’te İstanbul Radyosu’nda düzenlenen açık oturumda nasıl 
bir çocuk edebiyatı sorusunu şu sözlerle yanıt vermiştir:  

“Çocuk kitabı yazmak, büyükler için kitap yazmaktan çok daha zordur. Bizde çocuk edebiyatı ikinci bir 
sınıf edebiyat gibi kabul edilmiştir. Bunda hem sanatçıların suçu vardır, diyebiliriz, hem de büyük ölçüde 
yayınevlerinin suçu vardır. Bizde bazı büyük yayınevleri çocuk kitabı çevirtmeye kalkınca, hemen üçüncü 
sınıf bir çevirmen buluyorlar. Çünkü çok düşük ücret vermek istiyorlar. Çocuk kitabı yazmaya gelince, çok 
daha güçtür: çünkü büyükler için ortaya konulmuş edebiyat ürünlerinin okurları yeni bir dil kültüründen 
geçmemiş bir çocuğa ne sunulursa çocuk onu kabul edecektir, ona göre bir edebiyat okuru olacaktır. Onun 
için çocuk kitabı yazar ya da çevirirken çok dikkatli olmak gerekir. Ayrıca, çocuğun kelime dağarcığını da 
göz önünde tutmalıdır. Çocuğu gerçekçiliğe itmeliyiz. Ona yeni ufuklar açmak bakımından masallara 
eğilmek gerekir; ama, hep fantezi ile gerçeği birleştirmeliyiz.”(5) 

Aziz Nesin, “Çocuk ve Çocuk Yazını” başlıklı yazısında, nasıl bir çocuk yazını konusunu da tartışarak 
çocukların çocuk yerine konulup hafife alınmaması gerektiğinin altını çizmektedir:  

“Çocuk, yetişkin olmadığını, çocuk olduğunu biliyor. Ama yetişkinlerce çocuk yerine konulmayı 
istemiyor. Bu yüzden, çocuk yerine konularak yazılmış çocuk yazınını da sevmiyor. Öyleyse çocuk yazını, 
çocuklar “çocuk yerine konulmadan” ve çocuklara “bir küçük insan” gözüyle bakılarak yazılmalıdır. 
Çocukların, yetişkinler için yazılmış kimi yapıtları beğenip sevip okumaları, bu yapıtlarda yukarda sayılan 
niteliklerin bulunması ve ayrıca çok daha önemli olarak bu yapıtların okurlarını “çocuk yerine” koymadan 
yazılmış olmasıdır. Yetişkinler için yazılmışken kimi yapıtların hem de çocuk kitabı sayılmaları, yukarıdaki 
nitelikleriyle çocuk yazınına denk düşmesi yüzündendir.”(6)  

Nesin aynı yazıda, Çehov’un şu sözüyle de, metnin yazınsallığı konusunu vurgulamaktadır: “Büyükler 
ve küçükler için ilaçlar değişmez, dozları değişir.” 

Avusturyalı yazar Renate Welsh de kendisiyle yapılan bir röportajda “Çocuklar ve gençler için 
yazmanın ayrı bir yazarlık yeteneği gerektirdiğine katılır mısınız?” sorusunu şöyle yanıtlar:  

“Evet. Öncelikle, yazmak için, bir kere yazarlık yeteneğinin olması gerektiği kanısındayım. Bazı yönden 
çocuklar ve gençler için yazmak daha da zordur. Maksim Gorki’nin bir sözü var. Gorki der ki: ‘yetişkinler 
için yazıldığı gibi çocuklar ve gençler için de yazmak gerek, yalnız daha iyisini.’ Öyle sanıyorum ki, 
çocuklar ve gençler için yazabilmek için konu hakkında daha uzun süre ve daha detaylı düşünülmüş olması 
gerekir.”(7) 

Yazın eğitimi ve dil bilincinin kazanılmasında çocuk ve gençlik yazınının önemi nedir? Çocuk, 
anadilini, kendi dilinde yazılmış iyi edebiyat yapıtları aracılığıyla öğrenir; özümser ve kullanma becerisi 
kazanır. Çocuğun öykü, masal kitaplarıyla tanışması okul öncesi dönemde başlar. Bu kitaplar çocuklara 
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çoğunlukla anne-baba ya da öğretmen tarafından okunur. İlköğretimin 1. sınıfından başlayarak da çocuğun 
okuma süreci başlar. Çocuk, 1. sınıfta yeni öğrendiği okumasını pekiştirmek ve daha sonra da okuma 
zevkine ulaşmak için kitap okur. Burada önemli olan; bu süreçte çocuğun, biçim ve içerik açısından nitelikli, 
onun yaşamsal gereksinimlerine yanıt vererek ona dil ve edebiyat kültürü kazandırabilen iyi yapıtlarla 
buluşturulmasıdır.  

Sennur Sezer, Çikolata ve Kitap başlıklı yazısında, çocuk ve gençlik yazınının önemini şu sözlerle dile 
getirir:  

“Anadili çocuklukta öğrenilir. Edebiyatla varılır tadına. Masallarla, öykülerle düş gücü canlandırılır. 
Ölü bir ders kitabı, sınıfı geçmek için okunacak kitap, test çözmek için ansiklopedi... Ve 200 sözcükle 
konuşmaya, yeni kavramlar türetmemeye, anlatamadığı kavramları “şey”le karşılamaya tutsak bir halk. 
Çocuk edebiyatımıza gereken önemi vermeliyiz. Okul kitapları bu düzeyi koruduğu sürece, çocuklarımıza 
anadilimizin bu kadar tatsız olmadığını göstermenin başka bir yolu da yok zaten.” (8)  

Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında üretilmiş iyi ürünler; çocukların ve gençlerin okuma sevgisi ve 
edebiyat zevki kazanmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz ve dünya edebiyatının iyi 
örnekleriyle tanışıp okuma sevgisi ve davranışı kazanmış çocukların ve gençlerin, okul başarılarının yanı 
sıra; yaşamı tanıma, anlama ve yaşama hazırlanma konusunda da daha önemli bir işlevi olduğu gerçektir. 
Ayrıca, eğitimde önemli bir yeri olan ders kitaplarında da (özellikle Türkçe ve Edebiyat kitaplarında) şiir, 
öykü, roman ve oyun alıntısı, mektup, deneme, gezi, anı vb. edebiyat metinleri yer alır. Sedat Sever 
“Etkinliklerle Türkçe Öğretimi” adlı kitabında; yazınsal metinlerin Türkçe-anadili öğretimi sırasındaki 
önemi ve niteliği konusunda şunları söyler: 

 “Türkçe öğretiminde, ilköğretim birinci sınıftan başlayarak öğrenciler Türkçe’nin anlatım gücünü 
yansıtan, onların dil gelişimlerine ve gereksinmelerine uygun en özgün ürünlerle karşılaşmalıdır. Sanatçı 
duyarlılığı ile hazırlanmış yazınsal nitelikli metinler (masal, şiir, öykü, roman vb.) ile öğrenciler arasındaki 
iletişim süreci, onların sanatçı duyarlılığını kavramaları, sezme, kavrama, anlama becerilerini 
güçlendirmeleri, duygu ve düşünce evrenlerini genişletmeleri için olanaklar yaratır. 

Yazınsal metinlerle yapılan çalışmalar, bu metinlerin hem dilsel özellikleri hem de bu özelliklerin 
yarattığı çok anlamlı yapılarından ötürü öğrencilerde duygusal çağrışımlar uyandırır. kişiyi etkileyen biçimde 
insana ve yaşama ilişkin değerleri yansıtan bu metinler, okurun da duyuşsal nitelikli davranışlar edinmesi 
için sezinletici birer uyaran olur. Öğrencilere, hazır sunulan doğruların yanında, yazınsal metinler, onların 
duyarak, düşünerek, düş kurarak kendilerince anlamlar çıkarmalarını sağlar. Yazınsal metinlerle yapılan 
çalışmalar hem Türkçemizin anlatım olanaklarının öğrenciler tarafından sezilmesi hem de onların duyma ve 
düşünme sorumluluğu üstlenmesi bakımından çok önemlidir.” (9) 

Yazın ustalarının, Çocuk ve Gençlik Yazını alanında verdiği ürünler bu bakımdan büyük önem 
taşımaktadır. Yazın ve çocuk ilişkisi ülkemizdeki yazın ustalarının yapıtlarında da kendini göstermektedir. 
Çocuk; değişik dönemlerde verilen ve edebiyat birikimimizi oluşturan ürünlerde, değişik biçim ve 
durumlarla sıklıkla kullanılmış bir olgudur. Edebiyatta çocuk konusunu; çocukluk anıları, çocukluk 
döneminin betimlenmesi, çocuk sevgisi, çalışan çocuklar, işçi-emekçi çocukları, kırsal kesim çocukları, 
mahpus çocukları, çocuklar için barış isteği, çocuk yaşamları, bir umut imgesi olarak çocuk vb. başlıklar 
altında değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra; yazınımızın ustaları çocuk ve çocukluk kavramlarını yalnızca 
yapıtlarında kullanmazlar; çocuklar ve gençler için de şiir, masal, öykü, roman ve oyunlar yazmışlardır. 
Ülkemiz yazın tarihine baktığımızda, usta yazarlarımızın arasında çocuklar için de yazanların sayısının hiç 
de az olmadığı görülür. Onların yapıtları, bu alandaki birikimimizin azımsanmayacak bir bölümünü 
oluşturuyor. 

Yazın ustalarımızın çocuklar için de yazmasının tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Necdet Neydim, 
“Çocuk ve Edebiyat” kitabında; Tanzimat döneminde ülkemizde yayımlanan çocuk dergilerinden biri olan 
Çocuk Bahçesi’nden  söz ederken şu belirlemeyi yapmaktadır: 

“Derginin yazarları arasında, daha sonra Cumhuriyet döneminde de etkinliklerini koruyan Tevfik Fikret, 
Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yalçın, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ali Ulvi Elöve, Raif Necdet 
var.”(10)  
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Bu şair ve yazarların bazıları yalnızca dergi yazılarıyla yetinmeyip çocuklar için yapıtlar vermişlerdir. 
Neydim, bu gelişmeyi de şu sözlerle belirtir:  

“Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Batı kültürü merkez olmasına karşın Çeviri Çocuk Edebiyatı merkez 
olmaktan bir süre çıkar. Bu dönemde yazarlar özgün eserler verme çabasına girerler. Ancak bu eserlerde 
etkin olan yine Batı kültürü, dolaylı olarak da çeviridir.”(11) 

Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yapıt üretmiş yazarlarla ilgili geriye dönük olarak yapacağımız bir 
araştırma bize, 1950’li yılların sonunda “Maarif Vekaleti Kütüphaneler Umum Müdürlüğü Çocuk ve Halk 
Kütüphaneleri Şefi Mediha Yurttabir” tarafından hazırlanıp yayımlanan Türkiye Çocuk Kitapları 
Katalogu’nda yetişkinler için yazan pek çok yazarın da var olduğu sonuçlarını ortaya koyar. Bu adların 
başında şunlar gelmektedir: Vasfi Mahir Kocatürk, Cemal Erten, Enver Behnan Şapolyo, Peyami Safa 
(Server Bedii takma adıyla), Kemal Tahir, Samim Kocagöz.  

1970’li yıllar, ülkemizde çocuk ve gençlik yazını alanında önemli adımların atıldığı yıllardır. 1971’de 
Ant Yayınlarının çocuk dizisinde Aziz Nesin’in “Uyusana Tosunum Ninni” ve Orhan Kemal’in “Küçükler 
ve Büyükler” adlı yapıtlarının yer aldığını görmekteyiz.. Her iki kitap da yazarların öykülerinden çocuklar 
için yapılmış bir seçki özelliği taşıyordu. 1970’de kurulan Milliyet Yayınları çocuk dizisini yöneten Tarık 
Dursun K. bir röportajında; ünlü yazarları çocuk kitapları yazma konusunda özendirmeye çalıştıklarından söz 
eder. Çocuklar için yazdığı “Bir Küçücük Aslancık Varmış” adlı kitabı da bu dizide yayınlanma olanağı 
bulur. Tarık Dursun K, bu dizide ülkemiz yazarlarının yapıtlarına da yer verir. 

Benzer bir çabayı da Cem Yayınları’nın çocuk dizisini yöneten Erdal Öz ile Gözlem Yayınlarını 
yöneten Abdullah Özkan gösterir. Her iki yayınevi oluşturdukları çocuk dizilerinde, nitelikli çevirilerin yanı 
sıra, ülkemiz yazın ustalarının çocuklar için yazdığı yapıtları yayımlarlar. Özellikle Erdal Öz, yazınımızın 
ustalarının çocuklar için de yazmaları konusunda yoğun uğraş sergiler. Erdal Öz, 4 Ekim 1975’te İstanbul 
Radyosu’nda düzenlenen bir açık oturumda bu çabasının nedenini açık bir şekilde ifade eder:  

“Yıllardır batıdan aktarılan çocuk edebiyatı örnekleri yanlış etkiler yapmıştır. Önce ülkemizin içinde 
bulunduğu tarihsel ve ekonomik koşulları iyi değerlendirmek gerekir. Çocuklara, kendi yazar ve 
çizerlerimizin yapıtlarıyla, uyandırıcı kitaplar vermeliyiz. Ancak ülkemizde bir çocuk edebiyatı geleneği 
olmadığı için, kendi yazar ve çizerlerimizin hazırladığı çocuk kitapları geleneği de yok. Çocuğa bazı şeyleri 
yanlış aktarmamalı, doğru aktarmalı.” (12) 

Bu çalışmalar ve çabalar sonucunda ülkemizin en değerli yazın ustaları, çocuklar için de yapıtlar 
üretmişlerdir. Kuşkusuz bu alanda olumlu örneklerin yanı sıra; gerçekçilik adına didaktik, çocuğa görelik 
ilkesi gözetilmeden yazılmış olumsuz  örneklerin de ortaya konduğu dikkatimizi çeker. Ancak ortaya çıkan 
yapıtları genel olarak değerlendirdiğimizde, yazın ustalarımızın kaleminden çıkmış çok iyi ürünlerin 
üretildiğini söyleyebiliriz. 1975’ten sonra çeşitli yayınevlerinin oluşturduğu çocuk dizilerinde Nazım 
Hikmet, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Hasan Hüseyin, Fakir Baykurt, Fazıl Hüsnü Dağlarca, 
Mehmet Başaran, Mehmet Seyda, Bekir Yıldız, Kerim Korcan, Adnan Özyalçıner, Muzaffer İzgü, Oktay 
Akbal, Cengiz Bektaş, Mustafa Balel, Refik Durbaş, Ataol Behramoğlu, Demirtaş Ceyhun, Erdal Öz, 
Güngör Dilmen, Abdülkadir Bulut, Ülkü Tamer, Vedat Dalokay, Mehmet Başaran, Nezihe Meriç, Fikret 
Otyam, Vasıf Öngören, Işıl Özgentürk, Ümit Kaftancıoğlu, İsmail Uyaroğlu, Yalvaç Ural ve daha birçok usta 
kalemin yapıtları yayımlanır. 

1980 döneminin ilk yıllarında, bütün alanlarda olduğu gibi bu alanda da bir duraklama ve gerileme olur. 
Ancak 1980’li yılların ikinci yarısından sonra yetişkinler için verdikleri yapıtların yanı sıra çocuklar için de 
yazan şair ve yazarların ürettiği yapıtlar yayımlanmaya başlanır. Kemal Özer, Sennur Sezer, Feyza 
Hepçilingirler, Osman Şahin, Ayla Kutlu, Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Necati Güngör, Sulhi Dölek, 
Melisa Gürpınar, Mehmet Güler, Ahmet Özer, Abdülkadir Budak, Burhan Günel, Zeyyat Selimoğlu, Aydın 
Hatipoğlu, Gülsüm Cengiz bu alanda ürün veren şair ve yazarlardan bazılarıdır.  

Ali Gültekin, “Dünden Bugüne Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı” başlıklı yazısında, bu gelişmeyi şu 
sözlerle belirtir:  
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“80’li yılların başlarında politik nedenlerle gelişimi kısmen sekteye uğratılmış olmasına karşın, daha 
sonra......... Aziz Nesin, Ülkü Tamer, Erdal Öz, Erol Toy, Demirtaş Ceyhun, Abbas Cılga, Rıfat Ilgaz, Fakir 
Baykurt, Necati Tosuner, Başaran, Güngör Dilmen, Kemal Bilbaşar, İbrahim Zeki Burdurlu, Ahmet Uysal 
vb. gibi orta ve yaşlı kuşak yazarların çocuk ve gençlere yönelik edebiyata büyük ilgi göstermeleri,....... Türk 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı’nın gelişmesine katkıda bulunan önemli olaylardır.”(13) 

Yazın ustalarının çocuk ve gençlik yapıtlarından bazı örnekler vermek gerekirse; bu konuda ele 
alacağımız yapıtlardan ilki, Tevfik Fikret’in Şermin’deki çocuk şiirleridir. Fikret'in küçük çocuklar için 
yazdığı şiirler; bugün bile çocuklar tarafından severek okunabilecek yalınlıkta; yaşam ve sevgi dolu 
yapıtlardır. Bu çalışmaları önemli kılan öğe ise, günlük yaşamda karşılaştıkları basit kavram, eşya, durum 
vb.den yola çıkarak, yani yaşamın bütünlük ve çeşitliliğinden yararlanılarak yazılmış olmalarıdır.  

Şermin'deki şiirler, bizce ülkemiz çocuk edebiyatının ilk, güzel ve yetkin örnekleri olma özelliğini 
taşımaktadır. Şairin; çocukların yaş ve algı düzeyine inebilmede ve küçük yaş çocuğunun sınırlı sayıdaki söz 
dağarcığıyla zenginlik yaratmada gösterdiği başarıdan özellikle söz etmek gerekir. Sevilen bir yetişkinin 
sevecen bir sesle, çocuğa anlattığı bir masal havasında sunulan şiirlerin üretiminde; çocuk dünyasındaki 
fantezi ve renklilikten ustaca yararlanıldığı dikkati çeker. Şiirlerin başarısında; şairin güçlü kaleminin yanı 
sıra, eğitimci kimliğinin önemli bir yeri vardır. Örneğin, kitabın ikinci şiiri olan “Şermin'in Elifbası” 
(Alfabesi) ve “Keman” şiirlerinde ve benzer başka şiirlerde olduğu gibi; küçük çocukların eğitiminde 
yararlanılan sözcük yinelenmesi tekniği, benzetmeler vb. öğeler başarıyla ve yerinde kullanılmıştır. Çocuğun 
yaş ve algı düzeyine uygun sözcüklerden oluşan uyaklı kısa dizeler; şiirde ritmi ve akıcılığı sağlamaktadır. 
Şiirlerin sunuluşunda; tekdüze bir anlatım yerine anlatımda çeşitlilik yakalanır: Benzetme, karşılıklı 
konuşma, anlatım, masal ya da sayışma tekniği vb. gibi.  

Şiirlerin biçimsel yönden olduğu kadar, içerik olarak da küçük yaş çocuğunun düzeyi ve ilgisi 
gözetilerek kaleme alındığı dikkati çeker. Fikret’in birçok şiirinde, çocukları duygu ve davranış yönünden 
eğitme kaygısı görülmektedir. Bunun yanı sıra bazı şiirlerinde, çocuklara bilgiler de verilir. Ancak, şiirsel 
anlatımdan ödün vermeden. Bütün şiirlerin ortak özelliği ise, yoğun bir sevgidir. Yaşama, insanlara, doğaya 
sevgiyle bağlı ozan; bu sevgiyi çocuklara da aktarmak ister ve bunu başarır. Bunda şairliğinin yanında 
eğitimci oluşunun da büyük bir payı olduğunu yinelemek gerekir. Ama asıl önemlisi sevgi dolu yüreği, 
aydınlık beynidir. Bu aydınlık beyin; “Umacı” şiirinde, çocuklara umacılardan korkmamaları, boş inançlara 
kapılmamaları öğüdünde bulunur. "Lakin artık yüreğini/ Oynatmıyor ne ecinni, / Ne cadı, ne dev, ne şeytan;/ 
Çünkü... çünkü hepsi yalan!" 

Fikret’in, insan ilişkileri, aile bireylerinin birbirleriyle sevgi ve saygıya dayalı ilişkileri, güçlü aile 
bağları şiirlerinde işlenen diğer önemli konulardır. Tevfik Fikret'in Şermin'deki şiirlerinde, dikkat çeken 
konulardan biri de emek kavramına verilen önemdir. Emek kavramı, adı anılmadan yüceltilir; her eşyanın 
insan tarafından emek harcanarak yapıldığı vurgulanır; çalışmanın, okuyup kendini geliştirmenin güzelliği 
anlatılır: “Hasbıhal” şiirindeki şu dizelerde söylediği gibi:  

"Okumalı, oynamalı, Hiç işsiz oturmamalı....... Alet işler el övünür / Derler, her söze kanmayın, işitin de 
inanmayın! / El tutarsa yürür sapan/ Eldir sapanı da yapan." (14) 

Nazım Hikmet’in “Dünyayı verelim çocuklara/hiç değilse bir günlüğüne/ allı pullu bir balon gibi 
verelim, oynasınlar” dizeleriyle başlayan şiirini bilmeyenimiz yoktur. Şiir, “dünyayı çocuklara verelim/bir 
günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı/çocuklar dünyayı alacak elimizden/ölümsüz ağaçlar dikecekler” 
dizeleriyle son bulur. Çocuklar; Nazım Hikmet’in şiirlerinde sıkça çıkar karşımıza, dünyanın her yerinden 
yoksul aç çocuklar, savaş kurbanı çocuklar, küçük yaşta çalışmaya başlayan çocuklar ve yukarıdaki şiirde 
belirtildiği gibi bir umut imgesidir çocuklar...  

1970’li yılların ortalarında, ülkemizde çocuk ve gençlik kitapları dizileri oluşturulduğunda, Nazım 
Hikmet’in yetişkinler için yazdığı şiirlerinden bazıları seçilerek çocuk ve gençlik kitapları oluşturulur. Asım 
Bezirci’nin derlediği “Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar” Cem Yayınları Çocuk Dizisinde, Yaşamaya Dair 
ise Gözlem Yayınları Çocuk Dizisinde yayınlanır. Bu kitaplardaki şiirlerin kiminde çocuklara seslenir ozan, 
kiminde çocukların durumunu sergiler, kiminde de çocukların ağzından insanlara seslenir; “Çalıyorum 
kapınızı / teyze amca bir imza ver / çocuklar öldürülmesin / şeker de yiyebilsinler.” Her iki kitabın da ortak 
özelliği, ozanın çocuklara karşı duyarlılığının ve barış isteğinin dışavurumudur. 
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Nazım Hikmet’in çocuklar için yazdığı “Sevdalı Bulut” adlı masalı da, onun bütün yapıtlarında görülen 
usta anlatımın izini taşır. İçerik ve biçim açısından kusursuz bir yapıttır. Biçim ve içerikte yenilikler 
içermektedir. Nazım Hikmet, geleneksel masal öğelerinden yararlanarak yazdığı Sevdalı Bulut’un girişinde 
şöyle yazar:  

“Bu kitapçıkta büyük Türk halkbilimcisi Boratav’ın ve öğrencilerinin, ağızdan dinleyip topladıkları bazı 
masalları kendime göre işledim. Neden diyeceksiniz. O masalları bu günün bazı sorunlarına karşılık vermeye 
yöneltmek için. Masal tekniğine öykünerek değil, ama masal tekniğinden yararlanarak kendim de bazı 
denemeler yaptım.”(15) 

Gerçekten de, daha masalın başındaki tekerlemelerden onun sıradışı bir masal olduğu anlaşılır. 
Geleneksel masallar da tekerlemeyle başlar; tekerlemeler masalın ortasında ve sonunda yer alır. Ancak 
Nazım Hikmet’in tekerleme sözleri yeni, yepyenidir. Öte yandan anlatılan öykünün niteliği, iyi-kötü, doğru-
yanlış kavramları bütünüyle yeni ve değişik bir bakış açısıyla verilir. Masalın kurgusu, kahramanlarının 
niteliği, düğüm ve çözüm noktaları da tamamen kendine özgü bir nitelik taşımaktadır. Geleneksel masalda, 
bir kişi bütün kahramanlıkları yapar ve sonunda başarıya ulaşır. “Sevdalı Bulut”ta ise, olaylar bir tek kişinin 
çevresinde dönmez; düğüm, bir tek kişinin kahramanlığıyla çözülmez. Ayşe kız ve Bulut, Kara Seyfi’nin 
kötülükleriyle mücadele etmek için güçlerini birleştirirler; onlara beyaz tavşan ve beyaz güvercin yardım 
eder. Yazar didaktik bir söyleme girmeden yazınsal metnin kurgusu aracılığıyla, başarıya ulaşabilmek için 
güçlerin birleştirilmesi ve birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anlatır. Bu masalda bireysel kahraman ve 
bireysel kurtuluş olmadığı gibi; şiddet, cins ya da ırk ayrımcılığı, düşmanlık, korkunç öğeler, gereksiz 
zorlamalar, yanlış önerme ve göndermeler de yoktur. Bu nedenle “Sevdalı Bulut” için masalların çağdaş 
yorumu konusunda önemli bir örnektir denebilir. 

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın çocuk kitaplarıyla, yıllar önce Cem Yayınları tarafından basıldığında 
karşılaştık. Yazıları Seven Ayı, Balina ile Mandalina ve çocuklar için yazdığı öteki şiir-öykü kitapları... 
Dağlarca’nın yayınlanmış birçok çocuk kitabı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Kuş Ayak, Yaramaz 
Sözcükler, İlkokul 1’deki, Şeker Yiyen Resimler, Göz Masalı, İlkokul 2’deki/ Kanatlarda, Güneşi Doğduran, 
Arkaüstü, Bitkiler Okulu, Dolar Biriktiren Çocuk, İlkokul 3’deki... 

Dağlarca’nın şiirlerinde çocuğun dünyasında; doğada, yaşamda, toplumda var olan her nesne, her olay  
konu edinilmiştir. Günlük yaşamda karşımıza çıkan sıradan nesnelerin, organların, durumların, olguların, her 
şeyin, ama her şeyin şiirini yazar Dağlarca. Şiirin tadını duyura duyura, dilimizin bütün olanaklarından 
yararlanıp sıradan olandan yola çıkarak sıradışına ulaşır. Bunu yaparken çocukların sözcük dağarcığını 
zenginleştiren, düş gücünü harekete geçiren, onları öğretirken eğlendiren, düşündüren şiirler yazar. Örneğin 
“Yeryüzü Çocukları”nda başparmak, serçe parmağı vb., “İlkokul l’deki,” “İlkokul 2’deki”, “İlkokul 3’deki” 
adını verdiği kitaplarında okul, sıra, öğretmen, kalem, harfler, sözcükler, sayılar, dilimiz vb.; “Bitkiler 
Okulu”nda sebzeler, meyveler; “Dolar Biriktiren Çocuk”ta toplumumuzda son yıllarda yaşanılan ekonomik 
toplumsal olayların çocuğun dünyasına yansıması, ozanın bunları çocuğa aktarması ve mesajı vardır.  

Dağlarca’nın çocuk şiirleri salt izlenimci değildir. Nesneleri tanıtmak, anlatmanın yanısıra, çocuklara 
yoğun olarak neden, niçin, nasıl sorularını sorduran bir biçemi benimser ünlü ozan Dağlarca. Bunu da sınır 
tanımayan; yaşamı öğrenmek, tanımak isteyen çocukların diliyle, çocuk sorularıyla yapar. Çocukla birlikte o 
da soru sorar bazen ve küçük küçük soruların yanıtlarını vererek ilerler öykü. Araştıran, tartışan, yanıtları 
bazen çocuğa bulduran bazen de kendisi söyleyen bir anlatımla yapar bunu. Öykünün sonunda verilecek 
mesaj, çıkarılacak sonuç ya da serüvenin sonu bir sonuç şiiriyle açıklar. Şiirleri okurken yoğun bir yaşam ve 
insan, özelde çocuk sevgisini duyumsamamak olanaksız. Sanki dizine torununu oturtmuş, ona yaşamı 
öğretmeye çalışan, ona bu düşünceyle masallar anlatan bir büyükbaba vardır karşımızda. Bu büyükbaba 
bazen de yaşlı bir bilge kişiye dönüşür. Dağlarca, çocuklara bilgi verme, dünyayı, yaşamı öğretme, 
düşünceler iletme kaygısına karşın, şiiri ve öyküyü kuru bir anlatıma düşürmeden yazar kitaplarını. 
Çocukların düş dünyasını zenginleştirici bir anlatımı seçer; düşlerden, fantezilerden yararlanır; gerçeklere 
uzanan  yolun düşlerden kaynaklandığının mesajını da vererek. Çünkü düşler olmadan, umut ve inanç 
olmadan güzel olana ulaşmak olanaksız. Ozan, doğada, toplum ve insan yaşamında güzel olanı adına güzel 
demeden ustaca çocuğa anlatır. Güzel olana ulaşmak, var olan durumu değiştirmek için önce istemek, amaç 
edinmek gerektiğini anlatır. Amaca ulaşmak içinse emek, çaba, özveri gerektiğini, bazen acıların da 
çekilebileceğini gösterir. (16)  
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Orhan Kemal'in yapıtlarında toplumun her kesiminden insanı görmek olanaklı. Ancak daha  çok 
emekçilerin yaşamını yansıtmıştır yazar yapıtlarında. Orhan Kemal, emekçilerin yaşamını, onlardan biri 
olarak yakından gözlemlemiş ve yapıtlarında yansıtmıştır. Emekçilerin yaşadığı mahalleler, evler, sokaklar, 
hatta sokak köpekleri, emekçi ailelerinin yaşadığı güçlükler; iş bulma uğruna yapılan göçler; yaşıtlarının 
sahip olduğu oyuncak, defter kitap giysi vb. araç gerece ya da olanaklara sahip olamayan emekçi çocukları 
yer alıra usta yazarın yapıtlarında. Yine ana baba yokluğu ya da ekonomik koşullar nedeniyle okul 
sıralarından ayrılıp iş yerlerinde ya da sokakta çalışmak zorunda kalan kendileri emekçi çocuklar, Kemal’in 
çocuk kahramanlarıdır. 1970’li yıllarda, Ant ve Cem Yayınları tarafından, Orhan Kemal’in özellikle 
çocukları anlatan kimi öykülerinden çocuklar için “Küçükler ve Büyükler”, “İnci’nin Maceraları”, “Arslan 
Tomson” adlı kitaplar oluşturularak yayımlanır. 

Orhan Kemal, “Küçükler ve Büyükler” adlı öyküsünde, çocuk dünyasındaki  arkadaşlık, sevgi ve 
kardeşlik değerlerinin yetişkinlerin eliyle nasıl değiştirilmeye, davranışlarının  egemen olan değer yargılarına 
göre yönlendirilmeye çalışıldığını anlatır. “Küçükler ve Büyükler” öyküsünde, aşı boyalı konağın kapısının 
önünde durup dilenen kör bir kadının çocuğuyla, konağın sahibinin çocuğu arasında geçenler anlatılır bu 
öyküde. Biri üstü başı kirli, paçavralar içinde; öteki üstü başı tertemiz, yepyeni giysiler içindeki bu iki 
çocuğun ikisi de altı yaşlarındadır. Yaşıttırlar. Onlar, toplumsal koşulların aralarına ördüğü görünmez 
duvarların ayrımında değillerdir. Dilenci çocuğu eline geçirdiği kiremit kırığı, gazoz kapağı, sigara paketi 
gibi nesnelerle oynamaktadır. Konak çocuğu ise, kırmızı üç tekerlekli bisikletiyle çıkar sokağa. Konak 
sahibinin çocuğuna, dilenci çocuğunun elindekiler ilginç gelir, onlarla oynamak ister. Dilenci çocuğu ise 
bisiklete binmek ister. Biner de... Ne var ki tam bu sırada büyükler girer öyküye. Büyüklerin birlikte 
oynamak isteyen çocuklara engel olması, kendi önyargılarını ve değer yargılarını çocuklara da aktarmaya 
çalışması, çocukluğun temiz dünyasının adım adım kirletilişi, aralarındaki toplumsal ayrılığın ve sınıf 
farkının acı bir biçimde öğretilmesi, zengin olsa bile çocuk yüreğinin buna karşı çıkışı büyük bir gözlem 
gücüyle ve ustalıkla anlatılır.  

Orhan Kemal’in yapıtlarında, çalışan çocukların yaşamlarının yanı sıra özlem ve isteklerine de tanıklık 
edilir. Tümünün ortak özelliği zeki olmaları ve güçlü bir biçimde okumak isteği. Düşleri vardır öteki 
çocuklar gibi. “Arslan Tomson”, kendini çizgi roman kahramanı Tommiks'in sağ kolu olarak görür. 
Kahramanlıklar yaparak çevresinden saygı gördüğünü düşler. Çalışan çocukların sokakta karşılaştığı 
olumsuz olaylar da yansıtılır; mizah, neşe, oyun ve umut öğeleri de vardır öykülerde. Eşitlik, adalet, hak, 
kardeşlik, dayanışma, onur ve umut gibi evrensel değerler de verilir öykülerin kurgusu içinde. Sözgelimi, işçi 
ana babaların çocuklarına onurlu bir yaşamı öğütlemesi gibi... Çünkü Orhan Kemal, çocuklar ekonomik 
yoksunluk nedeniyle sokaklara savrulmasın, okul sıralarından iş yerlerine gitmesin diye yazmıştı bu 
öyküleri. Onların yaşadıklarına tanıklık ederken, insanların insanca yaşadığı, kimsenin kimseyi sömürmediği 
bir dünyaya özlemini ve inancını hiç saklamaz.  

Çocuklar her zaman Rıfat Ilgaz’ın duyarlık kaynaklarından biri olmuştur. Bunda yazarın; işini, insanları, 
çocukları seven bir öğretmen oluşunun büyük bir etkisi vardır. Bu etki sanatçının şiirlerinde ve öteki 
yapıtlarında da kendini gösterir. Rıfat Ilgaz bunu şu dizelerle dile getirir: “SINIF’ın ozanıyım mimli/ 
HABABAM SINIFI’nın yazarıyım ünlü,/ Kim ne derse desin,/ Çocuklar için yazdım hep.” Rıfat Ilgaz’ın 
çocuklarla doğrudan ilişkisi öğretmenlikle başlar. Duyarlığını çocukların yaşam koşullarına, çocukça 
düşlerine, isteklerine yöneltir. Onları önemser, küçücük mutluluklarını yakalar dizelerinde... İçinde büyük bir 
insan ve çocuk sevgisi vardır. Bu sevgi, toplumcu gerçekçi sanat anlayışıyla birleşince, ortaya Rıfat Ilgaz’ın 
yapıtlarının ortak özelliği çıkar.  

Rıfat Ilgaz’ın çocuk romanlarında da, öteki yapıtlarında olduğu gibi öz yaşamından, yakın çevresinden 
izlenimler, yaşanmışlıklar vardır. Yazar, doğum yeri olan Cide’ye, oradaki dostlarına, hemşehrilerine büyük 
bir değer verir. Bu değeri, hemen her romanında buranın adını anarak, roman kişilerini buradaki tanıdıkları 
arasından seçerek açıklıkla belirtir. Çocuklar için yazdığı “Kumdan Betona” romanındaki mühendis Necat’ın 
yıllar sonra gidip Cide’ye yerleşmesi ve oradaki insanlar için çalışması tipik bir örnektir. Necat tipi son 
derece olumlu bir kişiliktir. Okuma hevesiyle yanıp tutuşan, bulunduğu koşulları zorlayan sabırlı, çalışkan ve 
azimli bir köy çocuğudur. Belirlediği amaca ulaşabilmek için hiçbir özveriden kaçınmaz (gündüz badanacılık 
yapar, gece okula gider). Amacına ulaşıp iyi bir mühendis olunca da, geride bıraktığı insanlara sırt çevirmez. 
Oradaki çocuklar, kendi çektiği sıkıntıları çekmesin diye, iş yerini Cide’ye taşıyıp köy çocukları için 
pansiyonlar, okullar yapmayı görev bilir.  
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Yazar, olumlama yöntemini kullanarak çocuklara olumlu örneği göstermekte, onları olmalarını istediği 
biçimde yönlendirmeye çalışmaktadır. Ancak bunu yaparken bir zorlamaya da gitmez. Yalnızca olumlu 
örneği ve olayı göstermekle yetinir, kararı çocuklara bırakır. Bu anlayışı, Bacaksız’ın Başından Geçenler 
dizisindeki romanlarında da kendini gösterir. Bu dizinin kahramanı Bacaksız Bahri de mühendis Necat gibi 
Cidelidir. Ne var ki, yaşam koşulları onların Cide’den İstanbul’un bir kenar mahallesine göç etmelerine 
neden olur. Bu mahallenin bir parçası olan “Fesleğen Sokağı”nın çocuklarıysa, yaşamın kendilerine sunduğu 
yoksunlukları da sevinçleri de aynı olgunlukla karşılamaktadırlar. “Fesleğen Sokağı”nın çocukları, köyden 
yeni gelen Bahri’yi kısa sürede kabullenip ona Bacaksız lakabını takıverirler; kısa, çelimsiz, çarpık 
bacaklarına bakarak.. Rıfat Ilgaz okulda, çevrede, toplum içinde yaşanılan gerçekleri sergilerken, pek çok 
şeyden yoksun olan Bacaksız ve arkadaşlarının birbirlerine olan sevgi ve dayanışmalarını da göstererek umut 
ve güç verir çocuklara.  

Rıfat Ilgaz, çocuk romanlarında da, öteki yapıtlarında olduğu gibi son derece yalın bir dil kullanır. 
Sıcak, insanı sarıveren akıcı bir anlatımı vardır. Özellikle “Bacaksız’ın Başından Geçenler” dizisinde; 
çocuklar arasındaki diyaloglar, kullanılan sözcükler, yakıştırmalar, takılan lakaplar son derece yerli yerine 
oturur. Zorlama yoktur. Bunda yazarın çocukları yakından gözlemleyip tanıması da etken olur. Rıfat Ilgaz 
Ocak 1982’de Sanat Olayı’nda yayımlanan bir söyleşisinde bunu şöyle açıklar: “Çok küçük yaşta 
öğretmenliğe başlamam, ilkokulun ilk sınıflarında çocuklarla arkadaşlık kurmamı da sağlamıştır. Yani 
çocuklarla ilişkim genç yaşımda başlamıştır. Böylece çocukların yaşamına karıştım. Onların beğenilerini, 
özentilerini, serüvenci yanlarını yakından izledim.” Gerek bu izlerimler, gerek yazarın sanat anlayışı ve 
gerekse çocuklara duyduğu sevgi, ortaya birbirinden güzel on iki çocuk romanı çıkarır. Özellikle Bacaksız’ın 
Başından Geçenler dizisinde ulaştığı anlatım ve diyalog güzelliği, sürekli yenilenme ve arayış içinde 
olduğunu gösterir. (17) 

Mehmet Başaran’ın yaşamına bir göz attığımızda, yaşamıyla yapıtları arasında bir koşutluk olduğunu 
görürüz. Kırsal kesimden gelen bir insandır. Bütün öteki yapıtlarında olduğu gibi, çocuklara yönelik 
ürünlerinde de buram buram doğa sevgisi, güzellemesi tüter. “Anamın söylediği Rumeli türküleri, babamın 
çok iyi bir anlatıcı oluşu bende şiir yazma, anlatma isteği uyandırdı” sözüyle yaratıcılığının bir öteki 
kaynağını da kendisi dile getirir. 

Çocuklar için ürettikleri arasında masallar ağırlıktadır. Anlatım ve içerikte geleneksel halk 
kültürümüzden; söyleyiş, sözcük ve yaşam biçiminden yararlanması yapıtlarında dikkati çeken bir konudur. 
Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlı olması, doğuştan ve doğadan aldıklarının yanı sıra kültür ve 
bilgiyi de dağarcığına katmasında önemli bir etken. Aldığı iyi eğitim ve ülkemizin sanat kültür alanındaki 
güçlü imzalarıyla tanışıp birlikte çalışma olanağı; onun üretimlerinde ulaştığı çizginin nedenlerine ilişkin 
ipuçları verir bize. Vedat Günyol, Fikret Madaralı öğretmeni olmuş. Sabahattin Eyüboğlu’nun öncülüğünde 
dergi çıkarmışlar. Halk Eğitimi bölümünde Eflatun Cem Güney’e yardımcılık etmiştir.  

Mehmet Başaran’ın çocuk kitaplarında da, tıpkı öteki yazın dallarında ürettikleri gibi usta bir kalem 
olarak sağlam bir dünya görüşü ile çıkar karşımıza. Özellikle masallarında anlatım geleneksel olmakla 
birlikte; masal kişilerinin seçiminden konuların işlenişine kadar çağdaş bir  anlayış kendini gösterir.Ele aldığı 
konuya göre masal, şiir, öykü, masal öykü, masal şiir biçimlerini kullanır. Yapıtlarından bazılarını söylemek 
gerekirse, şunların adını vermek yerinde olur: “Kuş Dili”, “Akça Kız”, “Evvel Evvelken”, “Aç Kapıyı 
Bezirganbaşı”, “Yağmur Gelini”, “Armutlu Tarla”, “Boyalı Irmak”, “Söğütler Ses Verince”, “Çiçeklerin 
Dili”, “Güneşin Türküsü.” 

Mehmet Başaran’ın masallarında da iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız vb. kavramlar farklı bir biçimde 
ele alınmaktadır. Yazar yapıtlarında dostluk, yardımlaşma, dayanışma kavramlarına da yer verir. “Söğütler 
Ses Verince” adlı masal şiirinde, toplumsal bir olgu olan Almanya gerçeğini konu edinir. Bu yapıtında 
anlatılan Almanya’ya giden insanlarımız, onların geride bıraktıkları eşleri, çocukları, yaşlılarının duygu ve 
yaşadıklarıdır. Başaran’ın bütün yapıtlarında, dilimize gösterdiği büyük özen görülür. Ödün vermez bir 
öztürkçecidir. Doğadan, yaşamdan, gelenekselden aldıklarını ustaca yoğurup; özgün, akıcı bir dil yaratır. 
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Ustalığının bilincinde keyifle oynar dille, zevkle kullanır onu. Bunu yaparken usta bir ozan olmanın tadını da 
tadar ve okuyana da tattırır. (18) 

Ünlü ozan Kemal Özer’in çocuklar için yazdığı kitaplardan ilki olan “Trenler Ne Güzeldir”; bir tren 
sürücüsünün çocuğu olmanın sevinciyle, ondan hep ayrı kalmanın, onu buruk bir umutla beklemenin 
sevincini iç içe yaşayan sessiz, duyarlı bir çocukluğun öyküsüdür. Bu öyküsünde; babayla ender de olsa 
papylaşılan mutlu saatler, sigara içen çekirge, fındık köpek, bahçedeki kayısı ağacı, onun meyvelerini 
arkadaşlarıyla paylaşmanın sevinci ve daha birçok çocukluk anısı vardır. O çocuğun trenlere ilişkin düşleri 
yer alır: “...duraklarda önümüzden hızla akıp giden o pırıl pırıl lokomotifte olmak kim bilir ne güzel, ne 
heyecan verici bir şeydi! Üstelik babamla birlikte, onun sürdüğü bir lokomotifte!” Kemal Özer, duyarlı bir 
çocukluk gözleminin biriktirdiği anılarını akıcı ve şiirsel bir dille öyküleştirerek yazar “Trenler Ne Güzeldir” 
adlı kitabını.(19) Daha sonra o kitabı başka kitaplar da izler. Yıllardır yetişkinler için şiir ve şiir üzerine 
yazılar yazan ozanın çocuk ve gençlik kitapları da estetik düzeyi yüksek yapıtlardır; hem içerik hem de 
biçimsel olarak. Çünkü, Kemal Özer, çocuklar ve gençler için yazarken okurlarının çocuk olduğunun 
ayrımında; anlattığı öykü, öykünün kurgusu çocuğa görelik ilkesine uygun olarak seçilmiştir. Bununla 
birlikte ozan, okurunu çocuk olduğu için hiç de hafife almaz. Çocuklar ve gençler için yazdığı yapıtlarında 
da dil ve anlatım güzelliği ve estetik düzey belirgin olarak kendini ortaya koyar. 

 Kemal Özer bir süredir, yazdığı çocuk kitaplarını Torunuma Öyküler sunumuyla  yayımlamaktadır. 
Betim adlı torununa adanmış kitapların sayısı 10’u geçti. Bunların arasında, öyküleştirdiği çocukluk anıları, 
gezi ve hayvan öyküleri önemli bir yer tutar. Nasrettin Hoca, Ezop Masalları da şiirli bir dille anlattığı öteki 
kitaplarıdır. Kemal Özer, “Güneş Arkasına Baktı”  adlı yapıtında da, çocukluk günlerine geri döner ve o 
dünyada olağanüstü bir yer tutan anneannesinin öyküsünü anlatır. Balkan ülkelerinden birinde doğup 
büyüyen anneanne; savaşlar ve zorunlu göç sırasında gösterdiği dirençle bütün aileyi ayakta tutmayı başaran 
bir kişilik olarak kendini gösterir. Anneanne aynı gücü, geldikleri İstanbul’da ailenin verdiği yaşam kavgası 
sırasında da gösterir. Anneannenin direnci ve yaşama tutunma çabası, onun sık sık kullandığı şu sözde de 
kendini gösterir: “Güneş arkasına baktı, yarın hava güzel olacak.” Kitaba adını veren bu cümle, onun 
iyimserliğinin ve yaşama tutunma gücünün bir göstergesidir. Anneannenin çok önemli bir başka özelliğiyse, 
çok iyi bir anlatıcı olmasıdır. Kemal Özer, çocukluk dünyasında anlattığı masallarla, öykülerle ve kişilik 
özelliğiyle önemli bir yer tutan anneannesini anlatırken; o dönem İstanbul’undan da kesitler sunar bize. Tek 
atın çektiği at arabaları, bahçeli küçük ahşap evler. Öyküde, zamanla bu evleri yıkıp yerine beton apartman 
yapmak isteyen para canlısı yap-satçılar da yer alır. Sokakta yaşayanları önce parayla, daha sonra 
korkutmalarla yıldırarak evlerini ellerinden almak isteyen kişilerdir bunlar. Bunlara karşı  direnen ve sonuna 
dek ayak direyen kişi yine anneannedir. Bir insanın kimliğinde yaşama sevincini diri tutmanın, yazın değeri 
yüksek biçimde  anlatıldığı bu kitap da şiirsel bir dille yazılmıştır.(20) 

Sonuç 

Çocuk ve gençlik kitapları, çocuk ve gençlik edebiyatının düzeyli ürünlerinden oluşturulmalıdır. Salt 
çocuk ve gençlik yazını alanında yazmayı seçmiş yazarların yanı sıra; şiir, öykü, roman ya da tiyatro gibi 
yazının çeşitli alanlarında kendini kanıtlamış usta kalemlerin; çocuklar için daha çok yazması, üretmesi bu 
alandaki olumlu örnekleri çoğaltacaktır. Ancak, konuda ve anlatımda çocuğa görelik ilkesinin gözetilmesi, 
çocuğun dünyasına girilebilmesi koşuluyla. 

Çocuk ve gençlik yazını alanındaki birikimimizde, edebiyat ustalarının bu alanda ürettikleri yapıtlar 
büyük bir yer tutmakta ve önemli bir zenginlik sunmaktadır. Bu zenginliğe bir kez daha dikkat çekmek; 
ustalara ve emeğe saygımı dile getirmek istedim. 
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MASALLAR ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN GEREKLİDİR? 

 
 

Yücel FEYZİOĞLU 
    Yazar 

 

Çocuklarımız Hangi Edebiyatla Besleniyorlar? 

Yedi yaşından beri kulaklarımda çınlayan bir ses var: “Elden düşürmeyecekleri nağıllar (masallar) 
yazalım balalarımıza!.. Kitaplarla kanatlansın çocuklar!..” Azerbaycan’ın ünlü şairi Samet Vurgun’un  
sesidir bu. Televizyon yoktu o zamanlar. Radyoların sesi cızırtılıydı. Azerice yayın yapan radyoları dinlerdik 
Kars’ta. Ünlü şairin sesi yayılırdı odalarımıza.  

Sakarya ilimizde 1. Çocuk Edebiyatı Günleri başlayınca o günleri anımsadım. 15 çocuk edebiyatçısı 
davet edilmişti Sakarya’ya. Bir hafta boyunca binlerce öğrenciye, öğretmene ulaşma fırsatımız oldu. Bu 
ilimiz bir ilki başlatmıştı. Çocuk edebiyatı sorunlarını da tartışıyorduk.  

“Çocuklarımız yüzde kaç oranla yerli edebiyatla büyüyorlar?” diye sordum. 

Mustafa Ruhi Şirin: “% 17 oranında,” dedi. “Geri kalan % 83 ise yabancı edebiyat okuyor.”  

Samet Vurgun’un vasiyetini 50 yıl sonra bile yerine getirememiştik. Okullardaki etkinliklerde sordum 
çocuklara: “Bizim masalların adlarını sayar mısınız?” “Pinokyo, Kırmızı Başlıklı Kız, Bremen Mızıkacıları, 
Pamuk Prenses,” ve benzerlerini sayıyorlar. Bizden de yalnızca “Keloğlan’ı biliyorlar. “Şirince Şeşeni 
biliyor musunuz?” diye soruyorum, bilen yok. “Yartı Kulak, Gülnarcan, Cırttan, Cadı ile Çilbik, Er Tapıldı, 
Pıspısa Hanım ile Sıçan Soluk Bey, Şengülüm ile Mengülüm, Ayıkulak?” Hayır bilen yok.  

Eğer çocuklarımızı yabancı edebiyatla beslersek, bu yurdu, bu yurdun insanlarını sevdirebilir miyiz? 
Çocuklar dış ülkelere özenmez mi? Bu çocuklar anadilimize aşık olabilirler mi?  

Ve merak ettim, Avrupa’da bu oran ne kadardır? 

“Almanya Yayıncılar Birliğini” aradım. “Bu oran sizde ne kadardır?” Her yıl düzenli istatistik 
yaptıklarını söylediler: 2001 yılında yabancı çocuk edebiyatı yayını % 28, 2002 ve 2003’de %24. Yerli 
çocuk edebiyatı ise %76. Hollanda’ya sordum; buna yakın bir oran var. Fransa öyle.  

Bizde ise bu ülkelerin hepsine ters orantılı olarak yabancı çocuk edebiyatı yayını % 83, yerli edebiyat 
ise sadece %17.  

Bunları saptadıktan sonra bu durumun yararını / zararını biraz daha irdelemek gerektiğini gördüm.   

Çocuk Edebiyatının İşlevleri Nelerdir? 

Kuramlar teoriler anlatacak değilim. Bazı masallardan örnekler vereceğim. Günümüzden 3750 yıl önce 
ilk masal Hammurabi yasalarıyla Mezopotamya’da yazıya geçmiş. Adı: Adapa’dır.  

Adapa, ölümsüzlüğe ulaşmak için yola çıkar. Yolda rüzgâr kayığını alabora eder. O da tutar rüzgârın 
kanadını kırar. Gök Tanrısı öfkeye kapılıp Adapa'yı mahkeme önüne çıkarır. Adapa'nın koruyucusu Yer 

 831



Tanrısı ise ceza olarak verilecek “Ölüm ekmeği ile Ölüm suyunu” almamasını öğütler. Ancak Gök Tanrısı 
Adapa’nın mert ve açık yürekliliği karşısında ona “Sonsuz hayat ekmeği ile suyu” uzatır. Adapa Yer 
Tanrısına söz verdiği için bunları reddeder ve ölümsüzlüğe ulaşma fırsatını kaçırır... Böylece insanoğlu 
ölümlü olur...  

Ölümlü olma pahasına sözünden dönmemek, sözünün eri olmak!..  

3300 yıl önce ise Firavun Ehneton’nun çocuklarına “İki Kardeş” masalını ders olarak okuttuğu 
düşünülüyor. Çünkü bu masal o zamandan yazılı olarak kalmış. Çocuğa bağımsız olmayı öğretiyor. Dünyada 
770’ten fazla varyantı var bugün. 

Bizim masallara gelince yukarıda bazılarının isimlerini andığım bu olağanüstü güzel masallar 
yüzyıllarca çocuklarımızı (ve yetişkinleri) eğitmiş, Arap, Fars daha sonra da batı kültürü ülkemizde önem 
kazanınca bunlar bazı bölgelerde anlatılmakla birlikte, toplumumuz içinde yaygınlık kazanamamış. Hatta 
Yartı Kulak batıya geçip “Parmak Çocuk”u yaratarak, Şengülüm ile Mengülüm, “Yedi Oğlak ile Kurt” 
masalına dönüşerek bize batı masalı olarak geri gelmişler... Çocukların yine gözdesi olmuşlar.  

“Binbir Gece Masalları” ise bin yıldan beri çocuklarımızı çok yönlü beslemiş, üç yüz yıldan beri de 
dünya çocuklarını etkiliyor. Hintlerin, Farsların, Türklerin, Arapların ortak ürünüdür. Konusu çok ilginçtir: 
Karısı tarafından ihanete uğradığını duyan Şah Şehriyar büyük bir bunalıma girer. Her gün evlenir, ihanete 
uğramamak için ertesi gün karısını öldürür. Son evlendiği kadın, vezirin kızı Şehrazat’tır: “Sana bir hikaye 
anlatayım” der, anlatır, “arkası yarın” deyip meraklı bir yerinde masalı bitirir. Şehriyar çok merak eder. O 
gün öldürmez kadını. Ertesi gün yine devam eder. İçinde Alaattin’in Lambası, Simbat, Ali Baba ile Kırk 
Haramiler gibi 168 masal var. Ve bu masallar zinciri 1001 gece sürer... Sonunda Şehriyar masalla tedavi 
görür, bunalımı atlatır, sağlığına kavuşur. Artık kadınları öldürmez... Kadının başarısıdır bu.  

Yüz elli yıldan beri de Grimm Kardeşler ile Anderson Masalları dünya çocuklarının yaşamına girer... 

Ergenlik çağına kadar çocukların hepsi masalları severek dinler ve okurlar. O nedenle “Çocuklara 
edebiyat” denince masallar, tekerlemeler, hep ilk sırayı oluşturuyor. Nedir bu masalların gizi? Çocukları ona 
bağlayan güç nereden geliyor?  

Sebebi çok basit: Her halk çocuğuna masal anlatırken hayal kurmuş, masala fantastik öğeler katmış, 
sonunu mutlu bitirmiş. Çocuğunu eğlendirmiş. Onun hayal dünyasına uygundur. Çocukların isteği de budur. 
Bunu fark eden her masalcı, masala yeni bir işlev yüklemiş.  

Öylesine işlev yüklemiş ki, masallar, tıpkı bir organizmaya dönüşmüş. Örneğin, bir kafa düşünelim. 
Saç, kaş, göz, kirpik, kulak, burun, deri... Ve hepsinin ayrı ayrı işlevi var. Masallar da tıpkı buna benzemiş. 
Birçok işlevi var. Ama biz burada bir bölümünü irdeleyeceğiz. Örneğin:  

Masalların Kültürel Kimlik Oluşturma İşlevi Var... 

Öyküler ile masallar yazıldıkları toprakları, o yurdu, o yurdun insanlarını anlatır. O ülkenin tarihinden, 
geleneğinden, dil ve duygu derinliğinden damıtılırlar. O nedenle ulusal bir özü vardır. Kültürel bir kimlik 
oluştururlar. Şu kısa tekerlemeye kulak verin: 

“Sana kimden haber vereyim? Kartala binip dünya gezenden, okuyandan, yazandan, az danışandan, 
kara gülmezden, kürek ile çorba içenden, tatlı dilliden, gevezeden, usta kişiden, tembelden, gemiyi atla 
çekenden, aksakaldan, Alp Er Tonga’dan, Dede Korkuttan, dürüstlükten, ne bileyim neden neden... Rahmet 
yazana, lânet bozana... Söz kalsın, yazı çoğalsın, şimdi gelelim masala..” 

Bu küçücük tekerlemede çocuk kendi halkının özelliklerine bir kapı aralıyor... Hayal dünyasına denk 
düşen şaşırtmacalarla eğleniyor... Binlerce yıllık kültür birikimiyle tanışmış oluyor. Bunlar çoğaldıkça bir 
kimlik oluşuyor. Kültürel kimlik. Halkına, ülkesine bağlanıyor çocuk...  

Yabancı çocuk edebiyatı ise başka kültürleri tanıması bakımından bir katkıdır. Çocuğa bir renk ve 
zenginlik sunar. Ancak denge, yabancı çocuk edebiyatı lehine bozulursa, çocuk kendi kültürel kimliğinden, 
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kendi insanlarından uzaklaşabilir... Başka yere özlem duyar, başka karakterlerle özdeşleşir... Keloğlan, 
Çilbik, Yartı Kulak ile Şirince Şeşen değil, Supermann, Prens, Prenses, Harry Potter olur.  

Onların yanında güçlü bir renk, büyük bir kültür olarak boy gösteremez... Özlem duyduğu o ülkeler ise 
onu bu tavrından ötürü kopya sayar, yabancı sayar... Bir aşağılık duygusuna girer çocuğumuz... Bir 
kimliksizlik, bir kişilik parçalanması ortaya çıkabilir...  

Benim bu görüşüme karşı çıkan, “çocuklar evrensel kültürle büyümelidir” diyenler var. Bunlar 
evrensele giden yolun yerelden geçtiğini unutuyorlar. Ne güzel bir atasözümüz var: “Her horoz kendi 
küllüğünde öter.” Kendi küllüğünüz yoksa sesinizi başka horozların sesine katamazsınız.  

Çocuk Edebiyatının Ulusal Karakter Oluşturma İşlevi Nedir? 

Otuz yıldan beri yurtdışında çok çarpıcı örnekler yaşıyorum. Davet edildiğim okullarda Türk çocukları 
varsa, kapıda karşılıyorlar beni. Yerli arkadaşlarına Keloğlan’ın bin yıldan beri Türk çocuklarının masal 
kahramanı olduğunu anlattığımda, çocuklarımızın çökmüş omuzları dikeliyor, gözlerinin içi parlıyor. Üstelik 
o topraklarda doğdukları halde... O dili konuştukları halde. Keloğlan ile kimliklerini, kişiliklerini 
buluyorlar...  

Çünkü Keloğlan kendilerinden biridir. Ve birçok halkın masal kahramanına benzemiyor... Kel, çirkin, 
kulakları iri, aptal görünüşlü, kurnaz... Elbette bu yanıyla çocuk özdeşleşmiyor... Ama akıllı, davranışlarıyla 
sevimli... Değirmenin boğazına atın, diri çıkar... İşte bu yanlarıyla özdeşleşiyor çocuk. Gerçek hayatta da 
böyle değil mi? En yakın bulduğunuz kişide bile içinize sinmeyen bir özellik var. Yani Keloğlan gerçek 
hayata daha uygun bir tip. Ulusal bir karakter. Bu özellikleriyle Dünya kültürü içinde bir renk olarak 
beliriyor.  

23 Nisan’da Keloğlan masal yarışmasında jüri üyesiydim. Ünlü bir yazarımız söz arasında: “Ah 
Keloğlan mı? Hileci, kurnaz, kolay köşe dönen... sevmiyorum,” demişti. O gün 21 çocuğumuz Keloğlan 
masalı anlattı. Çoğunluğu yazarımızın dediği nitelikte masallardı. Emek vermeden küp dolusu altınlara 
kolayca konan bir Keloğlan!.. Peki Keloğlan’ın bu özelliği ile özdeşleşen, onu örnek alıp kolay yoldan köşe 
dönen, emek vermeden kazanan insan yok mu ülkemizde?..  

Yani sevgili okurlar, her iki yanıyla da bir ulusal karakter olarak karşımıza çıkıyor Keloğlan.  

Böyledir diye onu çocukların yaşamından çıkarabiliyor muyuz? Hâlâ çocuk edebiyatımızın içinde en 
çok okunan yine Keloğlan değil mi? 

Öyleyse yapılacak şeyler var: Onun tipik özelliklerini koruyarak yeniden yazmak, yeniden yaratmak... 
Kolay köşe dönmeyen, hile yapmayan Keloğlan...  

Leyla ile Mecnun da Fuzuli’den önce anlatılıyordu. Ama Fuzuli’nin kalemiyle unutulmaz bir aşk 
öyküsü olarak çağdan çağa ulaşmadı mı?.. Alman masallarını da Grimm Kardeşler derleyip yeniden yazarak 
dünyaya mal etmediler mi?  

Dili Geliştiren Bir Araç Olarak Masalların İşlevleri Var 

Bakın Prof. Pertev N. Boratav ne diyor: “...masal, tekerleme, bilmece çocuğun anadilini öğrenmesine, 
dilin inceliğini, zenginliğini, derinliğini kavramasına yardım eder...”  

Şu masaldaki anlatımı dinleyin: “Ana ana can ana, bu canım sana kurban ana, babamı çok özledim, 
bırak gideyim, onu bulayım, bulup öpeyim, alıp geleyim...” Bu, Türkçedeki bir anlatım tadıdır, dilin 
kendisine özgü bir melodisidir... Yüzlerce yılda gelişen, yerleşen bir olaydır... 

Ünlü Alman dilcisi Prof. Von Humboldt şöyle diyor: “Her dilin kendi mantığı, kendi anlatım biçimi, 
kurgusu, kendi ruh hali vardır ve insanın tüm benliğini o denli sarar ki; bir toplumu ulus yapan öğelerin 
başında anadili gelir. Anadili bir ulusun; kimliğini, düşünüş biçimini, ifade rengini belirler. Kuşaktan 
kuşağa, kişiden kişiye aktarılan söz varlığı... bir ulus kültürünün aynası niteliğindedir.” 
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Tıpkı Prof. Pertev Naili Boratav gibi ünlü masal analizcisi Prof. Bettelheim da aynen şöyle der: “Her 
halkın söz hazinesindeki masallar, çocuğa anadil kapısını açar. Anadilin zenginliğini, rengini oradan 
öğrenir.”  

Bu devasa işlevin yükünü siz yabancı çocuk edebiyatına yüklerseniz, oradan büyük verim almanız kolay 
değildir. 

Nitekim OECD’nin 2003 yılında 40 ülkede yaptırdığı araştırmaya göre Türkiye’deki çocuklarımız 
Alman çocuklardan 10 puan daha geridedir. Oysa Türk aileler çocuklarının eğitimine Alman ailelerden 4 kat 
daha fazla yatırım yapıyorlar.  

Nedenin biri yerli çocuk edebiyatının azlığı ise, ikincisi de Türk ailelerin, 0-6 yaş arasındaki çocuklarına 
masal okumamaları, masal anlatmamalarıdır. Çocuklar yeterli dil öğrenmeden okula başlıyorlar. Verim 
düşüyor. Unutmayalım 6 yaşında bir çocuğun yaklaşık 2500 sözcükle konuşarak okula başlaması gerekiyor... 

Anlamlı Yaşam İçin Masallar 

Anadilin gelişmesi, zihinsel gelişmeyi tamamlar, yaşamın derin anlam kazanmasını sağlar. “Anlamlı 
yaşam!” Bu çağdaş psikolojik kavramı ünlü Alman şairi Schiller 200 yıl öncesinden şöyle dile getirir: 
“Çocukluğumda masallar, hayatı kavramam için gerçeklerden daha derin anlam ifade etmişlerdir.” 

Hayatı anlamlı, duyarlı kılmak kolay iş değildir. Bir çok insan yaşam sevincini yitirmekte, anlamlı bir 
yaşam için çaba vermeyi göze alamamaktadır. Ya da hayatı iş, ev, kahve arasında sığ bir biçimde 
tüketmektedir. Anlamlı yaşam ise her hangi bir yaşta birdenbire kazanılmıyor. Uzunca bir dönemi kapsıyor. 
Bu da insanın tüm içsel enerji kaynaklarını aydınca açıp hayal dünyasını harekete geçirmesine bağlıdır. Ve 
bu bebeklikten başlayıp yavaş yavaş gelişen bir süreçtir.  

Dünyaca ünlü Prof. Bettelheim yine bu süreci şöyle açıklıyor: “Bunu başaracak olan kültürel 
mirasımızdır. Bunun başında da masallar gelir. Masallar uyandırdığı merak ve sonsuz fantazilerle çocuğun 
anlayış ve kavrama gücünü artırır, duygularını açığa vurur. Masallar çocuğun korkularını giderir, özlemlerini 
dile getirir, sorunlarını çözmesine yardım eder. Onları ciddiye alır, onlara güven verir, geleceğe olan 
umutlarını artırır.”  

Çocuk masallarla büyümüşse, daha sonra öyküye, romana, bilimsel eserlere çok kolay geçer. Tiyatro, 
müzeler, tarihi yerler, sergiler, kitaplıklar, yüzme ve spor salonları  hayatına girer, bilgisi artar, sağlıklı yaşar 
ve hayatı derin anlam kazanır. Kültürlü insan diye saygı görür, işinde, aile ve toplum yaşamında başarılı 
olur... 

Masalların Korkuyu Öğretme İşlevi Nedir? 

Şimdi bir soru sorsam: “Çocuğunuzun cesur mu yoksa korkak mı olmasını istersiniz?” Herkesin 
vereceği yanıtı duyar gibiyim: “Elbette cesur ve korkusuz!” Ama bu yanıtın yarısı doğru yarısı yanlıştır. 
Çünkü çocukların korkuyu da öğrenmeğe ihtiyacı var. Korkuyu öğrenecek; çünkü korkmanın da olumlu yanı 
çoktur. Sonra korkudan kurtulmak için bir çaba verecek, çaba verdiği süre içinde de yollar, yöntemler 
öğrenecek, olgunlaşacak ve cesur olacaktır. 

Böyle saçma şey olur mu? diyebilirsiniz. Biraz sabır!  Önce çocuğu korkutalım. Sonra analiz yapalım. 
Peki çocuğa korkuyu öğretecek olan şey ne olabilir? Devli, cinli, hortlaklı masallar.  

Fakat ana babalar, öğretmenler -bu masalların yüz yıllardan beri neden anlatıldığını yeterli derecede 
analiz etmeden, zararlı buluyorlar, reddediyorlar. Çocuğa daima hayatın iyi yanlarını göstermek, öyle 
eğitmek istiyorlar. Yumuşak, çatışması olmayan masalları tercih ediyorlar.  

Oysa hayatın içinde kötüler, kötülükler vardır. Hem de bunlar çok acımasızdır. Örneğin çocuklara zarar 
verecek sapıklar vardır. Çocuk ticareti yapanlar vardır. Örneğin trafik canavarı vardır. Koca metal yığınının 
içine oturunca kendini güçlü hisseden, kimseye yol vermeyen canavar...  
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Devler, cinler, hortlaklar bunlara tekabül eder. Çocuğa bir sapığı, bir trafik canavarını tarif edemezsiniz. 
Çünkü o, iyi bir insan ya da bir yakını olarak karşısına çıkabilir. Öyleyse bu kötüleri kavrayacağı simgesel 
kavram kullanmalıyız. Bu da nedir? Cinler, devler, hortlaklar vs... Bunlardan çocuk korkar. Ve bu kötü 
tiplerden yola çıkarak kötü kişiyi kafasında formalaştırır, ona biçim verir ve altıncı hisle o kötüyü tanımaya 
başlar, ona karşı tavır almayı öğrenir, korunmak için içinde bir önlem geliştirir. 

Çağdaş psikolojinin gereklerini dikkate alarak yeniden yazdığım ve Türkiye’de ilk kez yayımlanan: 
“Cırttan ile Horttan” adlı güzel bir masalımız var. Bu masal yüz yıllardan beri Kars ve Azerbaycan’da 
anlatılan bir masaldır. Bu masaldan yola çıkarak konuyu daha anlaşılır hale getirebiliriz. Masal özetle 
şöyledir:  

“Yedi kollu, yedi bacaklı, yedi başlı bir canavar varmış. Adı Horttan. Çocukları kaçırır yermiş. Bir de 
Cırttan adında bir çocuk varmış. Anası ile babası Cırttan’ın üstüne titrer, dışarı çıkarmazlarmış. Cırttan neden 
çıkamadığını, arkadaşları ile neden oynayamadığını sorunca Horttan’ın varlığını anlatmışlar. Cırttan çok 
korkmuş. Ağlamış. Babasına git onu öldür diye tutturmuş. Baba gitmek zorunda kalmış. Bir harabede 
Horttan’ı yaşlı bir nine kılığında bulmuş. Horttan’ı bulup öldüreceğini söyleyerek nineden yardım istemiş. O 
anda ninenin derileri kabarmış, kolları kafaları çoğalmaya başlamış. Baba bayılıp düşmüş. Ayıldığında zor 
kaçıp kurtulmuş. Ve köye gelince Horttan’ı öldürdüğünü söylemiş. Söylemiş ama bir süre sonra yalan 
anlaşılmış. Cırttan’da yine huzur kalmamış, korkudan yataklara düşmüş. Hatta bir gece Horttan Cırttan’ı 
kaçırmak için gelmiş. Ana ile babanın yetişmesiyle Cırttan canını zor kurtarmış. Artık önünde iki seçenek 
vardır: Ya kolay yoldan Horttan’a yem olacaktır ya da zor yolu seçip ondan kurtulmayı deneyecektir. Cırttan 
zor yolu seçer. Arkadaşlarıyla birlikte hazırlığa başlar. Çareler düşünür, planlar kurar...” 

İşte bu süreç çocuğu hayata hazırlar. Dolayısıyla bu masal: 
1. Kendi düşüncesini oluşturma zemini sunar çocuğa. 
2. Çocuk karşılaşacağı zorbalık ya da güçlükler karşısında çareler üreterek beyinsel potansiyelini 

kullanmayı öğrenir, entelektüel olgunluğa erişir.  
3. Çok güvendiği babasının bile yalan söyleyebileceğini düşünerek dikkatli olur.  
4. Korkuyu öğrenince inceliklere dikkat eder. Cesur insan ise böyle değil. Örneğin cesur bir arkadaşım 

vardı. Yüzmeyi öğrensin diye çocuğunu kaldırıp pat diye suyun içine attı. Bu durum uzun yıllar çocuğun 
suya girmesini engelledi. Arkadaşım korkuyu tanısaydı, böyle yapar mıydı? 

5. Ya da cesur kişi eşinin duygularını dikkate almayabilir. Onu da kendisi gibi cesur sanır. Oysa 
durum öyle değil. Herkes farklıdır... Bu farklılığı hesap etmek zorundadır kişi. İlişkisinde daha çekingen, 
daha korku duyarak, daha titiz yaklaşmalıdır. Eğer çok atak davranırsa karşısındaki kişiyi kitleyiverir, 
aralarında bir uyumsuzluk başlar. Aynı evde yaşayan, ayrı dünyaların iki insanı olup çıkarlar... Örneğin 
doktorluk yapan eşimin bir hastası aynen şöyle diyordu: “Kocamın bana elini sürmesini bile istemiyorum, ne 
yapayım?”  

6. Korkunun gerekliliğini anlatmak için daha bir yığın nedenler sayabiliriz... Anlamlı, planlı bir 
cesurluk için korkunun mutlaka öğrenilmesi gerekir kısaca. Bunu başaracak olan da masallardır. 

Çocuğun hayal gücünü besleyen ve yaratıcı yeteneğini geliştiren işlevi var masalların. 

1001 Gece Masalları arasında bir masal var: “Sihirli At”. Belki öteki masallar kadar ünlü olmamıştır; 
ancak çok ilginç bir masaldır: Fars Padişahına üç bilge kişi gelir. Birinin elinde altından yapılmış bir tavus 
kuşu vardır. İkincinin elinde pirinçten bir boynuz, üçüncünün elinde ise maun ağacından yapılma bir at. Bu 
hediyelerle padişahı memnun ederlerse saraya damat olacaklardır.  

“Söyleyin bakalım,” der Padişah, “bu hediyelerin ne gibi mahareti var?”  

Bilge kişiler anlatır: Tavus kuşu zamanı bildirmektedir. Saat kaç ise o kadar kanatlarını çırparak 
padişaha bilgi verecektir. Boynuz ise kentin giriş kapısına asılacak, dışarıdan bir ajan ya da düşman gelirse 
siren çalarak dünyayı ayağa kaldıracaktır. Sihirli atın yelelerinin iki yanında horoz başına benzeyen iki 
düğme vardır. Ata binip sağ yandaki düğmeği bükünce at havalanacak, sırtındaki kişiyi istediği ülkeye 
uçuracaktır. Sol yandaki düğmeği bükünce inişe geçecedir...” 
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“Güzel ama,” der padişah. “Denemeden nasıl inanayım?” Deneme yaparlar üçü de işlevini yerine 
getirir...  

Günümüzde bu masal çok ilginç gibi görünmeyebilir. Ancak 1001 Gece Masalları’nın bin yıl önce 
yaratıldığını düşünürsek insanoğlunun hayal gücünü anlatması bakımından iş daha da ilginçleşir... 
İnsanoğlu’nun bin yıl önce hayal ettiği bu aygıtlar değişik biçimlerde günlük yaşamımıza girmiştir artık... 

Bu tür masallarla çocukları beslememiz gerekir. Zaten çocuklar gerçekçi öykülere ilgi göstermez, hayal 
ürünü masallara bayılırlar. Bu durum onların sınırsız düşünme ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirir. Sadece 
gözünün önündeki somut varlıklarla eğitilen bir çocuk duvarın öte yanını nasıl düşünebilir? Hiç olmayacak 
şeyleri hayal etmeyen bir insan nasıl yaratıcı olabilir? Nasıl çok yönlü gelişebilir ve bir eser, bir buluş ortaya 
koyabilir?  

Yani bugün: “Masal anlatıyor,” diyerek masalı yalanla eş anlamlı kullananlar ile masala sadece folklorik 
bir öğe olarak bakanlar yanılmışlardır. Bu ve başka nedenlerden masal birçok kişinin gözünde önemini 
yitirmiş, halkımızın büyük çoğunluğu çocuğuna masal anlatmaz, çocuğuna kitap almaz olmuştur... Aman 
dikkat!.. Bu durum çocukların hayal dünyasını ve düşünme yeteneğini yeterince besleyemez hale gelebilir... 

Karamsar değil, iyimser insan yetiştirir masallar. 

İnsanlarla karşılaştığımda sorarım: “Nasılsınız?” Yanıt genellikle: “İyiyim,” ya da “Allaha şükür” olur. 
Samimi bir yanıt mıdır diye üstüne giderim kişinin. Sohbet açarım. Hemen o ilk yanıt unutulur. Bir 
yakınmadır başlar... Yanılıyor muyum, bana mı öyle geliyor; ama toplumumuzda büyük bir çoğunluk 
karamsar pencereden bakıyor dünyaya. En olumlu olayın içinden bile en olumsuz olanı didikleyip çıkarıyor. 
Olumluyu bir yana atıyor. 

Bu çok tehlikeli bir durumdur. Kişilik gelişmesini engelleyen, insan mutluluğunu çamurlara sokan bir 
durum.  

Kişilik gelişmesinde nelerin önemli olduğunu kavrayan ilk filozoflardan biri kuşkusuz Eflatun’dur. 
M.Ö. 428-348 yıları arasında yaşamış Eflatun. Geleceğin yurttaşlarına, “entelektüel kazanımlarını artırmak 
için edebiyat eğitiminin çıplak gerçeklerle değil, mitolojiyle” yapılmasını önermiş. Onun öğrencisi Aristo da: 
“Bilgi ve bilimin dostu, mitolojinin de dostudur,” der.  

Günümüz düşünürleri de bu bilge kişilerden bağımsız olarak mit ve masalları filozofik, psikolojik ve 
antropolojik açılardan araştırarak aynı sonuca varmışlar. İnsana çok yönlü bakış alışkanlığını öğreten ve 
insan yaşamına derin anlam, tutarlı kişilik kazandıran öncelikle masal ve mitler olduğunu, karamsarlık yerine 
iyimserlik aşıladığını saptamışlar. İyimser insan ise hem kendisine hem de çevresine olumlu ışınlar yayarak 
yaratıcı olmaktadır.  

Peki bu süreç nasıl gelişiyor? Yine bir masalla bunu en iyi şekilde açıklayabiliriz. Çok ünlü bir 
masalımız var bizim: “Şengülüm ile Mengülüm” İki keçi yavrusunun masalı. Bu masal batıya geçince “Kurt 
ile Yedi Keçi Yavrusu” olmuş. Geri dönüp bizde yeniden bir batı masalı olarak tanınmış. Masalın bizdeki 
anlatımı özetle şöyledir: 

“Anne Keçi her sabah otlamaya gider, akşam boynuzunda ot, memesinde süt dilinde türkü getirir, 
yavrularını besler. Kurt ise yavruları yemek için fırsat kollamaktadır. Keçi gidince gelip kapıyı tıklatır. Ama 
yavrular anlar, kurda kapıyı açmazlar. Kurt ertesi gün gelir keçiyi taklit eder:  

“Şengülüm, Mengülüm, 
Aç kapıyı men geldim. 
Dilimde türkü,  
Boynuzumda ot, 
Mememde süt getirdim...”  
Yavrucuklar aldanıp kapıyı açarlar. Kurt Şengülüm’ü tutup mideye indirir. Mengülüm kaçıp bacaya 

saklanır. Kurt onu bulamayınca gider, anne keçi gelir. Büyük felaket karşısında umutsuzdur. Müthiş 
öfkelenir. Kurttan öç almak için yola çıkar. Demirciye gidip boynuzlarına sipsivri uçlar yaptırır, kurdun inine 
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varır. Kurt yalanmaktadır, keçiyi de mideye indireceğini düşünerek umutlanır. Saldırı başlar başlamaz keçi 
sivri boynuzlarıyla kurdun karnını deşer onu yere serer. Öç alınmıştır; ancak çocuğu öldüğü için acısı 
dinecek gibi değildir. Fakat beklenmedik bir biçimde Şengülüm kurdun karnından dipdiri çıkar, sarılırlar. 
Sürpriz bir başarı daha elde edilmiş olur.” 

İşte bu hiç olmayacak sürpriz fantastik bir öğedir. Ve çocuğun psikolojik dünyasına uygundur. Onu 
karamsarlıktan çekip çıkarır, ona iyimserlik aşılar. Ona en karamsar olayın içinde bile bir kurtuluş ışığının 
olabileceğini gösterir. Hiç olmayacak şeyleri düşündürmeği, çeşitli perspektiflerden bakmayı öğretir ve 
çocuğun iyimser yetişmesini sağlar. Büyükler için de böyledir. En bunalımlı döneminde eline bir kitap alan 
ya da etkili, masalsı bir tiyatroya, filme giden kişi bunalımını çözecek ip uçlarını orada yakalayıverir, 
hafifler.  

Simgelerin dilidir masallar, bilincimizin altında bizimle diyaloga girer o simgeler. Aynı anda bilinç 
üstüyle ilişki içindedir... İçsel dünyamızı yönlendiren aşırı isteklerimizle otoritenin çatışması karşısında 
içimizdeki benliği o besler, kişiliğimizi dengede tutar. Karamsar olmaya gerek olmadığını fark ederiz. Daha 
açık bir deyimle kişiliğimiz iyimser olur...  

En çirkinin içinde bile bir güzeli buluruz, o da bize koca bir dünya açar...   
O nedenle küçük yaştan çocukların masallarla büyütülmesi geleceğini aydınlatır... 
Masallar çocuğun bağımsızlığını kazanmasına yardım eder. 
Belli bir yaştan sonra çocukların en büyük psikolojik sorunlarından biri ana babadan bağımsız hale 

gelmektir. Hem eve bağımlı kalmak isterler, hem de uzaklaşmak... Başına buyruk olmak en büyük 
özlemleridir ve gereklidir de. İşte çocukların bu arzularını kolaylaştırmak için bütün halklar öyküler, 
masallar anlatmışlardır. İki halkın ulusal tarzını, yöntemini göstermesi bakımından çok tipik iki masaldan 
örnek vermek istiyorum. Biri Bir batı masalı  “Parmak Çocuk” Öteki de küçükken babamdan dinlediğim ve 
kitap olarak yayımladığım klasik bir masalımız: “Yanık ile Dilek Boncuğu”.  

Parmak Çocuk altı kardeşiyle birlikte bir süpürgecinin oğludur. (Grimm Kardeşlerin Hänsel und Grätel 
de benzer bir masaldır) Baba ana çok yoksuldur. Çocukları besleyecek durumda değillerdir... Gece aralarında 
çocukları götürüp ormanın içine bırakmayı ve çocuklardan kurtulmayı konuşurlar. Parmak çocuk duyar, 
cebine beyaz çakıl taşları doldurur. Ertesi gün çaktırmadan birer taş bırakır yol boyunca. Babası onları 
bırakıp döndükten sonra çakıl taşlarını izleyerek geri dönerler. Ama baba ikinci kez çocukları ormana 
götürür. Bu kez Parmak çocuk geçtikleri yola çakıl yerine ekmek kırıntıları bırakır. Ama kuşlar bunları yer 
ve çocuklar yolu bulup geri dönemezler. Bir çare bulmak zorundadırlar. Arayış içindeyken bir dev gelir, 
onları evine götürür, konuk eder, yatırır, sırayla hepsini yiyecektir. Kardeşleri uyur, Parmak Çocuk uyumaz, 
dev uyuyunca kalkar devin sihirli çizmelerini giyinir, kardeşlerini uyandırır: Üçü sağ elinden, üçü sol elinden 
tutuşur. Parmak Çocuk her adım atışta 7 mil uzağa atlayarak devden kardeşlerini kurtarır. Yine geri dönmeyi 
başarır...  

Şimdi aynı işlevi üstlenen “Yanık ile Dilek Boncuğu”nu özetleyeyim. Ailesi bir felakette ölen Yanık, 
Ninesiyle yapayalnız kalmıştır. Üç kazdan başka hiç bir şeyleri yoktur. Nine: “Bu kazın birini götür sat, 
yiyecek al,” der. Yanık götürür; fakat pazardaki cambazlar kandırıp elinden alır, ufak bir para verirler. O 
paraya da bir fare alıp döner Yanık. Nine çok kızar, ertesi gün ikinci kazı verip gönderir, yine aynı sonuç. 
Üçüncü kaz da elden gidince, artık hiç bir çareleri kalmaz. Yanık gidip bir balıkçıya yardım eder, akşama bir 
balıkla döner. Ertesi gün de gider. Balıkçı çok memnundur. Bir süre sonra Yanık’ı balıklara ortak eder. Çok 
balık tutarlar. Pazara götürünce o cambazlar yine musallat olur. Çocuğu döver balıkları elinden alırlar. Bir 
gün bir balığın karnından bir boncuk çıkar: Dilek boncuğu. Her dileğini yerine getiren bir boncuk... Yanık, 
onun yardımıyla pazarı cambazlardan kurtarır. Kendisi de pazarcılar da rahata kavuşurlar.  

Aslında ‘Sihirli Çizme ile Dilek Boncuğu’ simgesel olarak çocukların elde ettiği hayat deneğidir.   
Bu iki masalın benzerleri iki toplumda da çoktur. İkisi de çocuğun bağımsızlaşmasını sağlar. Ancak batı 

masalında ana baba çocuğu azıtır, başından savar, başarsın diye çaresiz bırakır. Bizim masalda ise Nine 
çocuktan iş ister. Başarısız oldukça bir daha ister. Çocuk sonunda başarır ve evin sıcak ortamına isteyerek 
döner...  

Bizde aile ilişkisinin batıya göre daha sıcak olmasının altında yatan nedenlerden biri de bu olmalıdır 
diye düşünüyorum. Ana baba çocuğunu destekler, çaresiz bırakmaz. Onlar da yaşlanınca çocuklardan destek 
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görürler. Almanya’da yapılan anketlere göre Türk ailelerde psikolojik sorunlar Alman ailelere göre daha 
azdır. Çünkü aile içinde böyle bir dayanışma vardır. Öte yandan bu dayanışma, ense yapan, otuz yaşına gelip 
hâlâ bir baltaya sap olmak istemeyen tembelleri de üretebilmektedir... 

Eskiden ninelerimiz, dedelerimiz bu masalları daha çok anlatırlardı. Bunların giderek azalması, yabancı 
çocuk edebiyatının çoğalması ve sanayinin yaygınlaşması, toplumda çalkantıya neden olabilir, birbirine 
saygısız, dağılmış aile bireylerini daha çok ortaya çıkarabilir... Lütfen dikkat!...  

Çirkinin içindeki güzelliği bulma sanatıdır masallar. 

Köln’de ilginç bir toplantıya katılmıştım. Akademisyenler toplantısı. Çeşitli üniversitelerden yüzden 
fazla bilim insanımız vardı. Konu: Avrupa’daki durumumuz. Gün boyunca 20’den fazla insan söz aldı. Uzun 
süre dinledim. Hepsi Avrupa Birliği’nin çirkin bir yanını dile getirmek için birbiriyle yarışıyor gibiydi. 
Anladım ki orada konuşma yapan birçok kişi çocukluğunda masalla büyümemiş. İyimser değiller. 
Çirkinliğin içinden güzeli bulup çıkaramıyorlar. Ya da çıkarmak istemiyorlar.  

“Ben iyi bir konuşmacı değilim; ama iyi bir masal anlatımcısı olarak size Grimm Kardeşlerden bir 
masal anlatma gereği duydum, dedim. Masalın adı: “Kurbağa Prens”.  

Bilim insanlarımızın birden dikkatleri toplandı. “Masalın özeti şöyle dedim: Bir prenses elindeki altın 
topuyla su kuyusunun başına gelir. Topla oynamaktadır. Elinden yuvarlanıp kuyuya düşer top.  Çıkaramaz, 
ağlar. Bir kurbağa çıkar sudan: Neden ağlıyorsun? diye sorar. Topum suya düştü, diye yanıtlar prenses. Peki 
topunu çıkarırsam bana ne verirsin? diye yeniden sorar kurbağa. Ne istersen veririm. Her istediğimi verir 
misin? Prenses işin derinliğini düşünmeden, evet, der, her istediğini. Kurbağa inip topu çıkarır. Prenses topu 
aldığı gibi kaçıp saraya gelir. Kurbağa peşini bırakmaz. O da gelir. Prenses ailesiyle kahvaltıya otururken 
kurbağa kapıya dayanır. Prenses aceleyle kapıyı örter. Kralın dikkatini çeker: Kimdir o? der. Prenses durumu 
anlatır. Söz verdin, der Kral, al onu içeri ne istiyorsa yap. Prenses alır içeri. Kurbağa: “Seninle kahvaltı 
edeceğim” der. Prenses tiksinir ama babası “Söz verdin” der, yapacaksın. Kız aynı tabakta kurbağa ile 
kahvaltı eder. Ama kurbağanın istekleri bitmez. Seninle oynayacağım... Senin odana geleceğim... Akşam 
olunca da seninle yatacağım, der. Prenses dayanamaz, iğrenerek kurbağayı kaptığı gibi duvara vurur, 
kurbağa duvardan yakışıklı mı yakışıklı bir bey olarak aşağı iner. Daha önce bir kurbağa haline sokulmuş 
ünlü bir prenstir o da. Bir prensesin eli değdiği için büyüsü bozulur eski haline döner. Ve sevişir evlenirler...   

Bu masalda da gördüğünüz gibi çok çirkin bulduğunuz bir şeyin içinde müthiş güzellikler saklı olabilir, 
yeter ki ona dokunun,” dedim.  

Bilim insanları arasında bir sessizlik oldu. Biliyorum ki akademisyen arkadaşlar bu masalın sihirli 
gücüyle evlerine döndüler... Ve düşünecekler... 

Bizde de bu ihtiyacı karşılayan harika masallar vardır. Onlardan biri de küçükken amcamdan dinleyip 
1984 yılında Almanya’da yayımladığım “Ayıkulak” masalıdır. “Ayıkulak” ne yazık ki ülkemizde daha yeni 
yeni yaygınlaşıyor. Şimdi özetini anlatayım: 

 “Bir padişah kızı has bahçede gezinirken bir ayı alıp onu kaçırır. Arar, tarar kızı bulamazlar. Ayı, kızı 
mağarasına götürür, kızın ayıdan bir oğlu dünyaya gelir. Çocuk insana, kulakları ise ayıya benzemektedir. 
Kız, çocuğun adını “Ayıkulak” koyar. Ayı, mağaranın önünü kaya ile kapatarak meyvalar, ballar getirimeğe 
gider, ikisini de el bebek, gül bebek besler, korur. Ama sonuçta ayıdır. İğrenirler ondan. Ayıkulak büyüyünce 
mağaranın önündeki kayayı omuzlayıp kapıyı açar, annesiyle kaçıp saraya gelir. Padişah çocuğu çirkin bulur, 
“Ayıkulak’ın dedesi” diyecekler endişesiyle Ayıkulak’ı Kervancıbaşına teslim eder: “Bunu al götür, geri 
dönmeyecek” der. Kervancıbaşı Ayıkulak’a en zor işleri verir, gidilip de dönülmez kuyuya indirir. Ve orada 
bırakıp dönerler. Ayıkulak büyük zorluk ve serüvenlerden sonra geri gelmeyi başarır. Yanında da iki ülke 
padişahının kızları vardır. Dedesi çaresiz kalıp bunlara düğün yapar. Tam düğün günü Ayı da çıkıp gelmez 
mi? Herkes şaşkına döner, ne yapacaklarını bilemez durumdadırlar. Ayıkulak ile Annesi telaşla ayının önüne 
giderler. Gözleri yaşlı Ayı oğlunun düğününe katılmak istemektedir. Anne ile oğul acırlar ve sevgiyle ayının 
koluna girerler. O anda sevgi gördüğü için büyü bozulur, ayı da yakışıklı mı yakışıklı bir bey olur. O da bir 
şehzadedir. Ayıkulak’ın kulakları da çekilir ve gerçek insan kulağı şeklini alır, düğün salonuna birlikte 
yürürler... Mutluluk birkaç katlıdır...”  
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İşte bu masallar çocuklara çirkinliğin içindeki güzeli görme yeteneğini kazandırır... Çocuğa çok yönlü 
bakma açısını gösterir. Yalnız çocukların değil, büyüklerin de bu gözle bakmaya ihtiyacı yok mu?  

İnsanın iç çatışmaları ve toplumla olan zıtlığını masallar uyumlu hale nasıl sokar? 

Bu konuda en güzel örneklerden biri kuşkusuz yine 1001 Gece Masallarından: “Denizci Simbat ile 
Hamal Simbat”tır. İnsanın içsel dünyasını anlatan olağanüstü bir buluştur bu.  “Aynı kahraman içinde farklı 
kişilikleri temsil eder,” der Prof. Bettelheim. Masalı bu açıdan irdeler. Önce bir özetleyeyim:  

“Bağdat’ta Simbat adında bir hamal yaşar. Günde yüzlerce kilo yük taşır, kan-ter içinde kalır, doğru 
dürüst para bile kazanamaz. Bir yaz günü büyük bir evin önüne gelir. Kapıda bir bank vardır, yükünü indirip 
banka oturur. Müthiş yorgundur. Dinlenmek ister. İçeriden müzik sesleri, yemek ve lavanta kokuları yayılır... 
Tutamaz kendisini içeri girer. Gördükleriyle büyülenir. Saray yavrusu zengin bir ev, büyük bir bahçe, 
çiçekler arasına kurulmuş uzun bir masa, üstünde çeşit çeşit yiyecek ve içecekler... Köleler davetlilere hizmet 
vermekte...  

Şöyle der Hamal Simbat:  
Nice yoksul inlerken yük altında, 
Nice varsıl zevkinde sefasında. 
Kimi mutlu, yiyip içiyor, 
Kimi aç, kendinden geçiyor. 
Seni yermiyorum ya Rab, 
Benim de halim harab...” 
Dönüp gidecekken evin efendisi Hamal Simbat’ı görür. Hemen bir hizmetçi gönderip çağırttırır. Masaya 

davet eder, yedirir içirir, “Şimdi bana adını, ne iş yaptığını söyler misin?” der. 

“Adım Simbat, başkalarının eşyasını taşırım efendim. Hamal Simbat.” 
“Ooo, seninle adaşız demek. Benim adım da Simbat. Yalnız bir de gemicisi var. Yani Gemici Simbat. 

Şimdi senden bir ricam var. Demin dönüp giderken söylediklerini tekrarlar mısın?” 
“Aman efendim, beni affedin! Amacım yakınmak değildi.” 
Ev sahibi: “Utanma!” der, “rahat ol, sen benim kardeşimsin.”  
Hamal Simbat önce söylediklerini bir daha söyler... 

Gemici Simbat: “Şimdi beni dinle, dostum. Sana başımdan geçenleri, karşılaştığım zorlukları, çektiğim 
acıları anlatacağım...” der. Ve yedi deniz yolculuğunu, o yolculuklarda yaşadığı inanılmaz olayları, çektiği 
acıları anlatır...” 

Aslında bu masallar Simbat’ın içinde çatışan iki kişiliği dile getirir. Biri gerçek kişilik, öteki ise hayal 
ettiği kişiliktir...  

 Günlük hayatta da böyle değil mi?.. İnsanın içinde iki kişilik vardır hep. Biri, o an olduğu kişilik. Öteki 
ise olmak istediği kişilik. Yani hayal ettiği. Birinin ayağı yere basar, öteki düşler alemindedir: Hayaller 
kurar. Bu iki kişilik birbiriyle çatışır. Biri yerini bil, der. Öteki daha çok istiyorum der. Bu çatışma insanın 
itici motorudur. Gereklidir de. İnsanı motive eder, ileri götürür, olgunlaştırır, başarılı kılar... 

Ama bunun bir ölçüsü vardır. Hep isteyen kişilik ölçüğü kaçırır, aşırı isteklerde bulunursa çatışma 
büyür. Bu kez üçüncü kişilik devreye girer ve fazla ileri gidiyorsun der, ayağını yorganına göre uzat. Hep 
isteyen kişilik bu üçüncü sese kulak verirse barış ortamı başlar. Yani insanın içindeki üçüncü kişilik 
çatışmayı uyumlu hale sokar, orta yolu bulur, ikisini barıştırır. Gerçek kişiliğin ileri hamle yapmasını sağlar.  

Eğer üçüncü kişilik etkili olamaz, çatışan iki kişilik arasında uyum kuramazsa, insan normal insan 
olmaktan çıkar, kişiliği parçalanır. Artık sorunlu insandır. Dengesizdir. Bu insan, bu sert tavrını topluma da 
yayar. Çatışmalı bir ortam yaratılır... Bu çatışmalı ortam bütün atmosferi zehirler. Her dönemde hem 
yönetilen hem yönetenler arasında bu tip kişilikler vardır...  

İşte masallar gerek insan içindeki çatışmayı, gerek insanın toplumla çatışmasını uyum içine sokar. 
Çatışmayı ilerletici motor haline çevirir, yararlı kılar...  
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Bilmem çocuklarımızın neden masallarla büyütülmesini yeteri kadar açıklıyor mu bu anlattıklarım?...   

Masalların mesleğe yönlendirme işlevi de var. 

1999 yılı başıydı. Bir okulda etkinliğim vardı. İlkokul dördüncü sınıftan bir Alman kızı parmak kaldırıp 
altın rengi saçlarını cilveyle sağdan sola savurarak: “Benim bir düşüncem var,” dedi. “Söyle,” dedim. 
“Yanlış anlamayın sizin masallarınız çok güzel; ama ben sizden başka bir masal isterdim,” dedi. “Nasıl bir 
masal?” diye sordum. “İçinde hem doğu masallarının öğeleri olsun, hem batı masallarının. Hem doğulu 
çocuklar onu çok sevsin hem de batılı çocuklar...”  

Bu kadar güzel ve olgun bir öneri ne çocuklardan ne de büyüklerden geliyor her zaman. Hoşuma gitti... 
Bunu her yazar düşünüyor aslında: Hem doğuda hem batıda okunabilmek. Ama o öğeleri bulmak kolay 
değildir. Böyle öğeler düşünmeye başladım. Arkadaş sohbetlerinde konuyu açtım. Birçok tanıdık, aklında 
olan masal kırıntılarını anlattı, kendi belleğimi yoklayıp durdum... Çocukluğumdan belleğimin bir köşesinde 
saklı duran şefaf, sarı bir kağıt var. Daha çok portakal rengine dönük. Niçin orada duruyor, bilincimin altına 
nasıl girdi? Onunla bir hediye mi paketlenip gelmişti, bilmiyorum. Ama çok hoşuma giden capcanlı, portakal 
rengine dönük, şeffaf bir kağıt. Belki o yüzden sarıyı severim. Masal konusunu düşünürken yine bu şeffaf 
sarı kağıt belleğimin bir yerinden çıkıp masamın üstüne düştü. Evet, yazacağım masalın içinde sarı 
olmalıydı. Peki gerisi?.. Aklıma ne gelse, beğenmiyordum. Sonunda batılı, doğulu, güneyli, kuzeyli bütün 
çocukları birleştirecek olan büyülü konuyu buldum. Buldum ne söz? Zaten o hep var: Sevgi. Her konu 
değişebilir, güncelliğini yitirebilirdi; ama sevgi asla. Binlerce yıldan beri her yazar sevgi üstüne yazıyor... 
Peki ben hangi öğelerle yazacaktım? On beş yirmi yıl sonra ne kalacaktı çocukların bilinçaltında?.. Aylar 
geçiyor, yüreğime yatacak o öğeleri bulamıyordum. Bizim evin altında Kosta’nın birahanesi var. Türkler, 
Yunanlılar, Almanlar buluşur orada. Buluşur ve bağıra çağıra maç tartışmaları yapar, bira içerler... Sonra 
söyleşi konudan konuya atlar... Oraya indim... Ben inince konu değişir genellikle. Her masadan bir şey 
sunmak isteyen olur. Oturduğumuz masada sayımız çoğalır. Yine öyle oldu. Bu konuyu açtım... Herkes 
çocukluğundan bir şeyler anlattı; anılar, masallar, yalanlar... O anda konu kafamda tamamlanıverdi. Yukarı 
çıkıp o gece masalı yazdım. Altı sayfalık bir masal oldu. Adı: “Sihirli Limon”. Konusu şöyledir:  

“Bir köyde çok samimi üç arkadaş vardır. Okan, Ali, Kemal. Yedikleri içtikleri ayrı gider. Bunlar 
büyüğünce üçü de Gül adında bir kıza aşık olurlar. Aralarında kavga çıkar... Birinin dedesi gelip bunları 
ayırır, “birbirinizi yiyeceğinize gidin Gül’e sorun, bakalım hanginizi seviyor,” der. Gitmekten başka çareleri 
yoktur. Gül üçünü de kırmak istemez. Akıllıca bir şart koşar. “Gidin bir meslek öğrenin, meslekte bir işe 
girin, kazandığınız parayla bana bir hediye alın, kimin hediyesini beğenirsem onunla evlenirim” der. Gençler 
bu şartı, çok ağır bulurlar, “Ben de meslek öğreniyorum,” der Gül. “Mesleksiz evliliği ne yapayım?” Gençler 
kente gitmek zorunda kalır. Biri halı ustası olup Gül’e uçan bir halı örer, biri camcı olup Gül’e geçmiş ve 
gelecek çağları gösteren sihirli bir ayna yapar, öteki de bahçıvan olup, bir damla suyundan içeni 
ölümsüzleştiren sihirli bir limon üretir... Köye dönerler... Acaba Gül hangisini seçecektir?.. Hem doğu hem 
de batı masal öğelerini kullandığım meraklı mı meraklı bir masal...  

2000 yılı sonunda yayımlandı bu masal ve çocukları kalbinden yakaladı... Yalnız çocukları mı? Meslek 
öğrenmenin gerekli olduğunu çocukların bilinçaltına yerleştirmek isteyen öğretmenlerin ve velilerin de.  

Almanya’nın radyo televizyon kurumu WDR önce oyun olarak bu masalı yayımladı. Sonra Alman 
Yazarlar Birliği’yle bir pazar günü müzede bir etkinlik düzenleyerek beni davet ettiler. Saat başı dinleyicilere 
duyurdu. Yazarlar Birliği Başkanı Harry Böseke ile oturduk. Akşama kadar müze dolup taştı. İki saatte bir 
“Sihirli Limon”u okuyarak, oynatarak etkinliği yineledik. Soruları yanıtladık. 

2002 yılında da Kuzey Ren Vestifalya Eyaleti Eğitim Bakanlığı “çocukların kafasında fantastik dünya 
açan, akıcı 20 kitap seçkisi”ne alarak “Sihirli Limon”u bütün okullara, ailelere tavsiye etti...  

Altın rengi saçlarını sağdan sola cilveyle savurarak: “Benim bir düşüncem var.” diyen dördüncü sınıf 
öğrencisi kızın düşü gerçek olmuştu... O gün ismini, adresini almadığıma ne kadar da pişmandım. Kitabı ona 
göndermek, “Bunu ben yazdım; ama senin düşüncendir.” demek isterdim. 

Şimdi bu masal çok yaygınlaşıyor, okunuyor. Türkiye’de de çocukların ilgisini hemen çekti. Kitaplarım 
içinde baskısı tükenen ilk kitap oldu. Acaba on beş/yirmi yıl sonra çocukları nasıl etkilemiş olacak? Acaba 
bilinçaltında ne kalacak? Bir araştırma konusu. Dortmund Üniversite’sinden genç arkadaşlar benim masallar 
üzerine bir çalışma yapıyorlar. “Bugün Sihirli Limon’u okuyan 20-30 çocuğun listesini yapın, on beş yıl 
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sonra sonuçlarını araştırın, doçentlik teziniz olabilir.” dedim. Çok ilgilerini çekti, bakalım yapacaklar mı? 
Sonuçlar klasik masallar kadar etkili olacak mı, ben de merak ediyorum...  

Klasik halk masalları da çeşitli öğeler kullanarak çocukları meslek öğrenmeye özendirirler. Örneğin, 
“Keloğlan ile Oh’un Masalı” işte böyle bir masaldır.  

Masallar ve öyküler başka kültürlere köprü kurar. 

“Üç Dil” adında bir masal vardır batıda. İsviçreli bir bey, oğlundan memnun değil. Onu aptal yerine 
koyar. Bu nasıl bey olacak? der, tedirgindir. Bir yıllığına bir bilge kişinin yanına eğitime gönderir. Bir yıl 
sonra oğlu döner. “Ne öğrendin oğlum?” diye sorar. “Köpek havlamasının anlamını öğrendim baba!” Adam 
çok bozulur. Başka bir bilge kişiye gönderir. Bir yıl sonra yine sorar: “Ne öğrendin oğlum?” Çocuk rahat bir 
dille: “Kurbağa vıraklamasının anlamını öğrendim baba,” der. Adam deli olur, bir bilgeye daha gönderir. Bir 
yıl sonra çocuk: “Bu kez de kuş ötüşünün ne anlama geldiğini öğrendim,” der. Bey o kadar öfkelenir ki, 
oğlunu askerlerine teslim eder: “Bu adam olmayacak, bunu götürün ormanda öldürün!” der. Çocuğu ormana 
götürür serbest bırakır, kanlı gömleğini getirirler. Çocuk öğrendiklerini pusula gibi kullanarak Roma’ya 
ulaşır ve bütün Katolik dünyasına Papa seçilir... 

Bizde de benzer bir hikaye vardır. Herkes bunu bilir ve çocuğuna örnek olarak anlatır. Hikayeyi kısaca 
anımsatayım. Baba oğluna her fırsatta: “Oğlum sen adam olmazsın, oğlum sen adam olmazsın!” der. Çocuk 
büyük gayret gösterir, sonunda okur, paşa olur, Sivas’a vali olarak gelir. Jandarma gönderip babasını ayağına 
çağırtır: “Sen adam olamazsın diyordun. Bak ben okudum, vali oldum.” der. Baba da: “Ben sana 
okuyamazsın demedim, adam olamazsın dedim. Adam olsaydın beni ayağına getirtmezdin.” der. 

Bu hikayenin her ikisi de bize -hangi toplumda olursa olsun- kuşaklar arası çatışmanın birbirine 
benzediğini anlatır. Çocukların ille de ailenin istediği formasyona girmeyeceğini gösterir. Her iki hikayeyi de 
aileler olumsuz örnek olarak anlatırlar. Aslında öyküler olumsuz değildir. Yeni kuşakların kendi yollarını 
kendilerinin çizmek istediklerini göstermesi bakımından çarpıcı örneklerdir. Öyle olması daha da güzel değil 
mi? 

Şimdi bu birbirine benzeyen iki masalı saatler boyunca didikleyebilir, daha nice sonuçlara ulaşabiliriz. 
Ancak burada amaç bu değil. Her iki toplumda da masal ve öykülerin benzer yanlarını göstermesi, birbirine 
ayna tutmuş olması bakımından ilginçtirler... Her kültürün bireyi, kendisinin ötekinden ne yüksek ne de 
alçak yanı olmadığını bu öykü ve masallarla görür: “Onda varsa, bende de var,” diye düşünür, kendine 
güveni artar... Öte yandan birbirine benzemeyen öykü ve masallarla da yeni renkler kazanmış, zenginleşmiş 
olurlar... Ama biri hep verir, öteki tüketirse, tüketenin kişilik gelişmesi normal seyrini izleyemez... Ya da 
bireyin kişiliği zedelenir... O nedenle yerli ve yabancı çocuk edebiyatı yayınlanırken bir denge gözetilmek 
zorundadır... Aileler de kitap alırken bu dengeye dikkat etmelidir... 

Peki, Eğitim Aracı Olarak Çocuk Edebiyatının İşlevi var mı? 

1974 yılında Frankfurt'ta öğretmenliğe başlamıştım. Tek sözcük Almancam yoktu. Ders programını 
bilmiyordum, bizim program oradaki koşullara uygun değildi. Çocuklar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 
yeni gelmişlerdi. Almancaları yoktu. Büyük çoğunluğu anadan ya da babadan ayrı büyümüş, son derece 
sorunluydular. Alman toplumuna uyum sağlamış değillerdi. Hem onlar hem de ben derin bir şok yaşıyorduk. 
Derste çeşitli yöntemler deniyor başarılı olamıyor, “baskıcı” bir ders işlemek de istemiyordum. Ama 
masalların sihirli gücüne inanıyordum. Keloğlan'ı güncelleştirerek işte o sihirli gücü kullanmaya başladım:  

“Keloğlan Almanya'da çalışan babasını çok özlemiş, götürmesi için Kartal Abi'den rica etmişti. O da 
kabul edince serüvenli yolculukları başlamıştı. Alman gümrüğüne varmışlar, ancak dil engeline takılmışlardı. 
Polisler: “İçeri giremezsiniz!..” demişti...  Acaba Keloğlan babasına kavuşacak mıydı?  

Yarattığı etkiyi 30 yıldır yakından gözlediğim bu masalı birazcık analiz edersem, masalın eğitimdeki 
rolü daha da somutlaşabilir.  

*Uydurduğum bu çağdaş masalda Türkçenin melodisini kullandım. Ki çocuklar bu melodiyle 
büyümüşlerdi.  
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* Keloğlan, çocuk edebiyatımızın en ünlü kahramanıydı. Kartal Abi yeni bir öğe olmakla birlikte 
Keloğlan’a pek yakışmıştı. Uçağa denk düşen bu fantastik öğe çocukların hayal dünyasıyla örtüşüyordu. 

* Masalda çocukların duygusallıkları ile çakışan Keloğlan'ın babaya olan özlemi vardı. Ve bir çok 
engeli aşarak çocuklara örnek oluyordu. 

* Merak öğesi ise, acaba Keloğlan babasını bulabilecek mi sorusuyla süreklilik kazanıyor, babasını 
bulduğu anda Kartal'ı yitirip, onu aramaya girişiyordu. 

Daha başka öğeler de birleşince masal öylesine bir etki yarattı, öylesine derin bir anlam kazandı ki, artık 
bütün dersleri masalla işlemeye başladım.  

O zamanlar Frankfurt'ta Cavit Tarakçıoğlu adında çalışkan bir başkonsolosumuz vardı. "Bu öğretmen 
hep masal anlatıyor." diye beni Frankfurt eğitim müdürlüğüne şikayet ettirdi. Eğitim müdürü teftişe geldi. 
Ben, bulduğum yöntemden o kadar emindim ki masala devam ettim. Teneffüs zili çalınca, çocuklar: "Devam 
devam" diye tempo tutmaya başladılar. Eğitim müdürü: "Çok ilginç! Bu metodu Prof. Bettelheim'den mi 
öğrendiniz?" diye sordu, bozuldum. "Hayır! Ninemden," dedim. "Kızmayın!” dedi. “Masalla çalıştığınızı 
duyunca Bettelheim’in kitaplarını okuyup geldim. Tam da sizin yaptığınızı öneriyor.”  “Ben Bettelheim’i 
tanımıyorum.” dedim. “Nineniz hangi üniversite profesör?" diye sordu. “Çamçavuş köyünde!” dedim. "Bir 
toplantı yapalım, Alman öğretmenlere bir masal dersi yapın, bu metodu onlara da anlatın lütfen, anlattığınız 
bu masalları da kitaplaştırın." deyip gitti.  

Hâlâ anlatıyorum.   

1980’li yıllarda Bochum Üniversitesi’nden Prof. Gerhard Rupp, “çok kültürlü dersler” konusunu 
benim bu masallarla işlettirdi, okullarda çeşitli uygulamalar yaptırdı, sonuçlarını Nisan 1990’da Lübeck’te 
yapılan üniversiteler arası kongrede bildiri olarak sundu... 

Masalların derslerde daha da yaygınlaşmasına ortam hazırladı. Aynı zamanda bu masallar iki toplumun 
çocuklarını yakınlaştıran bir rol oynadı. Hatta bazı çocuklar bu masallardan etkilenerek uzay mühendisliği 
okudu... Bazı Alman çocukları saçlarını kazıttırıp “Biz Keloğlanız.” diye ortada dolaştılar.  

Burada yine bazı edebiyat çevrelerinden bir itiraz var: Masallar, öyküler eğitim amaçlı olmamalıdır! 
derler. Olursa sanat değerinden kaybeder!  

Ama dünya çapında bir sonuca varılmıştır artık: Eğer yazılan eserler sanatın gerçek yasallıklarını 
içeriyorsa, eğitici işlevin yanında daha sayısız işlevi yerine getiriyor. Sonunda çocuğa kendi yazgısına 
hükmeden kendi beyi olmayı öğretiyor. Becerikli, yetenekli bir birey.  Kültürel seviyesi yüksek...  

Yalnız çocuk edebiyatı yazarlarının değil, ders kitabı hazırlayanların da yukarıda sıraladığım bütün bu 
öğeleri dikkate almaları ve çocuk dünyasını yakından tanımaları gerekiyor. Yoksa kitaplar kupkuru ve sıkıcı 
olmaktan kurtulamıyor.  

Azerbaycan’ın ünlü şairi Samet Vurgun ne diyor: “Elden düşürmeyecekleri nağıllar (masallar) yazalım 
balalarımıza!... Kitaplarla kanatlansın çocuklar!...”  

Yüz elli yıl öncesinden şöyle sesleniyor ünlü yazar Dickens: “Kişiliğimi ve yaratıcılığımı masallar 
derinden etkilemiştir... Çocuğun kafasındaki karmaşık bilgiyi düzene sokup olgunlaştıran ve bilince 
dönüştüren araç masalın renkli dünyasıdır. Onun kadar etkili bir araç daha bulunamamıştır...” 

Ben de ana babalara diyorum ki; kültürel bir ortam yaratalım çocuklara... Kitaplık olsun odalarında... 
Sözlükler, ansiklopediler, kitaplar... Duvarlarında haritalar olsun... Dünya küresi oyuncaklarına karışsın. 
Tavanlarında yıldız kümeleri parlasın... Onları masallarla, öykülerle büyütelim...  

Ve bütün eğitim kurumlarına, valiliklere, belediyelere, sivil toplum örgütlerine, özellikle de annelere 
rica ediyorum. Sakarya ilimizin başlattığı “Çocuk edebiyatı” etkinliğini bütün ülkemize yayalım... Biz 
yazarlar gelmeye, motivasyonu artırmaya hazırız. Yeter ki kitaplarla büyüsün çocuklarımız! Kitaplarla kanat 
açsınlar... Yeter ki ülkemiz onların kanatları altında korunsun... Dünyayla barışmanın, dünyayla yarışmanın 
başka olanağı var mı değerli okurlar?.. 
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BİR GENÇLİK ROMANINI KURGULAMAK 

 
 

Mehmet GÜLER 
Eğitimci-Yazar 

 

 Yazarlık annelik gibidir. Önce yazılacak konuya gebe kalınır. Anne gebeliğini karnında, yazarsa 
kafasında taşır. Belli bir süre sonra anne de  yazar da doğum sancıları çekmeye başlar… 

Matruşka bebekleri biliriz. Rus yapımıdır onlar. İç içe oluşları doğurganlıklarının simgesi olarak 
yorumlanır. Ama ilk izlenimdir bu.  O bebeklere daha dikkatli ve sevgiyle baktığınızda nice düşler, 
mitolojiler, fantastik öyküler filizlenir içinizde…  

Matruşka bebeklerin öykülerini ayrımına varmadan kafamda gezdirip dururmuşum meğer.  Bu öyküler 
bende  çoğalmış, büyümüş,  yazarca gebeliğin sancılarını vermeye başlamıştı bile… 

Nostaljik ürünlerin satıldığı bir mağazada güzeller güzeli  matruşka bebeklerle göz göze geldim. İçimde 
gezdirdiğim o gizli öyküler âdeta somutlaşıp canlandı. Bu sevimli Rus bebekleri  “Bizi de yaz! Bizi de 
yaz!...” diye  sessizce çığlıklar atmaya başladılar.  

Yazacaktım artık. Geri dönüşü olmayan bir yola girmiştim…  

Matruşka bebekleri satın alırken, hemen onların yanında duran  şişko, göbekli,  çapkın bakışlı  
çimadamı da satın almayı ihmal etmedim.  

Evime gelince matruşka bebekleri  tek tek açtım. Birbiri içinden tam altı adet i matruşka  çıktı. Bir de 
kendisi, etti yedi. Onları yan yana dizdim. En büyüğünün adı Tatyana’ydı artık. Onun kızının adı ise Vera. 
Ondan sonrakiler sırayla Sonya, Aksinya,  Katerina, Nataşa, Tanya… 

Tam yedi kuşak bir arada…  

Rusya’da uzun ömürlü oluyordu insanlar…. 

Matruşkaların en büyükleri olan Tatyana yüz otuz yaşlarındaydı. Yedi kuşağın en küçük kızı Tanya ise 
on altısından yeni gün almıştı… 

Peki, hiç erkekleri yok muydu bunların?  

Olmaz olur mu? Vardı. Ama her birinin yaşam öyküsü son derece dramatikti… 

Matruşkaların en büyüğü Tatyana Çar 2. Nikola’ya ve Romanov sülalesine sarayda hizmet etmişti. 
Sovyet Devrimi olunca Romanovlar gibi. Matruşkaların ilk üçünün kocası işkence görmüş, öldürülmüştü.  
Kalanlar  bir gemiyle Türkiye’ye kaçmışlardı. İstanbul’un Beyoğlu semtinde Levanten olarak yaşarlarken 
KGB ajanları onların peşlerini bırakmamıştı. Kalan üç erkek de Türkiye’de gizli örgütün kurbanı 
olmuşlardı.  

Matruşka bebeklerin iç içe yaşamaları, salt doğurganlıklarından gelmiyordu demek ki. Kaçma, 
korunma, saklanma, sevgi  gibi nice  duyguları da  içeriyordu… 
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Matruşkaların tek genç ve bekâr kızları vardı: En sondaki güzeller güzeli Tanya…  

Tanya bu güzelliğinin karşılıksız mı kalacağını sanıyordu? Tipik bir Türk delikanlısı olan 
çimadam(romandaki adı Çimbay),  daha ilk gördüğü günde onu  gözünde kestirmeye başlamıştı bile…  

Eeee, “MATRUŞKA BEBEK(LER)”  adlı  ilkgençlik romanının sancılı doğum günü gelmiş de geçiyordu 
bile… 

Not: Bu bildirinin sunumunda Matruşka Bebekler ve Çimadam’a  somut roller verilerek konu 
dramatize edilecektir… 

1- BİR GENÇLİK ROMANINI KURGULAMAK 

Yazarlık annelik gibidir. Önce yazılacak konuya gebe kalınır. Anne gebeliğini karnında, yazarsa 
kafasında taşır. Belli bir süre sonra anne de yazar da doğum sancıları çekmeye başlarlar. Annenin sancıları 
karnında, yazarın sancıları kafasındadır. Kafadan doğum yapmanın, rahimden doğum yapmaktan daha kolay 
olduğunu kimse söyleyemez.  

ROMAN VE ESİN PERİSİ 

Gençlik romanı yazmak genel anlamda roman yazmanın bir parçasıdır. Ama kurgu, konu, dil, biçem 
itibarıyla gençlerin yaş ve duyarlık düzeyini düşünerek yola çıkmak zorundasınız. Gençlerin yaşam 
biçimlerini, hayat anlayışlarını, nelerden zevk aldıklarını, ya da nelerden zevk almadıklarını bilmeden yola 
çıkmak, kör bir kuyuya taş atmaya benzer. Gençler çok devingen, değişken oldukları için, onlara bir kitabı 
hatır için okutamazsınız. Bir gençlik romanının ilk sözcüğünden itibaren gençleri kuşatması gerekir. Yoksa 
gençliğin ilgi alanı olmaktan çıkarsınız. Özellikle de günümüzde internetlerin, cep telefonlarının, DVD'lerin, 
CD'lerin, görüntülü, sesli MSN'lerin, kameraların, videoların böylesine yoğun olduğu bir ortamda... 

Roman yazarının yaratı süreci tek ve kısa değildir. Parçalı ve uzundur.  Tek bir karelik çekimle film 
yaratamayacağınız gibi,  tek parçalık anlatımla da bir romanı kurgulayamazsınız. Hiçbir romanı bir oturuşta 
yazıp bitiremezsiniz.  Roman parçalıdır. Roman bu parçaların bir araya geldiği mozaiklerin sentezinden 
oluşur. Yazar, her parçanın ayrıntısını deşebildiği, onun uzak kıyılarına, derinliklerine inebildiği sürece  
romanı için derin malzemeler  toplar. Yazar, yakın çevreden, bir örnek üründen nektar toplayan tembel arı 
yerine, çok uzaklara uçmayı,   çok örnek üründen nektar toplamayı göze alan çalışkan arı örneğini yaşamak 
zorundadır.  

Kafada kurgulananlarla kâğıda dökülenlerin hiçbir zaman birebir örtüşmeyeceği bir gerçek. Kalem çoğu 
kez asi, başına buyruktur. Çoğu kez yazara baş kaldırır, isyan eder. Sizin istediğiniz yolda değil, kendi bildiği 
yolda yürümek ister.  Nesne gibi gözüken kalem, çoğu zaman öznesi olan yazarı alt eder.  Yaratacağınız 
ürünü ne denli ayrıntılı, planlı, sistematik verilere dayanarak kurgularsanız kurgulayın, yaratma sürecinde o 
mutlaka birtakım değişmelere uğrayacaktır.  Değişmelerden korkmamak gerekir.  Değişmelerdeki büyüklük 
ve derinlik roman için bir avantaj olabileceği gibi dezavantaj  da olabilir.  Bu değişimin ölçü ve tartısını 
yazarın makul ölçülerde bulması ve  ürününe yansıtması gerekir. Ne kadar yazarsanız yazın, anlatacağınız 
ana belleğin eksilmesi ve tükenmesi diye bir şey yoktur. Sözcüklerini, kalemini, ana kaynağı kontrol 
edemeyen yazar, sarkmaların, konu dışına düşmelerin, hantallaşmaların tehlikelerini her an yaşar. Romanın 
öznesi olan yazarın sözcük ekonomisi kadar konu ekonomisine de önem vermesi gerekir. Konu gençlik ve 
gençlik romanı olunca, bu alan daha da  daralır, özelleşir. Her özgün konu, her usta anlatım gençlere uygun 
düşmeyebilir. Onun içindir ki her iyi roman bir gençlik romanı değildir.  

Bir yazar, yaza yaza çoğalmadan önce düşüne düşüne yalnızlaşır. İşte bu yalnızlaşma döneminde salt 
kendi kendisiyle baş başadır. Konu bulmakta, o konuyu biçimlemekte, estetik donanımını sağlamakta, bitiş 
noktasını tespit etmekte bilinci, kültürü, duyarlıkları ona yol gösterir. Üretme, yaratma sürecindeki bu 
korkunç yalnızlığı yendiği çizgi,  yapıtının bittiği yerden başlar. Yazar, önce yapıtıyla çoğalır, sonra da 
okurlarıyla. Okur sayısı, bir anlamda yazarın çoğalma sayısıdır... 

Yaptığı işin biraz Tanrısallık olduğunu bilen yazar, vahi alarak, ya da vahi ruhuyla ürün yaratmaz. 
Bilinç ve sezgidir ona yol gösteren. Bunlardan birisi bir diğerinden ne azdır, ne de çok.  Bunların nerede, ne 
kadar kullanılacağı da yine yazarı ilgilendirir. Kesin olan şudur, bir roman yalnız bilinçle, yalnız duyguyla 
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yazılamaz. İnsanı insan yapan tüm birikimlerle, değerlerle ortaya çıkar. Gençlik romanlarına gençlik ruhunu 
üfleyemeyen yazar,  kitaplarını belki bir başka bir kuşağa okutabilir; ama bunun adı gençlik romanı olamaz. 

KONU SEÇMEK 

Yazar, konu seçmekte özgür müdür? Görünüşte özgürdür. İster yaşadıklarından yola çıkar yazar, isterse 
imgelerinden. Duyduğu, gazeteden okuduğu bir haber,  yaşantısından bir kesit, ya da anısı yazacağı 
romanına konu olabilir.  Yaratıcı bir yazarın kafasında onlarca, yüzlerce, hatta binlerde konu olabilir.  Bu 
konulardan birisini romanına odak olarak alacağı zaman yazı-tura atarak konu tespitine gitmez. Konuların 
verimliliğine, güncel ve tarihsel oluşuna, evrensele açılıp açılmayacağına bakar. Sesleneceğim kitleyle 
buluşuyor, örtüşüyor mu diye düşünür. Dar bir çevreyi mi ilgilendiriyor, yoksa geniş bir çevreyi mi, onların 
hesabını yapar.  Hem güncel hem tarihse, hem yerel hem evrensel olmasına dikkat eder.  Yaşayan, yaşayacak 
olan en sağlıklı dille yoğurmaya çalışır.  Daha pek çok olanakları gözden geçirir. En sonunda elindeki 
konulardan en verimli olarak bulduğuna karar verir. Verilen kararın doğru olup olmadığını üretme sürecinde 
tam olarak anlayamaz.  Kitap, okurlarıyla tanışıp yaşamın içinde yol aldıktan sonradır ki kitlelerle kendisini 
sınar. Bu bir sınavdır. O gün için başarılı olmuş ya da hiç ilgi görmemiş bir kitabın tüm kararları verilmiş 
sayılmaz.  Kısa, orta uzaklıktaki denemelerin bu konuda yeterli olacağını söylemek de oldukça zordur. Yakın 
bir süreçte olağanüstü ilgi gören; ama kısa süre sonra bir sabun köpüğü gibi silinip giden kitaplar olduğu 
gibi, bu serüvenin tam tersini yaşayanlar da vardır. Bir roman, hayatın diyalektiğini yakalayamadığı, kendi 
öz gücünü bir töz olarak yaratamadığı sürece,  ona dışardan yüklenen görevler ve yönlendirmelerin çoğu 
yapaydır.   

ROMANA BAŞLAMAK 

Uzun bir yola nasıl ilk adımla, uzun bir hayata nasıl ilk nefesle başlanırsa, uzun bir romana da ilk 
sözcükle, ilk tümceyle başlanır. İlk, sözcük, ilk tümce, arkadan gelecek olanları tetikler. Bu tetikleme, dizili  
domino taşlarının bir birlerini tetikleyerek devirmesi gibi en sondaki sözcüğe kadar  sürüp gider.    Romanın 
ara başlıkları ve bölümleri bu akışı kesemez. Kesmemeli. Bu iletişimi hiçbir sözcük, tümce, bölüm 
yalıtamaz, yalıtmamalıdır.  Sözcüklerin akışı bir ırmağın akışı gibi sürekli olmalıdır. Denize ulaşan damlayla, 
kaynaktan çıkan arasındaki ilgi, romanı başlatan ilk sözcükle, bitiren son sözcük arasındaki ilgi gibidir.  
Başıyla sonu arasındaki ilişkisi dinamik ve diyalektik bir ilişkidir. Bu ilişkiyi yitiren, zaman zaman akışı 
koparan, yeniden dönüp bağlantılar kuran romanın iyi bir roman olamayacağını düşünüyorum. Romanın 
içine giren her sözcük, her obje, her konu o büyük orkestrada mutlaka rol almalı. Rastlantıların, işlevsiz 
dolgu  malzemelerinin romanda yeri yoktur. Çehov'un şu sözünü romana uyarlayabiliriz: "Öyküde bir 
tüfekten söz ediliyorsa, o tüfek mutlaka patlamalıdır..."  Patlamayan tüfek işlevsizdir, kuru kalabalıktır.  
Devrilmeyen domino taşından bir farkı yoktur... 

Romanın başladığı yerden öncesiyle, bittiği yerden sonrasını yazar okurlarına bağışlamalıdır.  Bir başka 
deşişle, romanın uçlarını açık bırakmalıdır. Düşünen bir kuşak olan gençliğin, roman bağlamında 
düşünmeye, düşünceler üretmeye gereksinimi vardır. Bir gençlik romanı bu anlamda işlevsel olmalıdır.  

ROMANI DİNLENDİRMEK 

Yazılan bir ürünün "dinlendirilmesi" diye gerçek vardır. Tamam, yazdım ve bitirdim, dediğiniz bir 
ürünü mutlaka dinlenmeye bırakmanız doğru olur. 

Dinlenmenin süreçleri değişik olabilir. Bu çok yakın olabileceği gibi çok uzak da olabilir. Dinlenmeye 
bıraktığınız ürünü yineden ele aldığınızda, onun üzerinde çok önemli değişiklikler yapmak zorunda 
kalabilirsiniz. Bu değişiklik gereksinimi yapıtın kendinden gelebileceği gibi yazarın kendisinden de gelebilir.  
Çünkü gerek yapıt, gerekse yazar bu iki farklı zamanda değişime uğramışlardır. Romanın ilkini yazan 
yazarla, son halini yazmaya kalkışan yazar aynı değildir. Tıpkı ilk yazılan romanla, son biçimini almak 
isteyen romanların farklı oldukları gibi. Bu yüzden,  yapılacak değişiklikleri hem roman hem de roman 
yazarı ister. Ara verilen bu süreçte yazarın bilinci, duyarlığı, bakış açısı sürekli değişime uğradığından,  
roman yeni seslere, söylemlere kendini açtığından yeniden yoğun bir alış-veriş, ekleme-çıkarma başlayabilir. 
Bu değişikliğin dozunu,  yüzdesini tam olarak ne özne (yazar)  bilir ne de nesne (roman). Dinlendirmelerin 
sayısız kez yapılacağını düşünürseniz,  aslında "bir yapıtın bitişi, son hali yoktur"  da diyebilirsiniz.  Ama bir 
an önce bitmek isteyen yapıtla, onu bitirmek isteyen yazarın bir uzlaşma çizgisi mutlaka olmalıdır. Bu 
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uzlaşma noktası olmasaydı hiçbir yapıt bitmeyecek ve kitaplaşamayacaktı.  Basılmış bir kitap,  kabzasından 
çıkmış bir mermi gibidir. Geriye dönüşü yoktur artık onun. Yazardan çok da toplumun malıdır...  

GENÇLİK VE POLİTİKA 

Yazarların, eleştirmenlerin, eğitimcilerin, psikologların, anne ve babaların en çok üzerinde durdukları, 
en duyarlı oldukları konular kuşku yok ki bir yapıtın politik tavrıdır. Bazılarına göre yazınsal bir yapıt 
politikadan uzak durmalıdır. Çocuklara, gençlere dayatma yapmaktan kaçınmalıdır. Sloganlarla,  siyasi dille 
konuşmaktan kaçınmalıdır... Doğrudur. Bir yazar, kendi politik görüşünü okuruna, hele de çocuklara ve 
gençlere dayatamaz. Dayatmamalıdır... Ama bunlar genel doğrulardır...  

Daha dikkatli baktığımızda, politik olmadığını sandığımız konuların birer politik konu olduğunu 
görürüz.  Çevrecilikte pekâla politik bir tavır bulabilirsiniz.  Gelişen arı dilin yanında ya da karşısında duran 
bir yazar da politik tavır içindedir. En masum, en soyutlamış gibi gözüken dini konular da politikaya çok 
yakın duran konulardır.  Derinliğine incelediğinizde, aşk konusunda bile sınıfsal ilişkiler, politik yansımalar 
bulabilirsiniz. Yurt içinde, yurt dışında yaşanan politik durumlarla hiç ilgilenmemek de pasif; ama sonuçta 
politik bir tavırdır.  

Gençlerimizin toplumsal konulardan hızla uzaklaştıkları toplumsal, sosyolojik gerçekler. Toplumsal 
konulara duyarsız, e politik bir gençlik,  olsa olsa egemen sınıfların, çocuklarını kuzu kuzu dizlerinin dibinde 
görmek isteyen  ataerkil anne ve babaların istekleri olabilir.  Yaşadığımız hayat ve çağdaş dünyamız, böyle 
ot gibi yetişip, ot gibi ömür süren, toplumsal olaylara duyarsız  kalan  genç kuşaklar istemiyor artık.  

Durum bu olunca, çağdaş politik donanımları olan gençlerin yetişmesinde, çağdaş gençlik edebiyatının 
da işlevinin olduğunu düşünmek zorundayız. Buradaki vurgumuz dikkat ederseniz çağdaşlıktır. Neyin çağdaş 
olduğunu ayrıca tartışmaya gerek yok. Has bir gençlik romanı politik de olsa çağdaş söylemlerden 
kaçınamaz.  Politik söylem, politikacının günlük kaba  söylemi değildir. Çağdaş romancının, simgelerle, 
sembollerle, roman diliyle söylediği, içselleştirdiği, ulusal ve evrensel değerlerle donattığı, bir üst dille 
sunduğu usta bir anlatımdır. Bundan kaçınmaya ve korkmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Üstelik de 
doğru bir yaşam tarzı sunmak istediğimiz gençlerimizi bundan soyutlamaya kalkışmak, eskilerin diliyle  
"abesle iştigal etmek" olur... 

2-MATRUŞKA BEBEK(LER) DİYE BİR GENÇLİK ROMANI 

Matruşka Bebekleri biliriz. Tahtadandır onlar. Genelde başları bağlıdır. Dini bir görüntü değildir bu 
örtünüş biçimi. Uzak bir soyluluğun, zarafetin duruşudur sanki. Matruşka Bebekler, köylülükle kentlilik 
arasında kalmış, bugünden çok düne ait hatunlardır genellikle. Kocaman kirpiklerine, okka burnuna, ateş 
kırmızısı badem dudaklarına, kıvrımlı zülüflerine bakınca sizi aşka çağıran bir dilberle karşı karşıya 
olduğunuzu anlarsınız.  Daha önce hiç görmediyseniz tek bir bebek sanırsınız onu. Açtıkça içinden yeni bir 
bebek çıkar.  Heyecanlanırsınız. Tamam, bitti artık dediğiniz anda bile doğurganlıklarını sürdürürler. "Işığı 
gören çıkıyor" diyen Nasrettin Hoca'yı hatırlarsınız ister istemez. Bu doğurganlık düş gücünüzü hız katar.  
Sınır tanımayan düş gücünüz, açılan, soyunan, çoğalan Matruşkalar karşısında türlü günahlara bile çağırır 
sizi. Bu kadar çok eşinizin, sevgilinizin olduğunu düşünürsünüz bir an. Toparlanıp kendinize gelmeye 
çalışırsınız.  Sonsuz gibi gözüken Matruşkaların sonsuz olmadıklarını bir süre sonra anlarsınız. Sonsuzluğun 
düşlerinizde, imgelerinizde olduğunun ayrımına varırsınız. Hayatın Matruşka Bebeklere benzediğini 
düşünürsünüz. Başkalarını açıp okumak, ama kendimizi başkalarına kapalı tutmak da bir Matruşa oyunu 
değil midir? Hangimiz yapmıyoruz bunu? Hüner, başkalarını keşfetmekten çok kendimizi keşfetmekten 
geçmiyor mu?.. Matruşka Bebekler'in açılması bittiği zaman, en büyüğü aşka, en küçüğü şefkate çağırır sizi. 
Baba mısınız, sevgili misiniz, koruyucu bir iyiliksever misiniz, yoksa tek bebekten altı bebek doğurtan bir 
sihirbaz mısınız,  kendinizi tam olarak bir yere koyamazsınız.  Hem şaşırır hem hayranlıklar izlersiniz 
onların duruşlarını... 

Matruşka bebekler Rus yapımıdırlar. Giysilerinde Rusya'ya özgü motifler, manzaralar vardır. Matruşka 
Bebeklerin yüz güzellikleri kadar o manzaralara da dalıp gidersiniz. İç içe oluşları doğurganlıklarının 
simgesi olarak yorumlanır. Ama sadece ilk izlenimdir bu.  Matruşka Bebekler’e daha dikkatli ve sevgiyle 
baktığınızda nice düşler, mitolojiler, fantastik öyküler, aşk kurguları filizlenir içimizde. Yüreğiniz her 
Matruşka'nın kocaman, kara gözlerinden fırlayan aşk oklarıyla delinir ve kanar. Onların büyülü, sevimli, bir 
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o kadar da gizemli dünyaları çağırmaya başlar sizi. Sınır tanımayan belleğiniz sonsuz imgeler üretmeye 
başlamıştır bile... 

Her gördüğümde hayranlıkla, sevgiyle baktığım Matruşka Bebekler'in yaşamıma bu denli 
karışacaklarını doğrusu hiç tahmin etmezdim. Demek ki onların bu gizemli, büyülü görünüşlerini, gizli 
öykülerini ayrımına varmadan kafamda gezdirip dururmuşum.  Bu öyküler bende çoğalmış, büyümüş,  
yazarca gebeliğin sancılarını vermeye başlamış bile… 

Nostaljik ürünlerin satıldığı bir mağazada güzeller güzeli Matruşka Bebekler'le göz göze geldim. İçimde 
gezdirdiğim o gizli öyküler adeta canlandı. Bu sevimli Rus bebekleri  “Bizi de yaz! Bizi de yaz!...” diye  
sessizce çığlıklar atmaya başladılar. Böyle olurdu işte. Bazen ben koşardım yazacağım konuların arkasından, 
bazen de onlar gelip beni bulurdu. Matruşka Bebekler ikinci türdenmiş meğer.   Bu sevimli oyuncaklar belli 
ki ne yapıp edecekler, kendilerini yazdıracaklarmış bana.  "Matruşka Bebek(ler)" adlı romanımın serüveni de 
böyle apansız başladı. Karar verilmişti artık. Geri dönüşü olmayan bir yola girilmişti. Hem de daha önce sıra 
bekleyen konuları öteleyerek... 

 Matruşka Bebekleri satın alırken hemen onların yanında duran şişko, göbekli,  çapkın bakışlı  çimadamı 
da satın almayı ihmal etmedim. Matruşkalarla  çimadam arasında herhangi bir ilgi var mıydı? Bilindiği gibi 
Matruşkalar Rus asıllıydı. Çimadam ise Türk'tü, Anadolu kökenliydi.  Matruşkalar tahtadan yapılmışlardı. 
Çimadam topraktan ve çimdendi. Matruşkalar yüz yıl gerilerin soylu sınıfından gibi duruyorlardı. 
Çimadam'sa yakın zamanın hınzırca bir buluşu gibi.  Matruşkalar Rus soyundan geldiklerini hemen belli 
ediyordu. Çimadam ise has Anadolu köylüsüydü. Matruşkalar çoğuldu. Çimadam tekil bir garibandı. 
Matruşkalar kabine, hanedan ruhu taşıyordu. Çimadam kente göçmek zorunda kalmış arkasız, işsiz bir 
garibandı.  Matruşkalar pahalı giysiler içindeydi.  Çimadamın çimadamın çimden başka doğal örtüsü yoktu.  
Doğrusu  çimadamla matruşkalar pek yakın gözükmüyorlardı birbirlerine. Etnik ayrılıkların yanında, ciddi 
bir sınıf ayrılığı da vardı. Ortak yanları hiç yok muydu? Elbette ki onlar da vardı.  İkisi de birtakım ustaların 
ellerinde şekillenmişlerdi.  İkisi de insana dair birçok maceranın içinden süzülüp gelmişti. Birisinin 
hammaddesi tahta, birisininki toprak da olsa sonuçta  ikisi de dağanın öz hamurundan insanlaşmıştı. Ve de 
ikisi de aynı mağazada, aynı raflarda, aynı serüvenlerde buluşmuşlardı. İkisinin de yarına ait  birtakım 
düşleri, umutları vardı... 

 Evime gelince  heyecanlanarak Matruşka Bebekler'i  tek tek açtım. Birbiri içinden tam yedi matruşka  
çıktı. Hepsi tatlı, sevimli  şeylerdi. Onları  en büyükten en küçüğe doğru yan yana dizdim. En sondakinin 
yanına da Çimadam'ı koydum. Çimadam'ın kafasını gururla yukarılara kaldırışına,  bıyığını buruşuna, başını  
dikleştirişine,  göbeğini  ileriye  salışına bakılırsa yerini beğenmiş gibiydi. Kendine güveniyor, soylu 
Matruşkalar yanında ezik ve silik durmuyordu...  

Matruşka Bebekler'le ilgili roman yazma serüvenim başlıyordu artık. Hayır, daha önceden başlamıştı 
bile. Çünkü aylar öncesinden kafamda gezdirmiş,  ona gebe kalmıştım.  Kısacası, doğum sancıları başlamıştı. 
Şimdi kâğıt ve kalem gerekliydi. Matruşkaların, çimadamın kişileştirilmesi, bir kurgu etrafında içlerine 
insana dair ruhların üflenmesi gerekiyordu...  

KİTABINIZA VE KAHRAMANLARINIZA AD BULMAK 

Kendi çocuğunuz dahil, bu güne kadar hiçbir bebeğe, çocuğa ad koydunuz mu bilmem. Yazarsanız 
kitaplarınıza ad koymuşunuzdur mutlaka. Her yazar, birer ad koyucudur aynı zamanda. Ad babası, ad 
annesidir. Yazdığınız öykülere,  romanlara, onların kahramanlarına onlarca, yüzlerce ad koyarsınız. Ad 
koyduğunuz kitaplarınızın, kahramanlarınızın her biri gerçek çocuklarınız gibi sizden bir parça olurlar. 
Sevginizi, kişiliğinizi alıp yeryüzüne dağılırlar. Kitaba ad koymak da çocuğunuza ad koymak gibi bir şey 
çünkü.  Ben, kendi çocuklarım dahil pek çok çocuğa ad koydum. Ad verdiğim her çocuk benden bir parça 
oldu sanki. Kişiliğimden, sevgimden, ruhumdan bir şeyleri alıp götürdü. Ad koyduğum o çocuklarla 
çoğaldığımı, yeryüzüne dağıldığımı duydum. Tüm çocukları büyük bir coşkuyla severken, ad koyduklarıma 
çok özel bir sevgiyle  bağlandım. Daha  çok  empati kurdum onlarla... 

Gerçek  bebeğe de, kitaplarınızdaki kahramanlara da koyduğunuz adlarla  kişiler arasında mutlaka bir 
ilgi kurarsınız.  Koyduğunuz ad, o kişinin kimliğini yansıtan ilk simgedir sanki. Kitap adları da böyledir. 
Koyduğunuz kitap adı, o kitaba ilk giriş kapısıdır. Ve kitabınıza dahil olan ilk anlatım sözcüğüdür. Kötü bir 
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adı yüzünden okunmayan iyi kitaplar olduğu gibi, iyi adı yüzünden okunan kötü kitaplar da vardır. Tüm 
bunları düşünerek, yazacağım romana farklı, iyi bir ad bulmak istedim. Koyacağım ad hem ilginç olmalıydı, 
hem de kitabın bütününü kapsamalıydı. Elbete ki çok düşündüm. Matruşka bebeklerin çekim alanlarından 
çıkamadığımı görünce onlarla ilgili bir ad buldum:  "MATRUŞKA BEBEK(LER)" .  " -ler" eki  niçin ayraç 
içine alınmıştı? Elbette ki iç içe yaşayan matruşkaları düşündürmek için. Matruşka bebeklerin etkin ve 
baskın durumu çimadamı  anmama izin vermemişti...  

Kitaba ad bulduktan sonra kahramanlara ad bulmaya sıra gelmişti. Matruşka  bebeklere ad korken  de 
ayrı bir heyecan ve coşku duydum. Önce matruşka bebekleri birbirlerinin içerisinden çıkarttım, 
kütüphanemdeki rafta boy sırasına göre dizdim. Yan yana dizdiğim matruşka bebeklerin yüzlerine, 
kişiliklerine, kimliklerine, yaşlarına bakarak en uygun adları bulmaya çalıştım. Sanıyorum buldum da. 
Büyükten küçüğe doğru şöyle bir ad sıralaması ortaya çıktı:  En büyüğünün(aynı zamanda en yaşlısının) adı 
Tatyana oldu.  Onun kızının adı  Vera'ydı. Ondan sonrakiler sırayla Sonya, Aksinya,  Katerina, Nataşa, 
Tanya'dı.  Adlarını koyarak bu zor işi de başarmıştım artık. Bir başka deyişle cansız kahramanlarıma 
adlarıyla birlikte bir ruh üflemiştim. Bunların romanını yazarken karıştırabilirdim adlarını, yanlışlıklar  
yapabilirdim. Kendimi bu tehlikeden korumak için onların adlarını  tabanlarına yazarak belirledim. Yeni 
doğmuş bebeklere kimlik çıkartmak gibi bir şeydi bu. Bu işi bitirmiştim ki, Çimadamın "bana ad yok mu?" 
der gibi yüzüme baktığını gördüm. Sana ad olmaz mı sevgili çimadam, dedim. Onun kabadayı, efece 
duruşuna bakarak "Çimbay"  dedim ona.  Bundan sonra  cins isim değil, özel isim olmuştu adları. Her yerde 
büyük harflerle yazılacaklardı.  Matruşka Bebekler'in ve Çimbay'ın yüzlerine baktım. Herkes adlarından 
memnun ve mutlu  gözüküyordu. Sevimdim.  

 

BÜYÜK AİLE 

Matruşkalarda tam yedi kuşak bir aradaydı. Düşündüm; bu durum  yaşam ve roman gerçekliğine aykırı 
mıydı? Yedi kuşak bir arada yaşayabilir miydi?  Dede-baba-torun gibi üç, bilemediniz dört kuşak bir arada 
bulunabilirken,  ben tam yedi kuşağı bir arada yaşatacaktım. Yaşarlarsa en büyüğünün yaşı  kaça kadar 
çıkardı? İnsanların ömrü bu kadar olur muydu? Bu durum roman gerçekliğine zarar verir  miydi? Bir engel 
gibi önüme çıkan bu ayrıntı, daha derin düşününce engel olmaktan çıktı. Rusya’da uzun ömürlü oluyordu 
insanlar. Soğuk ama temiz  bir iklimde, sert doğa koşularında,  tüm yiyeceklerin doğal olduğu  kafkasya, 
Sibirya gibi yerlerde  en az yüz yirmi, yüz otuz yaşlarına kadar yaşayabiliyorlardı. Matruşkalar da aslında 
Kafkas, Sibirya bölgelerinin insanlarıydı. Öyleyse Matruşkaların en büyükleri olan Tatyana'nın  yüz otuz 
yaşlarında olmasının bir sakıncası yoktu. Yedi kuşağın en küçük kızı Tanya ise on altısından yeni gün 
alıyordu. Eh, bu işi de çözümlemiştik en sonunda... 

İçi içe yaşayan  Matruşka Bebeklerin yedisi de bayandı.  Yedi bayan Matruşka'nın bir arada yaşadığını 
görenler, onları eşcinsel, ya da koyu dindar  sayabilirlerdi. Bir yazar olarak romanımda bu görüntüyü 
bozmam, kırmam  gerekiyordu.  Peki, hiç erkekleri yok muydu bunların? Roman kurgulanırken bu durum  
bir engel olarak çıkabilir miydi karşıma? Düşündüm, doğru kurgulanmazsa çıkabilirdi. Bu Matruşka ailesinin 
kocaları, babaları, oğulları elbette ki olmalıydı. Vardı da. Ama her birinin yaşam öyküsü son derece 
dramatikti.  Son  yüz  yıla sığan Rusya, Sovyetler Birliği, tekrar Rusya döneminin siyasi çalkantıları, acıları 
anlatılacağına göre, bayan Matruşkalar'ın erkekleri siyasi kurban seçilebilirlerdi. Erkeklerini artık yaşamayan 
kahramanlar olarak arka planda, kadınlarını yaşayan kahramanlar olarak ön planda tutulabilirlerdi. Bu 
koşullarda romanımız ister istemez siyasal ve tarihsel gerçeklerle de yüzleşecekti. Doğrusu ben bundan kaygı 
duymadım. İyi anlatılırsa bu durumun romanım için iyi bir avantaj olabileceğini bile düşündüm. Öyleye 
Matruşkaların yazılacak romanı ülke ve dünya  gerçekliğinden soyutlanmadan yazılmalıydı. Bu durum 
hayatın romanın içine akışıydı. Gerçekçi, natüralist romancılar dünlerde bunu yapmışlardı. Yaşanan  
gerçekliğin altında ezilmeden, o gerçekliği yeni bir roman gerçekliğine dönüştürebilirdim. Çocuklarımızı, 
gençlerimizi siyasal ortamın ağır, politik, ideolojik söylemlerinden uzak tutarak, ama bu hayattan  
soyutlamayarak kurgulanması   gerekiyordu. Hele de bu roman gençler tarafından okunacaksa;  romantik, 
fantastik  öğeler ona daha da çok yüklenebilirdi. Birtakım serüvenler eklenebilirdi. Tarihsel olmayan; ama 
tarihsel gibi gözüken, özünde benim yarattığım  birtakım fantezilerle roman zenginleştirilebilirdi.  Bu karara 
vardığımda, beni bir takım şablonların sınırlamadığını, çok geniş bir yaratma ve imgelem ortamımın 
olduğunu düşündüm. Yazacağım roman hitap edeceği gençlerin romantizmini, canlılığını, duygusallığını, 
gerçekliğini, beğenilerini  yansıtmak zorunda olduğu için her türlü düşe, kurguya, imgeye kendiliğinden 
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açıktı.  Kısacası, ben tarihsel gerçeklikle roman gerçekliği arasında at koşturacaktım. Ama hiçbir zaman bir 
tarih kitabı yazarı gibi hareket etmeyecektim... 

Bu gençlik romanını kurgularken Rusya’nın yüz yıllık tarihi kendiliğinden önüme çıktı.  Bu tarihi 
tanımadan yola çıkarsam birtakım şeyler boşlukta kalır, eskilerin deyimiyle afaki olurdu.  Tamam, ben bir 
tarih, ya da tarih tezi yazmayacaktım. Ama yazacağım roman bu tarihsel gerçekliğe de uygun düşmek 
zorundaydı. İşte bu durum beni Rus, Sovyet tarihini okumama neden oldu. Birtakım kaynaklara ulaştım. 
Dünyada ilk kez sosyalist devrimi yaşamış Rus halklarının öylesine ilginç ve zengin tarihleri vardı ki 
derinliklerine daldıkça şaşırıyordunuz.  Bu ulus, devrim sancıları çekerken birinci ve ikinci dünya savaşını en 
ağır biçimde yaşamıştı. Kıyımlar,  kırımlar, acılar görmüştü. Binlerce, milyonlarca insanını kaybetmişti.  
1917'de Sosyalist bir devlet olarak doğmuştu. Sosyalizmi insanlık adına kurmak için çok büyük bedeller 
ödemişlerdi. Tam kurduklarını sandıkları anda bu idealleri yıkılıp gitmişti. O büyük düş, ütopya parçalanmış, 
dağılmıştı. O yangının küllerinden yeni bir Rus devleti doğmuştu. 

Peki, siz tüm bunları düşünürken, duyarken Matruşkalar, Çimadam her şeye ilgisiz mi kalıyorlardı. 
Sadece yedi tahta bebek,  toprak  ve çimden yapılmış  tek bir oyuncak  mıydı  onlar? Hayır, hiç de öyle 
değillerdi. Zaman zaman göz göze geliyordum onlarla. Matruşkalar'ın sessiz birer tahta bebek değil, tam yedi 
tane  canlı bebek olduklarını anlıyor, seziyordunuz. Çimbay sizinle konuşacak kadar yakınlaşıyor, 
canlanıyordu, giderek daha sevimli oluyordu.    

Matruşkaların tarihini büyük bir ulusun tarihiyle birlikte düşündüğünüzde, esin perileri size neler 
vermiyor, ya da sizi alıp nerelere götürmüyordu ki? Bu süreçte Rusya'nın tarihi kadar eski bir Matruşka 
tarihinin olduğunu  da seziyordunuz. Bu kez  Matruşka Bebek(ler)'in tarihlerini, söylencelerini, gelenek ve 
göreneklerini öğrenmeye  sevdalanıyordunuz.  Türlü kaynaklardan onları tanımaya çalışıyordunuz.  Ama ne 
mümkün. Hiçbir kaynakta Matruşka Bebek(ler)'le ilgili bilgiye ulaşamıyordunuz. İnternet siteleri de dahildi 
buna. Yeni bir umutla Rusça bilen, Rusçadan çeviriler yapan insanlar arıyordunuz. Buluyordunuz da. Ama 
Matruşka Bebek(ler) hakkında onlardan da bilgi alamıyordunuz. Son bir umutla Moldova’dan, 
Bulgaristan'dan gelip bebek bakıcılığı yapan bayanlara koşuyordunuz.  Ama hiç birisi size Matruşka 
Bebek(ler) üzerine derli toplu bir bilgi veremiyor, onlara ait bir söylenceyi gün ışığına çıkartamıyordu... 

Bunun bir şansızlık olduğunu düşünüyordunuz. Matruşka Bebek(ler)'le ilgili pek çok söylencenin 
olduğuna dair içinizdeki umut bir türlü sönmüyordu. Böylesi güzel bebeklere ve onların söylencelerine 
ilgisiz kalan insanlara  bir çeşit gönül kırgını oluyordunuz... Peki, bu durumda ne yapabilirdiniz?  Sorunuzun 
yanıtını yine kendiniz veriyordunuz: Mitolojileri, düşleri,  söylenceleri oturup siz düşünecek, siz 
yaratacaktınız. Başka bir seçeneğiniz yoktu... 

Buna göre kendi kurgunuzu kendiniz yapacak, düşlerinizi kendiniz kuracaktınız. Matruşkaların en 
büyüğü Tatyana,  Çar 2. Nikolay’a ve Romanov sülalesine sarayda hizmet etmişti. 19. yüzyıla ait yaşlı bir 
kadındı. Matruşkalar'ın bir saray kültürü, saray geleneği vardı.  1917'de Sovyet Devrimi olunca,  Romanovlar 
gibi Matruşkaların ilk üçünün kocası işkence görmüş, öldürülmüştü.  Kalanlar bir gemiyle Türkiye’ye 
kaçmışlardı. Osmanlı padişahları tarafından korunmuşlar, kollanmışlardı. Matruşkalar Beyoğlu semtinde 
Levanten olarak yaşarlarken ekonomik sıkıntılara düşmüşlerdi.  Katerina'nın eşi Meyakova ve Sonya'nın eşi 
Sergey geçimlerini sağlamak için sahneye tiyatrolar koymaya başlarlar.  Tiyatroları tüm acılarını unutmak 
için inadına komedi türündendir. Matruşka   Aksinya da sahnede kantolar yapar. Her şey yeniden iyi gitmeye 
başlamıştır. Ama KGB ajanları onların peşlerini yine bırakmaz. Matruşkalar'ın Türkiye'de yaşayan erkekleri 
Mekakova ve Sergey, tiyatro yaparlarken öldürülürler.    

Matruşka Bebekler'in tarihleri Sovyetlerin tarihiyle sınırlı değildi elbette ki. Tarih öncesine kadar 
uzanır. O dönemlerde de pek çok acılar çekmişlerdir.  Bu uzun ve acılı tarihlerine baktığınızda, onların iç içe 
yaşamalarının, salt doğurganlıklarını simgelemediğini, kaçma, korunma, saklanma, sevgi  gibi daha  bir yığın  
yaşam tarzını ifade ettiğini anlıyordunuz. Baskılı, yasak dolu  rejimler, Matruşkalara  iç içe olma, korunma, 
saklanma duygusunu dayatmıştı. İç içe, koyun koyuna yaşamaları yaşadıkları acılı dünyandan kaçma, 
gizlenme duygularını da ifade ediyordu.  Matruşkaların özgürleşmeleri, bağımsız birey olabilmeleri için  
yaşadıkları toplumun son derece demokratik, özgür bir toplum olması gerekiyordu. Matruşkalar  üreme, 
çoğalma güdülerinin yanında, bu özgürlüğü  de arıyorlardı. Demokratik, özgür, gizliliği olmayan bir toplumu 
yaşamak ve içselleştirmek de istiyorlardı. Ama bunun kısa sürede olmayacağının da bilinci  içindelerdi...  
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Matruşkaların tek genç ve bekâr kızları vardı: En sondaki güzeller güzeli Tanya'dı bu... 

 Tanya, Türkiye'de doğmuştu. Baskı rejimlerini görmemişti. Geride yaşanan onca acıya, sıkıntıya tanık 
olmamıştı. Kendinden önceki kuşaklara göre daha özgür, daha mutlu, dingin bir yaşam sürüyordu. Ama 
yaşam ona yetmiyordu.  Göreceli, bireysel bir mutluluktu yaşadığı.  Özellikle büyük anneleri, çok çok büyük 
anneleri hâlâ eski geleneklere bağlıydılar. Rusya'dan getirdikleri birtakım korkuları üstlerinden 
atamamışlardı.  Bu yüzden Tanya'yla çok çok büyükanneleri arasında sık sık kuşaklar çatışması yaşanıyordu. 
Tanya kutu içinde büyümüş, serada yetişmiş gibi hissediyordu kendini. Daha çok hayatın içine girmek, orada 
özgürlüğünü ve mutluluğunu doya doya yaşamak istiyordu. Büyük Matruşkalar buna izin verecek gibi 
değillerdi... 

MATRUŞKA BEBEK(LER)'DEN  YENİ BİR ROMAN ÇIKARMAK... 

Kardelen, on beş yaşlarında bir kız. Evleri İstanbul'da bir sitededir. Annesi bir kurumda mimar, babası 
ise serbest avukat olarak çalışmaktadır.  

İlkyaz siteye bir leylak kokusuyla gelir. Yoğun geçen bir kışın ardından hıdrellez  günü de gelmiştir. 
Site çocukları, kulaktan dolma bilgilerle hıdrellez gününü kutlamaya başlarlar. Sitenin ortak kullanma 
alanında birtakım eğlence ve şenlikler düzenlerler. Gitar çalarlar. Şarkılar söylerler. Çerez yerler, kola 
içerler. Bu günün anlamını bilen doğru dürüst kimse yoktur. Kardelen, günün anlamını annesine, babasın 
sorar. Onlar da bilemez. En geniş bilgiyi sitenin bahçıvanı Bekir Amca'dan alır. 

Kardelen, hıdrellez eğlencesine renk katsın düşüncesiyle Matruşka Bebek(leri)'ni de götürür. Bunu 
gören  Ege, de  Çimbay adlı adlı oyuncağını getirir. Bu,  herkesin Çimadam olarak bildiği sevimli, tonton  bir 
oyuncaktır. Ege, aynı zamanda gitar çalar. Arkadaşlarını eğlendirir.  Eğlenceleri bitip de evlerine dağılma 
zamanı gelince, Kardelen Çimbay'ı bir süre evelerine götürmek istediğini söyler. Götürür de.  

Matruşka Bebek(ler)'i Kardelen'e hediye eden bir Rus kadını olan "Bayan Marya Pavlovna" dır.  Bayan 
Marya Pavlovna çalışmak  için Rusya'dan gelmiştir. Bir süre bavul ticareti yapmış; ama başarılı olamamıştır. 
En son Kardelenler'in evlerinde temizlik işlerine bakmaktadır. Bayan Marya Pavlovna'nın  Moskova'da  
Diyakos adında bir kocası, Kiti adında bir kızı vardır. Kiti Kardelenle aynı yaşlardadır... 

Hıdrellez şenliğinin ardından Çimbay'ın Kardelenlere gelmesi, Matruşka Bebek(ler)'in arasına karışması 
ilişkilere yepyeni bir boyut katar...Kardelen, Matruşka Bebek(ler)'i her zamanki gibi kütüphenesinin raflarına  
boy sırasına göre dizer. Bu sıranın en sonunda Matruşkalar'ın en küçük kızları Tanya vardır. Tanya'nın 
yanına da Çimbay'ı koyar... 

Çimbay,  utangaç bir halk çocuğudur. Matruşkalar  ise Rusya'dan gelmiş,  büyükleri sarayda yaşamış, 
kültürlü, eğitimli insanlardır. Çimbay'ın Anadolulu, bir halk adamı, toprak adamı oluşu, Matruşkaların farklı 
ulusu, kültürü ve sosyal tabakayı temsil etmeleri, farklı dili konuşmaları, bunları birbirlerine ayrı düşürürse 
de, sevimli, cici Tanya'nın Çimbay'a gösterdiği sıcak ilgi, bu soğuklukların erimesine neden olur. Bu 
yakınlaşma  kısa bir süre sonra  karşılıklı ilgiye dönüşür. Kardelenler'in evinde din, ulus, sınıf farkları yavaş 
yavaş silinmeye başlar.  Ev halkının dışında Matruşka Bebek(ler)'le Çimbay arasında kurulan yepyeni bir 
dünya oluşur.   Kendilerinin dışında kurulan dünyayı ev halkı çok fazla fark edemez. Bu bebeklere, Çimbay'a 
bir şeyler oluyor derlerse de onların dünyasında olup bitenleri derinliğine kavrayamazlar. Ama Matruşka 
Bebe(kler) ve Çimbay, ev sahiplerinin dünyalarını tüm ayrıntılarına kadar görürler ve bilirler...  

Tanya'yla Çimbay arasında gönül bağı kurulur da Kardelen'le Ege arasında  kurulmaz mı? İlkyaz 
sabırsızdır biraz. Kural, kaide tanımaz. İlkyazın bir leylak kokusuyla apansız gelişi, hıdrellez günündeki 
eğlence, bebek alış verişleri, birlikte söylenen şarkı ve türküler,  onların da yüreklerine yeni kıvılcımlar 
düşürmüştür. Sitede, okulda birbirlerinin farkına varmaya başlamışlardır... 

Matruşka Tanya'nın gönlüne ateş düştükten sonradır ki artık eskisi gibi dürülüp katlanmayı, anne 
sıcaklığını dinlemeyi, büyük matruşkaların içinde güvenle uyumayı, kaybolup gitmeyi, kısacası korunan bir 
çocuk muamelesi görmeyi  istemez. Fısıl fısıl Çimbay'la konuşur. Ona anlatacağı, ondan dinleyeceği o kadar 
çok şey vardır ki... Bu  iki gencin konuşmaları, yaşlı Matruşkaları, özellikle de Tatyana ve Vera gibi çok çok 
büyükanneleri telaşlandırır. Onlar, Çimbay'ın bir KGB ajanı olabileceği kuşkusu ve korkusunu yeniden 
yaşamaya başlarlar. Bu gencin, torunu Tanya'nın arkadaşı olduğu diğer bayan Matruşkalar tarafından 
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kendilerine hatırlatılır. Ama çok sürmez ki  söyleneni unuturlar. Bir süre sonra Çimbay'ı yine KGB ajanı gibi 
görmeye başlarlar... 

Matruşkaların çileli, sıkıntılı yaşamlarına bakılınca, onların neden iç içe durdukları daha iyi anlaşılır. Bu 
konuda çok net bir bilgi  olmasa da  en belirgin söylence şudur: Matruşkalar daha sarayda yaşamıyorlardı. 
Sibirya taraflarında soğuk bir bölgede yaşıyorlardı. Buranın yabani hayvanları çoktu. Rus çarlarından birisi 
de ava meraklıydı. Sık sık buralara gelir, av yapardı. Yabani hayvanlarının soyunun tükeneceğini anlayan 
Matruşkalar, bu yabani hayvanların avlanmasını istemezler. Bunun üzerine Çar'la ters düşerler. Bu durum 
giderek savaşa kadar uzanır.  Çar, askerleriyle Matruşkaların üstüne yürür, onları kırıp yok eder.  Çar, artık 
hiç Matruşka kalmadı diye düşünürken bir bayan Matruşka görür.  Bu o kadar güzeldir ki, onun 
öldürülmesine gönlü razı olmaz. Tek Matruşkadan bir şey olmaz diye düşünür. Onu alıp sarayına götürür.  O 
Matruşka'nın tek olmadığı kısa süre içerisinde anlaşılır. Bir Matruşkanın içinde başka Matruşka, onun 
içinden bir başka Matruşka derken ortaya bir sürü Matruşka çıkar.  O tarihten sonradır ki Matruşkalar  her 
şeyden önce bir çoğalışın, direnişin adıdır.  Aslında  Matruşka değil,  her zaman Matruşka(lar) vardır... 

Romandaki yaşlı Matruşkalar, içinde yaşadıkları günden çok geçmişe bağlıdırlar. Sık sık anılarına 
dönerler. Rusya'yı, özellikle de Mokskova'yı ve sarayı çok özlerler. En yaşlı Tatyana, kocası Gleb'in bir gün 
gelip kendisini alacağını, oraya götüreceğini, eski günleri yeniden yaşayacaklarını hayal eder… Saraydaki 
eğlenceler, gençliğinde söylediği şarkılar, yaptığı danslar sık sık belleğinde canlanır... Oysa saray yok olalı, 
kocası öldürüleli çok olmuştur... 

Yaşlı Matruşkalar anılarını yaşaya dursunlar, Tanya'yla Çimbay, Kardelen'le Ege, ilk ve duygusal 
aşklarını yaşamaya devam ederler... 

Tanya, okullu bir gençtir. Bu yüzden okuma yazma bilir. Kardelen'in babası günlük gazetesini okurken 
o da bulunduğu raftan uzanır, gazeteyi onun omzundan bakarak okur. Gazeteden  "Şherek" adlı çok güzel bir 
filmin kentin sinemalarında oynadığını öğrenir. Bu film tam kendilerine göredir. Yanına  Çimbay'ı alarak 
sinemaya giderler. Tanya'yla Çimbay'ın evden kaybolmasına başta Kardelen, Bayan Marya Pavlovna bir 
anlam veremezler. Tanya ve Çimbay sinemaya giderken  çok çok büyükanne Tatyana ruble cinsinden sinema 
parası vermiştir onlara.  Biletlerini o parayla almak istediklerinde, o tarihli rublenin tedavülden düştüğünü 
öğrenirler. Sinemaya girmeden evlerine dönmek istemezler. Sinema parası kazanmak için  Çimbay 
sokaklarda çalışmaya başlar. Bilet parasını ancak üç gün içinde tamam edebilir.  Tanya,  da onu tam  üç gün 
sinemanın  kapısının önünde bekler. En sonunda Şherek adlı filme girerler. Film bir masalı anlatmaktadır. 
Çok beğenirler. Filmin arasında Kardelen'le Ege'nin de sinemada olduğunu fark ederler. Onlar da kendilerini 
görmüşlerdir. Kardelen eve döndüğünde  Matruşka Tanya'yı da, Çimbay'ı da eski koyduğu yerlerde bulur.  
Gözlerine inanamaz.   Durumu evdekilere anlatır. Kardelen, yaşadıklarının bir düş mü, gerçek mi olduğunu 
tam olarak anlayamaz... 

Romanın üçüncü, yani son bölümü Rusya'da geçer...  

Kardelenler'de çalışan Bayan Marya Pavlovna, eşini, kızı  Kiti'yi çok özlemiştir. Yaz döneminde on beş 
gün izin alıp memleketine gitmek ister. Gider'ken Kardelen'i de alıp götürür. Matruşka Bebek(ler)'in ülkesini 
Kardelen de çok merak etmektedir. Kardelen, Moskova'yı görür ve çok beğenir. Gerçekten de Matruşkalara 
özgü bir kenttir.  Bayan Marya Pavlovna'nın ailesiyle tanışır.  Kardelen'le Kiti,  aynı odada kalırlar. 
Birbirlerinin dillerini sözlükler  ve Bayan Marya Pavlovna aracılığıyla anlamaya, çözmeye başlarlar. İlk 
gençlik aşklarını karşılıklı olarak birbirlerine anlatırlar. Yepyeni dostluklar kurarlar.  Kardelen, evdekilere ve 
Ege'ye birtakım hediyeler alır. Bu arada Tanya'nın yaş yıldönümünü Matruşkalar ve Çimbay coşkuyla 
kutlarlar. Bu arada Ege'den  aldığı bir cep telefonu iletisi,  onun kendini unutmadığının işaretidir... 

Moskova dönüşü Kardelen epeyce değişmiştir. Hayat ne kadar Matruşka Bebek(ler)'e benzese de aynısı 
değildir. Bundan sonra başkalarının gelip kendini açmasını ve keşfetmesini beklemeyecektir...  

Not: Değerli izleyiciler, bu gençlik romanını size kitap olarak sunmayı, hatta hepinize tek tek 
imzalayarak günün anısı olarak vermeyi çok arzu etim. Bu uğurda epeyce çaba da gösterdim. Çok istememe 
karşın ne yazık ki  dosyamı  kitaplaştıramadım. Umarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Bir Yazar, Bir Kitap" 
projesi kapsamında kitaplaşmış olarak elimize geçer, okuma olanağı buluruz... Saygılarımla... 
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KÜÇÜK PRENS’LE “İNSANLIĞIN ÇOCUKLUK TARİHİNE” YOLCULUK 
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Dr. Müyesser GÜNER 
       
 
Küçük Prens adlı yapıtta yazar, Antoine de Saint Exupery, insanın varoluşunu içten kuşatarak, çocuk 

ve yetişkin gerçekliğini anlamlarla ördüğü evrende, akıl vermeye çalışmadan ve aba altından sopa 
göstermeden sunar. Okuyucusunu düşündürür; düşündürürken bir yandan onun hayal gücüne seslenir, öte 
yandan da onu kendi gerçekliğini tanımaya ve kendisiyle yüzleşmeye çağırır. Yarattığı anlam evreni, 
topluma, “egemen çocukluk ve insanlık anlayışına”, sisteme, duyuşsal gelişimi önemsemeyen “uygarlığa” ve 
kalıpçılığa  karşı estetik bir başkaldırı ve incelikli bir eleştiri; yeni düşünsel açılımlara kapı aralayan bir 
varoluş metnidir.  

Dönüştürümlerle ilerleyen öykü, insanı hayatı üzerinde düşünerek özeleştiriye zorlar; olayları 
ilişkilendirmeyi, yeni kavramlara ulaşmayı sağlar. 

Sezdirdiklerine gelince: “Çocuk ve yetişkin dünyası birbirinden farklıdır; öyle ki hayalleri, hayata bakış 
açıları, soruları, hayatı kavrayışları ayrıdır. Büyüdükçe hayaller çoraklaşmakta; içine doğduğu kalıplara ayak 
uyduran insan,  artık sorgulamadığı yaşamını önyargılarıyla yönlendirmektedir. Dıştan ve yüzeysel yaşanan 
yıllar, çocuklarla ve çocukluklarıyla aralarına çoktan kalın ve yüksek  duvarlar örmüştür. Çocukların hayal 
gücünü dikkate almayan, duyuşsal gelişimi önemsemeyen anlayış, yalnızca bilişsel gelişimi öncelemektedir; 
sanatı değil. Bir yetişkin için birini tanımak, onu etiketlemek anlamına gelmektedir; yoksa o insanın iç 
dünyasına eğilmek değil: “…..Yoksa ben de yalnız rakamlarla ilgilenen büyükler gibi olurdum….” (9 )  

“Hayatında hiç çiçek koklamamış, yıldızlara hiç bakmamış, kimseyi sevmemiş. Toplama işlemlerinden 
başka bir şey yapmamış. Bütün gün, o da senin gibi: “ciddi adamım ben! Der durur.Bununla da övünür. 
İnsan mı o? Mantarın biri!....” (9, s:27) 

Var olmak içtenlikle gülebilmek, kendisi için anlamlı olan şeyi gerçekten istemektir.  
Boabablar, hiç zaman kaybetmeden karşı çıkılması gereken sömürgeci, yayılmacı  anlayışın simgesidir.  
Somut olaylardan yola çıkarak  bilgiye ulaşılır: Örneğin bir çiçeği tanımak demek, onun büyüme 

sürecini gözlemleyerek ayrıntıları öğrenmek ve dünyasını anlamaktır. 
Küçük Prens,  insanlığın tüm duyuşsal gelişim özelliklerini sırtına sarmıştır. İçinde neler yoktur ki! 

Sevgi, pişmanlık, utanma, çocukluk, üzüntü, iktidar hırsı… Sonuçta anlarız ki aslında herkesin yapabileceği 
bir şey vardır; bunu gerçekleştirmek  için bir hükmedene gerek yoktur. Her canlının kendine ait bir  gücü 
vardır; önemli olan bunun farkında olmaktır. “Ama bir kralın parmağından bile daha güçlüyüm, ben, dedi 
yılan.”(9, s:58). 

Yaratılan tilki, yılan imgesi  düşündürücüdür: “Doğadaki her canlı biriciktir ve kötü değildir; çünkü 
kendi doğası içinde değerlidir ve yaşam hakkı vardır. İnsan ruhunun zayıf yönlerini de ortaya koyarak 
kavramları tartışmaya açar. Güzellik, zenginlik, yararlı olmak, farklılık, insanlık…  Her insan ayrı bir bakış 
açısına sahiptir. 

Kavramlar birbiriyle ilişkilendirilerek -bağ kurmak, tanımak, mutlu olmak, görmek, insanlık- düşünsel 
bir bütünlük içinde ete kemiğe büründürülür. 

Bağ kurmak, birbirine ihtiyaç duymaktır; hayatı aydınlatır. 
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“-İnsan evcilleştirdiği şeyleri tanır, dedi tilki. İnsanların bir şeyi öğrenmeye ayıracak vakitleri yok artık. 
Her şeyi satıcılardan hazır alıyor. Arkadaş satan satıcı olmadığından, insanların arkadaşları da olmuyor. 
Sen eğer bir arkadaş arıyorsan beni evcilleştir!”(9, s:67) 

“Görmek”: “Asıl olan gözlerle değil yalnız kalp gözüyle görülür.” 
“Sevdiğine vakit ayırmayı ve ona sorumlu olmayı  unutan insan, arkadaş edinmenin güzelliğini ve 

mutluluğunu yaşayamıyor.” 
Okuyucuda yeni algı alanları açar.“Çölü güzel yapan, dedi Küçük Prens, bir yerlerde bir su kuyusu 

saklıyor olmasıdır.”(9, s:76) 
Güzel, göstermelik olmayan şeydi. 
“Şu gördüğüm şey kabuk sadece. Esas önemli olan görünmüyor…”(9, s.76).  
Önemli olan görünen değil, hissedilendi. İnsanlar artık ne aradığını bilmeyen  kalabalığa dönüşmüştü. 
Ölüm bir şiddet öğesine ya da duygu sömürüsüne dönüştürülmeden anlamlandırılır 

Küçük Prens, bir yandan okuyucunun hayal gücüne seslenirken öte yandan yeni  düşünsel açılımlar 
sağlayıp  kavramlar üzerine beyin fırtınası yaratır. İnsanı kendi aklını kullanmak için cesarete davet ederken 
çocukların duyuşsal gelişime katkı sağlayacak bir kitap olarak da “100 Temel Eser “ arasında olmayı hak 
eder. 

İnsanın anayurdu Jorge Amado için çocukluğudur; oysa Gogol’un Taras Bulba adlı öyküsündeki  
duygulu Andrey için yurt, “ruhunu saran, onu sarıp okşayandır.” 

 Çocukluk kavramı ile çocukluk anlayışı arasındaki çizgiyi iyi koymak gerektiğini söyleyen Prof. Dr 
Bekir Onur, emek anıtı Türkiye’de Çocukluğun Tarihi (İmge Kitabevi, 2005) adlı yapıtının “Giriş”inde, 
her toplumda “çocuk” kavramı olmasına karşın “çocukluk” anlayışının toplumdan topluma değiştiğini 
söyler; çocukluğun tarihi ile ‘oyun ve oyuncakların tarihi’ arasındaki yakın ilişkiyi; günümüzde  eksik olanın 
çocukluk duygusu değil çocukluk bilinci olduğunu; “çocukluk bilinci” kavramının, çocuğu sevmenin 
ötesinde, çocuğun gelişimi için yapılması gerekenlerin bilgisini  içerdiğini; temel sorunsalsalın çocuğu 
“yarına hazırlama anlayışında” saklı olduğunu enine boyuna anlatır, konuya bir ömür adamış olmanın 
coşkusuyla. Aynı kitabın “Giriş”inden  alıntılanan şu satırlar bugüne, yani “uygar” dünyaya bir ayna tutması 
açısından çarpıcıdır: 

“….Jenks, çocukluğun sosyolojik açıdan anlaşılmasında en önemli noktanın, çocuğun her zaman 
toplumsal denetimin zeminini oluşturduğu gerçeği olduğunu vurguluyor. Jolibert’e(1981) göre bu denetim 
eğitim aracılığıyla gerçekleştirilmek isteniyor.O yedinci yüzyılda eğitimin herkes için zorunlu olduğu 
düşünülmeye başlanıyor; ancak bu eğitim gerçek bir öğretim olmaktan çok özünde dinsel bir eğitimdir, amaç 
iyi Hıristiyanlar yetiştirmektir: “Eğer çocukluk gitgide ilginç oluyorsa bunun nedeni, çocukluğun, geleceğin 
toplumuna ideolojik olarak egemen olmak amacıyla yapılan bir iktidar savaşımının yeri olarak görülmeye 
başlamasıdır.”(s.26) 

Oyun oynama şansı iyice azalan çocuklar için yuvaların bile akademik hırs odaklarına dönüştüğünü 
anlatılır: 

“ …..günümüz çocuklarının en önemli özelliğinin  “ acele ettirilmiş bir çocuk olmak”  olduğunu 
belirten Elkind için, acele etme çılgınlığına karşı en etkili araç oyun olduğu halde, Amerikan toplumunda 
oyun da işe dönüştürülmüştür. Özünde eğlence olan her şey günümüzde ticarileştirilmiş ve  yarışma konusu 
haline gelmiştir. (…..) Çocukların yaşamları dolu, ama avlular,kaldırımlar, ağaçevler boş.(….) Ama böylece 
gerçek dünyayı sadece yetişkinler, okul  ve televizyon aracılığıyla tanıyabilen “kurumsallaşmış” bir 
çocukluk doğmuştur.” 

Çocukluğun biyolojik bir sınıflandırma değil toplumsal bir kurgu olduğunu söyleyen Neil Postman, 
okuyucusuna Çocukluğun Yokoluşu (Çev:Kemal İnal, İmge Kitabevi Yayınları, 1995) adlı yapıtının “Altı 
Soru” bölümünde, bugün Amerikan toplumunda “Çocukluğun Çöküşü, Amerikan kültürünün genel bir 
çöküşü anlamına mı gelmektedir”, diye boşuna sormaz. 

Elinin altında var olan her türlü olanağa karşın düş gücü ve hevesi körelmiş bilgisayar kültür 
endüstrisinin güdümünde bir  gençlik mi; yoksa  kendine “yaşam başarısı olarak” insani değerleri 
içselleştirmeyi, “bütünlüklü insan olmayı” önemseyen,  tutuculuğu ve bağnazlığı, içine doğduğu dayatmaları 
sorgulayacak bir gençlik mi? 
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20. yüzyıl can çekişen insanlığın çağı oldu. 21.yüzyılsa “robot-insan”a ya da “yok-insan”a pupa yelken 
gidişin çağı. Anlaşılan o ki amaçlanan insan tipi sorgulamayan, merak etmeyen, duygusuz ve duyarlılıkları 
güdümlü ve özüne yabancılaşmış iyi bir tüketici! Ne yazık ki bu, bir komplo teorisi değil, içinde yaşadığımız 
gerçeklik! Artık içinde bulunduğu dünyayı kavrayamayan insan akıl yürütme, karar verme yetisini, en acısı 
da utanma ve sevme duygusunu hızla yitirmektedir. Bir yaşam öznesi değil, nesnesi konumuna dönüşmekte; 
kolayca yok edici, sorgusuz bir ölüm makinesi ya da  feda kültürünün fitili olmaktadır. İnsanın  en büyük 
gereksinimi olan sevgi, şiddetin en güçlü panzehiri iken, sevginin olmadığı bir dünyada şiddetle nasıl baş 
edilebilir?  Şiddet kültürü, insanı, bir başkasının yaşam hakkına saygı duymayan bir varlığa dönüştürürken 
elbette yaşama sevincini de alıp götürecektir. Bugün “Teknolojik kölelik ve sözde uygarlık  şiddeti” en üst 
noktaya varmış; dünya yeniden orta çağı  yaşamaktadır. Bütün evrensel değerleri tehdit eden küreselleşme, 
ki onu şiddet kültürü diye tanımlamak daha doğru, insanın tarihsel bilincini yok etme,   umutsuzluk ve 
geleceksizlik içinde bir dünya yoğurma, yeni haritalar, yeni savaşlar  peşinde olduğu için tezgahladığı, 
doğurduğu ve yeniden  gebe olduğu da şiddettir! Açıktır ki, bu, kontrol altına alınamayan  bir 
kanserleşmedir. Sonuç: “Sanal gerçeklik şiddetine” teslim olmuş, duyguları körelmiş yalnızca yarışan, yok 
eden, kafası karışık, “her zaman güçlüden yana tavır alan insan!”  Akıl yürütmesini bilmeyen insandan 
düşünce  üretmesi beklenebilir mi? Günümüzde şiddet olgusu çocuk için de yetişkin için de aslında 
farksızdır. Bu dayatmacı şiddet kültürü ortamında eleştirel okuma, yaratıcı düşünme, eleştirel akıl -biri 
ötekinden bağımsız olmadığından- elbette  yeşeremez.  

Toplumu  “tüketici yığınına”  dönüştüren  küreselleşme,  çocuk kültürü ve çocukluk üzerinde  ne yazık 
ki çok etkilidir. Kendine sunulan sanal gerçekliklerle  doyuma ulaşan, kendine yabancılaşan insandan, ‘kendi 
çocukluk’ları üzerine düşünmek, çocuklarını anlamak, “geleceklerinin” bilincinde olmak, ne ölçüde 
beklenebilir? İnsanlık onuru yerine “kazanma ve kaybetme duygusu” geçerli olduğu piyasalar, 
söylencelerdeki tanrısal güçlerin yerini almıştır. Uygarlıksa, adı “ileri teknolojik gelişmeler” olan bir 
kapandır. 

Tüketim nesnesi olarak çocuk ve çocukluk 
“Yeni bir karanlık ortaçağa” yuvarlanan dünyada  “tüketim nesnesine” dönüştürülen “çocuk” üzerine bir 

endüstrisi kurulmuştur. Bu dayatma “çocukluğu olmayan çocukluk ” resmi, çocukla yetişkinlik arasındaki 
çizginin ortadan kalktığı televizyondan ilginçtir ki artık insanların gözünün içine baka baka, güle oynaya 
sunulmaktadır.  

 “Üç bin yıllık geçmişini hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır.” Goethe’nin bu 
sözünden yola çıkarak: On iki bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan gerçekten de günübirlik 
yaşayan insandır.  

Çocukluk, bireyselleşmenin ön koşullarının ekildiği topraktır. 
Bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal olarak bir bütün olan insan yaşamında gelişme belli ilkeler 

doğrultusundadır. Saldırgan davranışlar insanda doğuştan var olmasına karşın biliyoruz ki bütün davranışlar 
sonradan öğrenilerek pekiştirilir; öğrenilmiş çaresizlik de… Çocuklukta özdeşleşme süreci farkında olmadan, 
niyetsiz öğrenmedir. Anlaşılan o ki, çocuktaki bilinçsiz öykünme,  kişilik gelişiminin özellikle dikkat 
edilmesi gereken yumuşak karnıdır. Öyleyse saldırgan davranışların önlenmesinde etkin bir rol oynayacak 
özdeşleşme süreci, toplumun  “çocukluk bilinci” ne muhtaçtır. 

İnsanın en büyük gereksinimi sevgi ve saygıdır, elbette çocuğun da… Sevilip sayıldığını bilmek, 
çocuğun kendini değerli hissetmesini sağlar; kişiliğini, benlik saygısını, kendisine güven duygusunu olumlu 
yönde etkiler. Kendini tanıma ve keşfetme, kişisel yeteneklerinin farkına varma ve kendine haksızlık 
etmeme,  kendine inanma,  değerli olduğunu duyumsama ve kendini ifade etme; aynı zamanda başkasına 
saygı duyma kişilik gelişim süreci içinde yer alır.  

Özdeğer, özsaygı özgüveni yaratırsa, yaratılan özgüven temelsiz bir böbürlenme değil, anlamlı yaşama 
giden yol olur. Bu nedenle çocukları örseleyen, onların yeteneklerini ve gizilgüçlerini körelten ya da 
ketleyen her türlü yaklaşımdan kaçınmak gerekir. (2,12,18, 22) 

Doğan Cüceloğlu, “İçimizdeki Çocuk: Yaşamımıza Yön Veren Güçlü Varlık” (Remzi Kitabevi, 
İstanbul 1993) bakın ne diyor: "Özgür bir kişiliğe değil de yapılaşmış sosyal rollere önem veren kültürlerde 
bireyin özbenliği önemli değildir; önemli olan kişinin toplum içinde almış olduğu roldür. ....Bu kültürlerde 

 857



kişinin söylediği, düşündüğü ve yaptığı arasında bir bütünleşme aranmaz. İnsanın kendine özgü düşüncesi, 
kendine özgü yaratıcılığı, özellikle kendine ait duygusunun önemi yoktur...."(4) Bireyi nesneleştirecek ölçüde 
toplumsallık elbette tehlikelidir. 

Çocuğun geleceği kavramları özümseme, içselleştirme biçimlerine bağlıdır. 
 Edinilen bilgiyi çocuk dünyasının somut gerçekliği içinde işlemek, dönüştürerek yeniden üretmek 

çocuğun zihinsel alt yapısını oluşturur. Sorunları ortaya koyabilmenin yanı sıra,  sorun çözücü olmak için 
olayları gözleme, uygulayarak öğrenme ve algılama çocuğun zihinsel gelişimini güdümlü olmaktan korur, 
kalıpçılığa düşmesine de engel olur. Özenti olmadan, ona yaratıcı düşünme yetisi kazandırır. 

Kendi bakış açısını geliştiren genç, “Eleştirel düşünme”, yani “aklın süzgecini kullanma” aşamasını 
yakalar. Ancak bunun için başından itibaren çocuklara ve gençlere  uygun sorumluluklar verilmesi gerekmez 
mi? Sorumluluklar, “kişilik gelişim sürecinin” deyim yerindeyse örsüdür; çocuğun kendini sınadığı, yanlışlar 
yaparak öğrendiği, kendini keşfettiği, yeni deneyimler kazanıp kişiliğini pekiştirdiği, kendini değerli 
bulduğu, özdenetimini kurduğu, sonra da kanatlanıp uçtuğu yer!.. “Kullandığımız organlar nasıl gelişir ve 
değişirse” çocukluktan başlayarak verilecek ayarınca sorumluluklar –çocuğun omuzlarını çökertmeden, 
daima onun özgüvenini, özsaygısını destekleyerek–çocuğun sonuçlar üzerine düşünmesini, bir yaşantı 
oluşturmasını sağlayacaktır. Böylece  benlik duygusu edinen çocuk için,  önünde yetkin birey olmanın yolu   
açılacaktır: Derinlikli düşünceye, farkındalık ve özsavunma bilincine sahip olacaktır. 

Hayal etmek,  gerçeklikler dünyasında algılayamadığımız boşlukları doldurur, onun sınırları genişletir. 
Birbirini besleyen, tetikleyen hayal ve düşünce dünyası çok yakındır. Düşünce dünyası bilgi, gözlem, deney, 
ve deneyimlerle gelişir; yeniliklere  sürekli açıktır. Yeni açılan  algı alanlarıyla günlük yaşam arasındaki 
etkileşim hayal dünyasının sınırlarını genişletir; ya da tersi olur;  böylece zihninde bütünlüklü yeni 
düşünceler doğar. 

Sorunu ortaya koyma, sorun çözme, kavram ve kavramları birbiriyle ilişkilendirerek bir bütün  
oluşturma, soyut düşünme doğal olarak zihinsel  bir gelişim süreci gerektirir. Unutulmamalıdır ki soyut 
düşünme, çocukta  ancak on iki yaşında gerçekleşir. 

Çocuk Edebiyatı 
Edebiyat yapıtı çocuğun  diliyle onun gerçekliğini içten kuşatarak yaratılan bir evrendir. Çocuğa 

tepeden bakmadığı gibi egemen anlayışın elçisi olmayı da reddeder. Yaratılan anlam evreni gerçeği 
gösterme, okumaya karşı  ilgi ve doğal bir öğrenme isteği uyandırmanın yanı sıra çocukta evrensel ortak 
duyarlılıklar oluşturur. 

Edebiyatta dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çocuk dünyasının doğallığını, özgünlüğünü  
dayatmacı yetişkin gerçekliğiyle bozmamak, çocuk gerçekliğini ve mantığını yetişkininkinden farklı kılan 
yönleri derinlikli olarak duyumsayabilmektir. Edebiyatın okuyucu için "ezber"lerin hizmetinde bir kamçı ya 
da baskı aracı olarak ortaya çıkması, metnin kendini dayatacağı “tekanlamlılık” bir şiddettir.  Asla adil 
olmayan, daima güçlüden yana olan “küresel dünya”da, adaletten ve insanlıktan yana olmak için tek güç 
kaynağı “hak”tır. Her canlının yaşama hakkı!.. Bu bağlamda edebiyat yapıtı dayatmacı değil; ama 
özsavunmacıdır. 

“İnsanlığın Çocukluk Tarihine” yolculuk 

Eğitim, insanın kimlik kargaşası yaşamadan hem toplumsal, hem de bireysel açıdan özgür ve üretken bir 
birey olarak kendini gerçekleştirmesini sağlamalıdır. Temel amacı da insanı, özgür, kendini tanımaya 
çalışan, sorgulayan ve geliştiren üretken bir varlık haline dönüştürmek olmalıdır. 

Eğitimin tarihsel kökenine  yolculuk başka bir deyişle “insanlığın çocukluk tarihine yolculuk”a  duvar 
resimleriyle başlamak yanlış olmaz. İlkçağlardaki yapılan duvar resimlerinde amaç büyü ve  iletişim dışında  
eğitim de olmalıdır. Çocukluk kavramının ortaya çıkışı her ne kadar modernleşmeyle koşutluk içeriyorsa da, 
bugün Sümer eğitimbiliminden söz edilebilir. Eğitim anlayışından yola çıkarak çocukluğun izini sürebilir. 
Muazzez İlmiye Çığ, Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sumer’deki Kökeni yapıtının (Kaynak yayınları, 2006) 
“Girişinde” şöyle diyor:  “Bilindiği gibi yüzyıllar boyunca Batı kültürünün temeli, Yunanlılara, dini de 
Tevrat’a dayandırılıyordu. Fakat Sümer kültürü ortaya çıkmaya başlayınca, Batı dünyasının gelişmesindeki 
ana  kaynağın onlarda olduğu anlaşıldı.(…..) Bugün uygarlığımızın temeli olan tekerlek, bundan en az beş 
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bin önceye ait Ur kral mezarlarında gömülmüş arabalarda ve birçok kabartmada görülmektedir.(…..) 
Sümerlerin uygarlığa en önemli katkıları, dillerine göre bir yazı icat etmeleri ve okullar açarak onu 
istedikleri her konuyu yazacak şekilde geliştirmeleridir.(…..) Yunanlı Pisagor’a mal edilen Pisagor teoremi 
tablet üzerinde çizilmiş olarak bulunmaktadır.(…..) Sümer yazılı belgelerinin en önemli olanları edebi 
olanlardır. (…..)  ” Sümer hukukunda aynı işte çalışan erkek ve kadına eşit ücret verilmesi de devlette düzeni 
sağlamak için konan yasalarda yer alır. 

MÖ 3000'de Sümer okullarında iki çeşit eğitim programı söz konusudur:1- Bilimsel ve eğitici 
(Matematik, bitkibilim, Tanrıbilim, madenbilim, coğrafya, dilbilgisi, dilbilim, astroloji, astronomi, tıp.). 2-
Yaratıcı ve edebi. 

Sümer ‘de çocukluktan yetişkinliğe kadar süren ezberci sert dayatmacı eğitim,  gündoğumunda başlayıp 
günbatımında sona ermektedir. İlerlemeci olmayan bu eğitim anlayışı öğrencilerin bireysel farklılıklarını, 
gereksinimlerini, yaş dönümü özelliklerini dikkate almaksızın onları kalıba sokmaya çalışmıştır (14.). Bu 
dönem bir bakıma ezberci eğitimin başlangıcı sayılabilir. Bu anlayış, biçim değiştirmekle birlikte  bugün ne 
yazık ki varlığını sürdürmektedir. Çocuklar ve gençler yeteneklerini geliştirmeleri dikkate alınmadığı gibi 
gereksinim,  yaratıcılık, sorgulayıcılık ve üreticilikleri hiç önemsenmeden, önceden saptanmış beklentilere 
göre davranmak zorunda bırakılmaktadır (14). Bu bağlamda yaratıcılığın kökeni yabanıl olandadır. 

Konfüçyüs’e göre bilgelik çalışıp öğrenmekle, düşünmekle, çabalayarak elde edilirdi. Toplumsal 
ilişkiler ahlakını öneren Konfüçyüs, öğretisini devlette düzen, erdem, eğitim üzerine geliştirmişti. Çin 
tarihinde Konfüçyüs MÖ 551-479 ilk özel öğretmen sayılmaktadır. Bütün öğretisi ahlak temeline dayanan 
Konfüçyüs, ders vermekten çok her öğrencisinin kişiliğini inceler ve onlardan zihinsel derinliği olan bütünsel 
bir insan yaratmaya çalışırdı. Öğretmen olarak dogmatik ve otoriter olmadan yalnızca soru sorardı. 
Konfüçyüs öğretisinin ilkeleri iki anlamda devrimciydi: Birincisi her insanın kendiyle ilgili kararları verme 
hakkını ve yükümlülüğünü vurgulayarak yerleşik otoriteyi sarsıyordu; ikincisi ise -Antik Yunan’da eğitimin 
yalnızca soyluların hakkı olmasına karşın- zeki ve kararlı olmaları koşuluyla en yoksul, en düşük düzeyden 
gelenlere eğitim hakkını savunarak yönetim teknikleri üzerinde soyluların tekelini kırıyordu. Öğretisi doğal, 
insancıl, yalın; anahtar kavramı erdem, sevgi, yüce gönüllülük, insancıllıktı. Onun için soyluluk kişinin 
soyundan değil, kişiliğinden kaynaklanmaktaydı (3). 

Kurallar toplumu olan Batı’ya göre doğa insan için vardır oysa Konfüçyüs’ün  yaşam algısına göre 
insan doğayla bütünleşen bir varlıktı.   

Elias Canetti, Sözcüklerin Bilinci (Çev:Ahmet Cemal, Payel Yayınları, İstanbul 1984), adlı deneme 
kitabının “Konuşmalarıyla Konfüçyüs” bölümünde bakın ne diyor: “….Konfüçyüs Sofist’lerin çabuk 
söylenen sözlerinden, sözün top gibi gidip gelmesinden nefret eder. Önemli olan, çabuk verilen yanıtın 
çarpıcılığı değil, sorumluluğunu arayan sözün derinlik kazanmasıdır. (….) İktidarı bağımsız bir amaç değil, 
topluma yönelik bir görev, bir sorumluluk sayar. Böylece de, hayır diyebilmenin ustası olur ve kişiliğini hiç 
bozulmaksızın ayakta tutmasını bilir. Ama bir çileci değildi. (….) Öğrenmek, Konfüçyüs’ün  hiç son 
bulmayan mutluluğudur.(…..) Konfüçyüs’ün çok önem verdiği noktalardan biri de insanların hesapçı 
davranmamalarıdır; yakından incelendiğinde bu, insanların bir araç gibi kullanılmaması gerektiği anlamını 
taşımaktadır.(…..) Örnek insan hesapçı davranmayan insandır.(…..) Kendini öğrencilerinin isteklerine açar 
ve onları yanıtlar.(….) Öğrencilerinden ikisiyle bir araya geldiğinde onlara en derinde yatan isteklerini 
sorar, ardın da kendi isteklerini açıklar…..” (8) 

Bugün Batı’nın insanlık adı altında topladığı değerlerin kaynaklarından olan Devlet'te Sokrat'ın (MÖ 
469-399), Platon'un (MÖ 427-347) çocuk hakkında söyledikleri insancıl bir çocukluk anlayışına sahip 
olmaması açısından dikkat çekicidir. Atina’da devlet düzeninde şöyle bir sıralama vardı: Soylular, kadınlar, 
çocuklar ve köleler.  Kız çocuklarının felsefe anlamayacağına  ilişkin inanış, kadınların devlet yönetimine ve 
agoralarda toplantılara katılamamaları da aynı döneme ilişkindir. Batı’da on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısına 
kadar, kızların zeka ve kavrayışlarının yetersizliği biçimindeki inanış bu zihniyetin devamıdır. Platon altı 
yaşından sonra kız ve erkek çocukların ayrı ayrı  büyümelerini önerir. Dinler ve düşünce tarihine 
bakıldığında kültür tarihinde cinsiyet ayrımcılığı hep vardır. Şölen’de sevgi üzerine  konuşmalarda, kadına 
duyulan sevgiden, göksel değil, aşağılık sevgi diye söz edilmiştir. Aristo özürlü olarak doğan çocukların 
yetiştirilmesine karşı çıkmış, toplumsal rollerin düzenlenmesinde erkeklerin lehine cinsiyet ayrımcılığını 
desteklemiştir.(16,7,19)  
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 Profesör Dr.Atalay Yörükoğlu’nun  Çocuk Ruh Sağlığı (Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul,1989) 
kitabındaki “Kuşaklar Arası Çatışma” bölümden alıntılanan satırlarda dönemin çocukluk anlayışının izini 
sürerken kuşak çatışmasının da hep yaşandığına tanık oluruz.  

“Yetişkinler gençleri eskiden beri sorumsuz, saygısız, büyüklerin öğüdüne kulak asmayan ve 
kendilerinin doğrultusunda giden kişiler olarak tanımlaya gelmişlerdir. Günümüzün gençleri öyle 
umursamaz ki , ilerde ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bizlere, 
büyüklere karşı saygılı olmayı, ağır başlı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdiki gençler kurallara boş 
veriyorlar. Çok duyarsızlar ve beklemesini bilmiyorlar.” Bu sözler; MÖ 800’de yaşamış Hesiod adlı bir 
düşünür söylemiş. Sokrates de buna benzer şeyler söylemiş, çağının gençlerinden yakınmış.Gençlerin eski 
kuşaklarla ilgili görüşleri de tarih boyunda değişmeden kalmıştır. Erişkinler gençlerin gözünde hep geri 
kafalı ve tutucu kişilerdir. Gençleri anlamaya çalışmazlar.” (22) 

Mehmet Yapıcı, “Bir İnsan Olarak Çocuk”, ( C. Bilim ve Teknik Dergisi, Yıl:19,Sayı:974,2005.)  
makalesinde “çocukluk anlayışı” hakkında bakın ne diyor :“……İlkçağlarda, çocuğun yazgısı anasının 
yazgısına bağlıydı. Her ikisi de kölelerden biraz daha iyi durumdaydılar. Ama bu, döve döve sakat 
bırakılmalarını, kurban edilmelerini önleyemiyordu. Köleci Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında babanın 
aile üzerindeki otoritesi sonsuzdu. Romalı baba çocuğunu dilediği gibi cezalandırabilir, sakat bırakabilir ve 
öldürebilirdi. Aristo, insan yaşamında çocukluğu bir felaket olarak sunar. Ona göre çocuk aklını 
kullanmadığı için erdeme ulaşamaz.  Bu anlayış günümüz yetişkin dünyasının kültürel ve toplumsal 
bilinçaltını yansıtır.  

İlkçağda merkezine çocuğu koymayan bir eğitim anlayışı, ortaçağda ise kilise ve dinin egemen olduğu 
bir eğitim sistemi söz konusudur; ortada çocukluk kavramı yoktur.(….) 18. yüzyılın, Goethe, 
Voltaire,Diderot,Kant,,David Hume, Edward Gibbon’un çağı olduğunu hatırlamalıyız. Fransa’da 1639’da 
yayımlanan bir bildiriyle babalar kendilerine kötü davranan çocuklarını yargılamadan hapsettirme yetkisini 
elde ediyorlardı. 

Ortaçağ çocukluk anlayışı, Hıristiyanlığın “insanın günahkar olarak doğduğu savı üzerine 
biçimlenmişti.  Hıristiyanlığa göre yenidoğan bebek günahkardı. Bu zihniyet değişimi J. Locke’un (1632-
1704) tabula rasa ilkesiyle sarsılmaya, J.J.Rousseao’nun (1712-1778) Emil’i ile ortadan kalkmaya başladı. 
Sanayi devrimi ile birlikte  ABD ve İngiltere gibi sanayi ülkelerinde, yoksul kesimin çocuklarının da 
çocuklukları yoktu….”(21)  

Neil Postman’ın yapıtı, Çocukluğun Yokoluşu (çev:Kemal İnal, İmge Kitabevi,1995) “Birinci 
Bölüm’ündeki metinde bakın ne diyor: “…. Eski Yunanlılara ait olan kesin bir çocukluk kavramı bulmak 
olanaklı değildir. Örneğin, Xenophon bir erkeğin genç karısıyla olan ilişkisinden şöyle bahseder: Kadın 
henüz on beşinde bile değil ve mümkün olduğunca az anlayabilecek, az soru sorabilecek şekilde gayet iyi 
yetiştirilmiştir…. Aristo’nun  yaşadığı döneme değin Eski Yunanlılarda küçük çocukları öldürme 
uygulamasına karşın ahlaki ya da yasal sınırlamaların olmadığını biliyoruz. Aristo bu korkunç geleneğe 
karşı sınırlamalar koyulması gerektiğine inanmasına rağmen bu uygulamaya karşı güçlü itirazlarda 
bulunmamıştır. (…..) Günümüzde bile çocukların duygularını anlayabilecek kapasiteye sahip olmayan 
aileler vardır.(…).”  (17)  

Çocuğun ve kadının ezilmişliğinin tarihi aslında birbirinden farklı değildir. 
Bugün sığınma evlerine başvuran kadınların % 92’si de kendi çocuklarını dövmektedir. Aslında şiddet 

kültürü ile beslenen toplumumuzda buna şaşmamak gerekir.(5,23) 
19.yy. ve 20.yy, başı bugünkü çocuğun çıkar ve gereksinimlerine uygun bir dönem kabul edilse bile 

çocukların bilişsel gelişimi siyasal sistemin hedeflerine ve gereksinimlerine hizmet edecek nitelikte olmuş, 
duyuşsal gelişimleri  hiç dikkate alınmamıştır. Bu bağlamda edebiyatın duyuşsal gelişim açısından  önemi bir 
kez daha ortadadır.(15) Gittikçe artan teknolojik ve bilimsel ilerlemelerle doğan eğitimli insana ihtiyaç, 
çocukların okula yönlendirilmesini sağlamışsa da  zihinsel olarak ortaçağda kalmış sözde “uygar” anlayış, 
çocukluğun kendine özgü bilişsel gelişiminin yanında duyuşsal gelişimin önemini  ve gereğini bir türlü 
kavrayamamıştır. 

“Çocuk olmayan çocuklar” bize çocukluğun “yokoluş”unu haber vermektedir. 
Sanayi toplumunda insanın tutum olarak tarım toplumunu, davranış olarak sanayi toplumunun 

gereklerine uygun yaşadığı anımsanırsa, bugün de kadının toplumsal rollerinin değişmesine karşın halen 
toplumda geleneksel anlayışın değişmemesi sonucu cinsiyet ayrımcılığı sürmektedir. Ancak çocukluk 
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kavramının değişmesine karşın bugün gelinen nokta insanlık açısından tehlike sinyalleri vermektedir: 
“Çocuk olmayan çocuklar” bize çocukluğun “yok oluş”unu haber vermekte,  çocukla yetişkin arasındaki 
çizgi hızla silinmektedir. Bugün eğitim düzeyi yüksek aileler için çocuk, psikolojik bir değer olmasına karşın 
çocuğun feodal dönemde ekonomik bir değer olduğu anımsanacak olursa günümüzde de sosyoekonomik 
yapı zayıfladıkça durum farksızdır.(15) 

Günümüzde sahte diplomatik manevralar, bireyi merkezine almayan sivil toplum örgütleri, zaman 
zaman ideolojik bir aygıta dönüşen eğitim sistemi bu gerçekliğe oldukça uzaktır. 

İlyada’da oğlu Hektor’un ölümünden sonra  Kral Priamos’un, Akhilleus’un  önünde diz çökerek 
söyledikleri dünya durdukça unutulmayacaktır. Bu, bir “insan oluş sahnesi”dir. İktidar ve kahramanlık 
duygusunun, evlat sevgisinin önünde diz çöküşüdür. Eksik olan, o büyük sevginin “çocukluk bilinci”nden 
yoksun oluşudur. 

Egemen kültürün ideolojisini aktarmanın aracı durumundaki bilgisayar oyunları şiddet doludur ve 
çocuklarda duygusal ve düşünsel yozlaşmaya neden olduğu; onların duyarlılıklar geliştirmesine  ket vurduğu 
açıktır.; bu nedenle son derece tehlikelidir.  

Deneysel olarak gösterilmiştir ki, bu tür oyunlar beynin bilişsel kısmını daha etkin hale getirirken 
duygularla ilgili bölümler kapanmakta ve insan beynini aynı şekilde tepki vermek üzere eğitilmektedir. Bu 
bir tür  duyarsızlaştırma yöntemidir.(20) 

Küreselleşmenin çocuğa ve çocukluğa bakışı 

Yetkin okul sistemi ile ekonomik gelişmişlik arasında doğrusal bir ilişki vardır; ancak tam da bu 
noktada gelişmiş Batı'nın, gelişmemiş dünyayı niye sömürdüğü, süregelen savaşlar üzerine durup düşünmek 
gerekir. Hele ki  Batı'da kamuoyu büyük bir çoğunlukla bu haksız politikayı destekliyorsa eğitimin ideolojik 
yönünü gözden geçirmelidir. Bir Afrika atasözündeki gibi, “Aslanlar kendi yazarlarını yaratıncaya dek tarih 
hep avcıyı övecektir.” Unutmamak gerekir ki, tarihi hep güçlüler yazmıştır, tarih güçlüden yanadır. 

Ya Ortadoğulu çocuklar? Yalnızca bizim oldukça mı değerlidir çocuklar? Ötekilerin hiçbir önemi yok 
mu? İşte küreselleşmenin çocuğa, çocukluğa bakışının özeti! 

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
Kanıksanan Şiddet 
Günümüzde egemen kültür anlayışı içinde giderek duygularını yitiren, duyarlılıklar geliştiremeyen 

insan, şiddeti kanıksamaktadırlar. Küresel kültürün taşeronu popüler kültürdür. İnsanlar,  bu “sözde sanat 
yapıtları”nı eğlendirici ve hatta zekice bulduklarını söyleyecek kadar işi ileri götürmektedirler. Yozlaşma, 
insanın nesneleşmesi, özüne yabancılaşmasıdır. Duygularına yabancılaşan insan doğal olarak utanma 
duygusunu da yitirecektir.  
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Sonuç olarak takma akıl, sokma bilinçle “özgür insana” varılamayacağı açık değil mi? Çoğu insan kendi 
çocukluğuna, kendi çocuklarına, kendine bile yabancı değil mi?  Evet, çocuğu ve çocukluğu tanımıyoruz 
ama öğrenmek istiyor muyuz? 

En büyük gereksinim, çocuğun ve çocukluğun ayrı olduğunu, çocukların yaşam algılarının 
yetişkininkinden farklı olduğunu sözle değil, özle kavrayan eğitimciler ve yazarlar!...  

Kuşkusuz çocuklar yeryüzünün her köşesinde birbirine benzer, kuşkusuz toplumun geleceğidir. Kişilik 
çocuklukta temellenir.  

Geleceğinin bilincine sahip çıkmak her bireyin en başta gelen sorumluluğudur ve bunun adı da 
çocuktur.  

“Torunuma öğreteceğim daha çok şey var.”  Yaratıcı ve eleştirel düşünceyi yok sayan dayatmacı bir 
slogan! Bize püf noktasını verir: Çocukta benlik duygusu ona hayatı öğreterek değil, öğrenmesini sağlayarak 
kazandırılır.  

“Aslanlar kendi yazarlarını yaratıncaya dek tarih hep avcıyı övecektir. Bir Afrika Atasözü” 
Bugün hayatın merkezine konan “bütünlüklü  insan” değil; başkasına hükmetme, güç sağlayacak bir 

kazanma hırsı: Para! Ruhunu “Paratanrı!”ya teslim eden insanlık kaçınılmaz olarak özünden uzaklaşacak. 
Dünyanın liderliğine savunan Amerika’nın, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde demokrasi ve insan 
hakları adına yaptıkları ortada. Bu zihniyet yapısını iyi okumak gerekir; çocukluk anlayışını, çocukluk 
bilincini… Yalnızca sonuçları değil, onu ortaya çıkaran nedenleri, hazırlayan koşulları anlamadıkça 
kendimizi bir bilinmezliğe terk etmiş oluruz. Dünyayı kendi gözlerimizle mi okuyoruz, yoksa bize takılan 
gözlüklerle mi? Bizim  olmayan  gözlüklerle… Bu anlayışın dünyayı ve insanlığı götüreceği nokta üzerine 
en son ne zaman düşündük? 

İlkçağda kahraman olmak onurdu. Hep güçlü ve kral olmak üzere yetiştirilen Aristo’nun öğrencisi olan 
İskender için ruhunun en derininde yatan istek, dünyanın tek hakimi olarak adını tarihe yazdırmaktı. 
Benliğini bu duygu üzerine kurmuş, kişiliği bu anlayışa göre biçimlenmiş İskender için bu istek  doğaldı. 
Zaferden sonra, “Tarih cesurların yanındadır” diyen Büyük İskender, Büyük Pers İmparatorluğunu yıktığında 
henüz yirmi beş yaşındadır. Kanın gövdeyi götürdüğü zaferinin sonundaki şu sözü ne anlama gelir: 
“Barbarları özgürleştirdim!” Ortadoğu’da özgürlük için kan akıtanların söylediklerine ne kadar da benziyor. 
Ya kadınlar! Eşlerinin onun için anlamı sadece tahtı için bir varis doğuracak olmalarındaydı.  Otuz iki yıllık 
ömründe savaş meydanlarında hep yanında olan büyük aşkı Hepaistian sorar -İskender’i, büyük İskender’den 
korumak üzere-: 

- İskender! Zaferler kazanmaktan, İskenderiye’ler kurmaktan başka, içinde güç alacağın başka kaynak 
yok mu? 

İskender gözbebeklerinde çakmakta olan zafer pırıltılarıyla ona bakarak: 
- Ne gibi?  
- Sevgi! der Hepaistian, sevgi. Hiç sevgiden güç almayı düşündün mü?  
Hayır düşünmemiştir, düşünmeyecektir de… 
- Tarih cesurların yanındadır, diye yanıtlar çocukluk aşkını ve onuncu İskenderiye’sini kurmak üzere 

yeniden sefere çıkma kararı alır. 
 Tarih hep güçlüden, egemenden yanadır; hep güçlüyü, egemen olanı yazmıştır. Ezilenler ve yoksullar 

hep toprağın altındaki gölgeler olarak kalmıştır. Mısır’da piramitlerin yapımında çalışan binlerce işçinin 
çocukluğunu kim önemsemiştir? Bunu bir papirüsten okuyalım: “Sana duvarcıyı, duvarcının çektiklerini 
anlatayım mı? Hava nasıl olursa olsun, duvarcı beline kadar çıplak çalışmak zorundadır. Kolları 
çalışmaktan bitkindir; yiyeceği pisliğiyle yan yana durur; parmaklarından başka ekmeği olmadığı için kendi 
kendisini yer. Çok yorgundur, çünkü her zaman bu yapıya taşınması gereken koca koca taşlar vardır; bu ay 
ya da gelecek ay, yapı iskelesinin ta tepesine, ev bittiği zaman bir demet nilüfer çiçeği yerleştireceği yere 
taşınması gereken bir taş parçası vardır. İş tamamlanınca duvarcı ekmeği varsa evine döner,ama bu arada 
çocukları büyük bir yoksulluk içinde kalmışlardır.”(11) 

Dünyanın yeniden biçimlendirilmesi çocukluğa bağlıdır.  
21.yüzyılda gelinen noktaya göz atalım: Günümüzde 200 milyon çocuk işçi çalıştırılmaktadır. Seks 

kölesi çocuklar, porno endüstrisini canlandırmakta, işçi çocuk köleler kilitli kapılar, demir kafesler ardında 
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uygar Batı’nın büyük şirketleri için ucuz iş gücü kaynağı olmakta, Uzakdoğu’da çocuklar futbol toplarını 
minik elleriyle içinden dikerken ateşli futbol karşılaşmalarındaki vazgeçilmezliklerini ortaya koymakta, 
dünya pazarında söz sahibi olmak isteyen Çin’e ucuz üretimin kotarılmasına destek vermekte, Afrika’da 
çocuk asker olarak savaşmakta, Ortadoğu’da “Büyük Ortadoğu Hayali” için bombardımanlarda ölmektedir.  

Türkiye’de ise bir yandan sokak,  kapkaç, uyuşturucu, dilenci çetelerinin pençesinde, bir yandan  
sigortasız “çocuk işçi” olma kıskacında, öte yandan da mezun olduklarında iş güvenceleri olmamasına 
karşın, bilgi çuvalına dönüştürülmüş yığınlar olarak önce üniversite kapılarında; sonrasında büyük bir kısmı  
işsiz, bir kısmı da  kimlik bunalımlarıyla baş başa, yaşamdan kopuk, kuru akademik bilgilerle donanmış 
doktora, ileri doktora  öğrencileri olarak -duyuşsal gelişimi hep göz ardı edilmiş, hiç tümlenemeyecek 
benliklerindeki kopan fırtınalar cabası- üstün bilişsellikleriyle küreselleşmeye destek olacaklardır. 

Duyuşsal düzeyi bilişsel gelişiminin çok gerisinde kalmış, hesapçı bir anlayışa sahip, insanı araç 
olarak kullanan, yaşamın merkezine bütünlüklü insanın konmadığı bir dünyada yaşıyoruz. 

İlginç olan bunun yine insana ait bir dayatma oluşu! Dünya bir gezegen olarak çocukluğunu 
tamamlamış ve hatta iyice yaşlanmış; ya insanlık?  “İnsanlığın çocukluk tarihine” bakarsak, çocukluk, hiç 
yaşamadığı bir dönemden aydınlanma felsefesiyle doğup emeklemeye başlamış; ama bugün  yetişkin ile 
çocuk arasındaki çizginin yok olduğu bir noktaya gelmiştir. Artık “çocuk olmayan çocuklar” vardır. Öyle 
anlaşılıyor ki yükselen teknoloji ile özünü yitiren insan, geleceğin bilişsel yanı ağır basan, kendine bile 
yabancı insanın atası olacaktır. 

İnsanbilimine göre soyut düşünme yeteneği olan tek canlı olan insan, öyle görülüyor ki on bin yılda 
önemini anlamadığı için bir türlü dönüştüremediği  “çocukluk anlayışı nedeniyle” özünden uzaklaşmaktadır; 
duygusal zekası körelmekte, bilişsel açıdan üstün bir canavar soyuna dönüşerek yeni evrim basamağındaki 
yerini hazırlamaktadır.  
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Bilimkurgu ve astronominin çocukların zihinsel gelişimindeki yeri ve çocuk yazınında bundan 

yararlanmanın öneminden söz etmeden önce, astronominin insanlık tarihinde oynadığı role değinmek 
yerinde olur sanıyorum. 

İnsan, zeki bir yaratık olarak dünya üzerinde yerini aldığında zekâsını kuşkusuz ilk önce karnını 
doyurmak için kullanmıştır. Çeşitli çevresel faktörler ve koşulların uygun olması dolayısıyla yiyecek ve 
barınma gibi gereksinimlerini karşılayabilecek duruma geldiğinde de, düşünen bir canlı olarak bu defa başka 
bir gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu gereksinimin adına “merak gidermek” diyebiliriz. Merak insanın 
doğasında vardır. Zaten onun tarihsel evrimi de bu merakın giderilmesi ölçüsünde gerçekleşmiştir. Modern 
dünyamızın hiçbir olanağının bulunmadığı ilkel bir ortamda zeki bir yaratık olarak insan, doğal olarak her 
şeyi merak edecektir.  “Gündüz ve gece neden oluyor?”, “Neden bazen yağmur, bazen kar yağıyor?, “Hava 
bazen sıcak, bazen soğuk neden? Bunları bilimsel olarak açıklama aşamasına henüz gelememiş olan insanın, 
fark edip merak ettiği en önemli şeylerden biri de gökyüzüdür. Modern çağların elektrikle aydınlanmış 
şehirlerinin ve yollarının bulunmadığı ve değil teleskopun camın bile bilinmediği günlerde gökyüzü,  çıplak 
gözle de bakılıyor olsa insanoğluna çok şey söylemekteydi. Karanlık bir gecede gökyüzünde parlayan belli 
ışıklı cisimlerin belli zamanlarda göründüğünü,  gece süresince belli bir yol çizerek yer değiştirdiğini veya 
ufukta kaybolduğunu görmenin insanoğlunun merakını en fazla çektiği ise şüphesizdir.                         

Eski çağlarda, uçsuz bucaksız çöllerde yaşayan biri için yaşam sadece sıcak kumlardan ve yakıcı 
güneşten ibarettir. Onun tek derdi bir parça su bulmak ve yaşamını sürdürmeyi becerebilmek olur. Çölün 
diğer canlılarıyla karnını doyurur ve bütün gününü bu sıcakla baş etmeye harcar. Sonra gece gelir, hava çok 
soğumuştur; ama gökyüzü bütün görkemiyle başının üzerindedir. Çöl atmosferi onu diğer yerlerdeki göklere 
göre daha parlak ve çekici kılmaktadır. Hele aysız gecelerde ise bambaşkadır. İlkel insan için bu, âdeta bir 
şölendir. Kafasını kaldırdığında gördüğü bir sürü cismin çeşitli kümeleşmelerle gökyüzünü kapladığını 
görür. Zaman içerisinde bu gökyüzünün her zaman aynı olmadığını fark edecektir. Örneğin, aslana benzettiği 
yıldız kümeleşmesinin belli zamanlarda orada bulunduğunu, daha sonra onun yerini başka bir kümeleşmenin 
aldığını gözlemleyecektir. Bu, düşünen bir varlık olarak insanın dikkatini çekmekte gecikmez. Daha sonra bu 
gök cisimlerinin kümeleşmelerine bir ad vermekte gecikmeyecek, bunun yanı sıra onların göründüğü veya 
görünmediği zamanlarda bazı doğa olaylarının  (örn.Nil’in taşması)ortaya çıktığını fark edecektir. Bu şekilde 
gökyüzü, insan için meraktan öte bir anlam kazanmıştır.  Çünkü ekip biçtiği ürün için gökyüzüne bakarak bir 
takım hesaplar yapma gereksinimi duymuş ve zamanla matematik ve diğer bilimler ortaya çıkmıştır.  Bilinen 
en eski bilim adamlarının çöllerde yaşayan insanlar olması bir rastlantı olmasa gerek. Onların bilgilerinin 
zaman içerisinde elden ele dolaşarak dünyaya yayılmış olması olasılığı çok büyüktür. Yunanistan’ın altın 
çağında yaşayan ünlü filozof ve bilim adamlarına mal edilen birçok bilimsel veriyi çöl insanlarının çok 
önceden bildiği gerçeği yadsınamaz. Bunun yanı sıra, büyüleyici bir ışıltıyla parıldayan yıldızlar, ay, 
Samanyolu insanların bir takım öyküler, efsaneler yaratmasına yol açmış, bu da düş gücünün giderek 
gelişmesini sağlamıştır. Sümerler, Asurlar, Babilliler veya eski Mısır’dan bize kalan böyle bir yığın efsane 
var. Klasik Yunan döneminden günümüze kadar gelen en güzel gökyüzü efsaneleri bugün de yazın 
şaheserleri olarak biliniyor. Düş gücüyle insan gökyüzünde bir Tanrılar dağı yaratabiliyor. Bu Tanrılar bazen 
kızdıkları veya bazen de acıdıkları insanları gökyüzünde birer yıldıza dönüştürebiliyor. Örneğin Polluks; 
Tanrı Jüpiter, biri ölümsüz(Pollux, Jüpiter’in oğlu), biri ölümlü(Castor) adlı iki gencin yeryüzündeki örnek 
dostluk ve sevgilerinin sonsuza dek sürmesi için bu gençlere gökyüzünde yer açmıştır.  Bunlar günümüzde 
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de İkizler Takımyıldızı’nın iki yıldızı olarak adlandırılmaktadırlar. Yine Grek-Roma mitolojisindeki 
Orion(Avcı takım yıldızı) çok tanınmış bir avcıdır ve kendisinin öldüremeyeceği bir varlık olamayacağını 
iddia etmeye başlar. Ona bir ders vermek amacındaki Tanrıça Hera, onu sokması için bir akrep gönderir. 
Orion akrebi sopası ile ezer, ama akrep, ölmeden önce Orion’u öldürücü şekilde ısırır. Daha sonra, her ikisi 
de  gökyüzündeki yerlerini karşıt şekilde alacaklardır. Bu “azılı düşmanlar”, gökyüzünde, hiçbir zaman 
birlikte görünmezler: birisi doğarken diğeri batmaktadır. 

Bununla birlikte, yukarıda açıklanan  nedenlerle astronomiyi sadece çöl insanının  merakını çeken bir 
konu olarak görmek çok da doğru değil.  Çöldeki kadar parlak gecelere sahip olunmasa da gökyüzü her 
yerde aynı görünür ve kendi varlığını sorgulamaya başlayan her insan için sonsuz bir bilgi kaynağıdır. Çünkü 
astronomi evren bilim demektir ve evren ise her şeydir. Yani gördüğümüz ve göremediğimiz her şey.  

Fransız matematikçi Henri Poincaré, astronomi hakkında söylediği şu sözlerle bunu çok iyi bir şekilde 
ifade etmiştir:  “ Astronomi, pratik uygulamaları ve felsefi uygulamaları sayesinde hemen hemen her 
kültürde etkin bir şekilde yer almıştır. Bize engin, değişik ve güzel bir evren gösterir,  uzayda ve zamandaki 
yerimizi işaret eder ve kozmik bir perspektif sunar. Bedenlerimizin ne kadar küçük, aklımızın ne kadar geniş 
olduğunu gösterir.” 

Astronomi bugün kendi doğrultusunda en hızlı ilerleyen bilimlerden biridir. Bu nedenle halkın bilime 
ilgisini artırma ve genç insanları bilim ve mühendislik okumaya yöneltme potansiyeli vardır.  Bunun yanı 
sıra milyonlarca kişiye heyecan verici bir hobi sunmaktadır. 

Günümüz yazınında çok büyük bir yer tutan bilimkurguya gelince, ağırlıklı olarak dünya dışı seyahat 
temaları işlemekte veya uzam zamanlarda yer alan dünyalar, toplumlar ve canlılar yaratmakta ve böylece 
günümüzdekinden çok farklı bilimler, teknikler ve koşullar ortaya koyan bir yazın türü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bilimkurgunun temaları arasında uzayın ele geçirilmesi; yıldızlara yolculuklar; dünya dışı yaşamların ve 
uygarlıkların karşılaşmaları yada başka yerlerden gelen canlıların, barışçıl karşılaşmalar söz konusu değilse, 
dünyayı istila etmeleri; ışık hızının üzerine çıkmayı sağlayan olanaklar gibi konular yer almaktadır. Tüm 
bunlar, bilimsel varsayımlardan çok imgeleme dayanır. 

Diğer bir tema, zamana egemen olma, yani zaman içerisinde yolculuktur. Bunun ilk önemli örneğini 
H.G.Wells’de görüyoruz. 

Başka bir tema makineler ve bilgisayarlar üzerine yoğunlaşmıştır. İnsanın kendi yarattığı makinelerle 
(örn.kas makineler, beyin makineleri, robotlar)  ilişkisi uzun zamandan beri bilimkurgu yapıtlarında yer 
almaktadır. 

Yine farklı bir tema olarak geleceğin insanını görmekteyiz. Bu, içine elektronik devreler yerleştirilmiş 
bir insan (Cyborg) veya üstün insan olabilir. Bu yaratıkların birtakım güçleri vardır (telepati, telekinezi vs.). 

Bilimkurgu üretimi gizli temalar da içermektedir. Bunlar, düşsel ve simgesel düzeyde ortaya çıkarak 
günümüzün umutlarına veya ortak sıkıntılarına karşılık verir.  Bilimkurgu mitleri yeniden ortaya çıkarır yada 
yaratır. Gelecekten veya başka dünyalardan söz ederken bizi, gezegenimizin bugününe farklı bir biçimde 
bakmaya yönetir. Bilimkurgu sadece modern yazının bir ürünü değildir. Öncüleri vardır ve yazın kadar eski 
türlerle kaynaşmıştır. Platon’dan başlayarak Thomas More’a, Lukianos’tan Rabelais’ye, Swift’e ve Butler’a 
kadar uzanmaktadır. 

İnsanlık tarihini bu denli etkilemiş, evrimine katkıda bulunmuş olan astronominin ve onun bir yan ürünü 
olduğunu düşündüğüm bilimkurgu yazınının hiç şüphesiz çocuklar için de getirisi büyüktür.  Çocuklarsa, 
yönlendirilmeleri durumunda astronomiye büyük bir ilgi göstermeye hazırdırlar. Çünkü gizeminin çok büyük 
bir bölümünü hâlâ korumaya devam eden gökyüzünün, çocuklar için de büyük bir merak ve bilgi kaynağı 
oluşturma potansiyeli vardır. Çocuklar konuşmaya başladıkları günden itibaren soru sormaya başlarlar. Onlar 
için etraflarında gördükleri her şey, cevaplanması gereken bir yığın sorudan oluşmaktadır. Çocukları yaşama 
hazırlamamız, sordukları soruları cevaplayabildiğimiz ölçüde başarılı olacaktır. Yarınlarımızı oluşturacak 
olan çocukların zihinsel gelişimlerini artırma çabasında, insanlığın evrim tarihini örnek almamızda yarar var. 
Başta da belirttiğim gibi bu evrimde gökbilim büyük bir yer tutmaktadır. Dünyanın Güneşin etrafında 
döndüğünün öğrenilmesi bile insanın evrimine çok büyük katkıda bulunmuştur ve bu, çocuklar için de 
geçerlidir. Onları küçük yaşlarda gökyüzüyle tanıştırmak, geleceğin bağnazlıktan uzak, bilgin insanını 
önceden hazırlamak demektir. Bunun yanı sıra, çocuğu yaşama hazırlayan yeni yaklaşımların da giderek 
arttığı bir gerçektir. Bilgiyi edinme ve işleme ve çocuk dünyası içerisinde üretme çocuğun alt yapısını 
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oluşturur. Geleceğin, üretici çocuklarının düş zenginliği ile gerçekleşeceği de açıktır.  Çocukların astronomi 
ile ilgili verileri takip etmesini ve algılamasını sağlamak ve bunları anlayacakları sadelikte yazılmış 
bilimkurgu yapıtlarıyla desteklemek de çocuğun zihinsel gelişimini mutlaka etkileyecektir. Yirmi birinci 
yüzyılın bir uzay çağı başlangıcı ve bilim çağı olması ister istemez çocukları da etkisi altına almaktadır. 
Çünkü uydular sayesinde yoğun bir şekilde iletişim olanaklarından yararlanılan günümüzde bu iki türün, 
yani astronomi ve bilimkurgunun çocukların düş zenginliğini çok daha ileri bir düzeye götüreceği 
şüphesizdir.  Astronomi ile uğraşan insan, düş gücünün yardımıyla sonsuz varsayımlara ulaşabilir. Hepimizin 
bildiği üzere uzayda bize bilmece gibi görünen bazı oluşumlar veya durumlar için insanoğlu her geçen gün 
yeni bir varsayım ortaya atmakta gecikmemektedir. Büyük patlama, kara delikler, ak delikler, özellikle akıl 
almaz uzaklıklardaki yerlere gidebilmek için kullanabileceğini düşündüğü “kurt delikleri” somut gerçekler 
değil, varsayımlardır ve kuşkusuz insan beyninin düşleriyle ortaya atılmışlardır. Bilindiği üzere kara 
deliklerin varlığı sadece bir hipotezken Einstein tarafından 1918 yılında kanıtlanmıştır. Bu nedenle 
gökyüzüne karşı bir merak duyması sağlanacak bir çocuk, yaratıcı bir insan olma konusunda bir adım 
atmakta gecikmeyecektir. Zira varsayımlar üretmek için gerekli düş gücünü bu merakı ölçüsünde artırmış 
olacaktır.                       

Düş kurmanın çocuğun sosyalleşmesinde, paylaşmasında ve yaratıcı olmasında önemli bir yer tuttuğu 
yadsınamaz.  Düş zenginliğine sahip olması sayesinde beyin antrenmanını geliştirecektir. Bunun yanı sıra, 
gökyüzüyle tanışması da ona, özellikle bir karşılaştırma yapma olanağı sağlamış olacaktır. Uzay denen 
boşlukta mavi bir bilye gibi duran dünyamızın ne kadar özel olduğunu fark edecek ve onu korumak için 
bizlerden daha etkin önlemler almayı başarabilecektir. Çünkü dünyamızın, bırakın güneş sistemini, belki de 
Samanyolu gökadasında var olup olmadığını bile bilmediğimiz yaşam olan çok az sayıdaki gezegenden biri 
olduğunu düşünmeye başlayacaktır. Astronomi ile ilgilenen çocuk, zihinsel gelişimini sürdürmesi 
beraberinde, dünyayı bulunduğu bir yer, bir topluluk, bir bölge, bir ülke veya kıtalar ve denizlerden ibaret 
değil, bir bütün olarak düşünecek ve bu da ona daha geniş bir bakış açısı getirecek, daha uzlaşmacı ve 
barışsever olmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca, bugün uzay çalışmalarında, örneğin uzay aracının dayanıklılığını sağlayacak farklı alaşımlar, 
astronomların uzayda yaşamlarını kolaylaştıracak farklı gıdalar veya makineler olarak elde edilen birçok 
ürün, yaşam kalitesini artırmak üzere zaman geçirmeksizin tüm insanların kullanımına sunulmaktadır. Bu 
bakımdan geleceğin yetişkinleri olan çocukların, bu teknoloji araştırmalarını yapan belli ülke ve 
toplulukların tekelindeki bu tekniklere aşina olmaları için küçük yaşlarda gökbilimle tanışmaları gereklidir.                        

Bu konuda ülkemizde ve dünyanın diğer ülkelerinde neler yapıldığına bir göz atmakta yarar görüyorum. 
Bildiğim kadarıyla Nasa gibi muazzam bir uzay araştırma merkezini bünyesinde barındıran ABD ve 

onun yanı sıra Kanada’da astronomi sadece sınıflarda öğretilmemekte, bu eğitim birçok yol vasıtasıyla halka 
iletilmektedir. Bu yollardan bazıları ülkemizde henüz bir hayal olduğunu düşündüğüm gezegenevleri 
(planetarium) ve müzelerin yanı sıra amatör astronomlarca yapılan toplantılar, televizyonlar ve radyolar, 
astronomi konusunda kitaplar veya bilimsel dergiler, genç grupların gece boyu yaptıkları yıldız gözlemleri 
yada internet yoluyla astronomi kaynaklarına ulaşma şeklinde sıralanabilir. 

Türkiye’de bunlardan birkaçının mevcut olduğu söylenebilir; ama TRT dahil kaç televizyonun 
astronomi ile ilgili yayın yapmakta olduğunu bir düşününüz. Geriye kitaplar ve Tubitak’ın yayınladığı Bilim 
ve Çocuk dergisi ve biraz da internet kalıyor. Bunlara başvurma veya gökyüzüne ilgi duyma, aydınlatma 
yoluyla parlak ışıklar altında kalan kentlerde çocukların ilgisini ne kadar çekebilir? Örneğin; Çanakkale 
Üniversitesinin ağustos ve eylül aylarında iki dönem olarak yaptığı astronomi yaz kampından kaç kişinin 
haberi oldu? 

Amerika’da çocuklar bu gezegenevlerinden ve müzelerden ne kadar yararlanıyor? Amerika’yı bugüne 
kadar görmediğim için sadece yoğun bir şekilde bize sunulan Amerikan filmlerinden edindiğim izlenimden 
öğretmenlerin öğrencileri bu gezegenevlerine ve müzelere götürmekte olduklarını söyleyebilirim. Avrupa’da 
ise bu uygulamanın yapıldığına ara sıra tanık olma şansım oldu. 

Yıllar önce, İstanbul Üniversitesi Astronomi bölümünde izleyici olarak katıldığım bir astronomi 
sempozyumunda almış olduğum notlardan edindiğim izlenimlere göre dünyanın birçok ülkesinde astronomi, 
ilk okullardan başlayarak tüm eğitimde ciddi bir şekilde ele alınmaktadır. 

Bu notlarda yakın komşumuz Bulgaristan’da astronomi ortaöğretimde programa alınmış ve fizik 
dersinden ayrılmış görülmektedir. 
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O zamanlar tek ülkeden oluşan Çekoslavakva’da ilk öğretimden itibaren astronomi okutulmakta ve 
altmış gözlemevi bulunmaktadır. 

Finlandiya’da üç portatif gözlemevi okullarda dolaştırılmaktadır. 
Fransa’da astronomi dersi ilkokul müfredatında yer almakta, orta öğretimde ise optik dersler içerisinde 

görülmektedir. 
İngiltere’de ilkokuldan üniversiteye kadar astronomi dersleri okutuluyor. Ayrıca orta öğrenimde 

öğretmenlere kurslar verilerek astronomi derslerinde başarılı olmaları sağlanıyor. 
İsveç’te 12. sınıfta haftada 5 saat astronomi dersi var. 
Polonya’da astronomi 7. ve 8. sınıflarda fizik dersi içerisinde öğretiliyor. 
Eski Sovyetler Birliğinde orta öğrenimde astronomi dersi veriliyor. Kurulan bir komisyon ayrı 

programları ortak  hale getirmiş. 
Uruguay’da 1. ve 2. sınıflarda astronomi dersi var. Lise ders programına bağımsız astronomi dersi 

konulmuş. 
Eski bilgi olmasına rağmen, yukarıda verilen örneklerden de anlaşıldığı üzere astronomi yukarıda 

verilen ülkelerde, çoğunlukla ilkokuldan başlayarak orta öğrenimin sonuna kadar ders olarak okutulmaktadır.  
O sempozyumdan bu yana epey zaman geçmiş olduğuna göre  günümüzde bu ders daha önem kazanmış 
olmalı. Buna rağmen, bu yazıyı hazırlarken çeşitli kaynaklardan edindiğim bilgiler, yukarıda belirttiğim 
ülkelerde otoritelerce bunun bile çok yetersiz bulunduğunu gösteriyor. 

Sıra ülkemize gelince,  bu konuda fazla iyimser olmak olanaksız. Bir radyonun çocuk saatinde benimle 
yapılan bir söyleşide genç sunucu ve yardımcılığını yapan çocuklar bana neden bu kadar astronomi öyküsü 
yazdığımı sordular. Cevabımda kendi eğitim yıllarımdan söz açtım ve lise edebiyat bölümünde gördüğümüz 
astronomi dersini anlattım. Öğrencilerin ve özellikle sunucunun şaşkınlığı açıkçası beni çok şaşırttı. Görünen 
o ki, benim zamanımda sadece lisedeki fen sınıflarında haftada iki saat, edebiyat sınıflarında da bir saat 
okutulan astronomi dersi çoktan ortadan kalkmış. Gençler, eğer meraklı iseler,  okudukları bilim kurgu 
romanları ölçüsünde örneğin Venüs gezegeninden veya gökadalardan haberdar olabiliyorlar. Bugün, bırakın 
gezegenlerin adlarını, ayın veya güneşin dünyadan uzaklığını bilen kaç genç var merak ediyorum. Bu yüzden 
biz çocuk yazını yazarlarına sanırım çok iş düşüyor. Biliyorum, bilgi vermek bizim işimiz değil ve didaktik 
öykü zaten çok az  okuma alışkanlığı olan çocukları kitaplardan daha çok uzaklaştıracaktır. Ancak yine de 
bir öykü içerisinde konu gereği eğlenceli bir şekilde sunulacak biraz bilginin onların ilgisini çok 
çekeceğinden eminim. 

Yukarıda da belirttiğim üzere bu konuya ilgi gösteren ve bazı öykülerinde astronomiyi kullanan biriyim. 
Bunu, öykümü çekici kılmak için, örneğin gezegenleri kavga ettirerek veya birtakım yıldızları büyü konusu 
ederek (Büyücü Sakal ve Çırağı Tilki Kulak) yapmaya çalışıyorum. Bunda biraz başarılı olduğumu, ziyaret 
ettiğim bir varoş okulunda öğretmenin yanıma gelerek, “Gezegenlerin Kabul Günü” adlı öyküm için beni 
kutlaması ve öykümü sınıfında ders gibi işlediklerini söylemesi gibi olaylardan anlıyorum. Tüyap fuarındaki 
ÇGYD standımızda ise, yazarı olduğum “Uzaylı Rola” adlı on kitaplık dizi arasından çocukların en çok 
istedikleri kitap, gezegenleri tanıtan  “Uzaylı Rola Güneşin Çevresinde” adını taşıyordu.                                                       

Bununla birlikte ben, kendimi çocuklara daha yakın hissettiğim için çocuk yazınını tercih etmiş bir 
yazarım ve eğitimci değilim. Gene de bu ülkenin sorunlarına hassas biri olarak bu boşluğu çok az da olsa 
kapatmak için gayret göstermeye çalışıyorum. İyi niyetli öğretmenlerin dışında astronomi, öksüz bir çocuk 
gibi, fen edebiyat fakültesinin sayısı az öğretim görevlileri ve öğrencileriyle birlikte astronomi bölümüne 
hapsolmuş bir bilim dalı olmaya ne kadar devam edecektir?  Oysa geçmişimizde Uluğ Bey veya Ali Kuşçu 
gibi çok ünlü astronomlarımız var. Kanımca, Türk ulusunun yanı sıra tüm dünya ülkelerine de rehberlik 
etmiş olan büyük önderimizin söylediği, “İstikbal göklerdedir” sözünü dikkate alma zamanımız geldi de 
geçiyor bile. 

Yararlanılan kaynaklar 
 *   Astronomy Education: A Global Perspective, John Percy, IPS Planetarian 
 *  Gökyüzünü Tanıyalım – M.Emin Özel, Talat Saygaç  Tubitak yayını 
 *  Astronomy Education in the United States, Andrew Fraknoi, Astronomical Society of the Pacific  
 *  Declaration on the teaching of astronomy in Europe’s schools (Makale) 
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DİLDE, KONUDA, KAHRAMANDA 

GERÇEK NEREYE KADAR, KURGU NEREDE BAŞLAR? 
 
 

Nur İÇÖZÜ 
       Yazar - Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Başkanı 

 
Yazar-okur buluşmalarında en sık dile gelen soruların başında “Kitaplarınızdaki olayları yaşadınız mı? 

Başınızdan geçenleri yazdınız mı? “geliyor. Ben de bu sorulara  aşağıda kısaca özetlediğim, gerçek konuşma 
metnimde ise kendi yapıtlarımdan örnekler vererek daha ayrıntılı değineceğim yanıtları veriyorum.   

Geçtiğimiz günlerde İzmir Ted Koleji’nde yaptığım bir  söyleşinin ardından 10 yaşlarında bir öğrenci  
yanıma yaklaşıp beni şaşırtan bir şey sordu. Şaşkınlığım  sorusundan değil, bir 4. sınıf öğrencisinin böyle bir 
konuya önem vermesinden kaynaklanıyordu. 

“ Öykünüzde bir köylü çocuğu  ‘Geliyorum’ mu demeli, yoksa ‘Geliyom’ mu?” diye sordu.  
“Sence ne demeli?” diye sorusuna başka bir soruyla yanıt verdim.. ”Geliyom!” demeli dedi.  
Doğrusu ya ben de bir yere kadar aynı şeyi düşünüyordum.  
Söyleşilerde “Kitaplarınızda kendinizi hiç anlattınız mı?” sorusu  ise pek sık duyulur. Yanıtım, 

“Kendimi ve gerçek bir kişinin başından geçenleri anlatmadığım” şeklinde oluyor Ancak her kahramanın 
tıpkı bir kolaj tablo gibi çeşitli gözlemler sonucu olarak ortaya çıktığını ve çeşitli kurgusal öğelerle birleşerek 
belli bir  karaktere büründüğünü söylüyorum.  

İşte o nedenle GERÇEK NEREYE KADAR, KURGU NEREDE BAŞLAR? diye soruyorum.. Ve bu 
sorunun yanıtını  deneyimlerimden yola çıkarak birlikte arayalım diyorum. 

Ankara Üniversitesi bu yıl düzenlediği sempozyumda farklı bir yöntem uygulayarak, yazarlık 
serüvenlerimizden örneklerle sunum yapmamızı yeğlemiş. Sarınım  böylece Türk Çocuk Yazınında  bir ilk 
gerçekleşmiş olacak. Bir kitabın dünyaya geliş sancıları,ilk ağızdan okurla buluşacak. 

Dünyaya geliş sancıları benzetmesini abartılı bulmanızı istemem.  
Çünkü basılan her kitap, yazar için kucağına aldığı yeni doğan bir bebek gibidir.  
Gerçekten de yazar  kitabın dünyaya geliş evresinde az sancılar çekmez.. Üstelik asıl sancı kitabın 

okurla buluşma sürecinde başlar  ve her imzada, her buluşmada yeniden yeniden yaşanır. 
Doğrusu bu bildiriyi hazırlarken de az sancı çekmedim dersem yalan olmaz. Bir sanatçının kendi 

yapıtlarını, yaşama bakış açısını salt bir konuşma ortamında, karşıdan hiçbir soru yönelmemişken  açıklaması 
zor bir iş. Okurun kitaplarımdan aldığı esini, bana anlatmalarını yeğlerim.. Ancak madem ki beklenti bu 
yönde, olabildiğince sıkmadan, başlığa bağlantılı konularda ister istemez kitaplarımdan örnekler vererek 
çalışmamı sunmam gerek.  

Yazar-okur buluşmalarında en çok, “ Kitaplarınızdaki olayları yaşadınız mı? Başınızdan geçenleri hiç 
yazdınız mı?” şeklinde sorular gelir.  

Aslında belki de başkalarının  yaşamını merak eden bir toplum olmamızda yatıyor bu tip soruların 
kaynağı. Belki de insanın doğası… 

Her yazarın yapıtında elbette kendinden, duygu ve düşüncelerinden izler bulunur... Bu güne değin, anı, 
tarihi roman, biyografi vb. kitaplar yazmadığım için yapıtlarımda salt gerçekleri dile getirdiğimi de 
söylemem olanaksız. Üstelik bu tip  soruları ben   yazarın kurmaca yeteneğine güvensizlik gibi algılıyorum. 
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Peki gerçek nereye kadar diyorsak; kitaplarımda gerçekle kurmaca  zaman zaman yanyana, zaman 
zaman iç içe geçmiştir diyebilirim. Yalnızca çocuğun gerçeğini değil, toplumsal gerçekleri de çocuğa 
göreliği göz ardı etmeden okura okura yansıtmaya özen gösteririm. Burada,kitabın konusu ve kurgusuna 
uygunluk da göz ardı edilmemelidir.  

 Şimdi gelelim deneyimlerimle ilgili yolculuğa: 
 Okur-yazar buluşmalarında pek çok ilginç olaylar yaşıyoruz gerçekten. Olayların çoğu, belleğimizin 

derin köşelerine kaldırılıp korunuyor… Ancak derin izler bırakan, yaralayan ya da çok mutlu eden örnekleri 
de unutmak olanaksız. Bu bağlamda sizlerle paylaşacağım pek çok örnek bulacağımdan eminim. Gözümüzü 
yeniden başlığımıza çevirecek olursak öncelikle DİLDE GERÇEK NEREYE KADAR? sorusunun yanıtını 
kendi yazınsal anlayışımdan bazı  örneklerle vermeye çalışayım.  

DİLDE GERÇEK  NEREYE KADAR? 
Geçtiğimiz günlerde İzmir Ted Koleji’nde yaptığım bir  söyleşinin ardından 10 yaşlarında bir öğrenci  

yanıma yaklaşıp beni şaşırtan bir şey sordu. Şaşkınlığım  sorusundan değil,  4. sınıfa giden bir  öğrencinin 
böyle bir konuya önem vermesinden kaynaklanıyordu. İşte aramızda geçen konuşma : 

“ Öykünüzde bir köylü çocuğu  ‘Geliyorum’ mu demeli , yoksa ‘Geliyom’ mu?” 
“Sence ne demeli?” diye sordum. ”Geliyom!” demeli dedi.  
Doğrusu ya ben de bir yere kadar aynı şeyi düşünüyordum. Bir yere kadar diyerek konunun altını 

çizmemin nedeni, yerel ağızda,  doz aşımına uğrayan metinlerin  hele çocuklara yönelikse sıkıcı hale 
gelebilme tehlikesi. Ayrıca, dilin güzelliğini duyumsatması, içindeki melodiyi genç beyinlere taşıması 
açısından da erozyona uğraması. Çocuk yazınının en önemli işlevlerinden birisinin de, hedef kitlenin dilimizi 
en güzel şekilde öğrenmesi olduğuna göre, yerel sözcükler metne çok özenle yerleştirilmeli. . .   

Sözlü kültürün uzantısı durumundaki edebiyat, sözcüklerle dokunmuş bir sanat dalı olduğuna göre, 
kullanacağımız dili alabildiğince  imbiklerden geçirip damıtmalıyız.Yalnız şiirde değil, düz yazıda da dilin 
kıvraklığını, kaypaklığını, neşesini, melodisini, tek kelimeyle şiirselliğini    çocuğa duyumsatmamız gerek. O 
nedenle  her sözcük üstünde düşünülerek, her cümle bir daha,bir daha okunarak dokunmalıdır . 

Bir metinde, konu gereği yerel ağızdan örnekler vermek, kahramanın kişiliğini yansıtması açısından  
elbette ki güzel. Ancak bu uygulama yazınsal anlamda tek düzeliği getirip, metni sıkıcı, hatta anlaşılmaz 
kılıyorsa, cümle yapılarındaki  kıvraklığı engelliyorsa, yeni yetişmekte olan çocuk/okurun dilinde bozulmalar 
oluşturacaksa  dikkatli olmak gerek. Yine de  bu tip sözcükler, kahramanın karakteristik özelliklerini yansıtır 
durumdaysa, kullanılmasından yanayım.   Şöyle ki:  

GÖKTEN İNEN ÜÇ YILDIZ adlı çocuk romanımda üç kahraman var. Cuma,Rabiş ve Ercüş…Üçü 
de, iç göçün  çeşitli yörelerden Bodrum’da bir balıkçı köyüne savurduğu ailelerin çocukları. Cuma ile Rabiş 
güneydoğudan, Ercüş Edirne’den  göçmüşler. 

Cuma’nın  en önemli özelliği bazı sözcükleri yanlış söylemesi. Çünkü Cuma Hatay’dan Bodrum’a 
göçmüş bir ailenin 4 yaşındaki çocuğu.. Beyninde üç dil birbirine dolaşmış.. Arapça, Türkçe ve Kürtçe 
sözcükler konuşma sırasında  öne çıkma yarışına girdiklerinden çocuğun zaman zaman kekelemesine neden 
oluyor...Romanda bütün bunlar açıklanıyor, bazı sözcükleri yarım ya da yanlış söylediği de özellikle 
vurgulanıyor. Zaten yanlış söylediği topu topu iki sözcük var.Akradaş (arkadaş) ve ilk kez görüp  adını yeni 
öğrendiği Dubrün(dürbün)  

 Kişiliğinin sevimli özellikleri  olarak düşündüğüm bu iki sözcüğü metinde   kulanmaktan kaçınmadım. 
Çünkü  sözcüklerin yapısında büyük bir bozulma olmadığı için  hedef kitle olan 10 yaş çocuğunun da 
kolayca anlayabileceğini düşünüyordum..  .  

Ancak yayınevi düzeltmenleri  metnin Talim Terbiye Kurulu’ndan geçmeyeceği endişesiyle iki sözcüğü 
de düzelttiler.  Tüm karşı koymama ve düzeltmeler önüme geldikçe yapılmaması konusunda uyardığım  
halde kitap basılıp ortaya çıktığında Cuma dürbün ve arkadaş diyordu.  

Bu düzeltmeyi, kahramanıma karşı, bir saldırı olarak görüyorum. Cuma’nın saçlarını kazıtmak, 
boyatmak neyse, eşdeğer bir eylem… Talim Terbiye Kurulu’nun yazınsal nitelikli kitaplarda eskisinden daha 
hoş görülü hatta görevsiz olduğu düşünülürse, Cuma’nın uğradığı haksızlık daha da belirginleşir sanırım. 
Şimdi okurlar onun metinde belirtildiği için bazı sözcükleri yanlış söylediğini biliyorlar, ancak örneklerini 
göremiyorlar. Kahraman, canlılığını yitirdi.   
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Gelelim diğer örneklere: 
Yazılarımda alabildiğince yeni sözcükler kullanmaya  özen gösteririm. Ancak yukarıda da belirttiğim 

gibi, kahramanlarımın kişiliğine de saygı duymak zorundayım.  
Evet onları sözcüklerden oluşmuş hücreleriyle, tüm karakteristik özellikleriyle ben dünyaya getirdim. 

Ama madem ki doğdularr, artık metin boyunca  kişilikleri doğrultusunda soluk alıp vermeleri gerek.  
Bir gençlik romanı olan DÖNEMEÇ ‘in  kahramanlarından  Osman Baba, yetmiş yaşını aşmış bir 

İstanbul beyefendisidir. Yoksullaşmış; ancak kültüründen, görgüsünden bir şey yitirmemiştir. Kitabın baş 
kahramanı Melih’in yaşamında önemli bir yeri vardır. Kendi yaşamından izleyebildiklerimiz ise koskoca bir 
kitabı oluşturacak kadar önemlidir. Konumuza örnek olmasının nedeni ise, konuşmalarından 
kaynaklanmaktadır.  

Dönemeç’i okuyan yazar arkadaşlarımdan  biri  heyecanla telefon açıp çok beğendiğini söyledi. 
Ardından biraz da çekinerek, “Ama Nurcuğum zaman zaman eski sözcükler kullanmışsın. Doğrusu 
yadırgadım,” diye eleştirisini dile getirdi… 

Neden söz ettiğini hemen anladım tabi. 
Osman Baba’nın konuşmalarına takılmıştı. Aslında romanın bütünlüğü içinde bu yaşlı kahramanın 

konuşmaları pek de eski sözcüklerle dokunmuş sayılmaz. Kullandığı eski sözcük sayısı beş,altı taneyi 
geçmez.  Yarar yerine fayda demesi, tıpkı annesinin  hayırlısıyla  demesi kadar doğal… Osman Baba 
aslında yaşına karşın ilerici, gençlerle kolayca dostkluk kurabilen bir kahraman. Ancak zaman zaman 
serüven yerine macera, çocuk yerine evlat, andaç yerine yadigar  demesi yadırganmamalı... 

Çünkü yaşı yetmişlerde dolanıyor.  
Çünkü yılların verdiği alışkanlıkları var.  
Eğer yazar, böylesi özellikleri olan kahramanını ille de kendi görüşleri ve dil anlayışı doğrultusunda 

konuşturursa, yalnızca kahramanını inanılır olmaktan çıkarmaz, edebiyatın tanıklık ilkesini de çiğnemiş olur. 
Çünkü toplumumuzun gerçeği budur. Toplumumuzda anne-baba-dede-nine bazı kavramları farklı 
sözcüklerle anlatabilmekte ve işin güzel yanı anlaşabilmektedirler.  

Dilin zenginliği ve canlı kalmasının bir nedeni de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ayrıca ben,  
metinde  örnek olarak belirttiğim sözcüklerin günümüzdeki karşılıklarını bir başka kahramanıma söyleterek 
dengeyi kurduğuma inanıyorum.   

Yeniden  Dönemeç’e  dönersek eğer, bu sözcüklerin geçtiği konuşmaların hemen ardından romanın baş 
kahramanı Melih’in, değerli, armağan, yitirmek gibi sözcükleri kullandığını da görürüz. Bu tablo yazarın  
ikilemi değil, yine gerçekçi bakış açısıdır.  

Benzer bir örnek olarak SİHİRLİ DÜŞLER KESESİ adlı romanımı gösterebilirim.  Kitabın 
kahramanlarından   meddah Söylence Dede, sahnedeki anlatımının bir yerinde  MİSAL BEN dediği için yine 
bir yazar arkadaşımın eleştirisini aldı. Oysa orada da aynı mantık geçerlidir. Yaşlı bir meddahın  sahnede 
tekerleme tadındaki takdimini  “ÖRNEĞİN BEN” diyerek  sürdürmesinin olanaksız olduğunu düşünüyorum. 
Söylence Dede’nin bu kadarcık bir gerçekliği hak ettiği kanısındayım.  

KONUDA / KAHRAMANDA GERÇEK NEREYE KADAR?  
Yazmak başlı başına bir serüven yaşamak anlamını taşıyor aslında. Özellikle  roman gibi engin bir 

denizde yelken açma olanağı  veren bir alanda, yazar doyumsuz bir tat alarak yolculuğunu sürdürebilir...  
Öylesine bir serüvendir ki bu, bazen kitabın ilk satırıyla son satırı arasında geçen süre yılları bulabilir. 

Örneğin,  topu topu 100 sayfalık bir ilkgençlik romanı olan Reyhan bir yılda bitmiştir. Dönemeç’le 
yaşadığım serüven  2.5 yıl yıl sürmüştür. Yüreğimin Kıyısında adlı son romanımın son sözcüğünü yazıp 
arkama dayandığımda takvimler iki yılı gösteriyordu. Bir de kurgunun  satırlara dökülmeden önceki  evrede  
sürekli benimle gezdiğini düşünün. Beynimin içinde bir yerlerde kahramanların birer birer “Haydi artık!” 
diye kendini anımsattığı süre  de yılları bulabilir...  

Bu serüven süresince bazen bir sözcük alıp sizi hiç düşünmediğiniz limanlara da sürükleyebilir, 
beklenmedik bir girdabın  içine de çekebilir.  Yazar farkına bile varmadan kendine tuzaklar kurabilir. 
Aslında ilginç bir şey. Çünkü yolu kendiniz döşüyorsunuz. Tuzakları da kendiniz kuruyorsunuz.  Bu tuzaklar 
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zaman zaman bir kahramanın kişiliğini belirlerken , ortaya çıkabiliyor. Bir sözcükle önünüzde yeni bir kapı 
açılır ve ayırdına bile varmadan sizi kurgudan uzaklaştıracak bir yola dalabilirsiniz.  

İşte burada yazarın iyi bir kaptan olması şart. Yolculuğun rotasını çizdiği gibi, önünde beliren yeni 
yolları da kendine özgü bir sistem içinde belirlemesi gerek. Çünkü tuzak gibi görünen bir kapı, belki de 
yapıtınızın ilk anda düşünmediğiniz yepyeni ve daha parlak bir limana ulaşmasını da sağlayacaktır. 

Ben rotamı çizerken belirlediğim bir planı önüme koyuyorum.  Kurgunun başı, gelişimi ve sonu hemen 
hemen belli. Kahramanlarımın adları, kimlikleri, özellikleri tek tek planda yer alıyor. Ama dedim ya. Âdeta 
kendimle bir oyun başlıyor ilk sözcükler bilgisayar ekranına dökülünce.  

Kahramanhar bellirlenmişken, bir otobüs yolculuğunda yaşlı bir kadın beklenmedik bir anda devreye 
girebiliyor.Ve bu katılım  belki de konunun gereksiz gelişmesine, dallanıp budaklanmasına, yolu çapraşık 
hale getirmeye neden olabilecek bir tuzağa dönüşebiliyor. Yazar burada duruşunu belirlemek zorunda. Olaya 
karışan yeni tipe  nerede “dur!” diyeceğini bilmeli. 

Aslında çocuk edebiyatı yazarları için  sınırsız sayıda kahramanı satırlarına taşıma özgürlüğü var. Hele 
küçük yaşlara yönelik kısa öykülerde özgürlüğıünüzü alabildiğine kullanabilme şansına sahipsiniz.Kahraman 
bir su damlası da olabilir, güneş de, çiçek de…Yaşlı bir nine de uzaydan gelen bir çocuk da öykünün 
merkezinde yer alabilir. Bir örümcek de dile gelebilir, bir orman da, ay da, güneş de… 

O nedenle konuda / kahramanda genelde kurmaca ağır basar. Çocuğu bir kuş kanadına bindirip  Kaf 
Dağı’nın ardına uçurabiliriz, bir güneş ışınına tutunup güneşe doğru yola da çıkarabiliriz.  Önemli olan dili 
doğru ve akıcı kullanarak okurun, okuma  keyfine varmasını sağlamamız. 

Ancak ben tüm bu düşsel yolculuklar  sırasında bile eğer bir örümcekten söz ediyorsam  çocuğun onun 
iki ayaklı olduğunu  düşünmesine yol açacak bir cümle kurmaktan kaçınırım. Kısacası, kurmacanın içinde 
gerçek bir şekilde kendini duyumsatır.  

Şimdi de bu bağlamda birkaç örnek üzerinde duralım izninizle: 
GÜNEŞE TIRMANAN ÇOCUK   Cengiz adında bir çocuğun kısa kısa, farklı  13 öyküsünden  oluşan 

bir kitap. Öykülerin asıl  kahramanı Cengiz. Ancak bir de işin içinde çok sevdiği gizli kahraman var: 
GÜNEŞ. 

Tahmin edebileceğiniz gibi, tümüyle kurmaca bir konu. Bu günün deyişiyle FANTASTİK.  
Kitaba adını veren ilk öykünün girişine  kısaca bir göz atalım dilerseniz: 
“Parlak günışığı gözlerini iyiden iyiye kamaştırmıştı. Yatakta doğrulup oturdu. Onu tatlı uykusundan 

uyandıran güneş ışını, kalın bir mızrak gibi odayı tam ortasından ikiye bölmüştü.” 
Paragrafıyla başlıyor öykü. Sonra şöyle devam ediyor:  
“Gözlerini kırpıştırarak baktı. Parlak ışının içinde milyonlarca kristal nokta vardı. Annesi onların toz 

olduğunu söylemişti bir seferinde. Hayret diye mırıldandı. Evimiz hiç de bu kadar tozlu görünmüyor…” 
Adının Cengiz olduğunu ikinci sayfada öğrendiğimiz kahramanımız yatağından inip tozları yakalamaya 

çalışıyor ve beklenmedik bir şey oluyor. Işınlar  ellerine dolanıp onu  yukarı doğru çekmeye başlıyor. Birden 
kendini yürüyen bir merdivendeymiş gibi güneşe doğru yükselirken buluyor.Yolculuğu sırasında kuşlarla 
söyleşiyor, Bulutları izliyor. Yaşam ve doğayla ilgili bir takım gerçekleri öğreniyor. Giderek güneşe 
yaklaştığını duyumsayınca da, güneşin ne denli büyük bir ateş topu olduğunu anımsıyor. Heyecanlanıyor. 
Korkuyor. Her yanını ateş basıyor. Sonunda aşağılarda bir yerde bir köprü görüyor. Tüm cesaretini toplayıp 
gümüş yolun kenarına oturuyor  Ayaklarını aşağıya sallandırıp köprünün üzerine atlıyor.  

Bu olayla ilgili kitaptaki cümle şöyle: 
 “…tüm bedeni güneşin yedi rengine bulanıverdi. Kırmızı ışının ortasına oturup baş döndürücü bir hızla 

kaymaya başladı. Böylesine büyük bir kaydıraktan ilk kez kayıyordu. Neşeyle şarkı söylemeye başladı. “ 
“Haydi Cengiz …Servis kaçıyor, çabuk ol.” 
Annesinin sesiyle irkilip sustu. Odanın ortasında eli havada hoplayıp zıpladığını gören annesi 
kapıda durmuş hayretle onu seyrediyordu. 
“Hayrola sabahın bu saatinde seni hiç böyle neşeli görmemiştim.” 
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“Güneşten anneciğim baksana ne güzel sımsıcak…Pırıl pırıl…” 
Annesi önlüğünü getirip, “Doğru” dedi. “Haydi çabuk giyin, Yalnız hemen elini, yüzünü yıka da 

yüzündeki şu boyalar temizlensin. Sanki gökkuşağının içinden geçmiş gibisin.” 
Yayinevinin 9-12 yaş grubuna uygun gördüğü kitaptaki tüm öykülerde kurmacayla gerçek böylesine 

yumuşak geçişler içinde okura yansıyor. Özellikle 9 yaş çocuğu için kitapta yer alan öyküler, ayırdına bile 
varmadan yaşamla ilgili bazı gerçekleri öğrenmesini, düşünmesini , duyumsamasını da sağlıyor.  

Çünkü kitabın diğer öykülerinde kızkardeşiyle ilişkisi, güneşsiz bir yaşamın zorlukları, ülkemizin doğa 
güzelliklerini yansıtan Kelebekler Vadisi, Dalyan derken, Antik kent İasos söylencesi gibi gerçekler de 
kurmacayla el ele verip okurla buluşuyor.   

Bir söyleşi sırasında  çocuklardan biri, “GÜNEŞE TIRMANAN ÇOCUK GERÇEK OLABİLİR Mİ?” 
şeklinde bir soru yöneltti.  

Ben sorunun sahibine  kitabı sıkıcı mı bulduğunu sordum. 
Aksine zevkle okumuş. Ama çok gerçek dışı bulmuş.  
Belli ki  o da gerçeğe  kurmacadan daha çok değer veren okur tipine giriyordu. 
O zaman ona ilk öyküden bazı cümleleri bir kez daha okudum. Örneğin, güneşin bir ateştop olması 

yanlış mıydı; ya gökkuşağının renkleri? İkisinin de doğru olduğunu söyledi. Sorularımı sürdürdüm. Kendisi 
de güneş ışınları içinde hiç toz zerreleri görmüş müydü, peki onları yakalamaya çalıştığı olmuş muydu?  

Çocuk başını evet anlamında sallarken gülümsüyordu. Artık elbette ki güneş ışınına binip 
yükselemeyeceği konusunda haklı olduğunu biliyordu, ama kurmacanın içindeki gerçekleri birlikte 
keşfedince de kurguya karşı duyduğu kuşku bir anda ortadan kalktı.  

Yukarıda da kısacık değindiğim gibi  hangi yaşta olursa olsun bazı okurlar  kurmacanın içinde bile 
gerçekçi bir yan arıyor. Yaş dilimi yükseldikçe, okunan metinler gerçekçi öykülere ve romana dönüştükçe  
bu arayış daha da yoğunlaşıyor. Buna en güzel örnek olarak iki mizah kitabımı gösterebilirim. 

BUGÜN NE CADILIK YAPTIM VE CADILIK PARAYLA MI?   
Çocukların  büyük bir zevkle okudukları, olaylarda kendilerini bulduklarını söyledikleri bu kitapların 

kahramanı  Tuğçe, aile yapısıyla, ablasıyla abisiyle olan ilişkileriyle, çevresindekilerle olan iletişimiyle, her 
an yanı başımızda görebileceğimiz çocuklardan biri. Ancak o, okulda, sınıfta,sokakta yaşamla ilgili 
eleştirilerini bir gülmece zarfı içinde  sunmayı başarıyor. 10-11 yaşlarındaki Tuğçe oldukça haşarı, 
bağımsızlığına düşkün, sözcük oyunlarına meraklı en önemlisi gülmeyi,güldürmeyi bilen bir çocuk.  

İki kitap da. Tuğçe’nin bağımsız öykülerinden oluşuyor. Okuyanların hemen kendileriyle, çevreleriyle, 
yaşantılarıyla özdeştirdikleri  bir kahraman. Ama onu daha da çekici kılan belki de  tümüyle gerçek olması. 
Daha doğrusu gerçek görünmesi. Çünkü kitabın ilk sayfasındaki ithaf  satırındaki üç isimden biri Tuğçe. 

Evet, nedense okur için gerçek bir kahramanın öykülerini okumak, gerçek bir olayın gözlemciliğini 
yapmak daha çekici görünüyor...  

Doğrusu bu kitaplarla ilgili pek çok anım var. Ancak Mef okullarındaki kitap günlerinden birinde, hem 
de bir erkek çocuğun söylediği cümle benim için çok önemli. 

Çocuk , “Nasıl oluyor da bizi bize böylesine güzel anlatabiliyorsunuz?” diye sordu.  
Kahramanı kız olan bir kitap için, erkek okurun böylesi bir yargıya varması bence bir yazarın 

alabileceği en büyük ödüldü. 
Tuğçe’yle ve öykülerde geçen kahramanlarla ilgili soruların çoğu “gerçeklik” konusunda odaklanıyor. 

Hemen hemen soruların  tümü, öykülerin bizim ailenin başından geçip geçmediği yönünde. Anne ben 
miyim? Abla abi, gerçek mi? Baba-anneanne, teyze, hepsi de bizim ailenin bireyleri mi?.  

Onlara Tuğçe’nin kişiliğinde pek çok çocuğun davranışlarının, düşüncelerinin buluştuğunu, olaylardaki 
komik öğelerin  de aynı şekilde çeşitli gözlemlerin sonucu, bir araya getirilerek bütünlük oluşturduğumu 
açıkladığımda pek de inanmak istemiyorlar. Uzun uzun öyküleri irdeleyip babanın eşim olap olmadığını , 
annenin kişiliğinde kendimi mi eleştirdiğimi öğrenmeye çalışıyorlar.  

Aslını ararsanız bir anlamda, özellikle anne betimlemelerinde  yaptığım da bu. Olayları mizah üslubu 
gereği biraz abartsam da, sonuçta aynadaki BEN’i  ve yaşamımıza yansıyan tüm anne modellerini  inceleyip  
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eleştiriyorum satırlarda. Herkes kendini eleştirebilir mi bilmiyorum; ama yazar olmanın ayrıcalığı ve 
heyecanlı  yanlarından  biri de   bu olsa gerek. En yakın gerçek kişiden yola çıkıp, başkalarında yakalanan 
özelliklerle birlikte yepyeni bir karakter oluşturmak… 

Hem keyifli hem de gerçekçi.    
Daha sonra romanlarımla ilgili söyleşilerde de rastladığım bu sorular beni okurun gerçek kahramanlara 

kurmaca kahramanlardan daha çok ilgil gösterdiği yönünde bir yargıya götürdü. En azından fantastik 
örneklerin dışında kalan öykü ve roman kahramanlarının ve olayların tümüyle gerçek olması beklentisi 
yüksek.  

Fantastik bir kurgu olan  on kitaplık ZAMANDA YOLCULUK dizisini okuyan çocuklardan hiçbiri, 
romanın kahramanlarının ve yaşanılan olayların gerçek olup olmadığını sormadı. 

Oysa, ZamandaYolculuk pek çok gerçeği içeren,uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkmış on kitaplık bir 
dizi. Her kitapta ülkenin üç dört yöresine yolculuk yapılıyor. Gidilen yerin özellikleri, tarih içindeki yeri, 
söylenceleri  kurmaca tekniğiyle okura yanısıtılıyor.Ancak okur, bu yolculuğun  en azından günümüz için 
olanaksız. olduğunu biliyor.  Çünkü romanın baş kahramanı Bilgin Dede,  torunları Bulut ve Yıldız’ı da 
yanına alıp bir zaman topu aracılığıyla dilediği yere, dilediği zamana ve olaya gidiyor.  

Bu diziyle ilgili bir anıma gelince: 
Aslında 4-5. sınıflara uygun olarak kaleme aldığım  kitapları seçilen harf  karakteri ve büyüklüğü 

(puntosu) nedeniyle bazı okullarda üçüncü sınıf öğrencilerine okuttuklarını a gördüm. Okuma ve algı boyutu 
yüksek olan öğrenciler için  bu uygulama sorun oluşturmazken, bazı çocukların kitaptan gerekli tadı 
alamadığı da bir gerçekti. 

Bir okulda  3. sınıf öğretmeni,  bu kitapları öğrencileri için seçmekle hata yaptığını itiraf etti. Sınıf 
düzeyinin çok üstünde gelmişti kitaplar; ancak bir başka bakımdan sevinçliydi.  

İstanbul ve Çanakkale gezileri sırasında çocukların bir anda ZAMANDA YOLCULUK’ta geçen 
öyküleri anımsadıklarını söyledi. Öyle ki tur rehberlerine  gezdikleri yerlerle ilgili çok bilinçli sorular  
yönelttikleri gibi,  rehberin atladığı bazı konuları  da eklemeyi başarmışlardı.  

Gezilerden dönüşte kitapları sınıfça bir kez daha okumuşlar ve konuların üzerinde bilinçle durmuşlardı.  
Görüldüğü gibi, yazarla okur arasında oluşacak köprü bazen her iki tarafın da  dışındaki nedenlerle 

yarıda kalabiliyor. Ya da farklı bir olay köprünün hızla kurulmasını da sağlayabiliyor. 
Kahramanda ve konuda gerçeklik bağlamında  bir başka örnek olarak REYHAN’ı gösterebilirim. 
REYHAN  benim ilk romanım. Romana adını veren kahraman 12 yaşlarında bir manikürcü çırağı. Tüm 

zorlukları yenmeyi göze alan, okuma şansı bulmamış anne ve ablasının da yardımıyla umutlarını 
gerçekleştirmeye doğru hızla ilerleyen bir kız. Kitabın ana kahramanı Reyhan olmasına karşın, yan 
kahramanlar ve aileleri de romanda yoğun duruşlarıyla yer alıyorlar. Bunlardan biri Şehmuz, İstanbul’a 
göçerken ilk kez bindiği otobüsün ikinci katında korku dolu gözlerle yolu gözleyen  bir çocuk.  

Selim ise  sık sık tayinlerle kent değiştiren bir polis çocuğu…Aynı sınıfta buluşan bu üç çocuğun  
yaşam yolları daha ilerki yaşlarda da kesişiyor. O dönemlerde romana bir başkası daha; Tolga katılıyor. Aile 
yapısındaki ve yaşamındaki farklılık onun Reyhan’ın çevresindeki önemli kahramanlardan biri olmasını 
engellemiyor.  

Konu çarpıcı gerçeklerle dolu. Bu nedenle  Reyhan’ı okuyan herkes  merakla öykünün gerçek olup 
olmadığını sorar bana. 

Evet, Reyhan gerçek bir kız. Romanda da anlatıldığı gibi bir  manikürcü çırağı. Ancak ben onu sadece 
15-20 dakika gördüm. Hiç konuşmadım, Yaşamıyla ilgili tek bildiğim, romanın 6. sayfasında da 
vurguladığım şu tablo: ”Reyhan!” 

“Reyhan koş su getir!” 
“Reyhan çabuk şu makası ver!” 
“Reyhan föne yardım et!” 
“Reyhan ağda!” 
“Reyhan oje sür!” 
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Ve onun dükkanın içinde tıpkı minik bir bilye gibi sağa sola durmaksızın koşturmasından ibaret… 
Ve ben onun için bir yaşam kurguladım. 
Bilmem ki onun yaşamı, benim gerçeğime uygun sürdü mü?   
Çok merak ettim, ama hiç sormadım. Zaten onu o 15 dakikanın dışında da bir daha görmedim.  
Ya diğer kahramanlar diye soranlara  hepsinin  kurmaca olduğunu söylüyorum.  Hiçbirini tanımıyorum; 

ama hepsini yaşamın içinden seçtiğim modellerle oluşturdum. 
Bunu öğrenen okurların yüzünde beliren düş kırıklığı doğrusu zaman zaman üzüyor beni. Onlar o denli 

beğendikleri  romanın sanki gerçek olmasını; kahramanlarının bir yerlerde yaşamlarını sürdürmesini ister 
gibiler. Ben ise onlara romanın asıl başarısının bu olduğunu söylemeye çalışıyorum. 

Ben bir roman yazarıyım. Belgeselci ya da derlemeci olarak yer almıyorum karşılarında. Evet, 
Reyhan’ın  kahramanları kurmaca, ancak o denli de canlı. Olaylar o denli gerçekçi olduğu için öylesine 
zevkle okunduğunu anlatmaya çalışıyorum. Önemli olan romandaki  kahramanların gerçek olup olmaması 
değil, yaşamımızdaki bazı gerçeklerin o kahramanların kişiliğinde  can bulması.  

Reyhan’la ilgili ilk anıma gelince:  
Reyhan’ın birinci baskısını Uçanbalık yapmıştı. Kitap, o yıl Yeşilköy’de açılan kitap fuarında ilk kez 

okurla buluşacaktı. Büyük bir heyecanla imza gününe gittim. Ziyaretçi pek yoktu. Bir iki imza ancak 
yapmıştım ki standa 12-13 yaşlarında üç kız yaklaştı. Kitabı uzun uzun incelediler. Kapak arkasını okudular. 
Bana sorular sordular. Sonra paralarını denkleştirip satın aldılar. Belli ki  yoksuldular.  

Serde gazetecilik var ya, onlar bana sorular sorarken  ben de onları tanımaya çalıştım. Yeşilköy’e 
oldukça uzak bir semtten, Mecidiyeköy’den gelmişlerdi. Hem de tek  başlarına otobüse binerek. Ellerindeki 
azıcık parayı tek kitaba yatırdıkları için acabalar içindeydiler ( bu arada 100 sayfalık bir çocuk kitabının ne 
kadar ucuz olabileceğini düşünün. Bu günkü fiyatı bile 4.5 YTL ) Onlara seveceklerini sandığımı söyledim. 
Ne diyebilirdim ki? 

Aradan birkaç gün geçti. Bir akşamüstü  işten döndüğümde annem gün boyu telefonda küçük bir kızın 
beni aradığını söyledi. Yine arayacakmış. Gerçekten de çok geçmeden telefon çaldı. Çıtır çıtır bir kız sesi 
heyecanla konuşmaya başladı. Fuarda REYHAN’ı alan üç kızdan biriydi. Kitabı çok beğenmişler.  
Telefonumu yayınevinden yalvar yakar almış... Okullarına söyleşiye gidip gitmeyeceğimi soruyordu.  

Eğer öğretmenleri izin verirse gelebileceğimi söyledim.  
O üç küçük kız bir hafta içinde bütün programı oluşturdu. Bana verilen adrese gittiğimde 

Mecidiyeköy’ün arka sokaklarında gelir düzeyi sınırlı ailelerin  oturduğu bir semtte küçük bir okulla 
karşılaştım.  

Okulun minik ama temiz kütüphanesinde çocukların kendi çabalarıyla   hazırladıkları, daha önemlisi 
öğretmenlerinin de organizasyona saygı gösterdiği unutulmaz bir  gün yaşadım.  

O tek kitap tüm sınıf tarafından  okunmuştu. 
Okuyanların her biri de kahramanlarda kendilerinden bir  şeyler bulmuştu..  
Sorular öylesine bilinçliydi ki, söyleşimiz iki saatten fazla sürdü. Onlar  benden bir şeyler öğrenirken, 

ben de onların bakışlarından, duruşlarından, anlattıklarından çok şeyler öğrendim.   
İşte asıl hedeflediğim buydu. 
Evet, ber bir yazarım. Fotoğrafçı değil. Ancak bir fotoğraf karesindeki gerçek kişiler gibi yaşamın 

içinden seçtiğim modelleri kurgulayıp metnime yansıtıyorum. Tıpkı hiç yatılı öğrenci olmadığım halde, 
Reyhan’ın yatılı okuldaki bölümünü okuyanların, yatakhanedeki  ilk gece duygularının son derece gerçekçi 
olduğunu söyledikleri gibi. Kahramanlar ve olaylar okur tarafından benimseniyorsa, işimi düzgün yaptığımı 
anlıyorum.  

Reyhan bana DÖNEMEÇ’i kazandırdı.  
Çünkü kitabı bitiren okurların hemen hepsi “keşke biraz daha uzun olsaydı.” dediler. “Niçin bu kadar 

kısa yazdınız? Devamı yok mu?” sorusunu yönelttiler.  
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İkinci baskıda yayınevi değiştirirken bu önerileri çok düşündüm. Kitabı uzatmak işten değildi. Her 
kahramanın bölümünü biraz daha irdelesem iki katına çıkardı sayfa sayısı. Ama benim için sayfa sayısı da 
kurgunun hızı da yeterliydi. Okurun ağzında doyumsuz bir tat bırakmıştım. Önemli olan buydu. Tek sözcüğe 
bile dokunmadım.  

Bu benim tarzım diyelim. Dolambaçlı yolları pek sevmem. Okur, anlatımdan tat alsın, kitabı  bir 
solukta; ama konuları o denli irdeleyerek okusun isterim. Ayrıca her olayı uzun uzun anlatırsam okurun düş 
gücünü zorlamasına, kitaba kendini katmasına da engel olurum gibime geliyor.  

Ve görüyorum ki hedefi vuruyorum. Çünkü 220 sayfalık DÖNEMEÇ’i bitiren genç okurlar da aynı 
soruyu  yöneltiyorlar söyleşilerde: 

“Neden bu kadar çabuk bitti?” 
Şimdi dilerseniz bunca sözünü ettiğim Dönemeç’e de bir göz atalım:   
DÖNEMEÇ bir gençlik romanı. Başkahramanı sevdiği kızın İstanbul’a gelişinin ardından Van’da 

duramayıp bir gece yarısı otobüse atladığı gibi İstanbul’a kaçan bir lise öğrencisi. Adı Melih… 
Dönemeç’te Reyhan da bir şekilde varlığını sürdürüyor. Çünkü Reyhan’ın bittiği noktadan Dönemeç 

başlıyor. 
Ancak ikisi de tümüyle bağımsız romanlar. Her ikisinde de zaman zaman geri dönüşlerle örülen bir 

anlatım var. Ve Reyhan’ın Melih’n yaşamındaki dolü çok önemli. Böylesine önemli olmasına karşın, 
kurguda varlığını pek de duyumsamadığımız biri. 

Romanda Melih, Osman Baba, Zeynep, Serdar ve Çetin rolleri paylaşmış durumdalar. Başrol Melih’in. 
Örgünün ilk ve son ilmeği ona ait. Tüm kurgu boyunca olaylar hep  Melih’ih çevresinde dönmekte… 

Adını Melih koyduğum bu kahraman aynı zamanda kurguda tek gerçekten tanıdığım kişi. Tanıdığım 
dediysem yine yüzeysel bir tanışmadan söz ediyorum. O da tıpkı Reyhan gibi 10-15 dakika konuştuğum 
adını bile öğrenmediğim bir delikanlı. Romandaki tek gerçek de,  onun Van’dan sevdiği kızın ardına düşerek 
İstanbul’a gelmiş olması. Bir köftecinin yanında çıraklık yaparak yaşamını sürdürmesi. Bu gerçeklerin 
ardından gelişen tüm olaylar kurmaca.  

Bir başka şekilde söyleme gerekirse, Dönemeç, gözlemlerime, deneyimlerime ve birikimlerime dayanan 
bir gerçekler kurgusu. Ama hiçbiri tek başına gerçekten yaşanan olaylar değil. Kısacası gerçekçi, gerçeklere 
dayanan; ama gerçek olmayan bir metin.  

Bilindiği gibi Çocuk ve Gençlik Edebiyatımız, özellikle gençler için kaleme alınmış kitaplar açısından 
pek de zengin sayılmaz. O nedenle lise çağındaki gençlerin çoğu okumaktan kopar. Çünkü genelde 
öğretmenlerinin beğenisine uygun kitaplar ödev olarak kendilerine dayatılır. Ya da Milli Eğitimin önerisi 
doğrultusundakı kitapları okumak zorunda kalırlar. Bu nedenle sınıfta bir iki kişinin okuduğu kitapların özeti 
ortak çıkarılır. Böylece öğretmenin not defterindeki ödev notu da tamamlanmış olur.  

Bunun en belirgin örneğini bir özel lisenin hazırlık sınıflarıyla yaptığım söyleşi sırasında gördüm. 
Öğretmenleri  kendilerine dönem ödevi olarak  DÖNEMEÇ’i okumalarını önermişti. Beni de bir süre 

sonra okullarına davet ederek kitap üzerinde söyleşi yapmak istediklerini söylediler. Bir yazar için okunan 
metni üzerinde  söyleşmek, tartışmak apayrı bir heyecan.  

Toplantı salonuna girdiğimde herkes ellerinde  kitaplarıyla salona rahatça sarpişmişti. Davranışlarındaki 
serbestliğe karşın dilleri tutuk gibiydi. Konuşmaya, soru sormaya çekiniyorlardı.  

Sekizinci sınıftan sonra gençler genellikle böylesi davranışlar sergilediği için ayrımsamamış gibi 
konuşmaya başladım. Onlara kitapla ilgili birkaç soru yönelttim. Yanıtlar netti. Belli ki hepsi kitabı 
okumuşlardı. Ortam yavaş yavaş ısındı. Düşünceler, sorular ard arda gelmeye başladı.  

Genellikle benim bir delikanlının duygularını böylesine gerçekçi yansıtmam çoğunu şaşırtıyordu. Çünkü 
kitabın kahramanları içindeki tek kız olan Zeynep’ten çok,  Melih, Serdar,  Çetin ve  Osman Baba bölümleri 
kurguya ağırlığıını koyuyor.  

Derken önlerde oturan  bir  genç ayağa kalkıp söz aldı.  
Öğretmenlerinin salonda olmasına karşın söyledikleri bir gerçeğin itirafıydı. 
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“Harika bir kitap. Her zamanki gibi okuma saatinde  ön yargıyla elime aldım ve bırakamadım. Aslını 
ararsanız bugüne değin hep okur gibi yapmıştık. Ders zilinin çalmasını beklerken sayfalara boş boş 
bakmıştık. İlk kez  ödev olarak verilen bir  kitabı gerçekten okuduk.” 

Arkadaşları sessizce baş sallayarak onaydılar.  
Dönemeç ile ilgili genel yargı hep bu bağlamda oluyor. 
Bir başka okulda, yine  lise birinci sınıf öğrencileriyle yaptığım söyleşi sırasında  gelen sorulardan biri 

de kitaptaki madde bağımlısı Serdar’ın geçirdiği krizle ilgiliydi. 
Öğrenci benim yaşamımın bir döneminde  herhangi bir uyuşturucu alıp almadığımı, yakın çevremde 

böyle sahnelere tanıklık edip etmediğimi öğrenmek istiyordu. Çünkü kitapta son derece canlı bir tablo 
çizdiğimi söylüyordu.  

Her iki soruya da yanıtım,  “Hayır” oldu. 
Eğer bir polisiye yazsaydım, bir katili anlatırken cinayet işleyemezdim herhalde.  
Bu cümleler biraz reklam kokuyor, farkındayım ve doğrusu çok rahatsız oluyorum. Ancak burada 

kitabın niteliğinden daha farklı bir konuyu vurgulamak istiyorum.  
Daha önce de belirttiğim gibi, metinde dil ve kurgunun temposu çok önemli. Dilin akıcılığı, güncelliği 

usta bir kurguyla birleşince,  okurun metinle buluşması keyifli bir okuma serüvenine dönüşüyor. 
Dönemeç’i okuyan gençlerin ortak sorularından biri de, “Başka gençlik romanınız var mı?” şeklinde 

oluyor. 
Beş yıl gibi uzun  bir süre onların  beklentilerine  olumsuz yanıt vermek zorunda kaldım. Taa ki, 

beynimde kurguladığım birkaç roman arasından biri öne çıkıp beni zorlayıncaya kadar. 
YÜREĞİMİN KIYISINDA mart ayında Bursa Tüyap fuarında  kucağıma geldiğinde yepyeni bir 

heyecanla doldu benliğim. İki yıla yakın bir sürede biten  kitapta yoğun gerçekler yer alıyordu. Ancak hiçbir 
kahraman tam olarak gerçektir, gerçek bir kişiyi yansıtmaktadır diyemem. 

Kısaca değinmek gerekirse, Yüreğimin Kıyısında,  ülkemizdeki sanatı, sanatçıyı, sanat anlayışını ve 
toplumsal gerçekleri ince ince sorgulayan bir roman. Elbette ki gençlik sorunları ve heyecanları da konunun 
önemli bir bölümünde kendini hissettiriyor. 

Gerçeklerin tanıklığı neredeyse tüm metne damgasını vurmuş gibi.  Çünkü yıllarını konservatuvarda 
geçirmiş olan  kızımın yaşamından, acılarından, umutlarından pek çok iz var satırlarda. Yalnızca onun mu? 
Arkadaşlarından, ailelerinden ve öğretmenlerinden de modeller roman kahramanlarından bazılarının 
kişiliğinde buluşmuş durumda. Ancak romanın ana kahramanlarından ne  Yaprak, ne Tuna,ne Sibel ne de 
Furkan gerçekten yaşamakta olan kişiler değil. Yaşadıkları olaylar da neredeyse tümüyle kurmaca.  Yine de 
okurun gözünde hepsi gerçek gibi durmakta. 

Dilde, kurguda,konuda ve kahramanda gerçeklik  yazarın , yazma  serüvenine  başlarken çizeceği yolla 
belirleniyor. Yazar da okur da bu yolda dileğince yürümekte özgür. Ancak konu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
olunca öz denetimin devreye girmesi de kaçınılmaz oluyor. Hedef kitlenin beklentisi ve hedefteki okura 
uygunluk  göz ardı edilmemesi gereken bir  başka GERÇEK olarak yazarı sürekli uyarıyor. Gerçeğe uygun 
yürüyen yazar ise tuzaklara düşmeden okuruyla buluşmanın keyfini yaşıyor. Bu buluşma satır aralarında bile 
olsa… 

Bildiride adı geçen kaynaklar  
GÖKTEN İNEN ÜÇ YILDIZ- (Morpa Kültür  Yayınları/ 2003- 10 yaş) 
SİHİRLİ DÜŞLER KESESİ  (Altın Kitaplar/ 2005 -10 yaş ) 
GÜNEŞE TIRMANAN ÇOCUK  (Altın Kitaplar/Birinci baskı 2002- 9-12 yaş) 
1-BU GÜN NE CADILIK YAPTIM  (Bu Yayınları/Birinci baskı 2001- 10 yaş üstü) 
2-CADILIK PARAYLA MI?  (Bu Yayınları / Birinci baskı 2004- 10 yaş üstü )  
ZAMANDA YOLCULUK (Morpa Kültür Yayınları /birinci basım 2003 10 yaş üstü) 
REYHAN (Bu Yayınlarında ikinci baskı  2002 – Uçanbalık ilk baskı-1997 –ilkgençlik romanı) 
DÖNEMEÇ (Bu yayınları / birinci baskı-2001 
YÜREĞİMİN KIYISINDA (Altın kitaplar 2006 ) 
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Çocuklar için yazdığım yapıtların hepsinde gülmece öğesinden yararlanıyorum. Gülmece, yapıtlarımda 
amaç değil, salt bir araçtır. Çocukları güldürürken onlara bir şeyler öğretmek, yapıtlarımı kuru bir 
didaktiklikten kurtarıyor. Yani çocuk hem öğreniyor hem düşünüyor hem de gülüyor. Yapıtlarımda durum 
komikliğinden de anlatım komikliğinden de devinim komikliğinden de yararlanarak bir yerde çocuklara 
saçmanın mantığını da vermek istiyorum. Anlattıklarınızla ve yazdıklarınızla çocukları çok çabuk 
ağlatabileceğinizi öğretmenlik deneyimlerimle çok iyi biliyorum. Asıl zor olan şeyin çocukları güldürmek 
olduğunu da yine öğretmenlik deneyimlerimle bilmekteyim. Yazdıklarınızda gülmecenin dozunu 
kaçırırsanız, yazdığınız yapıt değil, siz komik olursunuz. Onun için yapıtın içine gülmece öğesini çok iyi 
yerleştirmek gerekiyor. 

Ne çok isterdim çocukluğumda ninemin olmasını. (Anneanneye de, babaanneye de “Nine” derdik) 
Anneme sorardım, “Öldü” derdi. Babama sorardım, “Öldü” derdi. Ama ben babaanne değil de anneannem 
olmasını isterdim. 

Yoksulduk. Orta halli bile değildik. Evimiz, ekonomik durumu ortanın bir üstünde olan insanların 
oturduğu bir sokaktaydı. O sokaktaki boş bir arsaya, arsa sahibinin izniyle babam bir oda yapmıştı. Orada 
otururduk. Karşı komşumuzun benim yaşımda bir çocuğu vardı. Yaşar adlı bu çocuğun bir de anneannesi 
vardı. Gülen, yoktan var eden, torunuyla durmadan şakalaşan, ona çok lezzetli yemekler pişiren bir 
anneanne. Zaten Yaşar’ın ağzında ne anne vardı ne de baba. Varsa yoksa anneanne. Hep anneannesinden söz 
ederdi. Anneanneyle uçurtma uçurur, anneanneyle kelebek arkasından koşar, anneanneyle tek mi çift mi 
oyunu oynardı. Seyhan’ın kıyısında ona kısırlar yapar, Yaşar için kuzular besler, kuzularla konuşur, avluya 
domatesler, erik ağaçları dikerdi. Yaşar’a ne masallar anlatırdı ki Yaşar bana bu masalları bölük pörçük 
anlatırdı. Ama kahkahalarımız ortalığı çınlatır, anneannesine öykünürken gülmekten bayılırdık.  

Koşardım eve, “Anne benim niçin ninem yok?” Yanıt hep aynı, “O öldü”. 
Uf uf uf!... 
Yaşar’ın anneannesi bana hiç yüz vermezdi. Bilmem, belki Yaşar kıskanmasın diyeydi, belki de Hikmet 

Hanım, Yaşar’dan başka çocuğu sevmezdi. 
Hem Yaşarların gramofonu da vardı. Zamanında dedesi almıştı. Ama her şey Yaşar için feda olsundu. 

Ah Hikmet Hanım benim anneannem olsa, o gramofon da bizde olsa, bizim için hemen o gramofonu satar, 
oturduğumuz arsayı satın alır, biz de arsadan kovulma korkusundan kurtulurduk. Hem canım, salt bizi 
yoksulluktan kurtarmak için mi Hikmet Hanım anneannem olsun, yooo, o bana çok komik masallar anlatır, 
yüzünü şekilden şekle sokarak beni güldürür, yemekler icat eder, benimle ağaca çıkar, nar toplardı. 
Kuzumuzla, tavuklarımızla, kedimizle konuşur, beni güldürürdü. Ben de hep ona sarılır, “Canım nineciğim”, 
derdim.  

Onun için evimizin yakınındaki Ulus Parkı’na gider, kendime anneanne arardım. Kanepede oturan yaşlı 
bir kadın görsem, hemen kanepenin bu başına oturur, kadına sezdirmeden yavaş yavaş yanına yaklaşır, 
başımı pat diye kadının dizine koyar, “Benim ninem olur musun?” derdim. Kadın birden sıçrar, “Git be 
çocuk başımdan” diye bağırırdı. Kadına küser, başka bir kanepeye oturur, anneanne düşleri kurardım. 
Yaşar’ın anneannesi ne ki benim anneannem daha komik, daha sevecen, daha yardımcı, daha bilgili. 
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Şimdi diyorum ki, iyi ki anneannem olmamış. Kimbilir, belki de çocuk edebiyatımız “Anneannemin 
Akıl Almaz Maceraları” dizisi olan on beş kitabı kazanmayacaktı. 

Yapıtlarım yedi-on dört yaş arasındakilere seslenmektedir. Ama yedi yaşından küçüklere, büyükleri 
okuduklarında, o çocukların da öyküleri anladıklarını, romanları da “Arkası Yarın” gibi kaldıkları yerden 
okunmasını istediklerini bana anneler babalar söylemişlerdir. Hatta benim anneanne dizisindeki romanları, 
öyküleri, büyüklerin de okudukları, hoşlandıkları bana imza gününde söylenmiştir. Ama ben 7-14 yaş 
arasındaki çocuklar için yazıyorum.  

Çocukları ağlatmanın çok kolay olduğunu yıllarca sınıf öğretmenliği yaptığımda deneyimlerimle 
anlamıştım.  

Bir gün dördüncü sınıfta çocukluğumda hiç balonum olmadığının anısını anlattığımda, çocuklardan 
yarısından fazlasının ağladığını görmüştüm. Belki birkaçı, sınıfın çoğunluğu ağlıyor diye ağlamıştı; ama ben 
sınıfın yarısının gerçekten ağladığına inanmıştım. Oysaki bu anıda öyle ağlanacak bir şey yoktu. Belki 
birtakım şeylere, yoksulluğa, yoksulluğun nedenlerine kızılabilinir; ama ağlanmazdı. Ama öğrencilerim 
ağlamışlardı. Bir gün de iki kız öğrencimin konuşmalarına tanık olmuştum. Bir kız öğrenci diğerine elindeki 
çocuk kitabını uzatırken, “Oku bak, öyle çok ağlayacaksın ki” diyordu. Biliyordu çocuk, kendi ağlamışsa, 
mutlaka o yaştaki arkadaşı da ağlayacaktı. Ağlayarak, üzülerek okuduğu kitaptaki konuları algılamaya 
çalışan çocuk, o olayların, insanı ağlatan şeylerin neden öyle olduğuna ilişkin soruları kendisine soramazdı. 
Yani işin özüne inemezdi. Yargılayamadığından ötürü, nedenini, niçinini öğrenemez, okuduğu kitap salt 
onun acıma duygularını kamçılar ve orada kalırdı. Oysaki ağlamakla, üzülmekle hiçbir şeyin 
çözümlenemeyeceğini çocuk öğrenmeliydi. Zaten çocuğu ağlatmakla, onun sağlıklı bir şekilde acıma 
duygularının gelişeceğinden ben kuşkuluyum. O zaman, bu tür çocuğu ağlatan çocuk yapıtlarının, bir duygu 
sömürüsü, bir kolaya kaçma olduğuna inanıyorum. Karşımızda ağlamaya hazır bir çocuk ve ona sunulan 
acıklı konular… Yani müşteri hazır, yeter ki sen çocukları hüngür hüngür ağlatacak konuları bul. 

Yaşamda acıklı şeyler yok mu? Elbette var. Benim “Ökkeş” adlı on kitaplık dizide olayların 
kahramanlarını Ökkeş’in annesi yoktur. Annesi, Ökkeş çok küçük yaştayken ölmüştür. Ökkeş’i babaannesi 
ve babası büyütmüştür. On tane yapıtın hiçbir satırında Ökkeş, “Ah bir annem olsaydı” demez. Çünkü annesi 
olmayan çocuklar da her şeyden önce çocuktur ve yaşam sürmektedir; çocukça sürmektedir. Belki o da anne 
özlemi çeker. Ama evdeki babanın, babaannenin gösterdiği sevgi ve ilgi Ökkeş’i başka arayışlara itmez.  

İşte, o zaman çocukları güldürmek varken ağlatmak niye? 
Bilmem, belki de zorluğundan mı? Bütün edinimlerimle söylüyorum ki çocuklar büyüklerden daha zor 

gülerler. Bazen televizyondaki bir diziye katıla katıla gülen anne babaya çocuk katılmaz. Hatta tuhaf tuhaf 
bakar anne babaya, “Annem babam bunun nesine güldü?” diye. Çocukları hiçbir zaman saçmalıklara 
güldüremezsiniz. Köpek miyavlarsa, kedi havlarsa çocuk güler; ama bu bir saçmalık değildir, durum 
komiğidir. Çocuk, o güne dek kedinin miyavladığını, köpeğin de havladığını görmüştür. Ama birden o 
öyküde köpeğin miyavladığını,  okuyunca gülüverir. Hatta bir de merak uyandırırsanız çocukta, o merakın 
peşine takılarak, havlayan köpeğin niçin miyavladığını öğrendiğinde daha çok güler. Belki bu minicik 
öyküyle çocuğa hiç belli etmeden eğitimciliğinizi de kullanabilirsiniz. “Kediyle köpek çok kavga ettikleri 
için hayvanların kralı onları ters sesler çıkararak cezalandırmıştır” dersiniz.  

Bütün fabllerde gülme öğesi yok mudur? Ama bu fabllerdeki gülme öğesi amaç değil, araçtır. Amaç, 
fablı okuyanı güldürmek değil, onu düşündürmek, ona bir mesaj vermektir. Yüzyıllardan beri anlatılan 
masallar da böyle değil midir? Masallar kahkahalarla; dinlenilir; ama sonunda mutlaka düşünülür. Ve o 
masaldan bir şeyler öğrenilir. Masalların hemen hemen birçoğu zaman geçirmek için anlatılmamış, bir şeyler 
öğrenilmesi için anlatılmıştır. 

Çocuklar oyun çağındadırlar. Her oyunun da mutlaka gülünecek bir yanı veya komik devinimleri vardır. 
Koşmaca oyununda bile canını dişine takmış koşmakta olan bir çocuğun yüzünde gülücükler vardır. Futbol 
oyununda golü yiyen kaleci çocuğa, yere düşen oyuncuya, çarpışanlara, golü kendi kalesine atanlara 
kahkahalarla gülünür. Gülerken çocukta üstünlük duygusu gelişir.  Çünkü, düşen veya kendi kalesine gol 
atan çocuğun yerinde olmak istemez. “Ben gülünç bir durumda değilim.” der; ama az sonra kendisi düşer 
veya kendisi bir arkadaşına çarpar. İşte burada, çocukta hoşgörü gelişmeye başlar. Hoşgörü çocuğu kavga 
etmekten, hırçınlıktan alıkoyar. Zaten gülmecenin ana işlevlerinden biri hoşgörüden yola çıkmak değil 
midir? 
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Yazdığım, “Yaşasın Anneannespor” adlı romanımda antrenör anneannenin gözetiminde antrenman 
yapmaya başlayan çocuklarda ilk gelişen duygu hoşgörü duygusudur. Çocuk, romanın sonuna dek hem 
başarma duygusunu tadar, hem de yenilme duygusunu, yani başaramama. Başaramamazlık bile gülme olgusu 
içinde verilince çocuğu fanatiklikten kurtarmış oluruz. Çocuğun fanatik olmaması, şu maçların bolluğunda 
ve sürükleyiciliğinde o denli önemli ki. Salt kazanınca gülecek. Ya kazanamayınca? İnsanın kendi kendisiyle 
alay etmesi denli bir büyük hoşgörünün olacağına inanmıyorum.  

Çocukların birtakım şeyleri gülerek öğrenmeleri, onların öğrendikleri şeylerin unutulmamasını sağlar. 
Çok ciddi ciddi öğrendiklerimizin kaçı usumuzdadır ki? Ama gülmece esprisi içinde yapılan bir kimya 
deneyini yaşam boyu anımsarız. Aynı çocuklar da bizim gibidirler. Gülerken, bedende birtakım kimyasal 
olaylar ve fiziksel olaylar oluşur. Bu algılamayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Zekâ olasıya açıktır. 

Nasreddin Hoca’nın fıkraları da aynı fabller gibi değil mi? Hoca da gülme olayını bir araç olarak 
kullanır. Hoca’nın amacı insanları düşündürmektir ve onlara bir mesaj iletmektir. Siz istediğiniz denli 
çocuğa, “Bak çocuğum, ne olursa olsun, mutlaka işi bir bilene, uzmanına yaptır” deyin çocuk bunu 
unutuverir. Ama Hoca’nın ağaçtan düşme fıkrasını unutmaz. Ağaçtan düşen Hoca’nın kişilerce önerilen, 
“Yüzükoyun yatırın, sırtüstü yatırın, ağaca dayayın, altına tahta koyun, silkeleyin” önerilerine karşın, 
Hoca’nın “Ne olur, bana ağaçtan düşen birisini bulun, getirin” sözlerini çocuk duyar duymaz kahkahayı 
basar, öğreneceğini de öğrenmiş olur. 

Örneğin, “Korkak Kahraman” adlı yapıtımda romanın kahramanı Şemsi çok korkak bir çocuktur. Öyle 
korkaktır ki, geceleri tuvalete gitmek için bile annesinden yardım ister. Anne, Şemsi’nin bu durumuna çok 
üzülür. Kocaman çocuk olmuştur, hâlâ şundan bundan korkmakta, kendine öcüler yaratmaktadır. Şemsi’yi 
kapının önüne koyar. Şemsi bir sokak köpeği bulur, ondan cesaret almak için, ama köpek Şemsi’den de 
korkaktır. Köpeğin de korkak olması çocuğu güldürüverir. Şemsi karnı acıkınca, pekmezciden bir sahan 
pekmez, bir de ekmek alır. Ekmeği yer ama pekmezi yiyemez, çünkü pekmezin üzerine yüzlerce arı 
konmakta ve kalkmaktadır. Bir ara iyice arılara kızan Şemsi, yumruğunu pekmez sahanına indirir. Pekmez 
saçılmıştır, bu arada bir yığın arı da ölmüştür. Şemsi oturur bu ölen arıları bir bir sayar, tastamam yetmiş 
tanedir. Kendine öyle bir güç gelir ki. Hemen gider bir eski kılıç edinir ve onun üzerine “Bir vurmaya yetmiş 
can öldüren kahraman Şemsi” diye yazdırır. Şemsi artık kendi kendine kahraman olmuştur. Toplumda böyle 
ucuz kahramanlar yok mu? Çocuk hem güler hem de böyle kahramanları çok iyi tanır.  

“Duyduk Duymadık Demeyin” adlı yapıtımda hiç uyuyamayan padişahı bilginin biri kafasına bir 
tokmak vurarak uyutur. Artık padişahın yerine on yaşındaki kızı padişah olmuştur, ta uyuyan padişah 
uyanıncaya dek. Ama kız, babası gibi yönetmez ülkeyi, demokrasiyle yönetmeye başlar, kötü yürekli 
vezirleri, yöneticileri uzaklaştırır yönetimden. Baba uyandığında artık her şey değişmiştir. Artık padişah da 
çalışmak, üretmek zorundadır. Kızının hazırladığı sefertasını sabahleyin kızının elinden alır ve işe gider. 
Koskoca padişahın elinde sefertasıyla işe gitmesi, çalışacak olması, çocuğu hem güldürür hem de düşündürür 
hem de emeği öğretir, demokrasiyi öğretir. Burada, emek, içerideki özdür, güldürü öğeleri o özün üzerindeki 
şekerdir, o şekerli hapın niçin yutulduğu da düşüncedir. Hap yutulduktan sonra ortaya çıkan durum da 
demokrasidir.  

Ekmek Parası, benim yaşamımı anlatır. Hatta otobiyografi de diyebiliriz. Bu kitabın bir de talihsiz anısı 
vardır. Kitap, Kültür Bakanlığı tarafından bana yazdırıldı. Sonra bütün bakanlığa bağlı bütün kitaplıklara 
dağıtıldı. Dağıtımdan bir ay sonra sakıncalı görülerek on beş bin kitap, kitaplıklardan toplatıldı ve bakanlığın 
bodrumuna kondu. Tastamam on bir yıl sonra bir Kültür Bakanı kitabın sakıncalı (!) olmadığını gördü ve 
yine kitaplıklara dağıttı. Şu anda kitap on üçüncü baskıdadır. Tehlikeli (!) olmadığı anlaşılmıştır.  

Çocukların okurken en çok güldükleri kitaplarımın başında gelir Ekmek Parası. Çocuklar bu kitapta 
gerçeklere gülmektedirler. Yaşamda hiç ayırtına varmadığımız; ama her gün yaşadığımız o denli gülünecek 
çok şey vardır ki. Hem de çok komik, komik olması denli düşündürücü şeyler. Gülünecek şeylerin altı 
çizildiğinde çocuk onun ayırdına varıyor ve gülüyor. Neye, niçin güldüğünü biliyor. Çocuk, benim 
yaşamımda anlatılan acıklı şeylere bile gülüyor. Çünkü kahraman ailesi tarafından ne denli çok sevildiğini 
biliyor. Çocuk gülerken, kendi yaşıtındaki bir çocuğun ekmeğini taştan çıkarma olgusunu algılıyor ve bu ona 
güç veriyor. 
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Anneanne dizisinde çocuğun karşısında, özlemini çektiği, olmasını istediği bir anneanne tipi vardır. 
“Seni annene söyleyeceğim. Gör bak baban sana neler yapacak” diye tehdit eden bir anneanne yoktur. Onun 
yerine çok hoşgörülü, çok sevecen, çok becerikli, çok çalışkan, hatta diyebilirim ki her şeyi çocuk gibi 
algılayan ve düşünen, her şeye çocuk gözüyle bakan bir anneanne vardır. Anneanne çocuğun yaşındadır ve 
çocuklar gibi oyun oynamayı çok sevmektedir. Bir yandan çocuklar gibi oynarken bir yandan da bilgilerini, 
deneylerini, kültürünü sergilemektedir. Çok komikçe bunu belirtmeden, altını çizmeden, ders vermeden 
çocuğa aşılamaya, aktarmaya çalışmaktadır.  

Her gün kedisi Tekir’le kavga edip onunla bir insanmış gibi konuşması ve yine her gün tekrar kedisiyle 
barışması çocuğu güldürmekte ve ona hayvan sevgisi aşılamaktadır. Anneannenin eve her yönden katkısı 
çoktur. Öykülerin çoğunda, bir yemeğimizin tanıtılması, anneannenin tost, sandöviç gibi şeylere karşı 
olması, hatta testleri de tostlara benzetmesi, kültürümüzdeki unutulan şeylerin çocuklara tekrar 
anımsatılması, değerlerimiz açısından önemli değil mi? Anlattığım yemeklerin yapılmasını anne babasından 
isteyen çocukların sayısının çok olduğunu bana yazılan mektuplardan ve telefonlardan anlıyorum.  

Çocuğun biri benim kahramanım anneannenin yaptığı ev limonatasının adını “anneanne limonatası” 
koymuş. Çocukların ailelerinden şu küreselleşme döneminde kola yerine, karadut şerbetini, vişne şerbetini, 
koruk şerbetini istemelerinde ben gülme olayının çok büyük yardımı olduğunu sanıyorum. Çünkü anneanne 
bütün bunları çocukları güldürerek yapar. Durum komiği, hareket komiği, söz komiği öykülerin, romanların 
içine arka arkaya serpiştirilmiştir. Anneanne çocukluğunu anlatırken hep edebiyata yaslanır.  

Küçük Metin, her zaman anneannesinden çocukluğunu anlatmasını ister. Metin, güzel sözler duymak 
istediğini sık sık anneannesine belirtir. Anneannenin çocukluğunun ağaçları rüzgârda sallanmaz, koca bahçe 
dans eder, koyunlar yeşil otların üzerinde bir halının deseniymiş gibi görünür. Metin, düşlere dalar. Birden 
anneanne bağırır, “Kahrolasıca Tekir kedi, niçin yüzüme bakıp bakıp gülüyorsun ha, niçin gülüyorsun? Ay 
ay şuna bak, hala gülüyor, sen ne anlarsın bahçenin dans ettiğinden, sene anlarsın kırk koyunlu halılardan? 
Sen kedisin.”der. Elbette çocuğun daldığı düşten böyle bir kedi insan kavgasıyla uyanması, onu güldürür. 

“Süpermen İstanbul’a Düştü” adlı yapıtımda çevre kirliliğini çocuklara bir çevreci edasıyla anlatmadım. 
Zaten çevreyi, çevre olumsuzluklarını, çocuğa sanki bir ders konusuymuş gibi anlatmaya kalkarsanız, çocuk 
bunu okumaktan sıkılır. Hatta, “Ben bu konuları çok iyi biliyorum, öğretmenimiz anlatmıştı, sınıfımıza gelen 
bir kaynak kişi anlatmıştı” der. Ve çocuk kitabı elinden bırakır. Ama çevre konusunda da gülme öğesinden 
araç olarak yararlanırsak, çocuk o yapıtı severek okur, edineceği bilgiyi de edinmiş olur. 

Benim yapıtımda o güçlü Süpermen, o kuşlar gibi uçan Süpermen, İstanbul göğünde dolaşırken, birden 
düşmeye başlar. Artık ne kanat gibi kullandığı pelerin ne de süper gücü onu düşmekten alıkoyar. Çünkü 
İstanbul göğü, lahmacun, kokoreç, kebap, kükürt, asit kokmaktadır. Çok çaba gösterir; ama güçlü Süpermen 
Haliç’e düşmekten kurtulamaz. Hem de pet şişelerin, karpuz kabuklarının, boş konserve kutularının 
ortasına… Düşen Süpermen’i kurtarmak için balıkçılar hemen kayıklarını oraya yanaştırırlar. Süpermen, 
onlara kendisinin Süpermen olduğunu söyler; ama hiçbirini inandıramaz. 

Bu yapıtta Süpermen aslında büyük bir gücü simgelemektedir. Öyle ki Süpermen hiç yenilmez, hiçbir 
zaman başarısızlığa uğramaz, her şeyden yengiyle çıkar. Bu simgenin, bir anda bu büyük gücünü yitirmesi, 
çocukta şaşkınlık yaratırken, onu güldürür ve düşündürür. Planörüyle İstanbul göğünde uçan birinin birden 
Haliç’e düşmesi çocuğun ilgisini ancak sıradan bir ilgiyle çeker ve hiç gülmez. Çocuk Süpermen’in 
düşüşünden sonra kendi kararını da hemen verir. Demek ki çevre kirliliği, en güçlüyü bile güçsüz 
yapabiliyor.  

Şimdiye dek çocuklara yazdığım yapıtların hepsinde de gülme öğesinden yararlandım. Türkiye’de en 
çok okunan çocuk yazarı olmanın nedeni de budur.  

Evet, çocuklar gülmeyi daha çok seviyorlar. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki çocuğu, güldüreceğim 
diye yapaylığa kaçarsanız, çocuk bunu hemen anlar ve o kitabı elinden bırakıverir.  

Unutmayalım ki gülmece çok ciddidir, bunu ciddiyetle yapmazsanız, çocuğa zarar verirsiniz. O zaman 
çocuk sizi ciddiyetsizlikle suçlar, kitabı çevirir, kapağına, adınıza bakar ve hemen, “Bu amca” veya “Bu 
teyze pek komikmiş” der. O zaman yazdığınız değil, siz komik olursunuz.   
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HAYAL KURMAK VE ÇOCUK… 

 
 

Hacer KILCIOĞLU 
Yazar 

 

Çocuklar, şimdiki çocuklar hayal kurmuyorlar, öyle mi? 

O halde, biz büyükler bir şeyler yapmalıyız. 

Ne? Oyun! Hayal kurma oyunu.  

Haydi çocuklar oynayalım… 

Nasıl mı? İşte…                                    

HAYAL KURMA OYUNU 

Bir çocuk evindeyiz. Yaşları yedi ile on dört arasında değişen ilköğretim çağı çocukları var burada. 
Dersler bitmiş, sıra sosyal etkinliğe gelmiştir. 

Çocuk evi müdürü Jale Öğretmen çocukları çevresine toplar ve: 

- Güzeller, bugün sizinle bir oyun oynayacağız. Önce şunu görmek istiyorum, kimler hayal kuruyor? 

Parmaklar kalktı. Hepsi hayal kuruyormuş. Çocuklar böyledir işte, biri ne yaparsa hepsi onu yapar. 

- O halde bana o hayallerden söz edin, dedi Jale Öğretmen. 

Sıradan hayallerdi bunlar. Kimi boşanmış annesiyle babasının yeniden birleşmesini istiyordu, kimi 
doktor olacak ve ninesini iyileştirecekti, biri Mersedes marka araba alacak ve çocuk evindeki Adalet 
Öğretmeni alıp uzaklara kaçacaktı. 

- Ne, Adalet Öğretmen mi? Sana göre biraz, şeyyy… 

- Olsun öğretmenim, yaşlı kadınlarla beraber olan tonla adam var. 

Adalet Öğretmen çocukların gülüşmelerine gelip, bir çimdik attı çocuğa. Hayal kurmak yaramadı 
zavallıya. 

Bu arada birkaç güzel hayal de çıkmadı değil: 

Nil: Bir kutu olsun, kapağını açınca tüm hayallerim gerçek olsun. 

Ata: Üçüncü bir gözüm olsun, sırtımda, sıramda otururken arkamdakinin ne dolaplar çevirdiğini 
görebileyim. 

Alper: Annem bütün dünyaya yetecek kadar çiçek yetiştirsin, satıp zengin olalım. 

Buket: Sihirli bir asam olsun, dokunduğum her şey, istediğim her şey  olsun. 
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İnanç: Ölümsüzlük isterim; ama yalnız hayvanlar için. Onların ölmelerine, hele savaştırılmasına çok 
üzülüyorum. Arenadaki boğalar mesela. 

- Benim de hayalim şu, diye bağırarak konuşmaya başladı Özgen. 

Geçmişi gösteren bir makine olmalıymış, düğmesine basacakmışsın, gelsin geçmiş hayat… 

- Geçmiş mi, pek kısa olmayacak mı? Geleceğini öğrenmeye ne dersin? diye sordu Jale Öğretmen 
gülerek. 

- Yok, istemem, onu öğrenmekten korkarım, dedi çocuk. 

Bu arada çocuklar Jale Öğretmenin çocukken hayal kurup kurmadığını merak ettiler. 

- Tabii ki… Başımı yastığa koyar koymaz başlardı heyecanım. Önce uçan bir halı… Ona binecek, 
uçacak, uçacaktım. Dünyanın yedi harikasından birine, Tac Mahal’e gidecektim ilkin. Sonra… Nil Nehrinde 
inmeli ve yüzmeliydim. Ardından yeniden uçan halı ve doooğru Kanarya Adaları… Adı güzel ya… 

- Öğretmenim, gerçekten kanaryalarla mı dolu orası. 

- Ne yazık ki değil, ben de öyle sanırdım. 

- Başka hayalleriniz… 

- Eskimoları görmeliydim, onların iglolarında yani buzdan evlerinde kalmalıydım, tekrar halıma 
bindiğimde Pollayanna’nın evine gitmeli, onu cadı teyzesinden kurtarmalıydım. Tommiks’i görmeden olur 
mu hiç, onunla Kızılderililer arasına katılmak, en çok istediğim şeydi doğrusu… 

- Ne kadar çok hayal kuruyormuşsunuz öğretmenim. 

- Tabii ya, hayal kurmadan olur mu hiç? Bakın bir düşünür ne demiş? 

Düşünürün ne dediğiyle pek ilgilenmediler çocuklar. Canları sıkılıverdi birden. 

Jale Öğretmen yine de düşünürün dediğini söyledi: Hayal ettiğimiz şeylerin hepsi gerçekleşmez ama 
hayal etmediklerimizin hiç biri gerçekleşmez. 

Hayal olmadan gerçek olur muydu? Bu çocukların da hayal kurmasını sağlayacak bir şeyler yapmalıydı. 

- Çocuklar, haydi sizinle bir oyun oynayalım. 

Oyun! Çocukların en sevdiği sözcük! 

- Adı ne? 

- Hayal kurma oyunu. 

- Nasıl oynanıyor? 

Anlattı Jale Öğretmen. “Çok basit” dedi, “Hayal kuracaksınız.” 

- Neyin hayalini? 

- İstediğiniz, yok yok şunu hayal edeceksiniz. Afrika’da bir ormanda, her türden hayvanın 
ortasındasınız. Siz bütün hayvanların dilini biliyorsunuz ve onlarla, onların dilinde konuşabiliyorsunuz. Ha, 
bir de bu ormana başka kahramanlar da geliyor, çocuk romanı ya da çizgi roman kahramanları.  

- Ayy, ne güzel, deyip hayvanca konuşmaya başladılar çocuklar. Kimi dişlerini sımsıkı kenetleyip “ 
vaaaav!” diye aslan taklidi yaptı, kimi “ viyyuuuk” diyen bir maymun oldu. Jale Öğretmen gülerek sürdürdü 
konuşmasını: 
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- Daha bitmedi, aynı dili konuştuğunuz bu hayvanlarla ve diğer kahramanlarla bir öykü 
oluşturacaksınız. En güzel öyküyü oluşturanı öykünün kahramanı yapacağım. 

Tabii bu öyküyü oluşturabilmek için öyküye giren kahramanların da tanınması gerekiyordu. 
Öğretmeninin verdiği kitapları okumak suretiyle… 

En başarılı Özgen’di bu işte. Önce öğretmeninin okuması için verdiği Şeker Portakalı, Küçük Prens, 
Tenten gibi kitapları okuyor, sonra da kurduğu hayalleri öğretmenine anlatıyordu. Jale Öğretmen de 
yazıyordu onları. 

Böylece aşağıdaki öykü çıktı ortaya: 

** 

Zzzzz… 

Özgen gözlerini açtı. Bu ses? Hayır, ninesinin horultusu değil, saatin zili de değil, peki ne? 

- Aa, bir karasinek! Vızıldayıp duruyor. 

Ayağa kalktı çocuk ve yürümeye başladı. Zzzz da peşinde. Üstelik bir sürü Zzzz oldu vızıldayan. 
Gördükleri bir karaltıya doğru yürüdüler birlikte. 

- Birazzz yavaş olunuzzz, sizzzze yetişemiyorum, dedi Özgen. 

Sinekler zzz diyerek yavaşladılar. Zaten uzaktan gördükleri şeyin yanına da gelmişlerdi. Parçalanmış bir 
leopardı bu. Özgen annesinin bu hayvanın postuna benzeyen bluzunu hatırladı. İçi bir tuhaf oldu. İlk defa 
ayrılıyordu annesinden. 

Tam o anda, canının sıkkın olduğunu mu anladılar ne, iki tane maymun, bir elleriyle dallara asılarak, 
geldiler, öteki elleriyle Özgen’i yakaladılar ve “Hoop!” sesi çıkararak bir ağacın tepesine konduruverdiler. 

Özgen öyle çok sevindi ki kıkır kıkır gülmeye başladı. 

Maymunlar ona kıpkırmızı bir elma verdiklerinde neşesi daha da arttı çocuğun. 

- İyi ki gelmişim bu ormana, diye düşündü. 

Maymunlar da onunla birlikte elma yiyorlardı, iştahla, çatır çutur sesler çıkartarak. 

Bu arada maymunlardan biri ağaçtan indi ve oradan geçen birine de bir elma verdi. 

Özgen hemen tanıdı onu. Küçük Prensti o. 

Ağaçtan inip kendini tanıttıktan sonra  şu soruyu sordu: 

- Maymunlar önceleri ağaçtan elma atarlardı herkese, şimdi iniyorlar elma vermek için. Sence garip 
değil mi? 

- Değil, çünkü ben onları evcilleştirdim. Bir hayvanı evcilleştirirsen, onunla dost olabilirsin. Eğer 
istersen sen de yapabilirsin, dedi Küçük Prens. 

Özgen “Zaten kartalımı evcilleştirdim” diye düşündü . Bunu ona söyleyemedi; çünkü Küçük Prens 
çoktan elindeki resim dosyasını açmış ve resim çizmeye başlamıştı. 

- Bak, bir çocuk resmi çiziyorum. Çocuk ağlıyor; çünkü elinden uçurtmasını almışlar. 

- Çocuk mu; ama bu resim bir elmaya benzedi. 

- Aa, sahi mi? Belki de elma yerken resim çizmemeliydim. Haydi, sen de dene, dedi  Özgen’e. 
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- Ben resim yapmayı pek beceremem ama… Belki de bir çiçek çizebilirim. Dikenlerini çizmeyeyim 
ama, elime batar, dedi Özgen. 

- Dikenler bir çiçeğin silahıdır. Onlar dikenleriyle kendilerinin daha güçlü yaratıklar olduklarını 
düşünürler, zavallı şeyler! 

Özgen’in canı sıkılmaya başladı. Karşısındaki bir çocuk gibi değil de bir prens gibi konuşuyordu. Belki 
de sarayda çok iyi eğitilmişti. İyi de onun  söylediği her şey kafasında karmakarışık oluyordu çocuğun. İyi 
eğitim böyle mi olurdu? 

İçinden bunları düşünürken Özgen’in suratı asılmıştı galiba, Küçük Prens de bunu anlamıştı galiba, 
ayağa kalktı, üstünü başını silkeledi ve yine o incecik sesiyle: 

- Ben artık seyahatime devam etmeliyim. Seyahat bir arayıştır. Arayın, siz de bulacaksınız, dedi. 

Allah Allah, neler söylüyor bu sıska çocuk!  

Her neyse, bulacaksın, dedi, neyse o bulunacak olan şey… 

Özgen yola devam etti. Prensin gittiği yola değil de tam karşısındaki yola saptı. O uzun, upuzun yola. 

Uzun upuzun yolda, uzun upuzun bir gölge düştü önüne.  

Özgen kafasını kaldırdı, göremedi, daha daha yükseğe baktı, neredeyse boynu kopacaktı, işte tam o an 
gördü onun yüzünü.  

Bulutlar kadar uzak bir yerde. 

Anladınız tabii. Bir zürafa! 

Zürafa onu davet etti sırtına ama nasıl nasıl çıkılır oraya. Nasıl?  

Çocuk o kadar kederlendi ki, oracığa oturdu kaldı, bir taşın üstüne. 

Bilin bakalım, kim yetişti imdadına? 

Özgen’in evcil kartalı! 

Çocuğu pantolonunun askısından tuttuğu gibi yerleştiriverdi zürafanın tepesine. Özgen de onun 
kanadına kocaman bir öpücük kondurdu. 

- İyi ki Beşiktaşlıyım, diye böbürlendi. 

- Siyah beyaz, karakartal! diyerek uzaklaştı kartal. 

Özgen onun bu neşeli halini görünce öyle keyiflendi ki neredeyse uçuverecekti. 

Uçamadı ama gökyüzüne bunca yakın olunca uçmuş kadar oldu. Sevinçten çığlıklar atmaya başladı. 

- Mutluluğu buldum! Küçük Prensin bulacaksın dediği şey bu galiba! deyip zıp zıp zıplamaya başladı. 
Birden yerde olmadığını hatırladı. 

- Ağırlık yapıyor muyum Zürafa Dede? diye sordu. 

- Hayır, deyip bir öne bir arkaya sallamaya başladı zürafa kafasını. 

Keşke bunu hiç yapmasaydı.  

Boynu öyle uzun ki Özgenin zavallı bedeni bu sallantıda dengesini kaybetti ve çocuk 
güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
üm diye düştü yere hem de tam bir saatte. 
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Sonraki bir saatte de sırtının acıması sürdü. 

Belini tutarak ve göz yaşlarını silerek oradan uzaklaşıyordu ki bir de ne görsün! 

Tam karşıdan aynı kendisi gibi ağlayarak gelen bir çocuk1 

Zeze bu! Hani Şeker Portakalı kitabının dövbenisi çok çocuğu. Bugün yine epey dayak yemiş anlaşılan. 

İki çocuk, hele ağlayan iki çocuk çok çabuk anlaşırlar. Tanışıp arkadaş oldular hemen. Ağlamayı unutup 
ormanda kolkola dolaşmaya başladılar. 

- Özgen, biliyor musun, ağlamayı kesmemiz iyi oldu. Ben, kendim dahil, ağlayan bütün çocuklara çok 
acıyorum. Benim kardeşim Luis hemen ağlayıverir. O ağlayınca ben ona şöyle derim, Luis, sen bir kralsın. 
Babam kral adı olduğu için sana bu adı verdi. Bir kral herkesin önünde ağlamaz. 

Özgen “Keşke benim babam da bana Atatürk’ün adını verseydi. O zaman ben de herkesin önünde 
ağlamazdım.” diye düşündü.  

Onun kralına bin basardı Ata.   

Zeze’ye Ata’yı anlatabilmeyi ne kadar çok isterdi. Onun  kucağına oturup şunları söyleyebilmeyi de ne 
çok isterdi: 

- Atam, her bayramda sizin için şiirler okumak isterim; ama o kahrolası sesim yok mu! Bir karganın 
gaaak sesi gibi çıkıyor. Keşke içime güzel şiirler okuyan bir kaset koysalar, bir düğmeye bassalar ve o güzel 
ses benim ağzımdan çıksa. Şiir bitince onu oradan çıkarsalar, ayy ne komik, o kocaman kaset nereme sığar 
ki… İyi de mikro kasetler de var canııım… 

Özgen içinden bunları hayal ederken ve gülümserken Zeze’ye baktı. O dalgın dalgın yürüyordu. 

- Hayal kuruyorsun! Her ikisi de böyle bağırdı, aynı anda. Ardından yüksek sesle gülmeye başladılar. 

- Biliyor musun Zeze, kurduğum hayallerin ucu bucağı yok. Geçen gün şunu hayal ettim: Bulutların 
arasında bisikletimle dolaşıyorum. Bir uçak geçiyor o an. Bisikletimi gıcırdatarak duruyorum. Uçağın 
içindekiler camdan bana bakıp, “Ne becerikli çocuk!” diyorlar. 

- Bir de benimkine bak Özgen: Filmlerdeki gibi bol köpüklü bir banyoda yıkanmak istiyorum. Ve o 
köpüklere tutunarak bulutlara kadar gitmek... Yalnız bir tek şey endişelendiriyor beni. Ya bulutlarla köpükler 
birbirine karışırsa? 

- Karışır mı ki… Ay, kafam karıştı valla. 

- Küçük olduğumuz için her şeyi kolay anlayamıyoruz işte. Ben hemen büyümeyi hayal ediyorum; 
çünkü büyüyüp, büyüklerin duygularını anlamak, yeniden küçülmek ilginç olurdu. Hem belki o zaman benii 
niye bu kadar çok dövdüklerini anlayabilirdim. Geçen gün anneme üç gün içinde büyüyebilir miyim diye 
sordum, güldü. 

- Ah büyükler! İki şeyi çok iyi bilirler, bağırmak ve bağırtmak. Bir çocuğun dayanıklılığını hiçbir zaman 
ölçemiyorlar. Benim annemin elinin ne kadar ağır olduğunu bir bilsen. 

- Üstelik bunu yaparken de nedenini asla söylemiyorlar. 

- İlla ki söylemezler. Bir keresinde neden dayak yediğimi akşama kadar anlayamamıştım. Meğer kendi 
başıma aspirin içtim diye yemişim onca köteği.  

Zeze ile Özgen bunları konuşurken başlarının üstünden hızla bir yarasa geçti. Zeze’ye, “Merhaba” 
diyerek. Özgen onunla çarpışmaktan korktuğu için yana çekildi. 
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- Özgen, çekinmene gerek yok. Benim Luciano isimli bir yarasam vardı. Biz ev değiştirdiğimizde 
yarasam yeni evimizi bulup gelemezse diye ödüm patlamıştı. Meğer boşunaymış korkularım. Onların yön 
bulma duyguları çok kuvvetliymiş.  

- Ne kadar ilginç. Şey, Zeze sen kitapta şeker portakalı fidanınla konuşuyordun. 

- Sen de konuşabilirsin. Şimdiki hayalim büyüyünce Amazon bölgesinde bir orman satın almak ve 
oradaki ağaçlarla konuşmak. 

-  Aa, orman satın alınır mı? 

- Oğlum hayal kuruyoruz şurada. 

- Şey, afedersin. Lütfen devam et. 

- Gel, gel, bak kulağını daya şu ağaca, tik tak sesler çıkardığını duyacaksın. 

Özgen kulağını dayadı. Aaa, gerçekten de sesler vardı orada. Sanki şöyle diyordu: 

- Rüzgar Kardeş, yeryüzü çocukların olmalı. Onlar senin sayende uçurtmalarını uçurmalı. 

Özgen uçurtma sözcüğünü duyunca iyice keyiflendi. 

- Hiç uçurtman oldu mu, diye sordu Zeze’ye. 

O kadar kağıdı alacak para onda ne gezer? Özgen ona kendi uçurtmasını anlattı. Ve şöyle dedi: 

Uçurtmanı yaparsın, geriye tek şey kalır, güzel bir rüzgar ve uçurtma uçurmaya götürecek bir baba. 
Öyle güzeldir ki uçurtma uçurmak. Sen bir şey yapar, salıverirsin gökyüzüne. O yaptığın şey artık senin 
değil, gökyüzünün olur. 

Özgen bu kadar büyük lafları nasıl etti, kendi de şaştı. Galiba Zeze’den geçmişti ona bu özellik. 

Büyükler gibi konuşsalar da sonuçta çocuktular. Yorulmuşları, uykuları da gelmişti. Üstelik hava da 
kararmıştı, üstelik geceden her ikisi de korkuyordu. 

- İnsan uyuyunca her şeyi unutur, dedi Zeze, uyudular. 

* 

Ne kadar zaman uyuduklarını kestiremedi Özgen. Şöyle bir gerinerek uyandığında güneş çoktan 
doğmuştu. Sağına, soluna bakındı. Aa, Zeze yok! 

Nereye gitmiş bu bücür? Ona öyle alışmış ki… İçinden ağlamak geldi. Bir veda bile etmeden gidilir 
mi?diye kızdı ilkin, sonra kendine geldi. “İyi de ben de geri dönmeyecek miyim? Kitaptaki öyküdeyiz 
hepimiz. Üstelik çocuğun Güneşi Uyandıralım kitabında rolü var daha.” dedi ve affetti onu. 

Yürümeye koyuldu. İşte tam o anda yeri göğü inleten bir homurtu duydu. Bir kükreme! Kim kükrer 
böyle? Aslan tabii. Özgen bir adım ötesinde dünyalar kadar kocaman bu hayvanı görünce neredeyse donuna 
edecekti. 

- Şeyy, günaydın Aslan Kralım! Ne kadar büyüksünüz. Ben, ben… sizi görmeyi, yelelerinize 
dokunmayı ne kadar çok isterdim, bilemezsiniz. 

- Sanki dünyanın öteki ucundaymışım gibi bağırıp durma çocuk! diye öfkeyle homurdandı aslan. 

- Özür dilerim kralım. Öylesine büyüksünüz ki bir an ne yapacağımı şaşırdım. Size bir soru soracaktım; 
ama kızarsınız diye korkuyorum. 

- Sor bakalım. Kazık olmasın ama… 

 888



- Sorum şu: Siz ormanın kralısınız, kuşkusuz. Sizin kadar olmasa da kaplan da büyüktür diye biliyorum. 
Şeyy, ona buralarda rastlayamadım da… 

- Hey cahil çocuk! Benim olduğum yerde barınabilir mi o? Tanrı da bunu bildiğinden ikimizi ayrı 
kıtalara yerleştirmiş. Kaplan efendi Asya’da. 

Özgen bir an sınıfındaki iki yaramaz çocuğu, Akın’la Erhan’ı hatırladı. Öğretmen onları ayrı ayrı 
oturtuyor. Biri aslan, öteki kaplan galiba diye düşündü içinden, gülmek geldi. 

- Neden gülüyorsun çocuk! Komik bir şey mi söyledim? 

- Hayır kralım, sadece Tanrı ne kadar bilge diye sevindim. 

- Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Akıllı çocuklar biraz yaramaz olurlar. Sen ne durumdasın bakalım? 

- Şey, içimdeki yaramazı ara sıra dövüyorum, dedi Özgen. Aslan gülümsedi. 

Aslan gülümsedi ve daha fazla sohbet etmek istemedi, sırtını dönüp yattı. Özgen gitme zamanının 
geldiğini anladı. Aslandı bu, koskoca aslan. İnsanın kafasını koparıverir, mideye indiriverirdi. 

Ayaklarının ucuna basarak, yavaşça uzaklaştı oradan. 

Birden ayağının dibinde top gibi bir şey belirdi. Eğilip iyice baktığında tanıdı onu. Televizyondaki 
belgesel programlarından tabii.  

- Kirpi Kardeş! diye bağırdı ve ekledi: 

- Biliyor musun Kirpi Kardeş, artık sınıfımdaki bütün çocuklar saçlarını senin gibi dik dik yapıyorlar. 

- Bana benzemek istiyorlar öyle mi? Neden? 

- Çünkü moda. 

- Peki nasıl dik tutabiliyorlar saçlarını? 

- Jöleyle. 

- Jöle mi? O da ne? 

- Zamk gibi bir şey. 

- Zamk gibi bir şey mi sürüyorlar o canım saçlarına? Yanlış duymadım değil mi? Sen de mi? 

- Evet. 

- Bu şey, adı neyse, saçlarının canına okur. 

- Ama saçlarımız çok şekilli duruyor. Elle, bak nasıl fırça gibi. Aynı babamın sakalları. Aynı senin 
dikenlerin… 

- Özgen teşekkür ederim, beni çok sevdiğin babana benzettin. Kendimi çok daha iyi hissettim şimdi. 
Oysaki ormanda en çok aşağılanan hayvanımdır ben, dedi ve ekledi, şimdi gitmem gerek; ama ben gidince 
hiç yalnızlık çekmeyeceksin; çünkü bak karşıdan aynı senin saçların gibi diken saçlı biri geliyor. 

-- Tenten! diye karşıladı yeni geleni Özgen. 

- Ben çok eski bir çizgi roman kahramanıyım, nasıl tanıdın Özgen? 

- Tanımaz olur muyum? Annem sizin çok büyük hayranınızdır. Çocukken hep sizin kitaplarınızı 
okumuş. Beni de onlarla büyüttü diyebilirim. Resimli kitapları çok severim zaten. 
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- Çok sevindim. Ben artık unutulduğumu düşünüyordum. 

- Ne demek? Bütün kitaplarınızı yalayıp yuttum ben. 

- Eğlenceli mi bari? 

- Hem de nasıl! Üstelik çok şey öğrendim. Sayenizde dünyadaki bütün ülkeleri biliyorum artık. Ne çok 
ülke geziyor, ne çok serüven yaşıyorsunuz. Arkadaşlarıma da önerdim; ama o ahmaklar dünyadaki tek 
kitabın Harry Potter olduğunu düşünüyorlar. Ha, bu arada kafama takıldı, köpeğiniz Fındık nerede? 

- Sorma başıma geleni Özgen. Kitaptaki ikiz polisleri hatırlıyorsun. 

- Evet, Dupondlar. 

- Evet onlar. Biliyorsun çok dalgındırlar. Onlarla buraya mücevher hırsızlarını yakalamaya gelmiştik. 

- Yakaladınız mı peki? 

- Yakaladık yakalamasına da mücevher sandığı başımıza dert oldu. 

- Ne oldu? Ay, çok heyecanlandım valla. 

- Bizim şaşkın polisler sandığı gemide unutmuşlar. Onları geri gönderdim tabii. Fındık da çok 
meraklıdır ya onlarla gitti. İyi de etti, hiç değilse göz kulak olur bizim şaşkınlara. 

- Ya siz? Onlarla nasıl buluşacaksınız? 

- Şimdi nehrin öteki yakasına gidiyorum. Gemiyi orada yakalarım nasıl olsa. 

Tenten aceleyle bir “hoşça kal” dedikten sonra yine geldiği gibi hızla uzaklaştı. 

Özgen onun ardından baktı, kaldı. “Bu Tenten de benim boyumda bir yumurcakmış. Hırsızları nasıl 
yakalıyor aklım almadı doğrusu” dedi. 

Çocuk bunları düşünürken ufak tefek gözlüklü bir kadın göründü karşıdan. 

- Aaa, Kevser Öğretmenim. Size öğretmenim diyebilir miyim? 

Tabi ki diyebilirdi. Bir psikolog, bir öğretmen sayılırdı. Ne için ormandaydı, onu mu soruyordu Özgen, 
bir sempozyum vardı, yukarıda, tepede. İkinci Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 

Özgen sempozyumun ne demek olduğunu anlamadı; ama içinde çocuk sözcüğü vardı, o halde Kevser 
Öğretmenle gider, onun konuşmasını dinlerdi. 

Birlikte tepeye tırmandılar. Aa, Jale Öğretmeni de orada. Koşup sarıldı ona. Yanındaki sandalyeye 
oturdu ve konuşma sırası gelen Kevser hanımı dinlemeye başladılar. 

Çocuk ve hayal kurmak… diyordu  Kevser Hanım. 

Çocuğun hayal kurması çok iyi bir şeymiş; ama arkadaşlarıyla beraber olacağına ya da ödevini 
yapacağına gündüz rüyasına dalarsa, işte o zaman tehlikeliymiş. Anne babalar çocuğa güven ve yeterlilik 
duygusu verirlerse, çocuk bağımsız olduğunu hissederse problem olmazmış. Anne babaların çok dikkatli 
olması gerekiyormuş. 

Psikolog çok güzel konuşuyordu; ama konuşma uzadıkça Özgen’in içindeki sıkıntı da uzadı. Bu kadar 
uzun bir konuşmayı bir çocuk nasıl dinlesin? Özgen’in annesi bile bu kadar uzun konuşsa dinleyemezdi. 

Annesi… Annesi… Annesi… 

Özgen’in burnuna bir şeyler doldu hatta akmaya başladı, sümük mü ne, şıp şıp diye başka bir yaş doldu 
yüzüne, gözyaşı mı ne, ağlıyor mu ne… 
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Ağlamak da nereden çıktı? Sırası mıydı? Çocuk durdurmaya çalıştı ama imkanı yok, arttıkça artıyor. 
Üstüne üstlük bir de ı-ıh sesi çıkmaz mı? Bu ses “Anneee!” diyen bir ses haline gelmez mi. “Annemi 
özledim!” diyen bir çığlığa dönüşmez mi? 

Sonraki dakikalarda şunlar oldu: 

Özgen “ Ben artık evimize gitmek istiyoruuum” diye ağlayarak tepeden aşağı koşuyor, herkes gülüyor, 
Jale Öğretmen çocuğun ardından koşuyor ve onu ormanın çıkışında yakalıyor. 

- Annene gitmek istiyorsun hayatım ama önce kitaptan çıksak, öyküden, ne dersin? 

Özgen durakladı. Doğruydu. Ne de olsa çok güzel arkadaşlar edinmiş, çok güzel zamanlar geçirmişti 
kitapta. Bir kitap kapağı şeklindeki kapıyı açarak kapının dışında onu bekleyen annesiyle kucaklaşmadan 
önce kitaptaki arkadaşlarıyla vedalaşmalıydı. 

Vedalaştı da… Başka bir kitapta, başka bir öyküde buluşma sözü verdiler birbirlerine. 
Ve kapı açıldı. 
Ve Özgen annesiyle kucaklaştıktan iki dakika sonra ortadan kayboldu. 
Çocuk annesiyle oradan uçarcasına uzaklaşırken tepede bir şair bir çocuk şiiri okuyordu. 
Jale Öğretmen bu öyküyü o şiirle bitirmeye karar verdi; çünkü bir çocuk kadar güzeldi şiir. 

* 

Lacivert, ipek helikopter, 
Böyle dedi ve uzaklaştı. 
Evet, çocuklar her şeyi anlar, 
Gökte lacivert, ipek helikopter, 
Denizde bembeyaz bir gemi, 
Kuş kanadı dağlar, ovalar… 

CEMAL SÜREYA 
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MUTLU KENT’İN YÖNETİCİSİNİN YARADILIŞ ÖYKÜSÜ 

 
 

Emin ÖZDEMİR 
Yazar 

 

İster yetişkinler için yazılsın, ister gençler ya da çocuklar için her yazınsal yaratının bir yaradılış, bir 
yazılış öyküsü vardır.  Yaşanılan ya da düşlenip tasarlanan bir olay, bir durum, bir sorun  yazarı çekim alanı 
içine alır, etkilemeye başlar onu. Giderek bu etki, yazarı yazmaya anlatmaya zorlayan bir itici güce dönüşür. 
Yazma ve yaratma serüveni de bu gücün yönlendirmesiyle başlar. Bunu, çocuklar için yazdığım Mutlu 
Kent’in Yöneticisi adlı masalla örneklendirmek istiyorum.  

Bir gün ilkokul 4. sınıfta okuyan  torunum, bir ödevle çıkageldi. “ Dede, öğretmenimiz, ‘okuma, insanı 
başarıya ulaştırır’ düşüncesine dayalı  bir masal yazmamızı istedi. Masalı, birlikte yazalım” dedi. 

O sırada “ Çocuk kitaplarında çağrışımsal söylem” üzerine bir yazı üzerinde çalışıyordum. Masamın 
üzerinde  Muzaffer İzgü’nün, Aytül Akal’ın kimi kitapları vardı. “ Olur, Doruk” dedim; ancak sana bir soru:  
“ Bak, şurada yüz milyon var. Bu parayı  mı almak istersin, yoksa  şu kitapları mı?” Hiç duraksamadan, 
“elbette yüz milyonu alır, dilediğim gibi harcarım.”dedi. 

Neden parayı seçmişti? Bunun üzerinde düşündük birlikte.  Kitapları seçen de olabilir miydi? Olurdu 
elbette.  Böylece masalımızın kişileri ortaya çıktı. Yaşlı ve bilge bir babanın iki oğlu olacak,  küçük oğlu 
okumayı, kitapları sevecek;  büyük de parayı. Babaları ölünce büyük oğlan babasının parasal birikimini, 
küçük oğlan da  kitaplarını alacak. Büyük oğlan paraları harcayıp gezip tozacak, küçük de  kitaplar  arasında  
babasının yolunda yürüyecek. Okudukça bilgisi artacak, çevresindekilere yol gösteren, onların sorunlarını 
çözen biri olacak.. Sonunda da kent halkı onu kendilerine yönetici seçecek. Büyük oğla gelince babasından 
kalan parayı tüketecek, perişan  olacak. Sonunda kardeşine sığınıp ondan  yardım dileyecek. 

Bir okul ödevinin sınırları içinde kalarak oluşturduğumuz bu masalsı örüntü, bugüne değin daha çok 
çocuklar için yazmanın kuramsal boyutları üzerinde düşünmüş olan bende çağdaş içerikli bir masal yazma 
isteği uyandırdı. Neleri içerecekti bu masal? Bir kez dokusuna öncelikle insanı “tam insan” kılan, 
çevresindekilerle kolay iletişim kurmasını sağlayan  “okuma”, “ dinleme”, konuşma” ve “yazma” gibi temel 
dil becerilerinin önemini yansıtan olaylar, durumlar yerleştirecektim. Sonra her şeyin maddeleştiği, tüm  
değerlerin parayla ölçüldüğü günümüzde “dostluk”, “onur”, “sevgi” “dayanışma”, “güçlükler karşısında 
direnme”, “özgüven” gibi kavramların varlığını duyumsatacaktım. Kısacası, kumaşı eğitici ve öğretici 
ipliklerle dokunmuş  bir masal olacaktı bu.  On yaş üstü çocuklara yönelik olduğu kadar annelere, babalara 
da yönelik olacaktı.  

Yazacağım masalı kafamda boyutlandırırken bir yandan da çocuklara özgü kurmacasal ürünlerin öteden 
beri belirlenmiş kimi niteliklerini düşünüyordum. Duraksıyordum düşündükçe de. Sözgelimi, denir ki  
çocuklar için yazılacak  yapıt ve yaratılarda  öğreticilikten,  ders vericilikten özellikle  kaçınmak gerekir. 
Öğreticilik, bu tür ürünlerin doğasıyla bağdaşmaz. Bunun gibi bir kitap hem yetişkinlere hem de çocuklara 
seslenmez. Çünkü çocukların dünyasıyla yetişkinlerin dünyası birbiriyle örtüşmez. 

Çocuk kitaplarına yönelik bu saptamalar tartışılabilir. Tartışılmıştır da. Bir kez değişen yaşam 
koşullarına bağlı olarak çocukların da dünyası değişmiş, ilgi alanı alabildiğince genişlemiştir. Bugünün 
çocukları, benim kuşağımınkilerden çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Bu bir yana, her metin, türü ne olursa 
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olsun bir iletişim biçimidir. İster istemez dokusu içinde bir şeyler taşıyacak, bir şeyler barındıracaktır. 
Önemli olan, bunların  veriliş biçimidir. Çocuğun duygu dünyasıyla, düşünce dünyasına yönelmede sağlıklı 
bir  denge kurabilmedir. Goethe’nın o ünlü sözünü anımsamakta yarar var: “Bir yapıt ve yaratı,  salt aklıma 
seslenir, yüreğimi dışlarsa ben ondan nefret ederim.” Bu, çocuklar için yaratılan ürünler için de geçerlidir. 
Sonra Çehov’un o ilginç karşılaştırmasını da unutmayalım.” Yetişkinlere de, çocuklara da aynı ilaç 
verilebilir; ancak verilecek ilacın miktarı yani dozu değişir.”      

Çocukların dünyasıyla yetişkinlerin dünyası elbette birebir örtüşmez. Ne var ki bu, çocuklar için  ayrı 
bir yeryüzü, ayrı bir gökyüzü bulunduğu anlamına gelmez. Örneğin “ağaç”, “kuş”, “deniz”, “ Güneş”, “ Ay” 
yetişkinler için de aynıdır; çocuklar için de. Ancak bunların alımlanış ve algılanış biçimleri farklıdır, 
çocuklarınkiyle yetişkinlerinki birbirine benzemez. 

Tasarladığım masalı, bu düşüncelerin içinden geçerek oluşturdum. Ömrü kitaplar arasında geçmiş, 
öğrendiklerini çevresindeki insanların sorunlarını çözmede kullanmış bir baba düşündüm. Yaşlı ve bilge 
kişidir bu baba. Demircan ve Emircan adında iki oğlu vardır. Büyük oğlu Demircan, babasının söylediklerini 
umursamayan, inatçı, dik kafalı biridir. Küçüğü Emircan’sa  ağabeyine benzemeyen, uysal, çevresindekilere 
karşı sevgi yüklü bir yapısı vardır.  

Babaları, ölmeden önce varlığını  iki oğluna bölüştürmek ister. İki çanta hazırlar. Oğullarına şöyle der: “  
Birinci çantada yaşamım boyunca biriktirdiğim yüz altın,  ikincisinde de gözlemlerimi, deneyim ve 
düşüncelerimi içeren benim yazdığım bir kitap var. Seçimi siz yapın. Çantaları ölümümden sonra 
açacaksınız.” 

Demircan, altınları alır; kitap da Emircan’a kalır. Baba, ölünce de Demircan altınları alır ve kentten 
ayrılır. Emircan’sa kitaplar arasında bir başına kalmıştır. Babasının yazdığı Oğluma Mektup adlı kitabı 
okumaya başlar. Kitap, insanı erdemli kılan, başarılı olmanın yollarını anlatan bir dizi öğütler içermektedir. 
Bu öğütleri somutlaştırmak için masalın özgünlüğünü oluşturan değişik bir yol denedim: Masal içinde masal 
yöntemini seçtim. Babanın öğütlerini, gözlemlerini somutlaştıracak kimi fabılları, öykücükleri, masalları 
yeniden biçimlendirerek ana metnin içine yerleştirdim. Kuşkusuz, çağrışımsal bir örüntü içinde 
gerçekleştirdim bunu. Böylece masal, “olay örgüsü”, “zaman” ve “söylem” yönünden çok boyutluluk 
kazandı. 

Babanın, oğluna verdiği öğütlerin odağında dilin dört temel boyutundan eksiksiz biçimde yararlanma, 
okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme vardır. Emircan, babasının çizdiği doğrultudan 
sapmaz, bu becerileri kazanmaya çalışır. Kitaplardan öğrendiklerini başkalarıyla paylaşır, onların sorunlarını 
çözüm yolları arar. Bu tutumuyla kısa sürede, genç bir bilge olarak kentte ünlenir. Herkesin akıl danıştığı 
saygın biri olur. 

Söylemek bile fazla, merak, çocuk kitaplarının vazgeçilmez öğelerinden biridir. Bu öğeyi oluşturma 
amacıyla masala bir yarışma koydum. Ülke ölçüsünde düzenlenmiş bir yarışmadır bu. Dertlikent’e sınavla 
yönetici seçilecektir. Beş aşamalı sınavda  özellikle kişinin dili kullanma  gücü  ölçülecektir. Çünkü sınav 
kurulu, yöneticinin,  halkı ve sorunları iyi anlamasını, düşünüp bunları çözüm yolları üretebilmesini dili iyi 
kullanmasına bağlı olduğunu düşünmektedir. Bu düşünce doğrultusunda hazırladım soruları.  

Bilinen bir gerçektir, sınav sözcüğünün ürkütücü bir anlam yükü vardır çocuklar için. Masaldaki sınavsa 
oyunumsu bir nitelik taşır. “Sözcükler arasındaki çağrışımsal ilişkiler”, “bilmeceler”, “tanımları 
adlandırmalar”, “metinler arasındaki bağıntıyı görebilmeler” türünden çeşitlilik göstermesine özen 
gösterdim. Elbette bu soruların arasına “düş kurma”, “rüya görme”, “şiirler arasında gezinme” gibi düşlemsel 
örgelere ( motiflere) de yer verdim.  

Emircan, sınavı başarır, Dertlikent’in yöneticisi olur. Halkla etkili bir iletişim kurar, öncelikle onlara 
özgüven duygusu aşılamaya çalışır. Sorunların altında ezilen Dertlikent’in insanlarını kendi çabalarıyla 
kurtulacaklarına inandırır. Bunu gerçekleştirmek için kentte, “Çocuklar Kurulu”, “Gençler Kurulu”, “ 
Yaşlılar Kurulu” adıyla örgütler oluşturur.  Her kurul saptadığı sorunları Emircan’ın başkanı olduğu “ Kent 
Yönetim Kurulu”na sunar, sorunlar değerlendirilerek çözülmeye çalışır. Kısaca  Dertlikent’in yaşamı değişir, 
Mutlukent’e dönüşür.  

Yaşam, çalışmayı ödüllendirdiği gibi çalışmadan tüketen hazır yiyicileri de cezalandırır. Masalımızda 
da böyle olur bu.   Babasından kalan parayı hovardaca harcayan Demircan, acınacak durumlara düşer, 
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sonunda kardeşine başvurur. Kent Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yasaya göre bir mesleği olmayanlara bu 
kentte oturma izini verilmez. Emircan, yasaya uyar,  ağabeyine, “ Bu kentte ancak bir iş yaparak 
kalabilirsin.” der, onu yaptığı yanlışları anlatması, düşüşüne yol açan nedenleri açıklaması için çocuklar için 
oluşturan okullarda  “Sor Öğren Yuvaları”nda görevlendirir. Yaşamını anlatarak çocuklara ders verecektir. 

 Başta da söylediğim gibi,  dokusuna eğitici, öğretici yönsemelerin sindirildiği bir masaldır Mutlu 
Kent’in Yöneticisi.  Kuşkusuz önemli olan bu yönsemelerin nasıl bir söyleme sindirilerek verilişidir. Bu 
açıdan sözcük seçiminde, tümceleri örüntülemede çocuk diline özgü kısalık, yalınlık, şiirsellik ve 
çağrışımsallık gibi niteliklere bağlı kalmaya çalıştım. 

Yazınsal iletişimin üç temel ayağı vardır: Yazar, yapıt ve okur.  Bunları birbirinden ayrı düşünemeyiz.  
Yazınsal iletişimin gerçekleşmesinde okura büyük bir görev düşer. Şöyle diyeyim,  yazarı ve yapıtını 
tamamlayan, bütünleyendir okur. Yetişkinler için böyle olduğu gibi, çocuklar için de böyledir. 

Mutlu Kent’in Yöneticisi’ni okurlar nasıl karşıladı? Tepkileri ne oldu? Beğenildi, sevildi mi? 
Bilmiyorum; ancak birkaç ay önce İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlköğretim Okulu’ndan bir dosya 
dolusu mektup geldi. Beşinci sınıflara okutmuşlar kitabı. Kitapla ilgili düşüncelerini bir mektupla yazarına 
bildirmeyi de ödev olarak vermişler. Kimileri kitabın başında babanın oğluna verdiği öğütleri okuyunca 
sıkıcı bir kitapla karşı karşıya olduğunu sanmış; ancak bunları örneklendiren metinleri okuyunca yanıldığını 
anlamış. Kimileri de bir masaldan başka bir masala, bir şiirden başka bir şiire geçişi çok beğenmiş. İçlerinde 
masalın duygu ve düşünce örüntüsünü çok iyi anlayanlar da var. Bunları okurken doğrusu yazılanların, 
öğretmenlerin denetiminden geçtiği kuşkusuna kapıldım. Sonra öğrendim ki sınıfta gerçekleştirilen bir 
yazma etkinliğiymiş bu. Öğretmenlerin yardımı söz konusu değilmiş. Mektupların kimilerinde gördüğüm  
yazım ve noktalama yanlışları da bunun kanıtı. İşte o mektuplardan biri. 

Değerli Büyüğüm 
Emin Özdemir’e 
Merhaba… 
 
Mutlukent’in Yöneticisi isimli kitabınızı okudum. Bizler için öyle güzel, öyle anlaşılır bir kitap 

hazırlamışsınız ki, okurken yazılanları yaşamamak, hayatımıza katmamak, duygu ve düşüncelerimizle 
bütünleştirmemek imkansız. Bizi yaşamda daima başarıya ulaştıracak derin bilgi, deneyim ve öğütlerinizi 
değişik bir pencereden yansıtmanız bizim anlamamızı kolaylaştırmış. Çok teşekkür ederim. 

Bu güne kadar olan yaşam süremde elbette çok şeyler öğrendim. Önce ailemden, sonra okulumdan ve 
öğretmenlerimden. Ve bu öğrendiklerimi yaşamıma katmaya çalıştım. 

Kitabınızı okuduktan sonra, iletilmek istenenleri kavradığımda; zorlukların üstesinden gelme, doğru 
insan olma, doğru karar verme, bilgi ve becerilerimi geliştirme, geleceğe umutla bakma, başarıları doğru 
hedefleme gücüm katlandı. Düşünme ve düş kurma gücümde titreşimler oldu. Bende var olduğunu 
bilmediğim değerlerim ortaya çıktı. En önemlisi bizi geleceğe hazırlayacak bilgi kaynağı bu kitapları okuma, 
daha iyi alama ve uygulama yollarını öğrendim.       

Bundan böyle bilinçli okumayı, iyi dinlemeyi, güzel yazmayı, etkili konuşmayı da hedefleyerek, kendime 
daha çok inanacak daha çok güveneceğim. 

Şimdi ben küçük bir öğrenciyim. Sizin bu güzel etkili anlatımınız ve zihnimde biçimlendirdiğim 
düşüncelerinizden pay alarak büyüdüğümde, iyi ki bu kitabı okumuşum diye bu günlerimi mutlulukla 
anacağım… 

 Sizi çok seviyorum. 
Değerli Büyüğüm.                   
Melisa Akaya  5/ A 
Başta da söyledim,  ben,  çocuk edebiyatının özellikle dil ve anlatım sorunları üzerinde düşünmüş 

biriyim. Yıllardır emek verdiğim ve adandığım bir konuyu, dilin, başka bir deyişle okuma, dinleme, yazma 
ve konuşma gibi dört temel becerinin, bizi nasıl başarıya ulaştırdığı gerçeğini bir masal dokusu içinde 
vermeye çalıştım. Mutlu Kent’in Yöneticisi böyle bir düşünceden doğdu. 
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ÇOCUK EDEBİYATI YAPITLARINDAKİ YAŞAM GERÇEKLİĞİ 

 
 

Serpil URAL 
Çocuk Kitabı Yazarı ve Çizeri 

 

Çocuklar için yazanların amacı eğlendirmek, öğretmek ya da geliştirmek olabilir. Amaç her ne olursa 
olsun, istenen çocuğa daha iyi bir yaşamın temel taşlarını tanıtmak ve çocuğu o yaşama, bir başka deyişle 
“ideal bir dünya”ya ulaştırmaktır. Genç okur o ideal dünyanın bir parçası olacak, onu gerçekleştirecektir. 
Bunun için kendinden beklenen rolün gerektirdiği karakter özelliklerine sahip olmalıdır. Dolayısıyla yazarlar 
kitaplarındaki kahramanları ideal dünyayı gerçekleştirmek için gereken karakter özellikleriyle donatırlar. 

Oysa çocuk edebiyatındaki “İdeal Dünya” kavramı, değişen bir kavramdır. Tarih boyunca sosyal 
gelişmelere paralel olarak değişmeyi sürdürmüş, yanı sıra böyle bir dünyayı gerçekleştirecek olan çocuğun 
karakter özellikleri de değişip durmuştur. Bunu daha iyi görebilmek için 18. Yüzyıl’dan başlayarak söz 
konusu değişimi izleyelim. 

18inci Yüzyıl: Doğa ve Çocuk 

“19uncu Yüzyıl’ı şekillendiren en önemli düşünürlerden” (1) biri olarak anılan Jean Jacques Rousseau, 
çocuğu eğitmekten yanadır ve 1762’de yazdığı ünlü eseri Emil’de eğitimi, “doğanın yolu” olarak tanımlar. 

Emil, çiftlik ortamında doğayla iç içe yaşanılan geçmiş günlere duyulan özlemin ve o günlere geri 
dönme çabalarının simgesidir. Doğa içinde ve doğal biçimde yaşamak, toplum içinde sosyal bir yaşam 
sürmenin alternatifi olarak kabul edilir. “Asıl sorun toplumun bir dolu tatminsizlik duygusu yaratarak beni 
allak bullak etmesidir” der Jean Jacques Rousseau.  “Oysa doğa beni özgür kılar, bağımsız kılar ve başka 
yaratıklara duyduğumuz olumlu yaklaşımı yozlaştırmaz”.  Rousseau’nun önerisi, “giderek etkinleşen tüccar 
sınıfının, (bir başka deyişle burjuvazinin) değiştirdiği toplum yaşamına anlam ve amaç katacak düzenlemeler 
yapmaktır. Bunun yolu da çocuğa; kitap, oyun, sosyal rol, hayal gücünün yönlendirilmesi gibi toplumun 
baştan çıkarıcı göz boyamalarından onu koruyacak sürekli bir eğitim vermektir” (2). Emil böyle bir eğitimin 
ürünü olan bir kitap kahramanıdır”. O, “doğal çocuk”tur.  

İnsanın, toplum yaşamının bir parçası olmadan doğa içinde ya da doğal biçimde yaşamasını  ele alan, 
aynı yüzyıl içinde yazılmış bir başka ünlü edebiyat eseri de Daniel Defoe’nun 1719’da yazdığı Robenson  
Crusoe’dur. Her ne kadar çocuklar için yazılmamış olsa da bir gemi kazası sonunda kimsenin bulunmadığı 
boş bir adada uzun yıllar yaşamak zorunda kalan kitap kahramanının öyküsü her ülkeden o kadar çok 
çocuğun ilgisini çekmiştir ki, adının geçmediği bir çocuk edebiyatı tarihine rastlamak hemen hemen 
imkansızdır. 

Benzer bir kurgu, 1857’de Robert M. Ballantyne’ın yazdığı “Mercan Adası”nda da karşımıza çıkar. Bu 
kez  kitap kahramanları “gemi kazası sonunda cennet benzeri bir adaya düşen üç çocuk”tur  (3). 

Gene bu yaklaşımla kaleme alınmış çocuk kitaplarından çok ünlü iki eser, Johanna Spyri’nin 1880’de 
yazdığı ve “İsviçre dağlarının tam anlamıyla doğal ortamında, bir çocuğu” (4) anlatan Heidi ile Rudyard 
Kipling’in 1894’te yazdığı Ormanların Çocuğu adlı kitaplardır. 
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İdeal Dünya: Yetişkinlerin Dünyası 

Çocuk kahramanları doğal bir ortamda ele almanın yanı sıra, Jean Jacques Rousseau’nun çocuk 
edebiyatına bir başka etkisi de kitaplarda karşımıza çıkan didaktik yaklaşımdır. Rousseau, çocuğu eğitmenin 
önemini vurguladığı için, yazarlar çocuğun eğitilmesi gereken bir varlık olduğu düşüncesiyle yazmaya 
yönelmiş ve bunu 19. yüzyılda da sürdürmüşlerdir. Eğitilmesi için çocuğun yetişkinler tarafından 
düzenlenmiş kuralları öğrenmesi ve bu kurallara uyması gerekmektedir. 

Bu yaklaşıma en tipik iki örnek, 18. yüzyılda yazılan ve çocuk edebiyatımızın ilklerinden olan Nabi’nin 
“Hayriye”si ile Sümbülzade Vehbi’nin “Lütfiye-i Vehbi”sidir. Bu kitapların her ikisi de yazarın kendi 
çocuğuna öğütlerle doludur. Çocuğu doğru ve iyi yaşamaya yönlendirmeyi amaçlayan bu eserler Müslüman 
bir toplumun geleneksel ahlak değerlerini içerir. 

Bu eğitici yaklaşımda “ideal dünya”yı yetişkinlerin kuralları belirlemektedir. Böyle bir dünya çocuğu 
olası tehlikelerden korur, neyin iyi neyin kötü olduğunu öğretir, iyi bir yaşama yönlendirerek mutlu olmasını 
sağlar. Bu durumda çocuk kahramanlar yetişkinlerin kurallarına uyar ve onların dünyasına uyum sağlarlar. 
“İyi” olan öykü kahramanı bu çocuklardır ve sonunda onlar kazanır. 

Ne var ki, sonraki yüzyılda bu böyle sürmeyecek ve değişecektir. Değişimin ve yeni bir ideal dünya 
anlayışının ipuçlarını,  Francis H. Burnett’in “Gizli Bahçe” ve “Küçük Lord” ile Eleanor Porter’ın 
“Pollyanna” adlı ünlü eserlerinde bulabiliriz. O yıllarda yazılan çocuk kitaplarının çoğundaki kahramanlar 
gibi Mary Lennox (Gizli Bahçe’de), Cedric (Küçük Lord) ve Pollyanna’nın da büyüklerin dünyasında 
yaşamaları beklenir. Mary, Hindistan’dan ayrılıp İngiltere’deki amcasının evine, Cedric büyükbabasının 
malikanesine, Pollyanna teyzesinin evine gider.  

“Sana bir soru sorduğumda başını sallamanı değil, yüksek sesle yanıtlamanı istiyorum Pollyanna” (5) 
der teyzesi. Pollyanna, teyzesinin buyurduğu gibi saat tam altıda yemeğe gelmemişse, bunun sonuçlarına 
katlanmak ve mutfakta yalnızca süt ve kuru ekmekle karnını doyurmak zorundadır (6). Pollyanna’nın 
teyzesinin belirlediği tüm bu kurallar çocuklardan beklenenin özetidir: Yetişkinlerin düzenlediği bir dünyaya 
ayak uydurmak! 

Oysa Pollyanna’nın kendine özgü iyimser yorumları; Cedric’in, büyükbabasının dünyasında hiç de 
alışılmamış olan özgüveni ve Mary’nin karşılaştığı kişilerle kurduğu dostça ilişkiler, yetişkinlerin kurduğu 
sağlam düzende bir takım değişikliklere yol açar. Bu üç çocuğun kişilikleri birlikte yaşamak zorunda 
kaldıkları yetişkinlerin beklentilerine uymaz. Onlar ayrı birer özgün kişiliktir. Oldukları gibidirler. 

İşte gelecekteki “ideal dünya” anlayışı ve çocuk kahramanda bulunması gereken özelliklerin ipuçları 
buradadır. 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başlarında yazılmış olan bu kitaplarda görülen, çocukların 
yetişkinlerden farklı davranmalarını yeni bir anlayışın simgesi olarak da değerlendirebiliriz. Gerçekten de bu 
üç kitap, kitap kahramanı çocukların özellikleri ve çocuk edebiyatındaki “ideal dünya” anlayışında önemli 
bir değişikliğin gelmekte olduğunun habercisidir.  

20. Yüzyıl: Çocuğun Kendi Dünyası 

Çocuk edebiyatındaki bu değişiklik, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından İsveç’te, ünlü yazar 
Astrid Lindgren’in 1945’te yazdığı bir kitapla karşımıza çıkar: Uzunçorap Pippi. Pippi ne yetişkinlerin 
dünyasında ne de onların kurallarına uyarak yaşar. O, tam anlamıyla özgür bir çocuk ve kendi çocukça 
dünyasında yaşamaktadır. 

“Dokuz yaşındaydı ve evde tek başına yaşıyordu. Ne annesi vardı, ne de babası kimse ona tam en keyifli 
zamanında gidip yatmasını söylemiyordu ve kimse onu, canı karamela çekerken balık yağı içmeye 
zorlamıyordu” (7). Hangi çocuk, çevresinde yaşamı kurallarla düzenlemeye kalkan yetişkinler olmayan bu 
kızdan, Pippi’den daha özgür olabilir? Atı ve maymunu ile yaşayan, bu tuhaf giysili ve son derece güçlü 
çocuk, küçük yerleşim birimlerinin bağımlı günlük yaşamından çok uzaktır ve her çocuğun özgürlük ve 
güçlü olma hayallerinin simgesidir”(8). Uzunçorap Pippi, çocuk edebiyatındaki yeni “ideal dünya”yı 
tanımlamaktadır. Bu dünya artık yetişkinler tarafından düzenlenmemekte; çocuğun kendi kişiliğinin ortaya 
çıktığı, kendi aklını kullanarak ve istediği gibi davranarak yarattığı, gönlünce yaşadığı bir dünyadır. Artık 
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çocuk kahraman yetişkinlerin kopyası gibi değil, gerçek bir çocuk gibi olabilir; çünkü o da özgün bir 
kişiliktir ve kendini ifade etmekte özgür olmalıdır. 

Çocuk edebiyatımızda böyle bir kahramana en tipik örnek, Rıfat Ilgaz’ın (1911-1993) yarattığı 
Bacaksız’dır. Beş kitaplık bir dizinin kahramanı olan Bacaksız, yaşamdaki her çocuk kadar gerçektir. İstediği 
gibi oyun oynayan, şaka yapan, başkalarına ad takıp alay eden, yalan söyleyerek zor durumlardan 
kurtulmaya çalışan, içinden geldiği gibi davranan bir çocuk… 

Bacaksız, yazarın ilkokullarda öğretmenlik yaptığı yıllarda yakından tanıdığı çocukların gerçekçi bir 
yansımasıdır. Rıfat Ilgaz, “…çocuk yakından tanıdığım bir varlıktır” der. “Çok küçük yaşta öğretmenliğe 
başlamam, ilkokulun ilk sınıflarında çocuklarla arkadaşlık kurmamı sağlamıştır. Yani çocuklarla ilişkim genç 
yaşımda başlamıştır. Böylece çocukların yaşamına karıştım. Onların beğenilerini,özentilerini, serüvenci 
yanlarını yakından izledim. İlk ürünlerimi verirken bu deneyimlerimden yeterince yararlandığımı 
sanıyorum” (9). 

Biri Kuzey Avrupa, öteki Türk çocuk edebiyatından bu iki öncü örnekten az sonra, Pippi ve Bacaksız 
benzeri çok sayıda çocuk kahraman dünyanın pek çok yerinde yazılan kitaplarda karşımıza çıkar. Kendi 
düşünceleri, kendi sorunları, kendi çocukça davranışlarıyla her biri ayrı bir kişiliktir. Artık “ideal dünya”, 
çocuğun kendini ifade edebildiği ve yaşamın keyfini çocukça çıkardığı bir dünyadır. 

Çok Kültürlü, Global Dünya 

Çocuk edebiyatındaki çocuk kahramanlarda görülen bu büyük değişim, iki büyük savaş sonrasında 
dünyada yaşanan sosyal değişimin yansımasıdır. Artık yaşama bakış çok başkadır. Varoluşçuluk felsefesi 
gözde bir yaklaşım olmuştur. Bu yaklaşım bir çok konuda özgür davranışa yol açar. Bireysellik ve mutlak 
özgürlük kavramlarının önemsenmesi ve savaşların yıkımı sonucu pek çok kişinin başka yerlere göç etmek 
zorunda kalması farklılıklarla dolu bir dünya yaratmaya başlamıştır. Çok kültürlü bir dünyanın ilk işaretleri 
görülmektedir. 

İnsanlar o ülkeden bu ülkeye taşındıkça, kitaplardaki beyaz dünyanın da değiştiği görülür. Artık 
kitaplarda değişik renklerde, değişik kültürlerden gelmiş karakterler vardır. Bunun ilk örneklerinden biri, 
1962’de ABD’de yayımlanan bir resimli kitap, Ezra Jack Keats’in “Karlı Bir Gün” adlı eseridir (10). Kitabın 
kahramanı alışılagelmiş Amerikalı çocuk değil, Afrika kökenli bir siyah Amerikalı çocuktur. 

Bu Afrika kökenli karakter gibi İspanyol kökenli, Asya kökenli çocuklar da kısa süre içinde çok sayıda 
kitapta yer alır. Böylece, tüm ülkelerin çocuk edebiyatına “Göçmen Çocuk” tipi girmiştir. Bizim 
edebiyatımızdan buna bir örnek, Muzaffer İzgü’nün Ökkeş adlı köyden kente göçmüş kahramanıdır. Kente 
uyum sağlamaya çalışan Ökkeş’in komik serüvenlerini içeren on kitaplık dizi, Türk çocuk edebiyatının 
sevilen ve çok okunan eserleri arasındadır (11). 

Bir başka göçmen çocuk kahraman ise, Charles Merrill’in Altın Kalpli Kız Emily adlı gençlik 
romanındaki Emily Morawski’dir (12). Polonya’dan ABD’nin batısına göç etmiş olan üç çocuklu bir ailenin 
büyük kızı Emily, kişiliğini bulup kendine bir gelecek kurmaya çalışırken ergenlik döneminin psikolojik 
değişmelerinin yanı sıra geleneksel Doğu Avrupa değerleri ile modern Amerikan toplumunun değerleri 
arasında kısılmış bir genç kızdır. 

Bugün dünyamız çok kültürlü olduğuna göre, çocuk kahramanlarda da bazı ek özellikler bulunmalıdır. 
Örneğin kahramanlarımız hoşgörü sahibi olmalı; kültürel ve etnik farklılıklar kabul etmelidirler. Yeni 
durumlara, yeni ortamlara uyum sağlayabilmeli ve neresi olursa olsun orayı kendilerinin olarak 
benimseyebilmelidirler… 

Günümüzde; çok kültürlü kahramanları olan, çok dilde yazılmış ve aynı zamanda değişik ülkelerde 
satılmakta olan kitaplardaki “ideal dünya”, global bir dünyadır. O kadar ki yayıncılar “ilk bakışta uluslararası 
görünüşe sahip olmayan kitaplara aşırı bir titizlik ve soru işaretiyle yaklaşmaktadır” (13). Resimli kitapların 
resimlerinde yerel öğeler değil global görüntüler olması istenmektedir. 

Çocuk kitaplarındaki dünya bu kadar global mi olmalıdır? 
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Yoksa bozulmamış, doğal bir ortam mı daha iyidir? 

Çocuklarımız için istediğimiz, yetişkinlerin kurduğu bir düzen mi yoksa özgürce yaşayıp, olabildiğince 
çocuk olabilecekleri, kendi seçtikleri bir ortam mıdır? 

Bu sorulara tarih boyunca değişik yanıtlar verilmiştir çünkü çocuklarımıza değer bulduğumuz “ideal 
dünya” kavramı, günün toplumsal yaşam gerçeklerine bağlı olarak değişip durmuştur. 

“İdeal Dünya” nasıl olmalı sorusunun yanıtı ve çocuk edebiyatındaki kahramanların kişilik özellikleri 
gelecekte de değişecek, bu hep böyle sürüp gidecektir. 
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ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER 

 
 

Tülin TANKUT 
      Yazar 

 

Günümüzde çocuk ve gençlik edebiyatı, okur üzerinde dönüştürücü etkiler yaratma konusunda yetersiz 
kalıyor. Bu sorun, hem edebiyatın hem de toplumun geleceğini ilgilendirdiği için tartışılmaya değer kanımca. 
Sorunun temelinde, 90’lı yıllarda Batı’nın sanat/edebiyat dünyasına damgasını vuran “Anything goes” (Her 
şey mübah) anlayışı yatıyor. Giderek yaygınlaşan ve etkisini günümüzde de sürdüren bu anlayış, bilimsellik, 
nesnellik kavramlarının geçersiz kılan, yerine “göreceliği” geçirerek “gerçeğe” savaş açmış postmodern 
düşün akımının ürünüdür. Dolayısıyla edebiyatın “gerçeği” aramakla uğraşmasına karşıdır; “gerçeklikte” 
anlam aranmasını anlamsız bulur. Böyle bir anlayışın yönlendirdiği kültür-sanat ortamında, eleştirel 
yaklaşımların barınması beklenebilir mi? Elbette sanatın / edebiyatın  aydınlatıcı, eğitsel ve iletişimsel işlevi 
de yok sayılacaktı.  

Oysa edebiyatın bugün geldiği nokta, gerçekliğe kendi penceresinden bakmasının bir sonucudur. “Edebi 
türlerin ortaya çıkması hayatın somut gerçeklerine ve somut gereklerine dayanır.” (György Lukacs) Başta 
“Dünya Klasikleri” olmak üzere klasik yapıtların çoğu, adeta bir toplumbilimci, bir tarihçi, bir siyasetbilimci 
gibi içinde yaşadıkları gerçekleri okurlara iletebilmişlerdir. 

Edebi kalıtın hiçe sayılarak, “gerçek” kavramının reddi, edebiyatı doğaldır ki  gerçekliği yansıtmayan, 
bilimkurgusal ve fantastik konulara yöneltecekti. 90’lı yıllardan günümüze, genel eğilime koşut olarak çocuk 
ve gençlik edebiyatında büyük değişiklikler yaşanmaya başladı. Mistisizm, büyücülük, cadılar, vampirler vb. 
konular yeniden popülerleşti. Bu moda; çizgi film, dizi, dergi, radyo ve müzik programları, oyuncak üretimi 
vb. kanallarla desteklenerek iyice gündeme yerleşti. Artık tarihte ün salmış edebi kahramanlar bile 
anlamlarından ve tarihsel önemlerinden soyulup popüler kültürün sıradan imgelerine indirgenmişlerdi. 
Gerçeğin somutluğunun yerini görüntülerinin alması, son yıllarda popülerliği artan bilgisayar oyunlarında uç 
noktalara vardı. Bu oyunlarda katılımcı, imgeyi/görüntüyü, gerçeğin kendisi olarak algılandığından nesneyle 
değil, nesnenin imgesiyle ilişki kurar. İmgeyi oluşturan bilgisayar kahramanları, çoğunlukla kimliği 
olmayan, kendilerine para tutkunu, gözü kara, saldırgan vb. yıkıcı, barış ve demokrasi kültürüne aykırı 
özelliklerin yapıştırıldığı, tek boyutlu, simgesel biçimlerdir.  

Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için burada hemen bir ayraç açalım: Çocuk/genç, dış dünyanın 
sınırlamalarından düşlemleriyle (fantezi) kurtulur. İnsan düş kurmadan duramaz. Bu sayede çocukken, tahta 
parçasından otomobil, çaputlardan bebek yapar. Düşgücü (hayalgücü), imgelerle duyumlar arasında 
birleşmeler sağlandığında özgürleştiricidir. Gerçeküstücü (fantastik) bir kitabın da gerçekliği başarılı bir 
biçimde yansıtabileceğini biliyoruz. Nitekim bu tür kitaplar bugün de yazılıyor. (Buna son bir örnek, Erol 
Büyükmeriç’in “Midas’ın Serçeparmağı” adlı ilkgençlik romanı (2006). Yazar, ele aldığı konuyu gerçekçi 
bir yaklaşımla irdelerken düşsel ve gerçekçi öğeleri ustalıkla harmanlayarak başarılı bir düşlem dünyası 
sunuyor okura.) Aynı şekilde, bilimkurgu edebiyat da, çağdaş dünyanın gerçekliğine yönelmesi, ütopya 
arayışı, öğretici yönü vb. özellikleriyle çocuk ve gençlik edebiyatının vazgeçilmezleri arasındadır; ancak 
yinelemekte yarar var, okurun gerçeklik duygusunu zedelememesi koşuluyla.  

Çocuklukta/gençlikte düşgücünün aşırı zorlanması ise, bilincin gerçeğe yabancılaşması gibi sakıncalar 
yaratabiliyor. (Arkadaşlarına sihir yapmaya, pencereden atlayıp uçmaya çalışan çocuklar ???) 
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Ancak, okurun gerçeklik duygusunun zedelenebileceği kaygısının teknolojiyle ilintisi doğru 
değerlendirilmeli. Teknoloji, bugün vardığı aşamada yaşamı kolaylaştırmakla kalmıyor, yaşam biçimlerinin, 
bireylerarası ve toplumsal ilişkilerin de değişmesine yol açıyor. Varolan kavramlar, tanımlar sorgulanıyor, 
yenileri araştırılıyor. Bu durum, yeni kuşakların daha farklı yetişeceklerine işaret ediyor. Artık toplumsal 
çevrenin çocuğun gelişimine olan etkileri giderek çeşitleniyor. Çağdaş çocuk/genç, zamanının büyük bir 
bölümünü televizyon, bilgisayar, internet vb. elektronik ve sanal ortamlarda geçiriyor. Bilgisayar onun 
vazgeçemeyeceği bir araç. O, dersleri dışında, başka ülkelerdeki kişilerle görüntülü ve sesli sohbetler 
yapıyor. Arama motorlarıyla istediği bilgiye anında ulaşıyor. İnternet sayesinde giderek daha fazla insanla -
farklı kıtalardakilerle bile- yazışıp karşılıklı etkileşim kuruyor. Belki kendi yakınlarıyla kuramadığı ilişkiyi, 
yüzünü bile görmediği insanlarla gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla bu dönemin genç kuşakları, kendi 
gerçekliği içinde gözlemlenmeli.  

Teknoloji, özgürleşme için bireye olanaklar sunuyor ama denetimsiz  ya da kötüye kullanımı yüzünden 
varolan, evrensel değerlerin yitirilmesine yol açıyor. Teknoloji aracılığıyla para, güç, doyum hırsıyla 
belirlenen “tüketici kimliği”; dünya görüşü, toplumsal aidiyet gibi farklılıklara aldırılmaksızın küresel 
düzeyde yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Sözgelimi internetin denetimsiz kullanımı, çocukta/gençte, farklı 
sanal kimliklerle özdeşleşme (ki cinsel istismar tehlikesi var), kendi toplumsal gerçeğini kavramada 
zorlanma, gerçeklikle baş etme yeteneklerinde azalma vb. olumsuzlukları ortaya çıkarabiliyor. Sanal 
ortamların bir diğer sakıncası da özellikle şiddete dayalı bilgisayar oyunlarında (play station, game boy vb.) 
cinsiyet ayrımcılığını körüklemesi. (Oyunlarda kızların yok sayılması bile ayrımcılık için yeterli değil mi?) 

Konumuzla yakından ilintili olduğundan bilgisayar oyunları ve etkileri üzerinde biraz daha duralım: 
Bunlar bireyi, televizyon ekranı karşısındaki edilgin konumundan farklı olarak, oyun içinde etkin konumda 
tutar. Oyuncu şiddet olayına birebir katılır. Bu ona imgesel bir doyum sağlar. Bir etki gerçekten 
yaşanmadığında, kişiyi olaya karşı duyarsızlaştıracağından kişi oyundaki şiddet mağduruyla empati kuramaz. 
(Kimi oyunlarda, öldürülen insan sayısı kadar puan kazanılıyor.) Öte yandan teknoloji ucuzlayıp 
yaygınlaştığından -internet kafeler, korsan versiyonlar- bilgisayar oyunlarına ilgi artıyor. Araştırmalar, 
katılımcıların oyunlardaki kişiliklerle kendilerini özdeşleştirdiklerini ve onlara duydukları hayranlıkla 
davranışlarını değiştirdiklerini ortaya çıkarttı. Bu “postmodern kahramanlar” ise bilgisayar hacker’ları, çete 
liderleri, savaşçılar… John Hagee’nin yetişkinlere yönelik “Kudüs Geri Sayım “ adlı kitabında (2006), İsa ile 
karşıtlarının savaşı İncil’deki hikâyelere dayanılarak anlatılırken, dünyanın geleceği,  Tanrılı, şeytanlı, sahte 
peygamberli savaşlarla betimleniyor. Böylece düşlem (fantezi) dünyası gerçek dünyaya damgasını vurmuş 
oluyor! 

Peki, insanın gerçek varlığını bastıran “kurgu ürünü kişilikler”in, “dijital imge”lerin gücü karşısında 
çocuk ve gençlik edebiyatı, YAŞANAN GERÇEKLİĞE sahip çıkma konusunda bir duruş sergiliyor mu? 

“Her şey mübah” anlayışının tüketim aracına dönüşmesi, sanatı/edebiyatı da bu gidişata ayak uydurmak 
zorunda bırakıyor. İnsan gerçekliğiyle ilgilenmeyen, derinlikten, özgünlükten yoksun, basmakalıp duygu ve 
düşüncelerle doldurulmuş, birbirinin benzeri kitaplar sürülüyor piyasaya. (Bizde de çeviri kitaplar kadar 
onlara öykünerek yazılmış olanlar piyasada daha çok tutuluyor.) Bunlardan, çocuğun/gencin fiziksel, 
zihinsel, duygusal, toplumsal gelişimine katkıda bulunması beklenebilir mi? Piyasa baskısı ise yazarın, 
sanatından ödün vermeme konusundaki direncini zayıflatıyor. Piyasanın çizdiği sınırlar içinde yaratım 
özgürlüğü nasıl korunacak? Bunun doğal sonucu, yazarın, çağdaş yaşama olanaklarından yararlanamayan  
çocuk kitlelerinin gerçek sorunlarına kayıtsız kalması değil midir?  

Denilebilir ki edebiyat politikadan bağımsız değildir. Ama bugün daha önce hiç olmadığı kadar 
politikanın içine çekiliyor. Dünya ölçeğindeki kültürel birörnekleştirme girişimleri, ulusal kültürleri tehdit 
ediyor, bireyi kendi kültüründen, kimliğinden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla yurttaş kimliğinin erozyona 
uğraması, kimlik oluşumunda din, etnik köken vb. geleneksel ideolojilerin belirleyici olmasına davetiye 
çıkarıyor. (Bizde de dinsel, milliyetçi motiflerin ağır bastığı çocuk kitaplarının tırmanışa geçmesi boşuna 
değil.) Aslında her ülke kendi “tikel” (dinsel, ulusal, etnik vb.) kimliğini güçlendirme çabası içinde 
görünüyor; evrensel kabul görmüş değerleri hiçe sayma pahasına. (Kanımca bu, savaşın, vahşetin kol gezdiği 
dünyamızda, her ülkede, aydın kesimlerin yüzleşmesi gereken bir sorun.) Yine denilebilir ki tarih boyunca en 
ilkelinden en gelişmişine, toplumları yöneten tüm güçler, çocuk yetiştirmede sanattan /edebiyattan etkin bir 
biçimde yararlanmayı denemişlerdir. Ancak yukarıda dile getirilmeye çalışıldığı gibi bugün daha farklı bir 
durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili çevreleri yeni sorumluluklar 
bekliyor.  
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Bunların başında çağdaş toplumun okurunu yetiştirmek geliyor. Bu konuda dil, başlı başına bir tartışma 
konusu. Ancak şu kadarını belirtmekle yetinelim: Toplumsal değişime koşut olarak dilde de değişim 
yaşanıyor. İnternet dili, reklamcılık dili… Öte yandan popüler kültür gündelik konuşmaları bile  
standartlaştırdı; yemek, giyim- kuşam, diyet, moda, aşk  gibi aynı konular, aynı klişelerle konuşuluyor. 
Kavramların, sözcüklerin içi boşaltıldı. Bundan edebiyatın etkilenmemesi mümkün mü? Dolayısıyla okur 
yetiştirilirken çocuğa “dil ve edebiyat kültürü kazandırabilen” yapıtların desteklenmesi ve klasik edebiyatın 
gündemde tutulması gerekiyor. 

Çağın çocuğuna edebiyatı sevdirmek, onun edebiyatla kişisel bağ kurmasına katkıda bulunmak eskiye 
oranla zorlaştı. Onu sanal evrenden koparmak kolay olmuyor. Arkadaşlar arası iletişimde konuşulan başlıca 
konuyu bile sanal evrendeki etkileşimler oluşturuyor. Müzik, moda, spor (erkeklerde futbol) diğer en sevdiği 
uğraşları… Kimi zaman popüler kültürün eğlenceleriyle oyalanıyor. Edebiyata nasıl zaman ayıracak? 
Dünyaya ekrandan bakan çocuğu, edebiyatın penceresine çekmenin güçlüğü, onun daha küçük yaşta bir çok 
ayartıcıyla kuşatılıyor olmasından kaynaklanıyor: Mallar, imgeler, sözcükler… Uzmanlara göre bu kuşatma, 
kişilik üzerinde yıkıcı etkiler yapabildiği gibi, çocuğun okumaya karşı isteksizliğinde de rol oynayabiliyor. 
Ayrıca aşırı televizyon izlemenin yol açtığı çok çeşitli görsel uyaran bombardımanı altında kalmak, çocukta 
dikkat eksikliği, her şeyden sıkılıp bıkma vb. sorunlar oluşturabiliyor. Onun kitaba uzun süre dikkatini 
yoğunlaştırması için yakın gelecekte belki de edebiyatın sunumunun değişmesi ve yeni edebi biçimlerin 
yaratılması gerekecek. Nitekim kasete okunan kitaplar, internet üzerinden online metinler, dijital yayıncılık 
gibi yeniliklere tanık oluyoruz. Görünen o ki çocuk ve gençlik edebiyatının, genç kuşakların artan 
gereksinimlerini göz önüne alarak kendini her anlamda yenilemesi gerekiyor. Ama eğitim sisteminden 
kaynaklanan sorunlar dururken bu, gerçekleştirilebilir mi?  

Görece gelişmişliği nedeniyle Türkiye örneği üzerinden gidelim: Ülkemizin siyasi görünümü günden 
güne değişiyor. Bunun yansılarını eğitim sistemimizde de görebiliyoruz. Eğitimde ülkeyi geleceğe 
hazırlayacak politikaları üretemiyoruz. Eğitim sistemimiz entelektüel anlamda bireyselleşmeyi 
gerçekleştiremiyor. Oysa çocuğun bağımsız düşünebilme özelliğini kazanarak yetişmesi, okuduğu her 
şeyden eleştirel sonuçlar çıkarabilmesi, onun geleceği açısından çok önemli. Düşünme ve irdeleme yetisi 
gelişmemiş birey, başkalarınca yönlendirilmeye yazgılıdır. Tehlike de burada! Bu bağlamda eğitimi, bilimsel 
teknolojik devrimin katkılarını göz önünde bulundurarak; ama aydın olma anlamında ele almak gerekir. 
(Üniversite bitirmiş teröristleri anımsayalım.) Aydın olmak, estetik bir eğitimden geçmek… Bunlar 
“yükselen değerler”e kapılmış çevrelerde rağbet görmeyebilir. Ancak, yararcı bir bakış açısıyla bile 
diyebiliriz ki, sözgelimi nitelikli bir edebiyat eğitimi, ekonomi, fen ve sosyal bilimler alanında yetiştirilecek 
bireyler için de gereklidir. Edebiyat zevki bir yana, bireye kendi dilini ve yabancı dilleri doğru konuşması, 
duygu ve düşüncelerini zorlanmadan ifade edebilme vb. konularda  kolaylık sağlar. 

Okur yetiştirmede kuşkusuz en önemli öğe yazardır. Akıldışıcılığa karşı akıl ve bilim temelli 
yaklaşımları, evrensel ve insani değerleri savunan, bağnazlığa, her türlü ayrımcılığa -din, dil, mezhep, etnik 
köken, cinsiyet vb. karşı bir tutum sergileyen yazarlara bugün her zamankinden daha çok gereksinim var.  
Yazarlarımız bir an önce piyasayı kaplayan çeviri kitapların çekiminden kendilerini kurtarmalıdırlar. 
Batı’dan ithal edilen eğitim, kültür-sanat politikalarının henüz Batı yaşam tarzıyla tanışmamış geniş kitlelere 
yarar getirmediğini gördük. Kaldı ki kitaplar, okurlara yarar getirmeli,  piyasanın sulandırdığı yaratım 
özgürlüğünün ardına sığınıp beyinleri ele geçirmek isteyenlere değil! Yaratım özgürlüğü, toplumsal-siyasal 
kayıtsızlık anlamına gelmez. Yazar gerçekliği doğru gözlemlemeli, gerçeklikteki değişimleri gözden 
kaçırmamalı; okura, yansıttığı gerçeklik aracılığıyla gerek tarihsel gerekse çağdaş olay ve olguları 
yorumlaması için medya dışında alternatif bakış açısı sunabilmeli. Unutmayalım ki her tür haberi medyadan 
alıyoruz; iletişim ortamının demokratik olduğunu ise  iddia edemeyiz. Yazarın bir görevi de bilgi kirliliğine 
karşı okuru korumak değil midir?  

Günümüzde eğitim içi-eğitim dışı sorunların ayrımını yapmak zorlaştı; ekonomisi güçlü ülkelerde bile. 
Uyuşturucudan pornoya, çocuk istismarından kitlesel göçlere, savaşa, küresel düzeyde felaketler yaşanıyor. 
Çocuğun bu tür olaylara hazırlıksız yakalanmaması için güçlendirilmeye gereksinimi olduğu açıktır. Ona 
günümüz gerçekliğini -örneğin insan hakları, demokrasi, toplumsal dayanışma vb. kavramları irdeleyen- 
açıklamaya ve anlaşılır kılmaya yönelik; ama didaktik olmayan, sanatsal ölçütleri benimsemiş kitaplar 
yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak; dünyada bilim, sanat, toplumsal yaşam, spor vb alanlarda iz bırakmış 
kişilerin yaşamlarını, tarihin önemli olay ve olgularını konu eden, teknolojinin insanlığın yararına 
kullanılmasını destekleyen kısacası, yaşamı içeren kitapları sayabiliriz. Özetlersek, çocuk ve gençlik 
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edebiyatı, kalıplaşmış düşünceleri, mitsel, dinsel doğmaları kırabildiği ve çocuğun/gencin özgürlük arayışına 
destek olabildiği ölçüde, hem edebiyatın hem de insanlığın geleceği açısından işlevselliğini yerine 
getirebilecektir. 

İşin sevindirici yanı, günümüzde yaşanan keşmekeşe karşın dünyada ve bizde, nitelikli kitapların 
üretimi durmuyor. Küresel kültürle etkileşimi yitirmeden ama kültürel dayatmaya direnç göstererek kendi 
özgünlüğüne sadık kalabilen yazarlar yok değil.  Zaten yazardan çevresindeki, dünyadaki haksızlıklara karşı 
duyarsız kalması beklenebilir mi? (Çocuk işçiler, çocuk askerler, yaşama hakkı bile elinden alınmış savaş 
mağduru çocuklar!) Yazarların üzerindeki piyasa, medya, siyasi vb. baskılar kalkınca hem nitelik hem de 
nicelik açısından daha da gelişecektir edebiyat dünyası. Öte yandan saygınlığı kârdan üstün tutan 
yayınevleri, onların uzman danışman ve editörleri, kitap-okur arasında iletişimi sağlayan eleştirmenler de 
çocukların ve gençlerin nitelikli kitaplarla buluşmasında önemli işlevselliği olan öğelerdir. Özellikle kitapları 
niteliklerine göre sınıflandırma, ticari olanları ayırma konusunda eleştirmenlere büyük görev düşüyor.  

Ancak bu iyimser tabloya bakarken çocuk ve gençlik edebiyatının küresel düzeyde yönlendirildiği 
gözden kaçırılmamalı; bunun dışında bir yol izlemenin şimdilik pek mümkün olmadığı da. Çocuk ve gençlik 
edebiyatına hak ettiği önemi vermek gerçekçi bir yaklaşım olacaktır; gelecek kuşakların hayata 
hazırlanmasındaki işlevselliği ise kanımca ne abartılmalı, ne de hafife alınmalı. Tüketim toplumunun bir 
gereği olarak bu alanda yaşanan çeşitliliğe gelince; edebiyatın zenginleşmesine olduğu kadar dünya barışının 
korunmasına yönelik bir imkâna da yol açabilir. İnternet sayesinde bugün dünya halkları birbirlerini daha 
yakından tanıyabiliyorlar. Kitaplar, insanların birbirini anlamasında köprü işlevi görüyor. Bu nedenle 
edebiyat, farklı tarihsel, kültürel ve dinsel geçmişleri olan toplumların, birbirlerinin kültürlerine, değer 
sistemlerine empati geliştirmelerine, halklar arasında tarihten gelen düşmanlıkları, önyargıları yeniden 
gözden geçirip tartışmalarına zemin hazırlayabilir. Bu konuda, uluslararası yazar örgütlerine büyük görev 
rüşüyor. Edebiyatçılar, çevirmenler, yayıncılar arasında iletişimi sağlayabilirler. Nitekim Türkiye’nin de 
katıldığı uluslararası edebiyat etkinlikleri -sempozyum, öykü ve şiir günleri, tiyatro festivalleri-giderek 
artıyor. Çocuk ve gençlik edebiyatımızı en başta  Avrasya’da, Balkan ülkelerinde yaşayan benzer tarihsel, 
kültürel geçmişlerimiz olan halklara tanıtabiliriz. Ulusal kültürleri zenginleştiren kuşkusuz bölgesel, yöresel 
kültürlerdir. Bu çeşitliliği dostluk ve kardeşlik içinde yaşatmaya çalışmak, insanların, toplumların 
birbirlerine daha da yakınlaşmasını sağlayabilir.  

Unutmayalım,  çocuklarımıza okuma zevki aşılayamazsak edebiyat dünyamız kısırlaşacaktır. Sorun 
bununla bitmiyor. Toplumlar tarihsel bir kalıt olan kültürlerini yeni kuşaklara dil aracılığıyla aktarabilirler. 
“Okumayan Türkiye” başlıklı rapor (2006) ise durumumuzun ne denli ciddi olduğuna işaret ediyor. Raporda 
gençlerimizin yüzde 70’inin hiç okumadığı belirtiliyor. Bu konuda başta eğitimcilerimiz olmak üzere, çocuk 
ve gençlerle ilgili her kesim, kendi gücü ölçüsünde desteğini göstermeli. Akla hemen televizyon ve radyonun 
“okuma alışkanlığını destekleyici bir biçimde kullanılabileceği geliyor. Öte yandan uluslararası “marka” 
olmuş kitapların piyasayı kaplaması, yerli çocuk ve gençlik edebiyatımızın gelişmesini olumsuz yönde 
etkiliyor. Bu nedenle kitap satışlarını etkileyen reklam sektörünün dizginlenmesi için devlet desteği gerekli. 
Bunun için devlet televizyon kanalları kullanılabilir. Aynı şekilde kültür-sanat koruyucusu kişi ve 
kuruluşlardan -vakıf, STK, banka, özel televizyon kanalları vb. da destek alınabilir. Dünya pazarında alıcı 
bulma, dışlanmama gibi zorluklar kuşkusuz sözünü ettiğimiz desteklerle aşılamaz. Bu tüm ülkeler için 
geçerli. Sorun, başta devlet desteği olmak üzere çeşitli yardım kaynaklarına ulaşılmasıyla çözülebilecektir. 
Siyasal engellerle baş etmek, hükümetleri harekete geçirmek, kamuoyunun tavrına bağlı. Bu da tabii  
toplumun eğitim düzeyiyle ilgili. Kültür-sanat bilincinin gelişmesine fırsat verilmemiş geniş kitleler, 
sanatı/edebiyatı geliştirecek politikaları neden desteklesinler?      

Sonuç olarak, çocuk ve gençlik edebiyatında neler olup biteceği zamana bağlı. Ama karamsarlığa gerek 
yok. Tarihin gösterdiği gibi, günümüzdeki egemen sanat/edebiyat anlayışı da yerini yenisine bırakacak, 
sanatın özerklik arayışı son bulmayacaktır. Ortadoğu’da savaşın internet günlüklerinden çağdaş Anne 
Frank’ların sesi yükseliyor, İsraillisi, Lübnanlısı, Filistinlisiyle.   
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BAŞPARMAK ÇOCUKLAR DÜNYASI 

 
Yalvaç URAL 

Gazeteci – Yazar 

 

Bilirsiniz, çok ünlü bir masal vardır: “Parmak Çocuk.” Sanırım değişen yaşam biçemi ve gelişen 
teknolojiyle birlikte, çok yakında onun adı da değişecek. Çünkü günümüzde teknoloji, ürettiği gereç ve 
araçların kullanım görevini artık farklı parmaklarımıza yüklüyor. Biz hiç farkında olmadan, onların bize 
verdiği yönerge ve buyruklar doğrultusunda, parmaklarımıza çeşitli görevler yükleyerek onları çalıştırıyoruz. 

Şimdi gelin, son beş yılda parmaklarımızın üstlendiği görevleri ve onların öncelik sıralarını inceleyelim: 
Beş yılda, kimileri yeni doğdu, kimileri üç yaşındaydı sekiz yaşına girdi. Beş yaşındaydı on oldu. Kimileri de 
birer genç adam olarak, bu değişimle birlikte, evrimsel değişimler de geçirerek büyüdüler. 

Hepimiz işaret, orta ve başparmaklarımızı kullanarak kalem tutar ve yazı yazarız.  

Tahtaya kalkacağımız zaman işaretparmağımızı kaldırırız. 

Telefonda numaraları işaretparmağımızla çeviririz. 

Çantamızı elimizde taşıyorsak dört parmağımızla sapı kavrar, başparmağımızı kilit olarak kullanır, sapın 
elimizden düşmemesini sağlarız. 

Daktilo makinesini, bilgisayar klavyesini kullanırken bütün parmaklarımız yazım görevi yüklenmişken, 
başparmak hep aralık vermeye yarayan tek bir vuruş yapar. Fazla iş yapmaz. Sizin anlayacağınız, biraz 
kaytarıcıdır… 

Yıllardır, öteki parmaklara oranla, kendisini toplum yaşamından ayırıp uzakta yaşamaya, yan gelip 
yatmaya, daha doğru biçimiyle ense yapmaya kendini alıştırmıştır. Bu yüzden kardeşlerinden farklı ve kalın 
bir ensesi vardır. Ama sizin de bildiğiniz gibi, kimse bilimi atlatamaz. Hatta onunla aşık atamaz. İşte bu 
yüzden bilim, asırlardır başparmağın hepimizi atlattığının farkına varmış ve ona yeni görevler yüklemiştir. 
Bundan mutlu mudur, değil midir, bilemeyiz. Ama bildiğim bir şey var ki bilim yatarak geçen yılların 
intikamını başparmaktan almaya kararlı gibi gözüküyor. 

Başparmağa ilk görev, üstten basmalı tükenmez kalemlerde verildi. İkinci görev ise “joy stick”lerle 
geldi. Çanta taşırken, kilit görevi görerek yatan başparmak, joy stick’le sağa sola saçma sapan ateş etmek, 
sanal nesneleri hareket ettirmek gibi görevleri öğrendi. Ve tabii ki, öteki parmaklardan daha çok çalışmayı… 

Daha sonra ortaya “Tetris”in oyunu çıktı. Bu oyuncakta, yalnızca iki başparmak çalışmaya başladı. 
Kardeş parmaklar uykudayken, Tetris başparmakları sabahlara kadar çalıştırdı… 

Tabii bildiğiniz gibi, 7’den 70’e hepimizin cep telefonu var. Ve yine hepinizin bildiği gibi, cep 
telefonlarını çalıştırmak sayın başparmağın görevi: Bir yeri aramak, gelen bir çağrıya yanıt vermek, mesaj 
almak, bir bilgisayar klavyesini başparmakla kullanır gibi mektup yazıp mesaj göndermek onun görevi.  

Öne çıkmaktan pek memnun olduğu söylenemez. Ne de olsa yılların uykusu var üzerinde. Ama en 
azından, gençlerin ona önem verdikleri belli ki yıllardır yüzük parmağı diye bilinen parmaktan yüzükleri 
çıkarıp başparmağa taktılar. 
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Oysa yüzük parmaklarımızın ne de saygın görevleri vardı: Nişanlılıkta sağ yüzük parmağı bu görevi 
üstlenir, evlilikte de sol parmak. Şimdi o belki de kendini baş yüzük parmak olarak görüyor. 

Bu, insanları daha şimdiden öylesine etkilemeye başlamış ki günümüzde insanlar farkında olmadan kapı 
zillerini başparmaklarıyla çalıyorlar. 

Sizlerin değil ama bizim dedelerimizin zamanında yazı yazmasını bilmeyenler imza atamaz, yerine 
ıstampa kutularında parmaklarını mürekkeple boyayıp sonra kağıtlara basarlardı. Bu da imza sayılırdı. İşte o 
zamanlar başparmak sahip olduğu kişiyi kendisinin temsil ettiğini söylerdi. Yani onun adına 
davranabileceğini söylerdi.  

Artık değişim kendini öylesine açık belli ediyor ki gençler ve çocuklar da gösteriyor ki bunu kolayca 
görebiliyoruz. 

Japonya’da gençler, iki başparmakla televizyon, CD’çalar, cep telefonu, cep bilgisayarı, mause, game 
boy vs. kullanan çocuklara, “YUBİ SEDAİ” diyorlarmış. Bu da başparmak kuşağı anlamına geliyormuş. 

Resimaltları: 

İşte Parmak Çocuk… 

İlk görev tükenmez kalemin… 

Sonra televizyon kumandası… 

Banka kartları… 

Başparmağa geçen yüzükler… 

Joy stick… 

Tetris… 

Cep telefonu…Sessiz alfabede Q harfi… 

Başparmakla çalınan kapı zili…  
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30. IBBY (ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK KİTAPLARI KURULU) 

DÜNYA KONGRESİ 
 
 

Ayfer Gürdal ÜNAL 
Yazar 

 

 

 

30. IBBY kongresi 20–23 Eylül 2006 tarihleri arasında Çin’in Macau eyaletinde 54 ülkeden 500 
katılımcı ile gerçekleşti. 

1953 yılında İsviçre’de kurulan IBBY, dünyada 70 ülkede örgütlenmiş olup ülkemizde Çocuk ve 
Gençlik Yayınları tarafından temsil edilmektedir. 

Ana amacını içerik ve görsel değeri yüksek kitapların dünya çocukları ile buluşmasını sağlayarak 
dünya barışına katkıda bulunmak diye özetleyebiliriz. IBBY’nin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde nitelikli 
kitap üretim ve yayımlanmasına destek olmak, çocuk kitapları alanında akademik çalışmaları 
yüreklendirmek, çocuk kitapları ile yazar/çizer/yayımcı olarak ilgilenenlerin mesleki gelişmesine destek 
olmak olarak sıralayacağımız yan amaçları da vardır. 

30. Ibby Dünya Kongresine katılan Türk ekibi  

Prof. Dr. Gülçin Alpöge (Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar) 

Serpil Ural (Yazar/Çizer) 

Samiye Öz (Yayıncı, Can Çocuk) 

Tülin Sadıkoğlu (Editör, Can Çocuk) 

Ayfer Gürdal Ünal ‘dan (Yazar)  oluşmuştu. 

Prof: Alpöge kongreye “Harry Potter and Reflections on This Phenomenon” (Harry Potter Olgusu 
Üzerine Düşünceler), Serpil Ural ise “Children’s Literature and the Ideal World”(Çocuk Edebiyatı ve İdeal 
Dünya)  başlıklı bildirilerini sunarak katkıda bulundular. 

Kongrede konuşulanları 7 ana başlık altında özetlemek mümkün. 

1.Toplu Oturumlar                                                                                                

Çocuğun okuma hakkı 

BOOKSTART Projesi ve uluslararası gelişimi 

Nami Adası/Kore Çocuk Kitapları Festivali Deneyimi 

Aynalar ve Pencereler –Meksika Ulusal Okuma Geliştirme Programı Deneyimi 
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2.Çocuk Forumu 

3.Seminerler 

1. Çocuk Kitaplarında Etik 

2. Çocuk Edebiyatı ve İdeal Dünya 

3. Harry Potter Olgusu 

4.Öykülemece (Story telling)  

5.Ödüller 

1. Hans. C. Andersen ödülleri 

2. Astrid Lindgren Ödülü 

3. IBBY-Ashai Okumaya Katkı ödülü 

4. IBBY Onur Listesi 

6.Kongre Sergisi 

7.Gelecek kongrenin sunumu 

Öncelik her zaman çocuktan yana olması gerekir düşüncesiyle önce Çocuk Forumu hakkında kısa 
bilgi vermek istiyorum. 

8-12 yaş grubu arasında 18 çocuk ülke çapında düzenlenen bir yarışma sonucu seçilen ve okumanın 
bireysel anlamını konu alan güzel yazıları ile bu foruma katıldılar.  

Tümünü temsilen Zeng Tian’ın kongreyle paylaştığı yazısını özetliyorum.  

Zeng Tian’ı arkadaşları Li bai diye çağırırlarmış. Li Bai, Tang hanedanı zamanında yaşamış bir büyük 
şairmiş. Zeng, 3 yaşından itibaren dedesinden klasik Çin şiirleri öğrenmeye başlamış, 300 şiiri ezbere 
söyleyebiliyor. Bu bilgisi, onun yaşamını geçen sene Anneler Günü’nde şöyle etkilemiş. Anneler Günü’nde 
sınıf etkinliği olarak Şiirle Anneme Saygı başlıklı bir konuda çalışıyorlarmış. Her çocuk annesinin özelliğine 
uygun bir şiir bulacak ve önce sınıfla paylaşacak sonra bu şiiri annesine armağan edecekmiş. Annesi 
öğretmen olan bir arkadaşı, “İpek böceği ölene kadar kozasını örer, Mum sönene kadar ışık saçar” dizelerinin 
annesine uygun olduğunu düşünmüş. 

Annesi polis olan bir arkadaşı şu dizeleri seçmiş. “Düşünce kırılıp parçalansa bile, korku nedir bilmez / 
Azimlidir çünkü daha ak bir dünya yaratmak için.” 

Sıra arkadaşı Çi Ji’ye gelmiş. Çi Ji’nin annesi okuryazar değilmiş. Gözleme satarak para kazanıyormuş. 
Aklıma annemin hiçbir özelliği gelmiyor, demiş Çi Ji utanarak. 

Öğretmen, o sırada atılmış ve babanın, köyde tarlada çalıştığını, annenin daha iyi bir tahsil 
sağlayabilmek için gözleme satarak çocuğunu geçindirdiğini anlatmış sınıfa. 

Birden takma adı Li Bai olan minik konuşmacının aklına şu dizeler gelmiş. 

“Bir duvar köşesinde büyür erik ağacı/Soğuk rüzgâra direnip tomurcuklanır çiçekleri. 

Paylaşıvermiş sınıfla. Bir başka arkadaşı atılmış, “Evet, evet bu dizeler çok uygun Çi Ji’nin annesine” 
demiş. “Zorluklara rağmen oğlunu okutmak için direniyor .” Bir başka sınıf arkadaşı da demiş ki, “Ben de şu 
dizeleri öneririm Çi’ye.” 

“Seven ana yüreği yaşadıkça / Ne üşür ne acıkır oğul.” 
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Çi Ji nihayet rahatlamış. “Belki de şu dizeleri armağan edebilirim”, demiş: 

“Kim diyebilir ki taze çimen sürgünün yüreği/Baharın sıcaklığı için güneşe yeterince teşekkür edebilir. 

Sınıfın alkışları ile etkinlik son bulmuş. 

Klasik Çin şiirleri sayesinde sınıf içi dostluk artmış, iletişim güçlenmiş, ebeveynlerle ilişki güçlenmiş 
ve yaşamı kavramak kolaylaşmış, konuşmacımıza göre. Okumanın faydasını bireysel olarak işte böyle 
deneyimlemiş, küçük Zeng Tian ya da takma adıyla Li Bai. 

Çocuğun Okuma Hakkı  

Çocuğun okuma hakkına gönülden inanmış bir topluluk olan IBBY katılımcıları, çocuğun okuma 
hakkını farklı şekilde destekleyen şu projelerden etkilendiler. 

Nami Adası Çocuk Kitapları Festivali, ilk kez 2005 yılında Andersen’in 200.yıl nedeniyle IBBY-
Kore tarafından düzenlenmiş ve 2006 da 70 gün süreyle tekrarlanmış. Hem bu uzun süre hem tüm adanın 
oyun alanına çevrilmesi hem de çocukların kitapla özgürce oynayabilmesi, anne babaları ile birlikte kitaplı 
bir ortamda zaman geçirip, bu ortamı ailece paylaşmaları (Kitaptan kale, kitaptan kule, kitaptan ev yapmak 
gibi) bu festivali benzersiz kılıyor. 70 gün boyunca katılan 66 ülkenin kitapları, çocuk koroları, çocuklar için 
masal anlatanları, çocuk oyunları ve folkloru ile gerçek bir uluslararası şölene dönüşmüş ve Koreli çocuklara 
farklı kültürlerin varlığını yaşatarak anlatmış. Festival yalnızca ülkede okumaya ilgiyi genel olarak 
artırmakla kalmayıp Nami adasının turizm açısından uluslararası görünürlüğünü de artırmış. 

İkinci proje BOOKSTART projesi. 1992 yılında ilk kez İngiltere’de uygulanmaya başlayan projeyi 
değişik ülkeler kendi yerel koşullarına uyarlayarak benimsemişler, faydalanıyorlar. Bu konuda İngiltere, 
Japonya, Kolombiya, Tayland, Tayvan delegeleri deneyimlerini paylaştı. (Daha fazla bilgi için bakınız: 
www.booktrust.org

Projenin anafikri tüm çocuklarda yaşam boyu okuma sevgisi geliştirebilmek için bebeklikten başlamak, 
sağlık ekibiyle işbirliği içinde aileyi de bu konuda eğitmek. 

Bu amaca yönelik üç etaplı bir yaklaşımları var. Paylaşılan tüm malzeme çocuğa ücretsiz olarak 
sunuluyor. 

1. Aşama: Bebeklik dönemi (7–9 ay). .Bu dönemde bebeğin sağlık kontrolünü yapan görevlilerce 
zorunlu olarak Bookstart çantası veriliyor. Çantanın içinde şunlar yer alıyor:  

 2 kalın karton kitap, “Bebekler Kitaba Bayılır” başlıklı bebekle kitap paylaşımında dikkat edilmesi 
gerekenleri anlatan açıklayıcı broşür, bebeğin ilk okuma listesi, John Prater tarafından yazılmış 20 tekerleme. 

2. Aşama: Tay tay dönemi (18-30.aylar arası). Yine ziyaret eden sağlık görevlileri tarafından verilen bir 
çanta. Çantanın içinde şunlar ücretsiz olarak var: 

2 kitap, 1 resim defteri, 1 kutu boya, Bu kitap, (…..) aittir yazan renkli etiket, veliler için bu dönemin 
özelliklerine ilişkin bilgi ve uygun kitaplar listesi. 

3. Aşama: Okulöncesi (36- 48. aylar arası) Bu dönemde çocuğa Hazine Sandığı, yuvalar tarafından 
veriliyor. Çocuk yuvaya gitmiyorsa veli sandığı yerel kütüphaneden alıyor. Sandıktan çıkanlar: 2 resimli 
kitap, boyama defteri, kalemleri, 1 kalemtıraş, yaşama uygun okuma önerileri listesi, 2 kitap etiketi, dil 
gelişimine yönelik etkinlik önerileri. 

Dilerim bu projenin şartlarımıza uyarlanmış şekli ülkemizde de başlayabilir. 

Aynalar ve Pencereler- Meksika Ulusal Okuma Geliştirme Programı 

Temel amacı okul ve sınıf kütüphanelerinin öncelikle UNESCO standardı olan öğrenci başına 10 kitabı 
yakalaması olan program 6 yıl içinde bu standarda ulaşmayı planlamış. Kitapların dengesi de %60 kurgu 
olacak şekilde ayarlanıyor. 
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Kitap seçiminde şu ölçütler dikkate alınıyor: İyi vatandaş olabilmenin temelinde iyi kitap vardır. 

1. Daha iyi bir dünya yaratmak için seçilen kitaplar (Nelson Mandela’nın Yaşamı), 

2. Çatışma çözümünde rolümüzü ve sorumluluğumuzu anlamamız için seçilen kitap (Asker ve Kız, 
Sokaklar Özgürdür), 

3. Toplumla uyumlu yaşayabilmemizi sağlamak için seçilen kitaplar (Kurbağa ve Yabancı, Cesur Yeni 
Dünya). 

Kitap seçim Stratejileri 

1. Kamu ihalesi açılıyor. Yayıncılar kitaplarını bilgisayar ortamında öneriyorlar (10000 kitap), 

2. STK’leri ve uzmanlar kitapları okuyup verilen ölçütlere uygun olanları arasından ön eleme 
yapıyorlar. Kitap sayısı 1000’e iniyor. 

3. Son seçim. 

Her eyalet 1000 kitap arasından seçip ihtiyacını bildiriyor. Her eyalet komitesi ulusal toplantıda son 
kararını veriyor, okul ve sınıf kütüphaneleri için alım yapılıyor. 

Her eyalet için en az 500 kişinin katıldığı ihtiyaç belirleme toplantıları oluyor. Ulusal çapta 16000 
kişinin görüşü ve ihtiyacı dikkate alınıyor. 

Hedefe ulaşıldığında çocukların daha iyi bir okur ve yazar, eleştirel düşünür, sosyal olarak sorumlu 
bireyler olup daha iyi bir Meksika vatandaşı olacaklarına inanıyorlar. 

100 Temel Eser dar boğazında sıkışmış ülkemizi düşündüm bu sunum sonrası ve hepimizin usanmadan 
mücadele etmesi gerektiğine bir kez daha ikna oldum. 

SEMİNERLER 

1. Çocuk kitaplarında etik 

İsveç Çocuk Kitapları Enstitüsü Başkanı Jan Hansonn’un konuşması bu bölümde tartışılan fikirlerin 
neredeyse tümünü kapsadığından kısaca temel noktalara değinmek isterim. 

Çocuk edebiyatının tanıtımı, eğitim sistemi, çocuk edebiyatı ve etik konusunun birbirinden ayrılmaz 
biçimde ele alınması gerektiğine inanılan İsveç’te çok değer verdikleri bir çocuk yazarının(Lennart Hellsing) 
şu sözleri bakış açılarını da özetliyor. 

“Eğitim amaçlı tüm sanat yapıtları kötüdür. İyi sanat yapıtları zaten eğiticidir.” 

Bu sözler eğitimcinin, eğitim politikası oluşturucusunun ve görevi edebiyatı yaymak ve tanıtmak olan 
eğitimcilerin ve kütüphanecilerin karşı karşıya kaldığı ikilemleri de yansıtıyor. İsveç’te kütüphaneler, 6 
yaşına kadar olan çocukların okuma yaşamında çok etkin rol oynuyor. Demokratik değerlerin 
benimsetilmesi, tüm insanların eşit olduğu ilkesinin yerleştirilmesi, ifade özgürlüğü, Birleşmiş Milletlerce 
benimsenen Çocuk Haklarının çocuklara anlatılması okul öncesi dönemde kütüphanecilerden ve yuvalardan 
bekleniyor. 

Okullarda ise şu değerler etrafında bir eğitim uygulanıyor: 

Her öğrenci, bilgiye ve kişisel deneyime dayalı etik duruşunu ifade etmeyi öğrenir. 

Tüm öğrenciler ötekinin onuruna ve değerine saygı göstermeyi öğrenir. 

Tüm öğrenciler baskıyı, ötekinin istismarını reddeder ve zordakinin yanında durur. 

Öğrenciler, ötekine duygudaşlık ile yaklaşır. Karşındakinin çıkarını da kollayarak iletişimde bulunur ve 
çevreye(dar ve geniş anlamıyla) saygılı davranmayı öğrenir. 
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Bu değerlerin oluşturulmasında belkemiği öğretmenlerdir. Devlet, İsveç için çok ucuz bir fiyat olan 1 
doların altında kitap basarak yardımcı olur. Çocuk yuvaya başladığında devlet bir antoloji verir. 

Okullarda bir eserin topluca okunup tartışılması çok yaygındır. Seçilen eser doğal olarak tartışılan 
konuların da belirleyicisi olur. Seçilecek eserler bireysel farklılıklara saygıyı, değişik sosyal ve ekonomik 
durumların varlığını, cinsiyet farklılıklarını tartışmaya, bunlardan doğan etik sorunları anlamaya ve 
farklılıklara saygıyla yaklaşmayı benimsetmeye yönelik olur. Edebiyatı diyalog sağlamak ve insan onurunun 
üstünlüğünü anlamak için kullanmak esastır. Kitap aracılığı ile iletişim sağlandığında yeni kitap okumaya 
yönelik istek artar, böylece hem birey hem toplum insani ve entelektüel olarak gelişir. Yayımlanan kitapların 
büyük çoğunluğunda iyi her zaman kötüye karşı durur. Çok az sayıda etik olarak kusurlu karakterler yaratılır 
ve yazarın hoşgörüsü bu kusurdan yana olabilir. O zaman, veliler şiddetle protesto eder. 

İsveç için bir ulusal kahraman olan Astrid Lindgren’in bir öyküsü varılmak istenen son amacı özetler. 

Bir zamanlar çocukların iyi yetişmesi, şımarmaması için kızılcık sopası ile dövülmeleri gerektiği 
düşünülürmüş. Bir anne içten içe bunun doğru olmadığına inanırmış; ancak ya çocuğumu dövmezsem de 
şımarık olursa diye de korkarmış. Bir gün küçük oğlu hatalı davranmış. “İşte”, demiş anne, “artık dayak 
zamanı geldi. Git demiş oğluna bana bir kızılcık dalı bul.” Çocuk bir süre sonra çıkagelmiş. “Anneciğim, 
kızılcık dalı bulamadım; ama bak bu taşı getirdim. Bana atarsan bu da en az kızılcık sopası kadar canımı 
yakar. Bir anda kendini çocuğun gözünden gören anne başlamış ağlamaya. Almış taşı koymuş rafa, gözünün 
tam önüne. Yemin etmiş kendi kendine. Bu taşa her bakışımda bu evin kapısından içeri şiddetin asla 
giremeyeceğini anımsayacağım. Bu da bana anı taşı olsun.” 

Bu bölümde ayrıca çocuk kitaplarında kültürel özgünlüğe saygı göstermenin de etik bir sorumluluk 
olduğu vurgulandı. Amerika’da Koreli bir çocuğun yaşamından kesitler sunan bir resimli kitapta detaylarda 
hata olduğu örneği verilerek, bu durumda hem kaynak kültüre saygısızlık edildiği hem de okuyanın yanlış 
bilgiyle donatıldığı vurgulandı. 

Çocuk Edebiyatı ve İdeal Dünya 

Serpil Ural ‘ın da Çocuk Edebiyatı ve İdeal Dünya başlıklı bildirisinde altını çizdiği gibi, kongrenin bu 
bölümünde çocuk edebiyatında değişen ideal dünya kavramı tartışıldı. 18. yüzyılda kabul gören “doğal çocuk 
kavramı”, 19. yüzyılda eğitici özellikleri ağır basan çocuk kitapları vasıtasıyla çocuk büyüğün isteklerine 
uymakla sorumlu nesnedir bakış açısı 20. yüzyılın beklentisi özne çocuğa doğru gelişimin ilk işaretlerini 
Pollyanna, Gizli Bahçe ve Küçük Lord karakterleri ile vermişti. 2. Dünya Savaşı sonrası Pippi Uzunçorap, 
kendi kurallarını kendi koyan özgün ve bağımsız çocuk tipiydi, R.Ilgaz’ın Bacaksız’ı gibi. İdeal dünya artık 
çocuğun keyif aldığı ve kendini ifade edebildiği bir dünyaya doğru evriliyordu. 

Günümüzün dünyasında ise çok kültürlülük önemli bir olgu. Dünyada bu örnekleri Afro_Amerikan, 
İspanik _Amerikan karakterleri anlatan kitaplarda görüyoruz. Ülkemizde bu olguya bir örnek M. İzgü’nün 
göçmen çocuğu anlatan, Ökkeş dizisi. 

Globalizm ile değişen dünyada çok kültürlülüğe uyum sağlamak için çocuklardan beklenen karakter 
özellikleri yeni bir değişim geçiriyor. Hoşgörü ve farklılıkların kabulü önemli değerler oluyor. 

Kanadalı yazar Anne Laurel Carter ise konuşmasında çocuklara gerçeklerin söylenmesi gerektiğini 
vurguladı.  Diğer kitaplarının yanı sıra, Filistinli çocukların sorunları hakkında bir kitabı olan yazar şu 
soruyu sordu. İçecek suyu olmayan, evi olmayan, yemeği olmayan, M–16 tüfeğinin kurbanı ya da taşıyıcısı 
olabilen, sığınakta yaşayan bir çocuğun yaşamında çocuk kitabının ne önemi olabilir? 

Yazar, şu görüşü savunuyor. Asla ideal olmayan bu dünyayı çocuklara biz sunduk. Sorumluyuz. İdeal 
olmayan dünyayı okuyup, öğrenme özgürlükleri olmaz ise nasıl eleştirel düşünebilirler, nasıl o dünyayı daha 
iyiye doğru değiştirebilirler? 

Kuzey Amerika’da yaşayan biz fildişi kuledekilerin çocukları, yaşıtlarının acısından haberdar olmaz 
ise, yalnız hükümetlerin propagandasını doğru zannederse, düşmanlık tohumlarının kökü kurumaz. Filistinli 
çocuklar bizim çocuklarımızdır ve ideal olmayan bu dünyaya trajedilerini anlatmak sorumluluğumuzdur. 
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Harry Potter Olgusu 

6 konuşmacının sunduğu bildirilerdeki ana konuları şöyle özetleyebiliriz: 
- Çocuklar masalsı özelliklerinden dolayı H.Potter’ı çok seviyorlar. 
- H. Potter sayesinde yayıncılar çocuk edebiyatını daha ciddiye almaya başladılar; çünkü para 

kazanılacağını gördüler. 
- Macaristan’da H.Potter’dan sonra önceden yayımlanmış ancak az satmış fantezi edebiyatı 

kitaplarının satışı artmış. 
- Hindistan’da çocuklar saçlarını H.Potter gibi kesilmiş istiyorlar. 
- Film endüstrisi kitabın etkisini güçlendiren rol oynuyor. 
- Çin’de çocuklar İngilizce kitap için bekleme listeleri oluşturup, önceden para yatırıyorlar. 
- Kitabın hızlı temposu çağın çocuklarını çekiyor. 
- Egzotik mekânlar kolayca zihinde canlandırılabiliyor. 
- Birçok ülkede Potter çevirmenleri ödül kazanıp, okullara konuşmalara gidiyorlar. 

ÖYKÜLEMECE 

Özellikle Hindistan’da yaygın olarak kullanılan bu yöntemle çocuk yazarları yazdıkları kitabı 
okumadan, canlandırarak anlatıyorlar.  

ÖDÜLLER 
Hans.C. Andersen Ödülü 
Daha önce iki kez Carnegie ödülü almış olan M.Mahy 40 yıllık yazın geçmişine sahip. Hans C. 

Andersen ödülünü Yeni Zelandalı Margaret Mahy, engelliler için yazdığı kitaplar ve büyülü dili nedeni ile 
aldı.  

Hans. C. Andersen çizer ödülünü alan Alman  Wolf Elbruch, Wuppertal Üniversitesinde ilustrasyon 
profesörü olarak çalışıyor. Çizer, çocuk kitaplarının %90’ının çöpe gitmesi gerektiğine inanıyor. Ona göre, 
ne yazan ne de çizenler yeterince özgün olmadıklarından, bireysel duruşları olmadığından, çocuklara 
klişelerden başka bir şey sunamıyorlar.  

Astrid Lindgern Ödülü 

Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında dünyada parasal karşılığı (707.000 $)en yüksek olan ödül İsveç 
hükümetince neredeyse milli kahraman olarak görülen ve 2002 yılında 94 yaşında ölen Astrid Lindgern 
anısına 2002’den beri veriliyor. 

Ödülün bu yılki sahibi 1998 yılında H.C.Andersen ödülüne de layık görülen ABD’li Katherine 
Paterson. Paterson, yaşamı boyunca 32 eser yaratmış. Eserlerindeki estetik değer ve insani özellikler nedeni 
ile ödül alan Paterson’dan önce bu ödüle hak kazanan sanatçıları şöyle sıralayabiliriz. 

2003/ Christine Nöstlinger ve Maurice Sendak müşterek 
2004/Lygia Bojunga (Brezilya) 
2005/Ryoji Arai (Japon çizer) ve Philip Pulman (İngiliz yazar) müşterek 

K.Paterson kongrede yaptığı konuşmada ödülü ülkesine getirmeyeceğini çünkü ABD hükümetinin bu 
paradan keseceği vergiyi silah yapımında kullanıp başka ülkeleri bombalamasına göz yummayacağını; bunun 
yerine bu para ile az gelişmiş ülkelerde okumayı yaygınlaştırma amacıyla çalışan vakıflara bağış yapmayı 
seçtiğini belirtti. 

Yazar konuşmasında kendi toplumunu şöyle eleştirdi: 

“Ne acıdır ki Andersen ödülünü alınca tüm dünyadan davetler aldım; ama ülkemde ilgi öyle azdı ki. Ne 
zaman ki 700.000 $  ödül aldığımı duydular, tüm Amerikan medyası peşime düştü.” 
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IBBY-ASAHİ Okuma Geliştirme Ödülü 

Parasal karşılığı 10.000 $ olan ve okumayı geliştirme konusunda üstün ve kalıcı çabaları olan kurum ya 
da gruplara verilen ödülü bu yıl Moğolistan Gezici Kütüphane projesi yaratıcısı Yazar Dashdondog Jambyn 
ile  “Tüm Polonya Okuyor” kampanyası nedeni ile Polonya Okumayı Geliştirme Kurumu aldı. 

IBBY ONUR LİSTESİ 

IBBY Onur listesine ülkeler bir yazar, bir çizer ve bir çevirmen önererek katılabiliyor. Onur Listesi 
sanatçılarında aranan özellik ülkesinin yerel özelliklerini temsil edebilmesinin yanı sıra uluslararası basıma 
da uygun nitelikte eser vermiş olması.2006 yılında 57 ülke 164 adayını önerdi. Bu adaylar arasından yazar 
olarak 67,çizer olarak 54 ve çevirmen olarak 43 isim onur listesinde yer aldı. 

Ülkemiz sanatçılarında Sayın Ayla Çınaroğlu Veli’nin Kurabiyesi (Uçanbalık) isimli eseri ile 
çizerlerimizden Sayın Betül Sayın ise 5 Çocuk 5 İstanbul (Günışığı Kitaplığı) isimli eseriyle 2006 IBBY 
Onur listesinde yer alarak hepimizi onurlandırdılar. 

Kongre Sergisi  

Ödül alan kitapların yanı sıra her ülkenin IBBY Ulusal Komitesince seçilen kitapların ve gene her 
ülkeden seçilen çocuk kitabı orijinal illüstrasyonlarının sergisinde ülkemizden Nazan Erkmen ve Mustafa 
Delioğlu birer resim ile yer almıştır. 

Gelecek Kongre 

7-10 Eylül 2008’de Kopenhag’da yapılacak 31.IBBY Dünya Kongresinin teması Öykülerdeki 
Tarih/Tarihteki Öyküler olarak belirlendi. Ülkemizden beş kişinin katıldığı Çin’deki kongreden sonra 
Danimarka’ya yazar, çizer, kütüphaneci, akademisyen, yayımcı gibi çocuk edebiyatımızı temsil edip 
tanıtacak daha çok sayıda kişinin katılması içten dileğimdir. 

 Bu konuda detaylı bilgiyi kongre sitesinde bulabilirsiniz. 

www.ibby2008.dk
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ÇOCUK TİYATROSU 

 
Zehra  ÜNÜVAR 

Yazar-Em. Öğretmen 

      

Çocuk, doğduğu andan itibaren çevresinde gelişen ortamı anlamaya çalışır. Harekete ve sese duyarlı 
olan yapısı ile, çevresini algılamaya ve değerlendirmeye başlar. İzler, öğrenir ve etkilenir. İlk üç yıl, en 
yakınındaki kişilerin kendisine yönelttiği davranışlarla, güvenli olmayı, hırçın olmayı, barışçı davranışları 
veya savaşçı davranışları benimser. Çevresindeki hareketlere bu kadar duyarlı olan çocuğun iyi eğitilmesini 
istiyorsak, önce aile sahnesinin oyuncuları dikkatli olmalı; sonra da okul ve çevre sahnesindeki oyuncular 
dikkatli olmalıdır. Her gördüğünden etkilenen ve her etkiyi taklit etmek isteyen çocuğu iyi yetiştirmek için 
planlı ve özenli olmak görevimizdir.  

Okulöncesi eğitimin yanlışlarını azaltmak için ailelerin eğitimine önem vermeliyiz. Ne yazık ki 
ülkemizde anne baba okullarının sayısı çok azdır. Bir de, bu okullarda eğitim almanın gereğini kabullenen 
aile sayısı parmakla gösterilecek derecededir. Geçmişten bu güne yerleşmiş alışkanlıklarla büyütülen 
çocuklar, özellikle son yıllarda, yalnızca televizyonların eğittiği yanlış yönlendirilmiş güçler olarak 
toplanmaktadır. Sürekli değişen ses ve görüntü çocuğu çekmekte; çocuğunun avunmasını yeterli gören anne 
baba  da ses etmeyince, yaşa göre eğitim anlayışı yok olup gitmektedir. Oysa çocuklardaki eğilimlerin yaşları 
ile orantılı olarak ele alınması, oyunlarının, şarkılarının, tekerleme ve masallarının titizlikle seçilmesi 
gereklidir. 

Çocuk gelişimine uygun olarak dramatik etkinlikler şöyle gruplanabilir: 
1-Okulöncesi dönemdeki ilgisine uygun olan etkinlikler: Bu dönem, bebek altı yedi aylık olunca, 

çevresindeki hareketleri taklit etmesi ile başlar. El sallar, baş sallar, bir müziğin ritmine uyarak gövdesini 
hareket ettirir. Mimiklerini kullanmayı sever. Çevresindeki hareketlere uygun gülmeler geliştirir. Büyüdükçe 
artan ilgisi ile taklit yeteneği gelişir; evdeki büyüklere özenerek yaptıkları, kısa kısa konular oluşturur. 
Konuşmayı da sökünce, hareketlere, sözler eklenir. Taklitli şarkılar hoşuna gider. Tekerlemeler öğrenmek ve 
söylerken canlandırmak zevk verir. Hatta, konuşması geç kalmış çocuklar, hareketi ve müziği kendi 
başarmaya çalışırken, sözleri büyüklerinin söylemesini isterler. Bu yaşlarda, çevrelerinde gördükleri 
hayvanları taklit etmeyi de severler. Bazı hayvanları adıyla söylemenin yerine, taklit ederek anlatmayı 
seçerler. Anne baba veya bakıcı, bilinçli davranırsa, çocuk, istek ve ilgisine uygun eğitimi alır, eğlenir ve 
gelişir. Uygun davranışlarla desteklenmezse, hırçın ve kavgacı, avunmayı bilmeyen bir kişilik geliştirir. 

2- Okul çağındaki çocukların ilgilerine uygun etkinlikler: Türkiye genelinde çocukların çoğu, okula yedi 
yaşında başlamaktadır. Çok az çocuğun yararlandığı kreş ve anaokulları şanslı çocukların aldığı 
programlardan sayılmalıdır. Kreş ve anaokuluna gitmiş çocuklar, oyun kurmada, el becerilerini sergilemede, 
müzik ve hareketin yerinde ve birlikte kullanımını bilmede, diğerlerinden öndedir. Anlama ve anlatma 
yetenekleri zamanında harekete geçirildiği için, yeni bilgileri öğrenmede atak ve cesur olurlar. Okula 
doğrudan birinci sınıfta başlayan çocuğun çekingenliği, diğerleri ile bir arada olmayı güçleştirmekte, bu da 
hem çocuğu, hem öğretmeni olumsuz yönde etkilemektedir. Kendiliğinden ayrım doğuran bu durum, eğitim 
ve öğretimde de ayrıcalıkların doğmasına yol açmaktadır. Birinci sınıfın sonuna doğru, aradaki fark kapansa 
da, öğretmenin kişisel başarısı ve özel çabasını gerektirmektedir. 

3- Yedi yaştan, on yaşına kadar olan çocuklarda, ilgilerine uygun yapılması gereken etkinlikler: Okul 
döneminde, arkadaş gruplarına katılan, dayanışmayı, seçmeyi, yarışmayı, beğenmeyi, eleştirmeyi vb. 
öğrenen çocuk, yıl sonu müsamereleri ile, kutlanan belli gün ve haftaların etkinlikleri ile hünerlerinin de 
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farkına varır. Okul yaşamında hazırlanan etkinliklerde görev alarak kişiliğini geliştirir. Bu dönemde, 
yaşlarına uygun olarak yazılmış tiyatro eserlerini sahneleyebilirler. Fıkraları anlatırken canlandırabilirler. 
Monologlar okuyup taklitlerle süsleyebilirler. İlgi çekici diyaloglar hazırlayarak ses ve hareketlerle 
canlandırabilirler. Nasrettin Hoca fıkraları, Keloğlan Masalları, Hacivat ve Karagöz öyküleri çok uygun 
materyallerdir. Ayrıca, birkaç çocuğun bir araya gelerek yazacağı kısa piyesler ve skeçler de ilgilerini çeker. 
Sahnelenebilecek şiirler ve öykülerden yararlanmak da mümkündür. Kısa müzikli operetler, müzikli piyesler, 
rontlar, doğa olaylarını canlandıran danslı-bilgili anlatımlar pek hoşlarına gider. Bu çalışmalar yapılırken, 
çocuklarda bulunan yazma ve yaratma yeteneği ile canlandırma ve taklit etme yeteneklerinin ortaya çıktığını 
görürüz. Bu yolla çocukları daha iyi tanırız. Derslerdeki başarılarla, sahnede ve dışarıda yapılan 
çalışmalardaki başarıların farklı kişilerde toplanabileceğini de görerek öğreniriz. Tiyatroya ilgisi olan 
çocukları destekleriz. Tiyatro çalışmaları yolu ile arkadaşları arasında yer kazanan yaramazların 
kendiliğinden uslandığına tanık oluruz. Çünkü tiyatro, çocuk için en önemli ilaçlardan biridir. 

Bu yaşlardaki çocuklarda dikkat etmemiz gereken önemli bir yön de ses kullanma yöntemidir. 
Çocukların, gırtlaklarını kullanarak ve çok bağırarak konuşmalarına engel olmalı; sesi doğru kullanmayı 
öğretmeliyiz. Buna dikkat etmezsek, ses tellerinde kalıcı bozukluklar oluşabilir. 

4- On yaş ile on beş yaş arasındaki çocuklarda tiyatroya ilgi: Bu yaştaki çocuklarda kendini gösterme 
dürtüsü öne çıkar. Ancak, beğenilme arzusunun verdiği telaş ile, özellikle kız çocuklarda görülen kararsızlık, 
çalışmaları zorlaştırır. Oynanacak sahne yapıtlarının çok iyi seçilmesi gerekmektedir. Çünkü, kötü 
karakterleri canlandırmak isteyen gönüllü çıkmayacaktır. Kızlar, prensesleri, kraliçeleri, sevilen ve iyi huylu 
olan kişileri canlandırmak isterler. Erkekler de hep kahraman ve güçlü olmak isterler. 

Bu yaşlarda çocuklar, okudukları bir haberi, yaşadıkları veya gördükleri bir olayı, hayal ettiklerini, 
düşündüklerini, tek başına veya grup olarak yazabilirler de. Böyle çalışmaları desteklemek gereklidir. Onlara 
verilecek ip uçları ile, güzel bir sahne yapıtı ortaya çıkarılabilir. Örneğin, yazarken şunlara dikkat etmeleri 
istenebilir: 

a) Jest ve mimikle anlatılan durumlar için söz yazmayınız. 
b) Bir sözcüğün yettiği yerde, cümle yazmaya gerek yoktur. 
c) İzleyici anlamaz sanıp açıklamalara girmeyiniz. 
d) Haklıyı hep haklı, haksızı da hep haksız göstererek taraf tutar gibi yazmayınız. İkisinin de kuvvetli ve 

zayıf yönlerinden sergileyerek, ilgiyi canlı tutunuz. 
e) İzleyiciye sürprizler hazırlayarak, oyunu ve ilgiyi canlı kılınız. 
f) Sıkıcı uzun konuşmalar koymayınız. Hareketli yerlerde kısa konuşmalar, heyecanın geliştiği yerlerde 

de uzun konuşmalar yerleştiriniz. 
g) Konuşmaları, kişilerin karakterlerine ve yaşlarına uygun yazınız. 
h)  Oyundan çıkarılacak dersleri açıkça belirtmeyip; izleyicilerin bulmalarına bırakınız. 
I) İlgi topladı diye, bir sözü veya hareketi, gereksiz yere tekrar etmeyiniz. 
i) Yazdıklarınızla, izleyicide güzel ve doğru düşünce ve duyguların uyanmasına yardımcı olunuz. 
j) Türkçeyi doğru ve özenle kullanınız. 
5- On beş yaşından daha büyük olanlarda tiyatroya ilgi: Bu yaşlarda tiyatroya ilgi artar. Ancak, 

beğenilme arzusu da çok güçlenen çocukların, görev üstlenirken taşıyacakları kaygılar da çoğalır. 
Davranışları, doğallıktan kopabilir. Bu yaştaki çocuklarla çalışacak olan öğretmenlerin, alanlarında yetkin 
olmalarına önem vermeli; gerekirse ve ulaşılabilirse uzman tiyatrocu yardımı istenmelidir. Çocuklar, tiyatro 
tarihi hakkında da bilgilendirilerek, yaptıkları işin çok değerli bir çalışma olduğunu anlamaları sağlanmalıdır. 
Rolleri üstlendikleri yapıtın tanıtımı ve konunun iyice incelenmesi, başarılarını ve ilgilerini arttıracaktır. Bu 
yaşlarda yapılan çalışmalar, oyunculuğu seçmek isteyeceklere de yararlı yönelmeleri sağlar. 

6- Okul müsamereleri, tiyatro etkinliklerinden sayılır mı? Okullarımızda, önemli anma günlerinde, yıl 
sonu değerlendirmelerinde müsamereler yapmak bir gelenek haline gelmiştir. Ancak, bu çalışmalarda 
çocuklar, öğretmenlerinin öğrettiklerinin dışında bir hareket yapmadıkları için, yaratıcı güçleri ortaya 
çıkmaz. Yani çocuk, kendine öğretilen hareketleri yapar. Oysa tiyatro, bir kişiliği yeniden yaratma ve o 
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kişiliğe bürünerek yaşatma işidir. Öyleyse, müsamereleri, kendi özellikleri içinde, ayrı bir çalışma 
sayabiliriz. Ayrıca, sınırlandırılmış ve yükseltilmiş bir yerde yapılması istenen gösteriler, çocuğun 
sıkılmasına, korkmasına veya zamansız gösteri isteğinin doğmasına neden olur ki, eğiticilik giderek azalır. 
On yaşından küçüklerde yapılacak çalışmalarda doğallıktan kopmamaya çalışılmalı. Yaşanılan çevrenin 
içinde, çocuğun yaratıcılığını ortaya koyacak çabalara daha çok önem vermelidir. İzleyicinin karşısında, 
beğenilme arzusunun verdiği heyecanla titreyerek yapılan gösterilerin çocuğun kişiliği üzerinde etkileri 
incelenmeye değer. Öyle ki beğenilmenin tadını almış olan bazı küçüklerin, kendi kişilikleri dışında bir 
kişilik geliştirdikleri bile görülebilir. Öyleyse, müsamereleri yapmayalım diyemesek de; öğretmenlerin çok 
dikkatle davranmalarını söyleyebiliriz. 

Bu müsamerelerin programları, çocuklar tarafından hazırlanmalıdır. Programda yerleştirilen gösteriler, 
ses ve hareket öğelerinin eşit dağılımına dikkat edilerek sıralanmalıdır. Yaşı küçük olanların gösterileri başa 
alınarak, gösteri sonunda, anne ve babalarının yanına dönmeleri sağlanmalıdır. Piyes varsa, perde aralarına 
şiir, monolog vb. etkinlikler serpiştirilmelidir. Dekor ve kostüm çalışmalarında pahalı malzemeler yerine, 
çocukları ve ailelerini sıkmayacak malzemeler seçilmelidir. Programın uzunluğu, çocukları yoracak, 
izleyenleri de bıktıracak kadar olmamalıdır. Skeçler, şarkılar, rontlar, taklitler, fıkralar, karagöz, kukla, çocuk 
korosu, halk oyunları, müsamerelerin beğenilen çalışmalarıdır. 

Bir sınıf öğrencileri, gösteriyi yalnız kendi velilerine sergileyecekse, sınıftaki her çocuğun bu etkinlikte 
rol almasına yardımcı olmalıdır. Anne babalar, çocuklarını görmek ister; çocuk da kendini işe yarar 
hissetmek ister. Eğer bir sınıf, gösterilerini diğer sınıflara da sergileyecekse günlük ders programları içinde 
öğrendiklerinden bir program yaparak ortaya çıkabilir. Müzik dersinde öğrendiği şarkılarla, beden eğitimi 
dersinde öğrendiği jimnastik hareketleriyle, oyunlarla, el işi dersinde öğrendikleri ile hazırlanmış kostüm ve 
dekorlarla beğeni toplayacaklardır. Üstelik bu gösteri için, ayrıca bir zaman harcamaya da gerek 
kalmayacaktır. Okulun velilerine hazırlanan müsamerelerde ise, her sınıftan eşit öğrenciye yer vermek, hem 
velileri, hem öğretmenleri, hem de çocukları daha çok sevindirecektir. Görev dağılımı yaparken de, hiçbir 
çocuğu atlamamalıdır. Böyle günlerde, kapıda karşılamadan tutun da, yer göstermeye kadar pek çok görev 
için çocuklara gereksinim vardır. İşe yaramak da her çocuğu sevindirir. 

7- Son söz: Ülkemizde, 20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü, 27 Mart Dünya Tiyatro 
Günü, 21 Mart Kukla Günü olarak kutlanıyor; ama tiyatroların sorunlarına yeterince ilgi gösterilmiyor. 
“Türk, duyduğuna değil, gördüğüne inanır.” denir de gördüklerinden etkilensin diye tiyatroların daha işler 
hale getirilmesine çalışılmaz. Yaşamını bir tiyatro yapıtı izlemeden bitirenlerin sayısı çok fazla. Ülkemizin 
pek çok büyük kentinde tiyatro yok. Üstelik, beyaz camın etkisinde kalan bazı kişilerin, tiyatronun işlevini 
küçümsediği de bir gerçek. 

1979 yılı, Çocuk Yılı olarak ele alınınca, biz de çocuklarımıza ve gençlerimize doğru dönüp bakmak 
zorunda kalmıştık. Bu bakış yarım kalmasın. Tiyatro, dünyayı koruyamaz ama kalpleri, duyguları, akılları 
kötülüklerden koruyabilir. Çocukları iyiliklerle, güzelliklerle, sevgi ve barış düşünceleri ile eğitebilir. 
Çocuklar, kendi güzellikleri ile kendi yaşamları ile, kendi hayalleri ve umutları ile tiyatroda karşılaşıp 
değerlenirler. Böyle gençleri aldatmak, onları kötü yolda kullanmak da zordur. 

Tiyatro, insanı eğlendirirken eğitir. Dünyayı, tüm güzellikleri ve çirkinlikleri ile önümüze serer. Bütün 
bunları gören çocuklar, daha iyiyi ve güzeli yaratmak ve yaşatmak için bilinçlenir. Tiyatro, toplum 
sorunlarını ele alırken, çözümleri ve gelecek toplum için de ipuçları verir. Nasıl bir dünya istiyorsak, onu 
anlatan metinleri yazmalı ve çocuk tiyatrolarını beslemeliyiz. Çağın yeniliklerinden de yararlanarak 
geliştireceğimiz sahne, dekor ve kostüm çalışmaları ile çocukların geniş hayal ve beğeni dünyalarına 
girmeye çalışmalıyız. 

Haldun Taner, “Ülkemizde, her şeyin bir polisi var; ama estetiğin polisi yok. Bu yüzden, giderek 
arabesk bir toplum olmaya başladık. Çocukların kültür düzeyinde yaşamalarının en kestirme yolu tiyatrodan 
geçer. Okul, çocuğun kafasını, tiyatro da yüreğini eğitir. Yaşamı bütünüyle hissetmesini sağlar.” diyerek bu 
konuya ne kadar önem vermemiz gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. 

Çocukları ve gençlerin güçlerini ateşleyecek, akıllarını ve yüreklerini eğitecek yararlı çalışmalara ve 
tiyatrolara kavuşmak dileğiyle; çocuk edebiyatına gönül veren herkesi saygı ile selamlarım. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NCE 
DÜZENLENEN II. ULUSAL ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI 

SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA’nın “Onur Konuğu”, Gülten DAYIOĞLU’nun “Onur Yazarı” olduğu, II. 
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 04–06 Ekim 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyuma çok sayıda öğretmen ile okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencisi, 
yazar, çizer, konu uzmanı ve yayıncı katılmış; üç gün süren sempozyumda 121 bildiri sunulmuş, yazar ve 
çizerler tarafından da okurlar için imza saatleri düzenlenmiştir.  

Sempozyumun açılış bildirisi Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi Prof. Dr. Orhan ÖZTÜRK 
tarafından sunulmuştur. 

20–21 Ocak 2000 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nce düzenlenen I. Ulusal 
Çocuk Kitapları Sempozyumu, çocuk edebiyatının bilimsel bir inceleme alanı olarak yapılanmasına önemli 
katkılar sağlamıştır. Altı yılı aşkın bir süre sonra, II. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’na tüm 
paydaşlarının yoğun ilgi göstermesi, etkinliklerin bilimsel şölene dönüşmesi çocuk ve gençlik edebiyatının 
önemli bir gelişme içinde olduğunu göstermiştir. 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda okuma kültürü edindirmenin, düşünen - 
duyarlı birey yetiştirmenin temel bir aracı olarak çocuk ve gençlik edebiyatı, çağdaş gelişmeler ışığında 
inceleme konusu yapılmıştır. Bu bağlamda,  ülkemizdeki hem kuramsal çalışmalar hem de ortaya konulan 
yapıtlar bakımından nitelikli bir gelişim gösteren çocuk ve gençlik edebiyatının bugünkü durumunun 
saptanması, sorunlarının ortaya konması ve ortaya konulan sorunlara çözüm önerilerinin oluşturulması, 
sempozyumda temel amaç olarak belirlenmiştir. 

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda araştırmacılar, alan uzmanları, çocuk ve 
gençlik edebiyatının birçok değişkenini bilimsel bir yaklaşımla irdelemiş, yazar ve çizerler de çocuk ve 
gençlik edebiyatı odaklı bakış açılarını, savlarını, yaşantı ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmıştır. 
Sempozyumda,  alan uzmanlarının bilimsel içerikli yargıları ile sanatçıların yaratım sürecindeki temel ilke ve 
yönelimleri aynı akademik ortamda dile getirilmiş; böylece çocuk ve gençlik edebiyatının amaçlanan 
gelişimi sağlayabilmesi için gerekli olan “sanatçı-alan uzmanı-okur ve yayıncı” etkileşimi yaratılmıştır. 

Çocuk ve gençlik edebiyatının edebiyatbilim, eğitimbilim, psikoloji, psikiyatri, sosyoloji, çeviribilim, 
dilbilim, bilgi ve belge yönetimi uzmanlarınca, disiplinlerarası bir yaklaşımla incelendiği II. Ulusal Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda ortaya çıkan görüşler şu başlıklar altında özetlenebilir: 

Çocuk ve gençlik edebiyatının nitelikli yapıtları, seslendiği kesimin duygu ve düşünce eğitiminde 
önemli sorumluluklar üstlendiği gibi, çocuk ve gençlerin ulusal ve evrensel insanlık değerlerinin bilincine 
varmasına da önemli katkılar sağlar. Çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtları, çağın gereksinim duyduğu çok 
boyutlu düşünme alışkanlığı edinmiş, demokratik kültürü içselleştirmiş, duyarlı bireylerin yetiştirilmesi 
sürecinin temel birer aracı olarak düşünülmelidir. Bu amaca yönelik olarak çocuklar, ailelerin ve okulun 
bilinçli çabalarıyla okulöncesinin ilk yıllarından başlayarak görsel ve dilsel algılarının gelişimini 
destekleyecek kitaplarla buluşturulmalıdır. Çocuk ve gençlik edebiyatının bütün paydaşlarının temel amacı, 
“düşünen, duyarlı okur yetiştirebilmek” olmalıdır. Bunun için aşağıdaki önerilerin yaşama geçirilmesi 
gerekmektedir: 

1. Yazar ve çizerler, çocukların gelişim özelliklerini, gereksinmelerini de gözeten bir yaklaşımla,  
onlara,  yaşam ve insan gerçekliğini Türkçenin, çizginin ve rengin anlatım olanaklarıyla oluşturulmuş 
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kurgularla sunabilmeli; yayıncılar, uzman editör ve tasarımcılarla çalışma geleneği yaratılarak nitelikli 
yapıtların oluşmasına katkı sağlamalıdır.  

2. Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri 0–18 ve 18–24 yaş grubunun okuma kültürü 
edinmesine dönük amaçlar için, “Çocuk Edebiyatı”, “Gençlik Edebiyatı” konularında, bilimsel bir anlayışa 
kurgulanan hizmetiçi eğitim süreçlerinden yararlandırılmalıdır. 

3. Eğitim fakültelerinin okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri yetiştiren programlarında, 
çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı öğretimi anlayışıyla yapılandırılan,  “Çocuk Edebiyatı”, “Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı” öğretimi programları uygulamaya konulmalıdır. 

4. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, öğrencilerin dil ve anlam evrenine uygun çocuk ve gençlik 
edebiyatının seçkin yapıtlarıyla sürdürülmeli; ders kitapları, Türkçemizin anlatım güzelliğini yansıtan çeşitli 
türdeki nitelikli metinlerle, çocukları ve gençleri kitap okumaya yönelten bir kılavuz özelliği taşımalıdır. 

5. Kütüphanelere gitme, kitap/kitaplar okuma, kütüphanelerden yararlanılarak çalışmalar yapma, 
Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretiminin temel bir ilkesi olarak benimsenmelidir. 

6. Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretiminde geleneksel öğretim anlayışları bırakılmalı, yerini, 
öğrencilerin duygu ve düşünce üreterek metni tamamlama, yeni metinler yaratma çalışmaları almalı; ders 
resim, müzik, karikatür vb. görsel ve işitsel uyaranların desteğiyle sürdürülmelidir. 

7. Üniversiteler, çocuk ve gençlik edebiyatı alanı için disiplinlerarası bir anlayışla bilimsel çalışmalarına 
hız vermeli; erken çocukluktan başlayıp gençlik evresini de kapsayan bir dönemin bilişsel, duyuşsal, 
toplumsal ve kişilik özellikleri yüksek lisans ve doktora çalışmalarına konu edilmelidir. 

8. Çocuk ve gençlerimizin okuma kültürü edinebilmeleri için, çocuk ve gençlik edebiyatı merkezli  
“Okuyan Şehir Sakarya” etkinlikleri, örnek bir uygulama olarak geliştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. 

9. 2006–2007 eğitim-öğretim yılında YÖK tarafından uygulamaya konulan öğretmen yetiştirme 
programlarının bazılarından çocuk edebiyatı dersinin kaldırılması, bazılarında ise ders saatlerinin azaltılması, 
öğretmen adaylarının hem alan eğitimi hem de meslek bilgisi edinmeleri bakımından önemli sorunlar 
doğuracaktır. Öte yandan, hem nitelik hem de nicelik bakımından olumlu bir gelişim gösteren çocuk ve 
gençlik edebiyatı alanının bilimsel düzlemdeki desteğini yitirmesine, uygulama boyutunun zayıflamasına 
neden olacaktır.  YÖK’ün, çocuk ve gençlerin okuma kültürü edinmeleri açısından yaşamsal bir öneme sahip 
olan çocuk edebiyatı dersini, çağdaş bir anlayışla yapılandırarak tüm programlarda yaşama geçirmesi 
beklenmektedir.   

10. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk ve ortaöğretim öğrencileri için önerdiği “100 Temel Eser” listeleri, 
eğitbilim açısından önemli sorunlar yaratmaktadır. Öte yandan bu uygulamanın, bazı yayınevleri tarafından 
değişik amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir. Listeler, bu durumuyla, çocuk ve gençlerin okuma kültürü 
edinmelerinin önünde önemli birer engeldir, MEB tarafından uygulamaya derhal son verilmesi 
gerekmektedir. 

11. Türk çocuk ve gençlik edebiyatının seçkin örnekleri, özgün metnin doğallığı içinde yabancı dillere 
çevrilmelidir. Bu sorumluluk, proje kapsamında,  çocuk ve gençlik edebiyatıyla ilgili sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle sürdürülmelidir. 

2. Yabancı dillerden Türkçeye çevrilecek yapıtlarda, yazınsallık ve çocuğa görelik temel ilke olarak 
benimsenmeli; çeviriler,  metnin özgün içeriğine uygun, Türk dilinin anlatım olanaklarına ve kurallarına 
özen gösteren bir anlayışla yapılmalıdır. 

13. Üniversiteler, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki derslerle, Türk çocuk ve gençlik edebiyatında 
eleştiri kültürünün bütün boyutlarıyla kurumsallaşmasına bilimsel katkı sağlamalıdır.  

14. Çocuk ve gençlik edebiyatı kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için, çocukluk ve ilkgençlik 
çağına yönelik edebiyat dergilerinin yayımlanabilmesi için, ülke ölçekli özendirici çalışmalar başlatılmalıdır. 

15. Değişik yaş gruplarına seslenen nitelikli yapıtların çocuk ve gençlerle buluşmasına katkı sağlamak 
amacıyla,  edebiyat (masal, öykü, roman, şiir,  oyun vb.), müzik, resim ve karikatür yarışmaları geleneksel 
duruma sokulmalıdır. Yarışmalar,  ilgili sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından desteklenmelidir. 

16. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nu, ulusal ve uluslararası yeni bilimsel 
toplantılar izlemelidir. 
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DÜZENLEYEN KURUM 
Ankara  Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

 
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE 

Dekan 
 
 

DÜZENLEME KURULU 
BAŞKAN 

Prof.Dr. Sedat SEVER 
 

ÜYELER 
Prof.Dr. Ayşe Çakır İLHAN 
Prof.Dr. Çağlayan DİNÇER 

Yrd.Doç.Dr. Canan KARABABA 
Öğretim Gör. Zekeriya KAYA 
Öğretim Gör. Pınar KIZILHAN 

Arş. Gör. Dr. Canan ASLAN 
Arş. Gör. Şafak BAYIR 

Arş. Gör. Berna ARSLAN 
Arş. Gör. Sezer CİHANER 

Arş. Gör. Ayhan ÖZER 
Arş. Gör. Ezgi YILDIZ 

Uzm. İlknur TÜRKKAAN 
 

Sekreter 
Ali ÜSTÜN 

 

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU 
ALPÖGE, Gülçin (Prof.Dr., Boğaziçi Üniversitesi) 

ATEŞ, Kemal (Dr., Ankara Üniversitesi) 
BEYAZOVA, Ufuk (Prof.Dr., Gazi Üniversitesi) 

BİNYAZAR, Adnan (Eğitimci-Yazar) 
ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (Öğr. Gör., Maltepe Üniversitesi) 
DİLİDÜZGÜN, Selahattin (Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi) 

ERDOĞAN, Fatih (Dr., Yayıncı – Yazar) 
ERKEK, Hasan (Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi) 

ERKMEN, Nazan (Prof.Dr., Maltepe Üniversitesi) 
ERTEM ÖZTÜRK, İlgi (Doç.Dr., Ankara Üniversitesi) 

GÖKLER, Bahar (Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi) 
GÖNEN, Mübeccel (Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi) 
GÜLTEKİN, Ali (Doç.Dr., Osmangazi Üniversitesi) 

GÜRKAN, Tanju (Prof.Dr., Ankara Üniversitesi) 
HALMAN, Talât (Prof.Dr., Bilkent Üniversitesi) 

HIZLAN, Doğan (Gazeteci-Yazar) 
İPŞİROĞLU, Zehra (Prof.Dr., Almanya Essen Üniversitesi) 

KAVCAR, Cahit (Prof.Dr., Ankara Üniversitesi) 
KAYA, İsmail (Prof. Hacettepe Üniversitesi) 

KESER, Hafize (Prof.Dr., Ankara Üniversitesi) 
KURULTAY, Turgay (Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi) 

OKTAY, Ayla (Prof.Dr., Marmara Üniversitesi) 
ONUR, Bekir (Prof.Dr., Ankara Üniversitesi) 
OZİL, Şeyda (Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi) 

ÖKTEM, Ferhunde (Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi) 
ÖZDEMİR, Emin (Eğitimci -Yazar) 

ÖZERTEM, Tekin (Dr., Çocuk ve Gençlik Programları Yapımcısı) 
ÖZTÜRK, Orhan (Prof.Dr., TÜBA) 

ÖZYER, Nuran (Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi) 
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POLAT, Tülin (Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi) 
TAN, Mine (Prof.Dr., Ankara Üniversitesi) 

TAPAN, Nilüfer (Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi) 
TUĞRUL ATİK, Belma (Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi) 

TUNCER, Nilüfer (Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi) 
YILMAZ, Bülent (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi) 

 

YAZARLAR VE ÇİZERLER  KURULU 
 

AVCI, Ferit 
ÇINAROĞLU, Ayla 
DAYIOĞLU, Gülten 
DELİOĞLU, Mustafa 
İZGÜ, Muzaffer 
K, Tarık Dursun 

ÖĞMEL, Nahit Ümit 
 
 

KATILIMCI KURULUŞLAR VE TEMSİLCİLERİ 
 

Çocuk Yayınları Derneği, 
İÇÖZÜ, Nur (Başkan) 

Çocuk ve İlkgençlik Kültürü ve Edebiyatı 
Araştırmacıları Derneği, 

NEYDİM, Necdet Y.Doç.Dr. (Başkan) 
Çocuk Vakfı , 

ŞİRİN, Mustafa Ruhi (Başkan) 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
II. ULUSAL ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU 

04 EKİM 2006 
 

Yer: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) 

AÇILIŞ (9.00–12.00) 

KAYIT: 9.00 – 9.30 
MÜZİK: Türkiye Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu 
 

Prof. Dr. Sedat SEVER………………………..Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE…………...........Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı 
 
Prof. Dr. Nusret ARAS…………………………Ankara Üniversitesi Rektörü ( yerine ) 
Prof. Dr. Mehmet GÜREL ………………….....Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
 
ONUR KONUĞU: Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (Katılamadı) 
 
ONUR YAZARI:   Gülten DAYIOĞLU 
 

ARA: 11.00 – 11.15 

AÇILIŞ BİLDİRİSİ 

Oturum Başkanı: Prof. Dr.Talât HALMAN (Katılamadı) 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cahit KAVCAR 
 
Prof. Dr. Orhan ÖZTÜRK (Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi) 
 
(Çocukta Özerk Benliğin ve Özgür Düşüncenin Gelişimi) 
 
 12.30–14.00 Yemek  
  
SALON–1 
 
14.00–15.30                                                    04 EKİM 2006         1. OTURUM: Okuyan Ülke Türkiye   
 
Oturum Başkanı:    Doğan HIZLAN 
 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
14.00– 14.30   Nuri OKUTAN Okuyan Şehir Sakarya 

14.30–15.00 

Sevim Ak, Seza AKSOY, Nazan 
İPŞİROĞLU (Katılamadı), Zehra 
İPŞİROĞLU, Mavisel YENER, Oya 
ADALI (Katılamadı), Şeyda OZİL 

Yaratıcı Okuma Çalışmaları (Yaratıcı Okuma Projesi ve 
Yaratıcı Okuma Dizisi’nin Tanıtımı) 

15.00–15.30  TARTIŞMA   
15.30–15.50 ARA   
 
15.50–17.20                                                                       2.OTURUM: Dil ve Yaratıcılık 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cahit KAVCAR 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
15.50–16.10 Emin ÖZDEMİR “Mutlukent’in Yöneticisi”nin Yaradılış Öyküsü  
16.10–16.30 Çetin ÖNER  (Katılamadı) 
16.30–16.50 Yücel FEYZİOĞLU Masallar Çocuklar İçin Neden Gereklidir? 
16.50–17.20 TARTIŞMA  
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SALON–2 
04 EKİM 2006          14.00–15.30                                                               1. OTURUM: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı  

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Tülin POLAT 
                                  

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

14.00–14.20 Gülsüm CENGİZ 
Yazın Ustalarımızın Çocuk ve Gençlik Yapıtları Üzerine 
Değerlendirme 

14.20–14.40 Seyit Battal UĞURLU 
Yaşar Kemal’in Filler Sultanı Romanında İyilerle 
Kötülerin Dünyası 

14.40–15.00 Hülya YAZICI OKUYAN 
Fakir Baykurt’un Çocuk Kitaplarının İçerik, Dil - Anlatım 
ve Eğitsel Özellikleri 

 
15.00–15.30               TARTIŞMA 
15.30–15.50              ARA 
 
15.50–17.50                                                                                          2. OTURUM: Çocuk ve Tiyatro 
                                     
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Tanju GÜRKAN 

 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 

15.50–16.10 Hasan ERKEK 
Çocuk Tiyatrosu, Yaratıcı Drama, Eğitimde Drama, 
Dramatizasyon: Benzerlikler, Sınırlar, Ayrımlar 

16.10–16.30 Zehra ÜNÜVAR Çocuk Tiyatrosu 

16.30–16.50 Ezgi YILDIZ KÜÇÜK 
“Nasıl Bir Gelecek İstiyoruz?” Sorunsalında Çocuk 
Tiyatrosu 

16.50–17.20 TARTIŞMA  
 
SALON–3 
 
04 EKİM 2006   14.00–15.30              1. OTURUM: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
 
Oturum Başkanı: Dr. Kemal ATEŞ                       

 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 
14.00–14.20 Esra LÜLE Sevim Ak’ın Çocuk Dünyası 

14.20–14.40 Gökçe TOSUN 
Sevim Ak’ın “Az Buçuk Teo” Adlı Çocuk Kitabındaki 
Kahramanların Özdeşim Öğesi Olarak İrdelenmesi 

14.40–15.00 Evren KARATAŞ,  Hatice FIRAT 
Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanlarında Fantastik 
Öğeler  

15.00–15.30  TARTIŞMA  
15.30–15.50  ARA   
 
15.50–17.20                                                                                      2. OTURUM: Çocuk ve Edebiyat 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilüfer TAPAN 
 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
15.50–16.10 Sabahattin ÇAĞIN  (Katılamadı) 
16.10–16.30 Özlem FEDAİ  (Katılamadı) 

16.30–16.50 Arzu YETİM  (Katılamadı) 
16.50–17.20 TARTIŞMA   
 
SALON- Eğitim Bilimleri Fakültesi Büyük Kurul Salonu 
 
04 EKİM 2006    14.00–15.30                          1. OTURUM: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı   

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir ONUR 
 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

14.00–14.20 Yahya AKYÜZ 
Çeviri-Uyarlama İlk Çocuk Okuma Kitaplarımızdan Biri: 
Fatin 

14.20–14.40 Necdet NEYDİM 

Genç Kız Edebiyatındaki Baba-Kız İlişkisine Yansıyan 
Gelenek ve İdeoloji, Bu Yansımada Kadın Yazarların 
Tutumu  
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14.40–15.00 Nuran ÖZYER 
Ülkemizdeki Gençlik Edebiyatı ve Gençlerin Edebiyatı 
Tutuş Şekli 

15.00–15.30 TARTIŞMA   
15.30–15.50 ARA   
 
15.50–17.20                                                                                     2. OTURUM: Çocuk ve Yaratıcılık 
Oturum Başkanı: Adnan BİNYAZAR                   

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
15.50–16.10 Aysel GÜRMEN  Katılamadı. 

16.10–16.30 Mehmet GÜLER Yazma Serüvenimden Bir Kesit 
16.30–16.50 Müyesser GÜNER Küçük Prens’le “İnsanlığın Çocukluk Tarihine” Yolculuk 
16.50–17.20  TARTIŞMA   

 
05 EKİM 2006   
SALON–1 
 
09.30–11.00                                                                                         1. OTURUM: Çocuk ve Edebiyat 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra İPŞİROĞLU 

 Konuşmacılar:                                       Bildiri Başlığı: 
09.30–09.50 Adnan  BİNYAZAR Çocukluğun Yazına Yansıtılması  
09.50–10.10 Serpil URAL Çocuk Edebiyatı Yapıtlarındaki Yaşam Gerçekliği 
10.10–10.30 Erol BÜYÜKMERİÇ “Midas’ın Serçe Parmağı”nın Yaradılış Öyküsü 
10.30–11.00 TARTIŞMA   
11.00–11.20 ARA   
 
11.20–12.50                                                                                                 2. OTURUM: Kitap ve Dil Gelişimi 
 
Oturum Başkanı: Emin ÖZDEMİR 
                                     

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
11.20–11.40 Bahar GÖKLER Çocukta Dil Gelişimini Etkileyen Etmenler 

11.40–12.00 Nazmiye ÖZKAN, Bülent YILMAZ  
Çocuk Kitaplarında Dil Sorunları: 1967-1997 Yılları 
Arasında Durum  

12.00–12.20 Yusuf ÇOTUKSÖKEN 
Okuma Etkinliği ve Yazınsal Metinler Bağlamında Yaratıcı 
-Yaşatıcı Okuma Yöntemi 

12.20–12.50 TARTIŞMA   
12.50–14.00 YEMEK   

14.00- 15.30                                                                              3. OTURUM: Türkçe Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeyda OZİL 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

14.00–14.20 Mustafa Ruhi ŞİRİN 
“İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri İçin 100 Temel Eser” 
Türkçe Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı 

14.20–14.40 Nilay YILMAZ Çocuk Kitaplarının Türkçe Öğretiminde Kullanılması 
14.40–15.00 Zeynel HAYRAN Türkçe Öğretiminde Çocuk Yazınının Yeri 
15.00–15.30 TARTIŞMA   
 
15.30–15.50 ARA   
15.50–17.20                                                                        4. OTURUM: Yazar ve Çocuk Edebiyatı 
 

Oturum Başkanı: Yusuf ÇOTUKSÖKEN 
                                    
 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 
15.50–16.10 Muzaffer İZGÜ Çocuk Yapıtlarımdaki Gülmecenin Kaynağı 

16.10–16.30 Nur İÇÖZÜ 
Dilde, Konuda, Kahramanda Gerçek Nereye Kadar, Kurgu 
Nerede Başlar? 

16.30.16.50 Seza KUTLAR AKSOY Çocuk Yazınında Nesnellik 
16.50–17.20 TARTIŞMA   
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05 EKİM 2006   
SALON–2 
09.30–11.00                                                                                                1. OTURUM: Çocuk ve Sanat 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mine TAN 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
09.30–09.50 Aziz ÖZDEMİR Çocuğun Gelişim Süreci İçinde Kilin Yeri ve Önemi 

09.50–10.10 F. R. Işık BİNGÖL 
“Kültür Varlıkları Bilinci”nin Çocuklara Resim Yoluyla 
Kazandırılması 

10.10–10.30 Ayfer Gürdal ÜNAL Macau İzlenimleri 
 
10.30–11.00 TARTIŞMA   
 
11.00–11.20 ARA   

11.20–12.50                                                                                                          2. OTURUM: Çocuk ve Sanat  
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazan ERKMEN (Katılamadı) 
 
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Figen ÇOK 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
11.20–11.40 
 
 
 
 
 

Yasemin KILINÇARSLAN 
 
Meral KAYA 
 
 

(Katılamadı) 

Okuma Yazma Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Öğretim 
Amaçlı Kullanımındaki Yöntem ve Teknikler  

 
11.40–12.00 Ayhan ÖZER Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin “Çocuğa Göre”liği 

12.00–12.20 Gültekin ERDAL 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Çocuk Kitaplarının 
Resimlerine Genel Bakış 

 
12.20–12.50 TARTIŞMA   
 
12.50–14.00 YEMEK   

14.00–15.30                                                                                         3. OTURUM: Çocuk Edebiyatı ve İnceleme 

Oturum Başkanı: Y. Doç. Dr. Necdet NEYDİM 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
14.00–14.20 Ahmet ÇEBİ Küçük Prens’te Eğitbilimsel Göstergeler 

14.20–14.40 Safiye AKDENİZ 
Bir “Masal Metinleri İnceleme Modeli” Önerisi ve 
Uygulaması 

14.40–15.00 Aysun EYDURAN Klasik Türk Edebiyatına Çocuğun Yansıması 
 
15.00–15.30 TARTIŞMA  
 
15.30–15.50 ARA  

15.50–17.20                                                                               4. OTURUM: Türk Edebiyatında Çocuk ve Genç 
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yahya AKYÜZ 
 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

15.50–16.10 Kaya TÜRKAY 
Nurullah Ataç'ın Görüşüyle Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Eğitimi 

16.10–16.30 Kelime ERDAL (Gültekin ERDAL) 
Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Çocuk Kitaplarıyla İlgili 
Görüşler 

16.30–16.50 Kamuran ERONAT Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Çocuk ve Gençlik 
 
16.50–17.20 TARTIŞMA  
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05 EKİM 2006  
SALON–3 
09.30–11.00                                                                                             1. OTURUM: Çocuk Edebiyatı ve Eğitim 
 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN 
 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

09.30–09.50 Ahmet ŞİMŞEK 

Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanı Çocuk 
Edebiyatı Ürünlerinden Yaralanma Bağlamında Çağdaş 
Dünyanın Neresindedir? 

09.50–10.10 
Çağrı Kemal ACUNER, Ayşegül 
YARPUZLU 

Sağlık Eğitiminde Engellilik Teması ve Bilim Kurguda 
Yarı İnsan-Yarı Makine Karakterler 

10.10–10.30 Betül ÖZÇELEBİ Çatalhöyük Öyküleri’nde Uygarlık Tarihinin Yapılandırılışı
10.30–11.00 TARTIŞMA   
11.00–11.20 ARA   
11.20–12.50                                                                                            2. OTURUM: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
  

Oturum Başkanı: Tekin ÖZERTEM 
 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
11.20–11.40 Elif KONAR Çocuk Gelişiminde Kitabın Önemi 

11.40–12.00 Gülsüm UÇAR 
Aşkın Güngör’ün ”Düşler Diyarı”ında Evrensel Değerler 
Eğitimi 

12.00–12.20 Kemal EROL (Katılamadı) 
12.20–12.50 TARTIŞMA   
12.50–14.00 YEMEK   

 
14.00–15.30                                                                            3. OTURUM: Çocuk ve Okuma Kültürü 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent YILMAZ 

 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 
14.00–14.20 Medine SİVRİ Çocuk Şiirlerinde Öğreticilik Sorunu 

14.20–14.40 Levent YILDIZ 
İlköğretim Okulu II. Kademe Öğrencilerinin Okuma 
Sorunları (Aksaray İli Örneği) 

14.40–15.00 Tülay KUZU 
Ülkemizde, Çocuk ve Gençlerin Okuma Kültürü Edinme 
Sürecindeki Temel Sorunlar 

15.00–15.30 TARTIŞMA  
15.30–15.50 ARA   
15.50–17.20                                                                            4. OTURUM: Çocuk Edebiyatı ve İnceleme   
 
Oturum Başkanı: Y. Doç. Dr. Bayram AŞILIOĞLU 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

15.50–16.10 
Rasih ERKUL, Hüsniye SEZER, Nalân 
BAŞÖNCÜL 

Çocuk Edebiyatında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri 

16.10–16.30 Remziye YILMAZ 

“100 Eser"’in Değer Öğretimi Bağlamında Çocuk Edebiyatı 
Açısından İçerik Analizi (İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretim Programı Örneğinde Eleştirel Bir İnceleme)

16.30–16.50 Salim KÜÇÜK 
Çocuk Edebiyatında Kültürel Değerler Açısından Şeker 
Portakalı ve Fadiş Üzerine Bir Değerlendirme 

16.50–17.20 TARTIŞMA   
05 EKİM 2006 
SALON–4 
09.30–11.00                                                                                      1. OTURUM Çocuk Edebiyatı ve Yaratıcılık 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim İLKHAN (Katılamadı) 
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağlayan DİNÇER 
 
 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 

09.30–09.50 İbrahim KIBRIS 
Eleştirel Düşünme Becerisine Katkısı Yönünden Gülten 
Dayıoğlu’nun Çocuk Romanlarının Değerlendirilmesi 
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09.50–10.10 Nermin KALYONCU, Sadık Burak DAĞLI 
Çocuklar İçin Yaratıcı Yazı Atölyesi Çalışmaları: İlk 
Konumuz Günlükler 

10.10–10.30 Mehmet SEMERCİ (Katılamadı) 

10.30–11.00 

 
TARTIŞMA 
   

 
11.00–11.20 ARA  
 
11.20 – 12.50                                                                         2. OTURUM Çocuk Edebiyatı - İnceleme 
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağlayan DİNCER 
 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

11.20–11.40 
Yasemin AYDOĞAN (Katılamadı) - Filiz 
ERBAY 

Okul Öncesi  Çocuklar İçin Hazırlanan Resimli Hikâye 
Kitaplarının İçerik Özelliklerinin İncelenmesi 

11.40–12.00 Elif E. KÜÇÜK (Katılamadı) 

12.00–12.20 İ. Seçkin AYDIN 
Çocuk Yazınında Mizah Kullanımının Bilişsel, Duyuşsal ve 
Toplumsal Açıdan Önemi 

 
12.20–12.50 TARTIŞMA  
 
12.50–14.00 YEMEK   
 
14.00–15.30                                                                           3. OTURUM Çocuk ve Masal 
  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN 
                                     

 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 

14.00–14.20 Ali Turan GÖRGÜ 
Masalların Çocuğun Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimine 
Katkısı 

14.20–14.40 
Güner KONEDRALI, Ahmet GÜNEYLİ, 
Azize UMMANEL 

Kıbrıs Türk Çocuk Masallarının Eğitsel Özelliklerine Genel 
Bir Bakış 

 
14.40–15.00 Kader SÜRMELİ  

Masal Kitaplarında Grafik Tasarım Sorunları ve Çözüm 
Önerileri  

 
15.00–15.30 TARTIŞMA   

15.30– 15.50            ARA                                               

15.50–17.20                                                                                           4. OTURUM: Çocuk Edebiyatı – İnceleme 
 
Oturum Başkanı:    Prof. Dr. Ezel TAVŞANCIL 
 
 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

15.50–16.10 Hacer KILCIOĞLU Çocuk ve Hayal Kurmak 
16.10–16.30 Neval ZİVTÇİ Çocuk Edebiyatı Çevirisinde Kültürel Öğelerin Aktarılması 
16.30–16.50 Şükran KARA Narnia Günlükleri ve Ur–Faşizm 
16.50–17.20 TARTIŞMA   
 
05 EKİM 2006 
SALON- Eğitim Bilimleri Fakültesi Büyük Kurul Salonu 
09.30–11.00                                                                                          1. OTURUM Çocuk Kitabı ve Resim 
 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Nilüfer TUNCER (Katılamadı) 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN 

 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 
09.30–09.50 İsmail KAYA Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin Estetik Boyutu 

09.50–10.10 Belma TUĞRUL ATİK, Nihan FEYMAN 
Çocuklar İçin Hazırlanmış Resimli Kitaplarda Kullanılan 
Temalar 

10.10–10.30 Sonnur IŞITAN, Mübeccel GÖNEN 
Resimli Çocuk Kitaplarının Benlik Kavramıyla İlgili 
Konuları İçermesi Yönünden İncelenmesi 

10.30–11.00 
 
TARTIŞMA   
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11.00–11.20 ARA  

11.20 – 12.50                                                                         2. OTURUM Çocuk Kitaplarında Resimleme 
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN 
 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
11.20–11.40 Ferit AVCI Geçmişten Günümüze Çocuk Kitaplarında Resimleme 
11.40–12.00 Saadet CEYLAN Resmin Büyüsü 

12.00–12.20 Nahit Ümit ÖĞMEL 
“Kırmızı Düğmenin Düşü” Adlı Çocuk Kitabının Yaradılış 
Öyküsü 

12.20–12.50 TARTIŞMA  
12.50–14.00 YEMEK   

14.00–15.30                                                                           3. OTURUM Çocuk Edebiyatı ve Tiyatro 
  

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Hasan ERKEK 

 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 

14.00–14.20 
Ayşe OKVURAN, Ezel TAVŞANCIL, Ayşe 
Ç. İLHAN 

Ankara’daki Çocuk Tiyatrolarının ve Drama Gösterilerinin 
Değerlendirilmesi  

14.20–14.40 H. Ömer ADIGÜZEL Yaratıcı Drama ve Çocuk (ların) Tiyatrosu 
 
14.40–15.00 Nihal KUYUMCU Çocuk Tiyatrosunda Didaktizmin Boyutları 

15.00–15.30 TARTIŞMA   

15.30– 15.50            ARA                                               
 
15.50–17.20                                                                                           4. OTURUM: Çocuk Edebiyatı ve Eleştiri 
  

Oturum Başkanı:   Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL (Katılamadı) 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgay KURULTAY 
 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

15.50–16.10 Zehra İPŞİROĞLU 

Çocuk Yazınında Eleştiri: Çocuklar İçin Yazılan Metinlerin 
Alımlanması ve Değerlendirilmesi 
 

16.10–16.30 
İbrahim İLKHAN (Katılamadı), Beyza 
AKYÜZ 

İngiliz Dili, Alman Dili ve Türk Dili Edebiyatı Üçgeninde 
Çocuk Edebiyatının Karşılaştırmalı Konumlandırılması ve 
Türkiye’deki Çocuk Edebiyatına Köşebent Niteliğinde Bir 
Eleştiri Modeli Sunumu 

16.30–16.50 Selahattin DİLİDÜZGÜN 
Çocuk Edebiyatı Eleştirisinin Temelleri ve Türkiye’de 
Çocuk Edebiyatı Eleştirisi 

 
16.50–17.20 TARTIŞMA   
 
06 EKİM 2006  
SALON–1 
09.30–11.00                                                                                         1. OTURUM: Çocuk ve Masal   
 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan ÖZTÜRK 

 Konuşmacılar:                                        Bildiri Başlığı: 
09.30–09.50 Üstün DÖKMEN, Binnur Masallarda Terapi - Terapide Masallar  
09.50–10.10 YEŞİLYAPRAK, Uğur ÖNER Masallarda Terapi – Terapide Masallar 
10.10–10.30 Ufuk BEYAZOVA Çocuk ve Kitap İlişkisi 
10.30–11.00 TARTIŞMA   
11.00–11.20 ARA   
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11.20–12.50                                                                               2. OTURUM: Çocuk Edebiyatı ve Kültür 
 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Bahar GÖKLER 
  Konuşmacılar:  Bildiri Başlığı: 

11.20–11.40 Nilüfer TAPAN-Necdet NEYDİM 

İkidilli Çocuk Kitaplarının Kültürlerarası İletişim 
Bağlamında Alımlanması Üzerine Uygulamalı Bir 
Çalışma 

11.40–12.00 Uğur ÖNER-Zeynep YILMAZ KURT Salinger’de Çocuk ve Aile İlişkileri-Gönülçelen 

12.00–12.20 Zehra İPŞİROĞLU 

Aziz Nesin’in “Şimdiki Çocuklar Harika”sından 
Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harikaya, Çocuk Yazınında 
Gülmece ve Taşlama 

12.20–12.50 TARTIŞMA   
12.50–14.00 YEMEK   
14.00–15.30                                                                                       3. OTURUM: Çocuk Edebiyatı Öğretimi 
  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuran ÖZYER 

 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 

14.00–14.20 Ayla ÇINAROĞLU 
Türk Çocuk Yazınında Dünden Bugüne Sorunlar, 
Gelişmeler ve Beklentiler 

14.20–14.40 Sedat SEVER Çocuk Edebiyatı Öğretimi Nasıl Olmalıdır? 

14.40–15.00 Zekeriya KAYA 
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Türsel / 
Yazınsal Niteliği 

15.00–15.30 TARTIŞMA   
15.30–15.50 ARA   
 
 
15.50–17.20                                                                                         4. OTURUM: Çocuk Edebiyatı ve Eğitim 
 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uğur ÖNER 

 Konuşmacılar:    Bildiri Başlığı: 

15.50–16.10 Selahattin DİLİDÜZGÜN 
Çocuklar İçin Üretilen Edebiyat Kitaplarına Farklı 
Bakış Açılarından Çözümlemeci Yaklaşım 

16.10–16.30 Mavisel YENER Çocuk Kitaplarının Duygu Eğitimine Katkısı 

16.30–16.50 Aytül AKAL Çocuk Kitaplarının Liderlik Eğitimine Katkısı 
16.50–17.20 TARTIŞMA   
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI  (ATAUM KONFERANS SALONU))                17.30-18.00 
 
06 EKİM 2006  
SALON–2 
09.30–11.00                                                                                     1. OTURUM: Çocuk Edebiyatı - Okuma Kültürü   
 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Leyla SUBAŞI UZUN 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

09.30–09.50 Gül CELKAN 

Çocuk Edebiyatının Çocuk Gelişiminde Önemi ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İlköğretim 
Okullarında Okuyan Öğrencilerin Okuma 
Alışkanlıkları 

09.50–10.10 Aytekin KESKİN 
Dil-Kültür İlişkisi ve Okuma Kültürü – Koşullanma ve 
Öğrenme Sorunsalı 

10.10–10.30 H. Emel DİNSEVEN 

Ülkemizdeki Çocukların ve Gençlerin Okuma Kültürü 
Edinme Sürecindeki Bazı Temel Sorunları ve Okuma 
Grupları 

 10.30–11.00 TARTIŞMA  

 11.00–11.20 
 
ARA  
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11.20–12.50                                                                                         2. OTURUM: Çocuk Edebiyatı ve Yaratıcılık 

Oturum Başkanı:    Doç. Dr. Ayşegül YARPUZLU   

 Konuşmacılar:     Bildiri Başlığı: 

11.20–11.40 Leyla SUBAŞI UZUN 
Öğrencilerin Yazılı Anlatım Sürecindeki 
Metinleştirme Sorunları 

11.40–12.00 Yaşar BODUR-Müyesser GÜNER İlkgençlik Çağı Yaratıcı Yazarlık Çalışmaları 
12.00–12.20 Dinçay KÖKSAL, İffet AKSOY TOKGÖZ (Katılamadı/Katılamadı) 
 
 12.20–12.50 TARTIŞMA  
  
12.50–14.00 YEMEK  
 
14.00–15.30                                                                                            3. OTURUM: Çocuk ve Kitle İletişim Araçları 
 
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Kaya TÜRKAY           

 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 

14.00–14.20 
Bülent YILMAZ, Ayşegül 
AKSAÇLIOĞLU 

Çocukların Televizyon İzleme ve Bilgisayar 
Kullanımlarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi 

14.20–14.40 Fesun KOŞMAK  
Çocuk Kitaplarında ve Medyada Yer Alan Şiddet 
Öğelerinin Çocuğa Etkisi 

14.40–15.00 Mustafa DOĞDU 
Ülkemizde Eğitsel Medyaların İlköğretim Düzeyinde 
Okuma Kültürü Edinme Sürecine Etkileri 

15.00-15.30 TARTIŞMA  
15.30–15.50 ARA  
 
15.50–17.20                                                                                           4. OTURUM: Çocuk Edebiyatı - İnceleme 
 
Oturum Başkanı:   Doç. Dr. Canan SENÖZ AYATA 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

15.50–16.10 Ş. Dilek BELET-Çiğdem SUNA 
İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ile 
Okuma İlgi ve Alışkanlık Düzeyleri Arasındaki İlişki 

16.10–16.30 Şükran OĞUZ 

İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan 
Araç Metinlerin Türkçe Öğretimi Programı Amaçları 
ve Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin İçeriksel Özellikleri 
Açısından Değerlendirilmesi 

16.30–16.50 Hüseyin ÖZÇELEBİ 
Çocuk Edebiyatı Eleştirisi Bağlamında Nezihe 
Meriç’in Çocuk Kitapları 

 
16.50–17.20 TARTIŞMA  
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (ATAUM KONFERANS SALONU)          17.30-18.00 
06 EKİM 2006 
  
SALON–3 
09.30–11.00                                                                            1. OTURUM: Türkçe Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı   
 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Hafize KESER     

 Konuşmacılar:   Bildiri Başlığı: 

09.30–09.50 Bayram AŞILIOĞLU 

Çocuklarda Okuma Alışkanlığının Geliştirilmesi 
Açısından Yeni İlköğretim Türkçe Programının 
Değerlendirilmesi 

09.50–10.10 Özgen SEZER 
İlköğretim 1. Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer 
Alan Metinlerdeki Değerlerin İncelenmesi 

10.10–10.30  Canan KARABABA Ders Kitaplarındaki Metinlerin Çocuğa Göreliği 
10.30–11.00 TARTIŞMA  
11.00–11.20 ARA  
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11.20–12.50                                                                                            2. OTURUM Çocuk Edebiyatı - İnceleme 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gül CELKAN 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

11.20–11.40 Mesiha TOSUNOĞLU-Nuray KAYADİBİ 

Türkiye’de 2000-2005 Yıllarında Devlet Tarafından 
Yayımlanmış Çocuk Kitaplarının Biçim ve İçerik 
Analizi 

11.40–12.00 Figen ZİFTÇİ Çocuk Kitaplarında Kahramanın Yeri ve Önemi 
12.00–12.20 Hasan Hüseyin KARABAĞ  Çocuk Gelişiminde Çizgi Romanın Etkisi 
 12.20–12.50 TARTIŞMA  
 12.50–14.00 YEMEK  
 
14.00–15.30                                                                                              3. OTURUM Çocuk Edebiyatı - İnceleme  

Oturum Başkanı:   Prof. Dr. Belma TUĞRUL ATİK       

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

14.00–14.20 Canan ASLAN 
Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının Çocuğun 
Gelişim Sürecindeki Yeri 

14.20–14.40 Sevgi ARKILIÇ SONGÖREN  
İlköğretimde Çocuk Yazını: Ne kadar Yer Almakta? 
Ne Kadar Yer Almalı? 

14.40–15.00 Türkan KUZU 
Aytül AKAL’ın Masallarıyla Çocuklara Demokratik 
Yaşam Eğitimi  

 15.00–15.30 TARTIŞMA  
 15.30–15.50 ARA  

 
15.50–17.20                                                                           4. OTURUM: Çocuk Edebiyatı - İnceleme 

Oturum Başkanı: Y. Doç. Dr. Ahmet ÇEBİ 

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
15.50–16.10 Mevlüt KAPLAN (Katılamadı) 

16.10–16.30 
Mesiha TOSUNOĞLU-Deniz 
MELANLIOĞLU 

Türk Topluluklarında Söylenen Tekerlemelerin Çocuk 
Gelişimindeki Yeri ve Önemi 

16.30–16.50 Mehmet HAZAR Türk Dilinde Çocuk ve Genç 
16.50–17.20 TARTIŞMA  
 
 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI  (ATAUM KONFERANS SALONU)    17.30-18.00 
 
 
06 EKİM 2006  
 
                                           SALON- Eğitim Bilimleri Fakültesi Büyük Kurul Salonu 
 
09.30–11.00                                                                                           1. OTURUM: Çocuk Edebiyatı ve Eğitim 

Oturum Başkanı:       Mustafa Ruhi ŞİRİN 
                                       

 Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

09.30–09.50 Yalvaç URAL Başparmak Çocukları “2006” ve Büyük Kuşatma 

09.50–10.10 Melek GÜNGÖR 
Bilim Kurgu ve Astronominin Çocukların Zihinsel 
Gelişimindeki Önemi 

10.10–10.30 Tülin TANKUT Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Çağdaş Yönelimler 

10.30-11.00 TARTIŞMA  
 
11.00–11.20 ARA  
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11.20–12.50                                                                                              2. OTURUM: Çocuk Kitapları ve Yayıncılık 

Oturum Başkanı:        Yalvaç URAL 
  Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 
 
11.20–11.40 Mine SOYSAL 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Uzman Yayıncılık 
Kavramı 

 
11.40–12.00 

 
Nevzat Süer SEZGİN 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Yayınevlerinden 
Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

 
12.00–12.20 Fahrettin BOZDAĞ 

Çocuk Kitaplarında Sistematik Yayın Sorunu ve 
Çözüm Önerisi  

 
12.20–12.50 TARTIŞMA  
  
12.50–14.00                  YEMEK 
 
14.00–15.30                                                                                             3. OTURUM: Çocuk ve Müzik 
 
 
Oturum Başkanı: Prof. Mustafa APAYDIN 
  Konuşmacılar: Bildiri Başlığı: 

14.00–14.20 Adnan TÖNEL 
Çocuğun Gelişim Sürecinde Çocuklar İçin Yaratılan 
Müzik Türlerinden Ninninin Yeri ve Önemi 

14.20–14.40 Alp ÖZEREN 

Çocuklar İçin Yaratılan Müzik Yapıtlarının Toplumsal 
Müzik Bilinci ve Dil Gelişimi Açısından Rolü ve 
Önemi 

14.40–15.00 İlker KÖMÜRCÜ 
Cumhuriyet Dönemi Çocuk Şarkılarının Konuları 
Bakımından İncelenmesi 

15.00–15.30 TARTIŞMA  

15.30–15.50 ARA  
 
 
15.50–17.20                                                                                                4. OTURUM: Çocuk ve Sanat 
 
Oturum Başkanı: Prof. İsmail KAYA 
                                    Konuşmacılar:                              Bildiri Başlığı: 

15.50–16.10 Mustafa APAYDIN 
Çocuk ve Gençlik Korolarının Toplumun Kültürel 
Gelişimindeki Yeri ve Önemi 

16.10–16.30 İpek BÖLER- Aytül ŞEKERCİOĞLU Çocuk ve Sanat 

16.30–16.50 
Sema ALEVCAN- Ömür UYANIK-
Yakup ÇELİK (Katılamadı) Çocuk ve Sanat 

16.50–17.20 TARTIŞMA  
   

 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI   (ATAUM KONFERANS SALONU)          17.30-18.00 
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KATILIMCILAR 

 
Ad Soyad Unvanlar 
Adnan BİNYAZAR Eğitimci-Yazar 
Adnan TÖNEL  Öğr. Gör. 
Ahmet ÇEBİ Y.Doç.Dr. 

Ad Soyad Unvanlar 
Emin ÖZDEMİR Eğitimci -Yazar 
Erol BÜYÜKMERİÇ  Yazar  
Esra LÜLE  Türkçe Öğretmeni 
Evren KARATAŞ Arş.Gör. 
Ezel TAVŞANCIL Prof. Dr. 
Ezgi YILDIZ KÜÇÜK Arş.Gör. 
F. R. Işık BİNGÖL  Öğr. Gör. 
Fahrettin BOZDAĞ Yazar  
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA  Şair 
Ferit AVCI Çizer  
Fesun KOŞMAK  Öğr. Gör. Dr. 
Figen ZİVTÇİ  Eğitim Uzmanı 
Filiz ERBAY  Arş. Gör.  
Gökçe TOSUN Arş.Gör. 
Gül CELKAN Doç.Dr. 
Gülsüm CENGİZ  Yazar-Editör 
Gülsüm UÇAR Y.Doç.Dr. 
Gültekin ERDAL  Öğretmen 
Gülten DAYIOĞLU Yazar 
Güner  KONEDRALI Dr. 
H. Emel  DİNSEVEN Dr. 
H. Ömer ADIGÜZEL Y.Doç.Dr. 
Hacer KILCIOĞLU  Öğretmen -Yazar 
Hafize KESER Prof. Dr. 
Hasan ERKEK Doç.Dr., Yazar 
Hasan Hüseyin KARABAĞ Tiyatro ve Karagöz Sanatçısı 
Hatice FIRAT  Arş.Gör. 
Hülya YAZICI  OKUYAN Arş.Gör. 
Hüseyin ÖZÇELEBİ Okutman 
Hüsniye SEZER Arş.Gör.  
İ.Seçkin AYDIN Arş.Gör. 
İbrahim İLKHAN (Katılamadı) Prof. Dr. 
İbrahim KIBRIS Y.Doç.Dr. 
İ. AKSOY TOKGÖZ (Katılamadı) Öğr. Gör. 
İlker KÖMÜRCÜ Müzik Eğitimcisi 
İpek BÖLER Opera Sanatçısı 
İsmail KAYA Prof. 
Kader SÜRMELİ Öğretmen 
Kamuran ERONAT Y.Doç.Dr. 
Kaya TÜRKAY Prof. Dr. 
Kelime ERDAL Dr. 
Rasih ERKUL Y.Doç.Dr. 
Remziye YILMAZ Dr. 
Saadet CEYLAN Çizer  
Sabahattin ÇAĞIN (Katılamadı) Y.Doç.Dr. 
Sadık Burak DAĞLI Öğretmen 
Safiye AKDENİZ Y.Doç.Dr. 
Salim KÜÇÜK Y.Doç.Dr. 
Sedat SEVER Prof. Dr. 
Selahattin DİLİDÜZGÜN Doç.Dr. 
Sema ALEVCAN Drama Eğitimcisi 
Serpil URAL  Yazar-Çizer 
Sevgi ARKILIÇ  SONGÖREN Dr. 

Ahmet GÜNEYLİ Okutman 
Ahmet ŞİMŞEK Dr. 
Ali Turan GÖRGÜ Öğr. Gör. 
Alp ÖZEREN Müzik Eğitimcisi 
Arzu YETİM (Katılamadı) Arş. Gör. 
Ayfer Gürdal ÜNAL   Yazar 
Ayhan ÖZER Arş. Gör. 
Ayla ÇINAROĞLU Yazar -Çizer 
Aysel GÜRMEN  (Katılamadı) Yazar-Yayıncı 
Aysun EYDURAN  Y.Doç.Dr. 
Ayşe ÇAKIR İLHAN Prof.Dr. 
Ayşe OKVURAN Öğr. Gör. Dr. 
Ayşegül AKSAÇLIOĞLU Kütüphaneci 
Ayşegül YARPUZLU  Doç.Dr. 
Aytekin KESKİN Y.Doç.Dr. 
Aytül AKAL Yazar 
Aytül ŞEKERCİOĞLU,  Sanat Eğitimcisi 
Aziz ÖZDEMİR Öğr. Gör. 
Azize UMMANEL  Okutman  
Bahar GÖKLER Prof. Dr. 
Bayram AILIOĞLU Y.Doç.Dr. 
Bekir ONUR Prof. Dr. 
Belma TUĞRUL ATİK Prof. Dr. 
Betül ÖZÇELEBİ Y.Doç.Dr. 
Beyza AKYÜZ Arş. Gör. 
Binnur YEŞİLYAPRAK Prof. Dr. 
Bülent YILMAZ Prof. Dr. 
Cahit KAVCAR Prof. Dr. 
Canan ASLAN Arş. Gör. Dr. 
Canan KARABABA Y.Doç.Dr. 
Canan ŞENÖZ AYATA Doç. Dr. 
Çağlayan DİNÇER Prof.Dr. 
Çetin ÖNER (Katılamadı) Yazar 
Çiğdem SUNA Arş. Gör. 
Deniz MELANLIOĞLU Arş.Gör. 
Dinçay KÖKSAL (Katılamadı) Prof. Dr. 
Do€an HIZLAN Gazeteci - Yazar 
Elif E. KÜÇÜK  (Katılamadı) Arş.Gör. 
Elif KONAR Uzman 
Kemal ATE  Dr. 
Kemal EROL (Katılamadı)  Dr. 
Levent YILDIZ  Öğretmen 
Leyla SUBAŞI UZUN  Doç.Dr. 
Mavisel YENER  Yazar 
Medine SİVRİ  Y.Doç.Dr. 
Mehmet GÜLER  Eğitimci-Yazar 
Mehmet HAZAR  Öğr. Gör. Dr. 
Mehmet SEMERCi (Katılamadı) Y.Doç.Dr. 
Melek GÜNGÖR  Yazar 
Meral KAYA  Dr. 
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Mesiha  TOSUNOĞLU  Y. Doç.Dr. 
Mevlüt KAPLAN (Katılamadı) Eğitimci-Yazar-Yayıncı 
Mine SOYSAL   Yazar -Yayın Yönetmeni  
Mine TAN  Prof. Dr. 
Mustafa APAYDIN   Prof.  
Mustafa DOĞDU   Öğretmen 
Mustafa Ruhi ŞİRİN  Çocuk Vakfı Başkanı - Yazar 
Muzaffer İZGÜ  Yazar 
Mübeceel GÖNEN  Prof. Dr. 
Müyesser GÜNER   Uzm. Dr. 
Nahit Ümit ÖĞMEL  Çizer -Yazar  
Nalan BAŞÖNCÜL  Arş.Gör. 
Nazan ERKMEN (Katılamadı) Prof.Dr. 
Nazan İPŞİROĞLU (Katılamadı) Prof. Dr. 
Nazmiye ÖZKAN  Kütüphaneci 
Necdet NEYDİM  ÇİKEDAD Başkanı-Y.Doç.Dr. 
Nermin  KALYONCU    Dr. Öğretmen 
Neval ZİVTÇİ   Uzman 
Nevzat Süer  SEZGİN   Eğitimci 
Nihal KUYUMCU  Dr. 
Nihan FEYMAN   Öğretmen 
Nilay YILMAZ  Öğr. Gör.-Yazar 
Nilüfer TAPAN  Prof.Dr. 
Nilüfer TUNCER (Katılamadı) Prof.Dr. 
Nur İÇÖZÜ  Çocuk Yayınları Dern.Bşk., 
  Yazar-Gazeteci 

Sevim AK Yazar 
Seyit Battal UĞURLU Y.Doç.Dr. 
Seza KUTLAR AKSOY Yazar 
Sonnur IŞITAN Arş.Gör. 
Ş. Dilek BELET Y.Doç.Dr. 
Şeyda OZİL Prof.Dr. 
Şükran KARA Y.Doç.Dr. 
Şükran OĞUZ Öğr. Gör. 
Talât HALMAN Prof. Dr.- İlk Kültür Bakanı 
Tanju GÜRKAN Prof. Dr. 
Tekin ÖZERTEM Dr., Çocuk ve Gençlik  
 Programları Yapımcısı 
Tülay KUZU Öğr. Gör. Dr. 
Tülin POLAT Prof.Dr. 
Tülin TANKUT  Yazar  
Türkan KUZU Y.Doç.Dr. 
Ufuk BEYAZOVA Prof. Dr. 
Uğur ÖNER Prof. Dr. 
Üstün DÖKMEN Prof. Dr. 
Yahya AKYÜZ Prof. Dr. 
Yakup ÇELİK (Katılamadı) Doç. Dr. 
Yalvaç URAL Gazeteci-Yazar 
Yasemin AYDOĞAN Y.Doç.Dr. 
Y.KILINÇARSLAN (Katılamadı) Öğr.Gör. 
Yaşar BODUR Edebiyatçılar Derneği  
 Temsilcisi 
Yusuf ÇOTUKSÖKEN Eğitimci-Yazar 
Yücel   FEYZİOĞLU  Yazar 
Zehra İPŞİROĞLU Prof.Dr. 
Zehra ÜNÜVAR  Öğretmen-Yazar 
Zekeriya KAYA Öğr.Gör. 
Zeynel HAYRAN Öğretmen 
Zeynep YILMAZ KURT Dr.                         
 

Nuran ÖZYER  Prof. Dr. 
Nuray KAYADİBİ  Arş.Gör. 
Nuri OKUTAN   Sakarya Valisi 
Orhan ÖZTÜRK  Prof. Dr.  
Oya ADALI (Katılamadı)  Eğitimci -Yazar 
Ömür UYANIK  Bale Sanatçısı 
Özgen SEZER  Öğretmen 
Özlem FEDAİ (Katılamadı) Arş.Gör.Dr. 
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Sayın Prof. Dr. Nusret Aras 
Sayın Rektör,  
Üniversitenize bağlı Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin 04-06 Ekim 2006 günlerinde düzenlediği “II. Ulusal 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu”na katılmaktan mutluluk duydum. Sempozyum boyunca, öğretim 
üyesinden öğrenciye uzayan dayanışma duygusu, özveri anlayışı beni çok duygulandırdı. Şuna inandım ki, 
Türkiye’de üniversitelerin el atmadığı her girişimde bir eksiklik olacaktır. Bildirilerdeki çok yönlülük ve 
zengin içerik bu inancımı daha da pekiştirdi.  

Bu vesileyle gözlemlerimi size iletmekten büyük sevinç duyuyor, saygılarımı sunuyorum.  
Adnan BİNYAZAR  

 
Sayın Prof. Dr. Nusret Aras 
4-6 Ekim 2006 tarihinde Prof. Dr. Sedat Sever başkanlığında Üniversiteniz Eğitim Fakültesi’nce 

düzenlenen II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozuyumuyla, öğrenci, öğretmen, yazar, ressam, 
yayıncı, bilim insanlarını biraraya getirerek kalıcı ve geleceğe yönelik bir buluşmayı olanaklı kıldığınız, 
misafirlerin en iyi biçimde ağırlanması için sağladığınız olanaklara ve verdiğiniz desteklere Ankara 
Üniversitesi adına şahsınıza sonsuz teşekkürlerimi arz ederim.     

Prof. Dr. Şeyda OZİL 
İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

 
 
Akademik kariyerim süresinde katıldığım ilk sempozyum olma özelliğini taşıyor benim için II. Ulusal 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara otobüsüne binerken neler hayal ettim bir bilseniz. Sanal 
ortamda görüştüğüm kişiler bir bir canlanmaya başladı gözümün önünde. Kimlerle tanışacaktım. Tüyleri 
kabarık serçenin gerçektende tüyleri diken diken olmaya başlamıştı. Salı günü geldim Ankara'ya. Sabaha 
kadar uyuyamadım heyecandan. Bir hocamla birlikte gelmiştik. Sabah onunla buluşacaktım. Kimseyi 
tanımıyordum. Ne yapacağımı da bilmiyordum. Sempozyum binasına geldiğimde, herkese isimler verdim 
içimden. Bu Nilay Yılmaz olmalı, bu kesin Gülten Dayıoğlu, şurdaki Ayla Çınaroğlu, acaba İbrahim Kıbrıs 
mı? ya şurdaki o kime benziyor ki hımmm olsa olsa Ferda İzbudak Akıncı’dır. (Bir insan ilk defa girdiği bir 
ortamda hiç mi yabancılık çekmez. Ben hiç yabancılık çekmedim. Ben hiç yalnız da kalmadım.) Baktım 
düşünerek zaman kaybediyorum. Daldım sanal arkadaşlarımın arasına. Hiçbir tahminim tutmamıştı :) Her 
oturumda ayrı bir masal dünyasına gittim gittim geldim. Ankara'dan dönmeyi, sempozyumun bitmesini hiç 
ama hiç istemedim. Kendi eksiklerimi gördüm. İnsanların neler yaptıklarını inceledim. ve kendime bir yol 
haritası çizme fırsatı buldum. Bütün bunların ötesinde, başımı her çevirdiğim yerde Sedat Sever'i görmek, 
onun o inanılmaz enerjisine hayran kalmamak mümkün değildi. Hatta bir ara değerli hocamın kopyalandığını 
düşünmeye başladım. İnanılmaz bir özveri ve hızla her yere yetişiyordu. Diğer görevli arkadaşlar zaten 
muhteşemdiler. Bir tek aksaklıkla bile karşılaşmamak inanın beni hiç şaşırtmadı. Başta Sedat Sever olmak 
üzere emeği geçen herkese tüm içtenliğimle teşekkür dileklerimi iletmek istiyorum. Hayatımda asla 
unutamayacağım rüya gibi üç gün geçirmeme neden oldukları için. Sizleri ayakta alkışlıyorum Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Kanatları pırpır eden, tüyleri kabarık serçe… 
 

Çiğdem SUNA 
 
Sayın Sedat SEVER, 
11. Ulusal Çocuk ve Gençlik Ed. sempozyumu'da üç gün birlikte olduk. Dolu dolu üç gündü bu. 

Birbirlerimizden etkilenirken, çok şeyler öğerenirken, birlikteliğin, dostluğun da en güzel üç gününü 
yaşadık... Sempozyumun Türk yazınına ve çocuklarına, gençlerine yenilikler, güzellikler getirmesini 
diliyorum. Kişiliğinizde tüm çalışanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Esen kalın. 
 

Mehmet GÜLER 
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Çok Değerli Sedat Sever Hocam, 
Önce Çin, sonra ayağımın tozuyla bizim sempozyumumuzu yaşadım, şu son 10 günde. 
Gururla söyleyebilirim ki, 54 ülkeden 500 katılımcı ile gerçekleşen Dünya Kongresi’ne kıyasla çok daha 

düzenli işledi Ankara Üniversitesi sempozyumu. 
1996 yılında ilk kitabımla çocuk edebiyatına ilk adımımı atmadan önceki beş yıl, Tüyap Kongreler 

AŞ’’nin Genel Müdürü olarak çalışmış ve bu görevde 22 kongre ve bağlantılı serginin düzenlenmesini 
sırtlanmış bir eski yönetici olarak, ukalalık diye nitelendirmeyeceğinize de güvenerek, söylemek isterim ki, 
harika bir ev sahibiydiniz. 

Profesyonel olmayan öğrencileri, üç gün boyunca, dirlik, düzenlik içinde tutmak; bu arada hep 
gülümsemelerini sağlamak, salonların saat gibi işlemesini denetlemek, dengeleri tutturmak,  konukların 
bildirilerini de dinlemek için salondan salona koşuşmak, (mutlaka konaklama ile ilgili olmuş olan şikâyetleri 
de göğüslemek; belki de hiç olmamıştır ama deneyimim mutlaka bir iki nazarlık sitemin olmuş olabileceği 
yönünde) az buz iş değildir. Sizi ve ekibinizi yürekten kutlar, bu mutluluğu bana/bize yaşattığınız için çok 
teşekkür ederim. 

İki kongre arasında bir diğer fark şuydu: 
Bizim kongremiz bilimsel açıdan daha zengindi. IBBY Dünya Kongresi ise farklı ulusların 

deneyimlerini paylaşmaları için ortam sağlıyordu. Çok kültürlüydü ;bu özellik daha geniş bir ufuk açısı 
sağladı. Çok kültürlülük bir diğer açıdan acı verdi. Onların okuma listesi oluşturma yaklaşımını izlemek, 
sonra dönüp artık bir çığlığa dönüşmüş 100 Temel Eser eleştirilerine tanık olmak. Tek tesellim, üniversite 
çatısı altında eleştiriler özgürce yapılabildi. Ne kadar önemli, bunu sağlayabilmek. Bir kez daha teşekkür 
ederim, Hocam. 

Bu bilgi şöleni benim katıldığım ve bildiri sunduğum ilk ulusal sempozyumdu. Nasıl unutabilirim? 
Yanımda Prof. Dr. Bekir Onur’un o muazzam kitabını getirmiştim. Belki fırsat bulurum, tanışıp, 

imzalatabilirim umuduyla. Artık kütüphanemin en başköşesinde imzalı duruyor Türkiye’de Çocukluğun 
Tarihi. Ben sevinmeyeyim de, kim sevinsin? 

Emin Özdemir hocayı hiç tanımamıştım. Öyle tonton olduğunu bilmiyordum. Bu da bir kazanç, bu bilgi 
şöleni sayesinde gerçekleşti, diğer tanıdığım güzel yazarlar ve akademisyenleri saymıyorum. Bu güzelliği de 
sempozyuma borçluyum. 

Bibliyoterapi kavramını batılı kaynaklardan izliyor, ülkemizde uygulandığını bilmiyordum. En kazançlı 
çıktığım oturumlardan biri de Masallarda Terapi-Terapide Masallar oturumu oldu. 

Bildiri kitapçığı basılsa da , tekrar okusam diye sabırsızlandığım bir diğer konuşma da, Öztürk Hoca’nın 
konuşması. Bu yazdıklarımdan farklı bir anlam çıksın asla istemem. Her konuşma birbirinden değerliydi; 
ancak ben hepsini izleyemedim. İşte buna çok üzülüyorum, aklım hep dinleyemediklerimde kalıyor ve 
 bildiri kitabına kavuşacağım günü bekliyorum. 

Sevgili Hocam, Cuma günü öğlen ayrılmak zorunda kaldım. Bu nedenle sempozyum sonuç bildirisi 
belgesine ulaşamadım. Daha önce sizle paylaştığım gibi, 28 Ekim’de İstanbul Tüyap Kitap Fuarı açılışında 
Dünya Gazetesi Kitap Eki yayımlayacak. Dört aydır düzenli yazdığım Çocuk Gözü köşesi, tam sayfa olacak 
ve hem IBBY’ yi, hem ulusal kongremizi anlatacağım. Sizden ricam, derli toplu bir sunuş yapabilmem için 
uygun gördüğünüz iki resmi ve sonuç bildirisini bana göndermeniz. Bir de sempozyuma ilişkin sayısal 
verileri paylaşırsanız sevinirim (katılan kişi sayısı, kaç üniversiteden, kaç bildiri vb.).Yazımı en geç 20 
Ekim’de onlara göndermeliyim. 

Sevgili Hocam, uzun oldu, bağışlayın.  

Yaşattığınız bilimsel zenginlik ve huzurlu paylaşım ortamı için size ve ekibinize ne kadar teşekkür 
etsem azdır. En iyisi, sempozyum vasıtası ile tekrar güncellediğim bilgiler ışığında hemen bir kitaba 
başlayayım da hakkınızı böyle ödeyeyim. 

İstanbul’da görüşmek umut ve dileğiyle kocaman sevgiler, saygılar 

Ayfer Gürdal ÜNAL 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
II. ULUSAL ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU 
(Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri) 
Dört Ekim Çarşamba günü saat 12’yi vurduğunda, sempozyumun yapıldığı Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi’ne ancak ulaşabilmiştim. O zamana dek, Türkiye Polifonik Korolar Derneği Çocuk 
Korosu konserini çoktan bitirmiş, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Sever, Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönül Akçamete, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras 
konuşmalarını tamamlamıştı bile. Onur Konuğu Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ve Onur Yazarı Gülten 
Dayıoğlu’nun gülümseyen fotoğrafları, üniversitenin bahçesini süslemişti. Açılış bildirisi okunmuş, Prof. Dr. 
Cahit Kavcar’ın oturum başkanlığında Prof. Dr. Orhan Öztürk (Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi) 
“Çocukta Özerk Benliğin ve Özgür Düşüncenin Gelişimi” konusundaki sunumunu yapmıştı. Yayınevleri 
standlarını kurmuş, birbirinden değerli kitaplar görücüye çıkmıştı. Öğle yemeği için ara vermişlerdi ki ben de 
aralarına karışıverdim. 

Sonbaharı yalanlarcasına, güneş pırıl pırıl parlıyor; zihinlerindeki aydınlığın yüzlerine vurduğu 
insanların ışığıyla çoğalıyor; bedenlerdeki ve yüreklerdeki yerini alıyordu. Sevgili Sedat Sever’in, güler 
yüzlü ve sevecen bir ev sahibi gibi, “Hoş geldiniz” sözüyle, benim de konukluğum başlamış oldu. Epeydir 
görüşmediğim Nur İçözü, Necdet Neydim, Savaş Ünlü, Mehmet Güler ve Eşi, Hamdullah Köseoğlu, Ekrem 
Güneş, Yusuf Çotuksöken, Muzaffer İzgü, Gülten Dayıoğlu, Nermin Kalyoncu…ve adını bu sayfalara 
sığdıramayacağım onlarca yazar dostumla kucaklaşma olanağı buldum. Çocuk ve gençlik edebiyatının 
güzelliği ve estetiğiyle örülen sözler; sevgiyi, dostluğu, umudu… yansıtıyordu. 

Öğle yemeğinden ve dostlarla özlem giderdikten sonra, bize ayrılan masada imza etkinliğine başladık. 
Okullardan gelen öğrenciler, öğretmenler, velileriyle gelen çocuklar ve gençler alanı doldurmuşlardı. 
Gönlümün yarısının salonlardaki sunumlarda kalmasına karşın, bizim için gelen çocuklardan ayrılamadık. 
Küçük kaçamaklarla izlemeye çalıştığım sunumların her biri, hazine değerindeydi. Bilginin gücü ve ışığı 
beni çoğaltırken, çocukların kitaba olan ilgisi de geleceğe yönelik umutlarımı tazeliyordu.  

Hava, yazdan kalma günlerini cömertçe sunarken, bedenimiz de yüreğimiz gibi ısındıkça ısınıyor, 
kahkahalarımız alanı dolduran çocuk cıvıltılarına karışıyor, içimizdeki çocuğu olanca haşaralığı ve 
sevecenliğiyle açığa çıkarıyordu. Palyaçolar, oyun grupları, özel giysili öğrenciler çocukları coşturdukça, biz 
de onların arasına karışıvermek isteğiyle yerimizde duramıyorduk.  

Bazı anlarımızı ölümsüzleştiren sevgili dostlarımızdan Nur İçözü, Savaş Ünlü, Mehmet Güler ve diğer 
dostların objektiflerinden yansıyanlar, sanırım mutluluğumuzu az da olsa anlatıyordu. 

Bu arada sunumlar, dört ayrı salonda, bütün hızıyla sürüyordu. Konu başlıklarıyla, Okuyan Ülke 
Türkiye, Dil ve Yaratıcılık, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, Çocuk ve Tiyatro, Çocuk ve Edebiyat, Çocuk ve 
Yaratıcılık konularında, yazarların yazma serüvenlerini de içeren pek çok sunum gerçekleştiriliyor, izlemek 
istediğimiz sunumlar başlamadan dakikalar önce salonlar doluyor, merdivenlerde bile oturanlar oluyordu. 
Sunumların ardından yapılan tartışmalar sunumlara renk katıyor, yeni açılımlar yaratıyordu.  

Yorgun ama hoşnut bir şekilde akşamı ettiğimizde, bu kez de özenle hazırlanmış kokteyl masaları bizi 
bekliyor, eski dostların söyleşilerine yeni dostlar katılıyor, dost evrenimiz genişledikçe genişliyordu. Sevgili 
Sedat Sever’in ve çalışma arkadaşlarının yakın ilgisi hoşnutluğumuzu mutluluğa dönüştürüyordu. Bir 
sempozyumun bu denli içten, bu denli özenle hazırlanması karşısında ne diyeceğimizi bilemiyor, yalnızca 
teşekkür edebiliyorduk; oysa bu sözcük öylesine yetersizdi ki! Geceyi noktaladığımızda, içimdeki 
doygunluğu, güzelliği, mutluluğu anlatacak sözcük bulamıyordum. Geceyi noktalamadan önce Ankaralı bir 
dostumuzun bizi arabayla gezdirdiğini, Emek’te bir pastanede çay keyfi eşliğinde yoğun edebiyat söyleşileri 
yaptığımızı da eklemeliyim. 

Sabah, Ankaray’la üniversiteye ulaştığımda, aynı koşturmacanın, aynı heyecanın, aynı sevgi yumağının 
içinde buluyoruz kendimizi. Hava da güzelleştikçe güzelleşiyor. Söyleşilerin, sunumların tadına doyulmuyor. 

Buraya yalnızca konu başlıklarıyla aldığım sunumlar, dört ayrı salonda değişik yazar ve akademisyenler 
tarafından yapılıyordu. İkinci günün konu başlıkları: 

Çocuk Edebiyatı, Çocuk ve Sanat, Çocuk Edebiyatı ve İnceleme, Türk Edebiyatında Çocuk ve Genç, 
Çocuk Edebiyatı ve Eğitim, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, Çocuk ve Okuma Kültürü, Çocuk Edebiyatı ve 
Yaratıcılık, Çocuk ve Masal, Çocuk Kitabı ve Resim, Çocuk Edebiyatı ve Tiyatro, Çocuk Edebiyatı ve 
Eleştiri… idi. Bu başlıkların her biri, onlarca alt başlıkta inceleniyordu. 
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5 Ekim, yani ikinci gün akşamı ettiğimizde yorgun ama hoşnuttuk. Beynimiz de yüreğimiz de 
olabildiğince aydınlanmıştı. O akşam sevgili Nur İçözü’nün kızı Tuğçe’nin şarkıları, benim şarkı sözleri 
takviyelerim ve şiirler, arkasından zeybek havaları, gecemizi çok daha renkli kılmıştı. Sevgili Aydın Ilgaz’ın 
sıcak dostluğu, Sevgili Sedat Sever’in  yorgunluğuna karşın bizimle gecenin birine dek birlikteliği, Sevgili 
Necdet Neydim’le Eray Karınca’nın zeybek havaları ve Yörük dilinde söylediğimiz türkülerle coştuğumuz 
ve amatör bir orkestra şefliğine yükseltiliverdiğim o geceyi asla unutmayacağım. 

Ertesi gün, daha yoğun bir kalabalık bizi bekliyordu. Sanki Ankaralı öğrenciler, son günde bizi yalnız 
bırakmamak için sözleşmiş gibiydiler. Son oturuma dek, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Çocuk 
Edebiyatı ve Okuma Kültürü, Çocuk ve Kitle İletişim Araçları, Çocuk Kitapları ve Yayıncılık, Çocuk ve 
Müzik, Çocuk ve Sanat… ana başlıklarında yapılan sunumların sonunda, değerlendirme toplantısına gelmişti 
sıra. 

Değerlendirme toplantısında duygulu anlar yaşandı. Herkes öylesine mutluydu ki, Çocuk Vakfı Başkanı 
Mustafa Ruhi Şirin’in gözyaşları, bu duygu patlamasının sahnede görülen bölümüydü yalnızca. Aslında, 
hiçbirimizin ondan farkı yoktu. Sevgili Yusuf Çotuksöken’in Can Yücel’den ve Dağlarca’dan okuduğu 
şiirler, duygusallığımızı doruğa taşımıştı.  

Bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde en büyük çaba kuşkusuz, Prof. Dr. Sedat Sever ve çalışma 
arkadaşlarınındır. Ancak ben, şu anda bile öylesine yoğun duygular içindeyim ki, bir düğünde miydim,  bir 
bayramda mıydım, yoksa resmi bir toplantıda mıydım; ayrımsayamıyorum. Umutlarımın böylesine 
tazelendiği, yüreğimin böylesine aydınlandığı bir toplantıya en son ne zaman katılmıştım, onu da 
anımsamıyorum. 

Gece dönüş yolunda, dolunay vardı. Otobüsün penceresinden dışarıyı izlerken gördüğüm aydınlık, 
yüreğimdeki ve zihnimdekilerin yansımasıydı sanki. 

Başta Sevgili Sedat Sever olmak üzere, bu sempozyumda emeği geçen tüm dostlara yürek dolusu 
teşekkürler, sevgiler, selamlar… 

Yeni birlikteliklerde buluşmak dileğiyle… 
Ayşe ÇEKİÇ YAMAÇ  (08.10.2006 / Eskişehir) 

Sayın Sever, 

Düzenlediğiniz sempozyumda, bir çok incelikle, ekip ruhu ile titiz bir biçimde çalışan 
meslektaşlarla karşılaştım. Şimdiye kadar katıldığım en iyi düzenlenmiş sempozyum bu oldu. Yeni 
filizlenmeye başlayan bir alanı, bir sempozyuma taşımak ayrıca övülesi bir durumdur. Bunun için 
size içtenlikle teşekkür ediyorum. Saygılarımla, 

Seyit Battal UĞURLU 
Sayın Sever, 
Sempozyum, Türkiye’de bugüne kadar yapılanların en iyisiydi bence. Beklediğimize değdi. İçtenlikle 

kutluyorum. Darısı bir sonraki sempozyumun başına... 
Serpil URAL 

Sayın Hocam, Değerli Dost,  
Başarı, iş bilen yöneticinin alacağı normal sonuçtur diye düşünüyorum. Bu kadar kişiyi, bu kadar ayrı 

mekanda ve zamanda biraraya getirmek ancak sizin beceriniz olabilirdi. Türk eğitim tarihine ne de güzel bir 
günce eklediniz. Beyninize, bedeninize, tükenmez enerjinize sağlık... Hayat hep yanınızda olsun... 

Selim ESEN 
Çocuk Şimdidir, Çocuk Bekleyemez! 
Yüreğinde bir çocuk yaşatan ne çok dostum var! İçindeki çocuğun sesini hep duyan, o sese kulak 

kesilmeyi bilen ne çok arkadaşım… Onların bir toplaşması olacaktı Ankara’da. Ve o çocuk adamlardan biri, 
Sedat Sever, ille de tanık olmamı dileyince düştüm mü size Ankara yollarına, hem de erkenden… 

1990’lı yıllar devrildi devrilecek, yine böyle bir Ankara yolculuğundan “Ankara Tanımadı Beni” adını 
verdiğim yazıyla döndüm döneli, uzun soluklu bir Ankara yolculuğuna hep uzaktan bakmıştım. Bir daha 
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deneme ürkekliği de cebimde, vardım Ankara’ya bir pazar sabahı, daha horozların haberi yok sabahtan… Ne 
zamandır, 1979’dan beri, ilk kez bunca uzun kalınca bu koca kentte, İzmir’den dostlarım yolculuğun 
yorumunu yeni bir yazının adı gibi getirip koydular avuçlarıma: Sanırız Ankara Bu Kez Tanıdı Seni! 

Barıştık mı Ankara’yla, tanıdı mı beni yeniyetmeliğimi barındıran şu boz kent? Keşke bilebilsem… Ne 
çok değişti benim Ankara’m, ne çok bozuldu, ne çok yitirdi her şeyi(ni)! Unutsam bunları, okul yollarında 
bir ağaç altına terk etsem; ortaokul sınıflarımdan birinde, onunla oturduğum sırayı şöyle cam kıyısına 
taşısam, oradan göz kırpsam eskittiğim (öyle sandığım) yollara… O yolları bir bir geçtim neredeyse kırk yıl 
sonra… Aklım uçtu, aklım başıma geldi, aklıma çocuklar/ çocuklar için üretenler düştü. Zamandan hızlı 
geçtim sokakları, vardım Ankara simidinin önünde durdum. Yanında beyazpeynir, çay, hoş geldiniz 
sıcaklığı… Her yanı düzenli, bakımlı, yeşil Ankara Üniversitesi tanıdı beni/ tanıdı konuklarını; karşıladı bir 
bir, ağırladı birlikte/ sevince kesti her yanı(mız)... 

168 kişi miymiş katılımcılar! Dört ayrı salonda, eş zamanlı 130’un üstünde bildiri sunulmuş! AÜ Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gönül Akçamete, üç gün boyunca hiç mi oturmamış! Düğün sahibi 
(öyle dendi/ izlediğimiz tam bir şölendi) Prof. Dr. Sedat Sever, kaç kez, aynı anda bütün salonlarda mı 
görülmüş! Konukları kapılarda, merdiven başlarında, bahçelerde ve yüzlerinin kıldıkları gülümsemelerle 
karşılayan gençlerin sayısı kırkın üstünde miymiş! Eş zamanlı oturumlardan her seferinde ancak birini 
izleyebilen neredeyse herkes çok mu üzülmüş! Bu bir düş müymüş! Değil miymiş! Ya neymiş? 

Ankara’yla barışıklığın ötesinde, bu üç günden bende ne kaldığıysa sorulan, benim de derdim sözü 
döndürüp dolaştırıp oraya getirmekti. Hemen söylemek iyisi: 

Hepimizin bir sıkı bellediği bir şey var; “çocuklara kitap okuma alışkanlığı edindirmek…” Hani okuyup 
yazmayı belliyor ya mini mini bebelerimiz, bir de “kitap okuma alışkanlığı” edinirlerse, ortaya gelen her 
neyse tadından yenmez olur… Öyle diyoruz da, yıllardır (hele ki son otuz beş yıldır) çocuklarımız da bize 
benzer okumazlar olup çıkıyor… Bu bilgi şöleninden (“sempozyum” demişler adına, ne gam!) bana kalan, 
yukarıda özetini verdiğim sakat anlayışı bir tamam tanımlamak oldu. Değil mi ki, “Çocuklarımız kitap 
okuma alışkanlığı edinsin!” havasında yaptıklarımızın toplamı bize “son okuduğu kitabı Pinokyo olarak 
bildiren”/ (Yaşar Kemal için) “Bu adam da ne kadar kitap yazmış…” diyen “gençler” olup yansıyorsa bir şey 
yapmalı, çocuklarımızın önünden çekilmeliyiz! Çekilmeliyiz ki onlar, okumayı bellediklerinde bir hevesle 
içine düştükleri kitapları yaşam boyu yanı başlarında taşısınlar; tıpkı yemek yemeyi, yürümeyi öğrenen 
çocuğun artık başkasının “yardım”ını geri çevirişi gibi… Demek ki “okuma alışkanlığı edindirmek” boş bir 
böbürlenmeymiş! Ne mi yapacağız: Çocuğun dünyasından burnumuzu çekeceğiz, bu biiiiiiir; kendi 
yapmadığımız/ çoktan bir bilinmez yerde unuttuğumuz, onunsa büyük bir hevesle içine daldığı okumalarını 
“tü kaka” etmeyeceğiz, bu ikiiiiiiiii. Boş yere “çocuk edinsin” diye aklımız sıra çırpındığımız “okuma 
alışkanlığı”nı kendimiz edineceğiz, bu da üüüüüüç! 

132 bildirisinden yirmi dördünü izlediğim 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda 
benim kazancım, ne zamandır kafamı kurcalayıp duran yukarıdaki konuyu böylesine bir açıklıkla 
tanımlamak oldu. Ne çok insan şapka elde çıktı salonlardan! Ne çok insan ne çok şey öğrendi! Bilgiler, 
selamlar, dostluklar tazelendi; daha ne olsun… 

Ne desem bir eksik kalacak. İyisi kapanış oturumuna kulak vermek. Cahit Kavcar’ın, “salonu 
dolduranların sayısı, konuşmacıların sayısının altına düşmeden bitireceğiz bu oturumu” diyerek açtığı son bir 
aradalıktan kimi notlar Ankara’da 4-6 Ekimde olup bitenlerin en güzel tanığı oldu. Kavcar öğretmenin 
yaptığı gibi, sırayla verelim sözü şu yaramaz/ yerinde duramaz “çocuk adamlar”a: 

Emin Özdemir: Türkiye’nin insan yetiştirme düzenini bütün boyutlarıyla ele aldık. Şunu bir kez daha 
ve üzülerek gördük ki her şeyi düşünüyoruz, duygu eğitimi umurumuzda değil! Dil ve duygu duyarlılığı 
örselenmesin insanların diyedir uğraşımız. İsterdim ki üç gün boyunca salonları dolduran gençlerin, 
okurların, sanatçıların arasında milli eğitim yetkilileri de olsun. 

Muzaffer İzgü: Çok değil daha on, on beş yıl öncesine değin böyle bir sempozyumun düşünü bile 
kuramazdım. Şu üç günde bütün yorgunluğum çıktı. Burada verilen emeğin ortaya çıkardığı iş, bu büyük 
çabanın gördüğü ilgi… Çok umutlandım. Bir önerim var: buraya bir “Kitap Okuyan Çocuk” yontusu 
yapalım. Bu üniversite, inanın çoktan hak etti bunu. 

Gülten Dayıoğlu: Okur-yazar-kitap üçgeni içinde sağlanan pratikte ülkemizin seçkin düşünürleri, 
yazarları bir araya geldi. Yeni ve eski bilgiler harmanlandı. Böyle görkemli bir etkinliğin “Onur Yazarı” 
olmak beni çok etkiledi. Prof. Sedat Sever, düğün sahibi gibiydi.  
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Rektörden dekanlara, öğretmen adaylarına… herkesin yüreği elindeydi. 

Burada oluşmuş, bütünleşmiş ruh içinde kimseyi ayıramıyorum. Örnek oldunuz. Bu çaba, bu büyük 
etkinlik bütün üniversitelerde yinelensin. Kulağım seste. 

Mustafa Ruhi Şirin: Değerli çocuk dostları; bu üç gün, ruh haritamda çok önemli bir çalışma olarak 
yer alacak. Çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı bakımından üç günlük bir arınma yaşadık. Bu geniş kapsamlı 
çalışmanın ilk kez ve büyük oranda yerli edebiyata yönlendirilmesi önemli bir eşiktir. İyi ve nitelikli 
edebiyatın ortaya çıkması için bu çalışmaya ihtiyacımız vardı. Tarihe geçecek bir iş başardınız. 

Çocuk şimdidir. Politika, politikacılar, her şey bekleyebilir; çocuk bekleyemez. Türkçe çocuklarda 
yaşar, yenileşir. Bu anlamda çocuk haklarına vurgu yapılması da önemlidir. “Haklarını bilen insanların 
ülkesi” gerçeğini içselleştirmemiz gerekiyor. 

Bu gelenek sürmeli. Çocuk ve gençlik edebiyatı araştırma kütüphanesine ihtiyacımız var. Çocukların 
görüşlerini de almanın yolunu bulmalıyız. Çocuğu dinleme becerisine ulaşan toplumlar geleceğe ulaşırlar. 

Bu etkinliğin mimarını ve yol arkadaşlarını kutluyorum. 

Necdet Neydim: Bir buçuk yıllık bu zorlu yolculuğun, baştan beri tanığıyım. Çocuk edebiyatını kendi 
bağımsız ve saygın alanında değerlendiren bildiriler vardı. Alanı her yönüyle irdeleyen bildiriler sunuldu. 
Muhteşem bir figür/ resim ortaya çıktı; buna tanık olduk. Çok şey öğrendik. 

Brecht, bir şiirinde, “‘Sezar, Mısır’ı fethetti’ derler/ yanında aşçısı da mı yoktu” der. Sempozyumun 
Sezar’ı, Prof. Sedat Sever’i ve onun askerlerini yürekten kutlarım. 

Selahattin Dilidüzgün: Çocuk edebiyatını ve kitaplarını çok açık olarak kuşattı bu sempozyum. 
Alandaki artan bilgi birikimini de gözler önüne serdi. Bu sempozyumlar artarsa çocuk kitapları üstüne bilgi 
ve birikimimiz de artacak. Dışarıdaki güzelim çocuk edebiyatı kitapları niye benim çocukluğumda yoktu 
duygusunu da iletmek istiyorum.  

Yusuf Çotuksöken: Bir önerim, bir eleştirim, bir de dileğim var. Önerim şu: 

100 Temel Eser uygulamasına derhal son verilsin. Belki bu isteğim sempozyumun sonuç bildirgesine de 
konabilir. Sanıyorum buradaki herkesin buluştuğu bir noktadır bu. 

Eleştirime gelince: Canım sıkıldı, eleştirecek bir şey bulamadım! 

Ve dileğim: Düğün dedi ya Dayıoğlu, bundan böyle kırk gün kırk gece sürsün! Hediyelerimizle 
geleceğiz, söz! Bu şiir gibi sempozyumu Can Yücel’in dizeleriyle noktalamak istiyorum. 

 
 
Her Şey Sende Gizli / Can Yücel 
 
Yerin seni çektiği kadar ağırsın  
Kanatlarının çırpındığı kadar hafif..  
Kalbinin attığı kadar canlısın  
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...  
Sevdiklerin kadar iyisin  
Nefret ettiklerin kadar kötü.. 
Ne renk olursa olsun kaşın gözün  
Karşındakinin gördüğüdür rengin..  
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Yaşadıklarını kar sayma:  
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna;  
Ne kadar yaşarsan yaşa,  
Sevdiğin kadardır ömrün..  
Gülebildiğin kadar mutlusun  
Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin  
Sakın bitti sanma her şeyi,  
Sevdiğin kadar sevileceksin.  
 
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer  
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın  
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer  
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.  
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret  
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın  
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın  
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.  
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın  
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.  
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..  
 
İşte budur hayat!  
İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın  
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün  
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun  
Çiçek sulandığı kadar güzeldir  
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli  
Bebek ağladığı kadar bebektir  
Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren,  
Sevdiğin kadar sevilirsin... 

 
 
Gökten üç elma düştü, tıpkı masallarda olduğu gibi. Bilgelik elması; yazanlara, düzenleyenlere… Bilgi 

elması, konuklara… Sevgi elması, gençlere ve çocuklara… Sevgi çocuklara daha çok yakışıyor. 

“Çocuk şimdidir. Çocuk bekleyemez!” diyenlerin bu görkemli bilgi şöleninden o üç gün boyunca 
salonlara koşanlar ne çok elma devşirdiler bir bilseniz, ne çok… Evet, yorgun çıkıldı salondan ancak esen, 
umut dolu, yenilenmiş olarak… 

 Y. Bekir YURDAKUL 
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	Sakarya ilimizde 1. Çocuk Edebiyatı Günleri başlayınca o günleri anımsadım. 15 çocuk edebiyatçısı davet edilmişti Sakarya’ya. Bir hafta boyunca binlerce öğrenciye, öğretmene ulaşma fırsatımız oldu. Bu ilimiz bir ilki başlatmıştı. Çocuk edebiyatı sorunlarını da tartışıyorduk.  
	“Çocuklarımız yüzde kaç oranla yerli edebiyatla büyüyorlar?” diye sordum. 
	Anlamlı Yaşam İçin Masallar 
	Çocuğun hayal gücünü besleyen ve yaratıcı yeteneğini geliştiren işlevi var masalların. 
	İnsanlarla karşılaştığımda sorarım: “Nasılsınız?” Yanıt genellikle: “İyiyim,” ya da “Allaha şükür” olur. Samimi bir yanıt mıdır diye üstüne giderim kişinin. Sohbet açarım. Hemen o ilk yanıt unutulur. Bir yakınmadır başlar... Yanılıyor muyum, bana mı öyle geliyor; ama toplumumuzda büyük bir çoğunluk karamsar pencereden bakıyor dünyaya. En olumlu olayın içinden bile en olumsuz olanı didikleyip çıkarıyor. Olumluyu bir yana atıyor. 
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	“Anne Keçi her sabah otlamaya gider, akşam boynuzunda ot, memesinde süt dilinde türkü getirir, yavrularını besler. Kurt ise yavruları yemek için fırsat kollamaktadır. Keçi gidince gelip kapıyı tıklatır. Ama yavrular anlar, kurda kapıyı açmazlar. Kurt ertesi gün gelir keçiyi taklit eder:  
	Yavrucuklar aldanıp kapıyı açarlar. Kurt Şengülüm’ü tutup mideye indirir. Mengülüm kaçıp bacaya saklanır. Kurt onu bulamayınca gider, anne keçi gelir. Büyük felaket karşısında umutsuzdur. Müthiş öfkelenir. Kurttan öç almak için yola çıkar. Demirciye gidip boynuzlarına sipsivri uçlar yaptırır, kurdun inine varır. Kurt yalanmaktadır, keçiyi de mideye indireceğini düşünerek umutlanır. Saldırı başlar başlamaz keçi sivri boynuzlarıyla kurdun karnını deşer onu yere serer. Öç alınmıştır; ancak çocuğu öldüğü için acısı dinecek gibi değildir. Fakat beklenmedik bir biçimde Şengülüm kurdun karnından dipdiri çıkar, sarılırlar. Sürpriz bir başarı daha elde edilmiş olur.” 
	İşte bu hiç olmayacak sürpriz fantastik bir öğedir. Ve çocuğun psikolojik dünyasına uygundur. Onu karamsarlıktan çekip çıkarır, ona iyimserlik aşılar. Ona en karamsar olayın içinde bile bir kurtuluş ışığının olabileceğini gösterir. Hiç olmayacak şeyleri düşündürmeği, çeşitli perspektiflerden bakmayı öğretir ve çocuğun iyimser yetişmesini sağlar. Büyükler için de böyledir. En bunalımlı döneminde eline bir kitap alan ya da etkili, masalsı bir tiyatroya, filme giden kişi bunalımını çözecek ip uçlarını orada yakalayıverir, hafifler.  
	Simgelerin dilidir masallar, bilincimizin altında bizimle diyaloga girer o simgeler. Aynı anda bilinç üstüyle ilişki içindedir... İçsel dünyamızı yönlendiren aşırı isteklerimizle otoritenin çatışması karşısında içimizdeki benliği o besler, kişiliğimizi dengede tutar. Karamsar olmaya gerek olmadığını fark ederiz. Daha açık bir deyimle kişiliğimiz iyimser olur...  
	En çirkinin içinde bile bir güzeli buluruz, o da bize koca bir dünya açar...   
	O nedenle küçük yaştan çocukların masallarla büyütülmesi geleceğini aydınlatır... 
	Çirkinin içindeki güzelliği bulma sanatıdır masallar. 
	Köln’de ilginç bir toplantıya katılmıştım. Akademisyenler toplantısı. Çeşitli üniversitelerden yüzden fazla bilim insanımız vardı. Konu: Avrupa’daki durumumuz. Gün boyunca 20’den fazla insan söz aldı. Uzun süre dinledim. Hepsi Avrupa Birliği’nin çirkin bir yanını dile getirmek için birbiriyle yarışıyor gibiydi. Anladım ki orada konuşma yapan birçok kişi çocukluğunda masalla büyümemiş. İyimser değiller. Çirkinliğin içinden güzeli bulup çıkaramıyorlar. Ya da çıkarmak istemiyorlar.  
	“Ben iyi bir konuşmacı değilim; ama iyi bir masal anlatımcısı olarak size Grimm Kardeşlerden bir masal anlatma gereği duydum, dedim. Masalın adı: “Kurbağa Prens”.  
	Bilim insanlarımızın birden dikkatleri toplandı. “Masalın özeti şöyle dedim: Bir prenses elindeki altın topuyla su kuyusunun başına gelir. Topla oynamaktadır. Elinden yuvarlanıp kuyuya düşer top.  Çıkaramaz, ağlar. Bir kurbağa çıkar sudan: Neden ağlıyorsun? diye sorar. Topum suya düştü, diye yanıtlar prenses. Peki topunu çıkarırsam bana ne verirsin? diye yeniden sorar kurbağa. Ne istersen veririm. Her istediğimi verir misin? Prenses işin derinliğini düşünmeden, evet, der, her istediğini. Kurbağa inip topu çıkarır. Prenses topu aldığı gibi kaçıp saraya gelir. Kurbağa peşini bırakmaz. O da gelir. Prenses ailesiyle kahvaltıya otururken kurbağa kapıya dayanır. Prenses aceleyle kapıyı örter. Kralın dikkatini çeker: Kimdir o? der. Prenses durumu anlatır. Söz verdin, der Kral, al onu içeri ne istiyorsa yap. Prenses alır içeri. Kurbağa: “Seninle kahvaltı edeceğim” der. Prenses tiksinir ama babası “Söz verdin” der, yapacaksın. Kız aynı tabakta kurbağa ile kahvaltı eder. Ama kurbağanın istekleri bitmez. Seninle oynayacağım... Senin odana geleceğim... Akşam olunca da seninle yatacağım, der. Prenses dayanamaz, iğrenerek kurbağayı kaptığı gibi duvara vurur, kurbağa duvardan yakışıklı mı yakışıklı bir bey olarak aşağı iner. Daha önce bir kurbağa haline sokulmuş ünlü bir prenstir o da. Bir prensesin eli değdiği için büyüsü bozulur eski haline döner. Ve sevişir evlenirler...   
	Bu masalda da gördüğünüz gibi çok çirkin bulduğunuz bir şeyin içinde müthiş güzellikler saklı olabilir, yeter ki ona dokunun,” dedim.  
	Bilim insanları arasında bir sessizlik oldu. Biliyorum ki akademisyen arkadaşlar bu masalın sihirli gücüyle evlerine döndüler... Ve düşünecekler... 
	Bizde de bu ihtiyacı karşılayan harika masallar vardır. Onlardan biri de küçükken amcamdan dinleyip 1984 yılında Almanya’da yayımladığım “Ayıkulak” masalıdır. “Ayıkulak” ne yazık ki ülkemizde daha yeni yeni yaygınlaşıyor. Şimdi özetini anlatayım: 
	 “Bir padişah kızı has bahçede gezinirken bir ayı alıp onu kaçırır. Arar, tarar kızı bulamazlar. Ayı, kızı mağarasına götürür, kızın ayıdan bir oğlu dünyaya gelir. Çocuk insana, kulakları ise ayıya benzemektedir. Kız, çocuğun adını “Ayıkulak” koyar. Ayı, mağaranın önünü kaya ile kapatarak meyvalar, ballar getirimeğe gider, ikisini de el bebek, gül bebek besler, korur. Ama sonuçta ayıdır. İğrenirler ondan. Ayıkulak büyüyünce mağaranın önündeki kayayı omuzlayıp kapıyı açar, annesiyle kaçıp saraya gelir. Padişah çocuğu çirkin bulur, “Ayıkulak’ın dedesi” diyecekler endişesiyle Ayıkulak’ı Kervancıbaşına teslim eder: “Bunu al götür, geri dönmeyecek” der. Kervancıbaşı Ayıkulak’a en zor işleri verir, gidilip de dönülmez kuyuya indirir. Ve orada bırakıp dönerler. Ayıkulak büyük zorluk ve serüvenlerden sonra geri gelmeyi başarır. Yanında da iki ülke padişahının kızları vardır. Dedesi çaresiz kalıp bunlara düğün yapar. Tam düğün günü Ayı da çıkıp gelmez mi? Herkes şaşkına döner, ne yapacaklarını bilemez durumdadırlar. Ayıkulak ile Annesi telaşla ayının önüne giderler. Gözleri yaşlı Ayı oğlunun düğününe katılmak istemektedir. Anne ile oğul acırlar ve sevgiyle ayının koluna girerler. O anda sevgi gördüğü için büyü bozulur, ayı da yakışıklı mı yakışıklı bir bey olur. O da bir şehzadedir. Ayıkulak’ın kulakları da çekilir ve gerçek insan kulağı şeklini alır, düğün salonuna birlikte yürürler... Mutluluk birkaç katlıdır...”  
	İşte bu masallar çocuklara çirkinliğin içindeki güzeli görme yeteneğini kazandırır... Çocuğa çok yönlü bakma açısını gösterir. Yalnız çocukların değil, büyüklerin de bu gözle bakmaya ihtiyacı yok mu?  
	İnsanın iç çatışmaları ve toplumla olan zıtlığını masallar uyumlu hale nasıl sokar? 
	Masalların mesleğe yönlendirme işlevi de var. 
	1999 yılı başıydı. Bir okulda etkinliğim vardı. İlkokul dördüncü sınıftan bir Alman kızı parmak kaldırıp altın rengi saçlarını cilveyle sağdan sola savurarak: “Benim bir düşüncem var,” dedi. “Söyle,” dedim. “Yanlış anlamayın sizin masallarınız çok güzel; ama ben sizden başka bir masal isterdim,” dedi. “Nasıl bir masal?” diye sordum. “İçinde hem doğu masallarının öğeleri olsun, hem batı masallarının. Hem doğulu çocuklar onu çok sevsin hem de batılı çocuklar...”  
	Bu kadar güzel ve olgun bir öneri ne çocuklardan ne de büyüklerden geliyor her zaman. Hoşuma gitti... Bunu her yazar düşünüyor aslında: Hem doğuda hem batıda okunabilmek. Ama o öğeleri bulmak kolay değildir. Böyle öğeler düşünmeye başladım. Arkadaş sohbetlerinde konuyu açtım. Birçok tanıdık, aklında olan masal kırıntılarını anlattı, kendi belleğimi yoklayıp durdum... Çocukluğumdan belleğimin bir köşesinde saklı duran şefaf, sarı bir kağıt var. Daha çok portakal rengine dönük. Niçin orada duruyor, bilincimin altına nasıl girdi? Onunla bir hediye mi paketlenip gelmişti, bilmiyorum. Ama çok hoşuma giden capcanlı, portakal rengine dönük, şeffaf bir kağıt. Belki o yüzden sarıyı severim. Masal konusunu düşünürken yine bu şeffaf sarı kağıt belleğimin bir yerinden çıkıp masamın üstüne düştü. Evet, yazacağım masalın içinde sarı olmalıydı. Peki gerisi?.. Aklıma ne gelse, beğenmiyordum. Sonunda batılı, doğulu, güneyli, kuzeyli bütün çocukları birleştirecek olan büyülü konuyu buldum. Buldum ne söz? Zaten o hep var: Sevgi. Her konu değişebilir, güncelliğini yitirebilirdi; ama sevgi asla. Binlerce yıldan beri her yazar sevgi üstüne yazıyor... Peki ben hangi öğelerle yazacaktım? On beş yirmi yıl sonra ne kalacaktı çocukların bilinçaltında?.. Aylar geçiyor, yüreğime yatacak o öğeleri bulamıyordum. Bizim evin altında Kosta’nın birahanesi var. Türkler, Yunanlılar, Almanlar buluşur orada. Buluşur ve bağıra çağıra maç tartışmaları yapar, bira içerler... Sonra söyleşi konudan konuya atlar... Oraya indim... Ben inince konu değişir genellikle. Her masadan bir şey sunmak isteyen olur. Oturduğumuz masada sayımız çoğalır. Yine öyle oldu. Bu konuyu açtım... Herkes çocukluğundan bir şeyler anlattı; anılar, masallar, yalanlar... O anda konu kafamda tamamlanıverdi. Yukarı çıkıp o gece masalı yazdım. Altı sayfalık bir masal oldu. Adı: “Sihirli Limon”. Konusu şöyledir:  
	“Bir köyde çok samimi üç arkadaş vardır. Okan, Ali, Kemal. Yedikleri içtikleri ayrı gider. Bunlar büyüğünce üçü de Gül adında bir kıza aşık olurlar. Aralarında kavga çıkar... Birinin dedesi gelip bunları ayırır, “birbirinizi yiyeceğinize gidin Gül’e sorun, bakalım hanginizi seviyor,” der. Gitmekten başka çareleri yoktur. Gül üçünü de kırmak istemez. Akıllıca bir şart koşar. “Gidin bir meslek öğrenin, meslekte bir işe girin, kazandığınız parayla bana bir hediye alın, kimin hediyesini beğenirsem onunla evlenirim” der. Gençler bu şartı, çok ağır bulurlar, “Ben de meslek öğreniyorum,” der Gül. “Mesleksiz evliliği ne yapayım?” Gençler kente gitmek zorunda kalır. Biri halı ustası olup Gül’e uçan bir halı örer, biri camcı olup Gül’e geçmiş ve gelecek çağları gösteren sihirli bir ayna yapar, öteki de bahçıvan olup, bir damla suyundan içeni ölümsüzleştiren sihirli bir limon üretir... Köye dönerler... Acaba Gül hangisini seçecektir?.. Hem doğu hem de batı masal öğelerini kullandığım meraklı mı meraklı bir masal...  
	2000 yılı sonunda yayımlandı bu masal ve çocukları kalbinden yakaladı... Yalnız çocukları mı? Meslek öğrenmenin gerekli olduğunu çocukların bilinçaltına yerleştirmek isteyen öğretmenlerin ve velilerin de.  
	Almanya’nın radyo televizyon kurumu WDR önce oyun olarak bu masalı yayımladı. Sonra Alman Yazarlar Birliği’yle bir pazar günü müzede bir etkinlik düzenleyerek beni davet ettiler. Saat başı dinleyicilere duyurdu. Yazarlar Birliği Başkanı Harry Böseke ile oturduk. Akşama kadar müze dolup taştı. İki saatte bir “Sihirli Limon”u okuyarak, oynatarak etkinliği yineledik. Soruları yanıtladık. 
	2002 yılında da Kuzey Ren Vestifalya Eyaleti Eğitim Bakanlığı “çocukların kafasında fantastik dünya açan, akıcı 20 kitap seçkisi”ne alarak “Sihirli Limon”u bütün okullara, ailelere tavsiye etti...  
	Altın rengi saçlarını sağdan sola cilveyle savurarak: “Benim bir düşüncem var.” diyen dördüncü sınıf öğrencisi kızın düşü gerçek olmuştu... O gün ismini, adresini almadığıma ne kadar da pişmandım. Kitabı ona göndermek, “Bunu ben yazdım; ama senin düşüncendir.” demek isterdim. 
	Şimdi bu masal çok yaygınlaşıyor, okunuyor. Türkiye’de de çocukların ilgisini hemen çekti. Kitaplarım içinde baskısı tükenen ilk kitap oldu. Acaba on beş/yirmi yıl sonra çocukları nasıl etkilemiş olacak? Acaba bilinçaltında ne kalacak? Bir araştırma konusu. Dortmund Üniversite’sinden genç arkadaşlar benim masallar üzerine bir çalışma yapıyorlar. “Bugün Sihirli Limon’u okuyan 20-30 çocuğun listesini yapın, on beş yıl sonra sonuçlarını araştırın, doçentlik teziniz olabilir.” dedim. Çok ilgilerini çekti, bakalım yapacaklar mı? Sonuçlar klasik masallar kadar etkili olacak mı, ben de merak ediyorum...  
	Klasik halk masalları da çeşitli öğeler kullanarak çocukları meslek öğrenmeye özendirirler. Örneğin, “Keloğlan ile Oh’un Masalı” işte böyle bir masaldır.  
	Bu hikayenin her ikisi de bize -hangi toplumda olursa olsun- kuşaklar arası çatışmanın birbirine benzediğini anlatır. Çocukların ille de ailenin istediği formasyona girmeyeceğini gösterir. Her iki hikayeyi de aileler olumsuz örnek olarak anlatırlar. Aslında öyküler olumsuz değildir. Yeni kuşakların kendi yollarını kendilerinin çizmek istediklerini göstermesi bakımından çarpıcı örneklerdir. Öyle olması daha da güzel değil mi? 
	Şimdi bu birbirine benzeyen iki masalı saatler boyunca didikleyebilir, daha nice sonuçlara ulaşabiliriz. Ancak burada amaç bu değil. Her iki toplumda da masal ve öykülerin benzer yanlarını göstermesi, birbirine ayna tutmuş olması bakımından ilginçtirler... Her kültürün bireyi, kendisinin ötekinden ne yüksek ne de alçak yanı olmadığını bu öykü ve masallarla görür: “Onda varsa, bende de var,” diye düşünür, kendine güveni artar... Öte yandan birbirine benzemeyen öykü ve masallarla da yeni renkler kazanmış, zenginleşmiş olurlar... Ama biri hep verir, öteki tüketirse, tüketenin kişilik gelişmesi normal seyrini izleyemez... Ya da bireyin kişiliği zedelenir... O nedenle yerli ve yabancı çocuk edebiyatı yayınlanırken bir denge gözetilmek zorundadır... Aileler de kitap alırken bu dengeye dikkat etmelidir... 
	Peki, Eğitim Aracı Olarak Çocuk Edebiyatının İşlevi var mı? 
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