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SUNUŞ

ÇoCUK ve İı,xcrNçı,İx EDEBiYATI KURULTAYI

Kurultayda, çeşitli üniversitelerin Eğitim,€debiyat Fakültelerinden
gelen öğetim elemanları ile araştırmacılar (Prof. Dr. Gülçin ALPÖGE,
Prof. Dr. Sedat SEVER, Prof. Dr, Zehra İPŞİROĞLU, Proi Dr. Şeyda
OZİL, Prof. Dr. Nuran ÖZYER, PIol Dr. Turgay KURULTAY, Proi Dr.
Nilüfer TUNCER, Doç, Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜT.], Doç. Dr. Hasan
ERKEK, Doç. Dr. Ali GÜLTEKiN, Yrd. Doç. Dr. Medine SiVRi, Yrd.
Doç. Dr. Şükan KARA, Yrd. Doç. Dr, Necdet NE\aDiM, Dr. Nihal
KLmJMCU, Dr. Halrettin PARLAKYILDIZ. Felsefe Öğetmeni Nuran
DiREK, oğetmen -yazar oya ADALL, yazar Sadlk ASLANKARA. Öğr.
Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN); "çocuk ve ilkgençlik edebiyahnın tarihsel
gelişimi, çocuk edebiyafi ve eğıtim, yaratıcı okuma, çocuk ve tiyatro,

T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Koleji, Çocuk ve İlkgençlik
Kültiirü ve Edebiyah Araştırmacıları Demeğı (ÇiKEDAD) işbirliğiyle, 1 1-

12 Kasım 2005 günlerinde, Marmara Eğitim Köyü'nde "Çocuk ve
İlkgençlik Edebiyah Kurultayı" düzenlenmiştir. Kurultay Düzenleme
Kurulunda Prof. Dr, Aytekin BERKMAN (Rektör), Elif ŞiMŞEK
(Marmara Egitim Kıırumları Genel Müdürü), Yrd. Doç. Dr. Necdet
NFYDİM (İsıanbul Üniversitesiı. Öğ, Gör, Yusul ÇOTUKSÖKEN
(Maltepe Üniversitesi Türk Dıli ve Edebiyatı Bölümü Başkanı), Mehmet
ALKAN (Marmara Koleji Müdürü). Edebıyat Ögretmenı Saadet OKYAY
(Marmara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi Başkanı), Sosyal Bilgiler
Öğretmenı Beyhan DESTANOĞLU 1Marmara Kole; ı Sosyal Bilgiler
Zümresi Başkanı) yer almıştır.

Kurultay Yürütiicü Kuıu]unun ğrd. Doç, t}r. Necdet NE\DİM. Ögr.
Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN, Saadet oKYAY, Beyhan DESTANoĞLLı)
6 ay süren yoğun hazlrlık çalışmaları sonucunda Kurultay 1l/12 Kasım
günlerinde Marmara Eğitim Köyü lIasan A]i Yücel Konferans Salonunda
yapıldı.

Ülkemizin önde gelen çocuk ve ilkgençlik edebiyatı araştırma-
cılannın kendi alanlarında bilimsel bildiri sunduklan Kurultaya, çocuk ve
ilkgençlik edeblyah yazarlarının 1ismet KÜR, Ay]a ÇINAROĞLU, Sevim
AK, Serpil [_IRAL, Nur İÇÖZÜ, Aytiiü AKAL. Turan YükSEL vd) yanı
sıra, öğetim üyeleri, Türkçe ve Türk Dili ve Edebıyah öğetmenlenyle
veliler ve öğenciler dinleyıci olarak katılmışlardır.



Araştırmacr-yazar Oya ADALI ile Dr. Hayrettin PARLAK-
YILDIZ'ın bildirilen elimize geçmediği için yayımlayamıyoruz.

Krırultayn ikinci giintinde, Tiirk çocuk ve ılkgençlik edebiyaında, özgiin
yapıtlar vererek çocuklarımrzın düştiısel ve sarıatsal gelişinılerırıe katloda
bulman üç iiılü yazanmıza (ismet KÜR, Nezihe MERiÇ, Ayla ÇINAROĞLU)
"Çocuk ve İlkgençlık Edebiyan Onur Ödtil]en 2005" ıakdım cdılnıışnr.

Kurultay kapsamında değerli sanatçımız Prof, Dr, Nazan ERKMEN
de ayrıı mekinda kendi resimlerinden oluşan bir sergi açmışhr. ProiDr.
ERKMEN'in "İllüstrasyon Sergisi"nde çocuk kitapları için hazırladığı 40
kadar illüstrasyonu yer almıştır.

Kurultay süresince Nezih Kitabevi, kurultaya katılan ö$etmenler,
veliler ve ögrenciler için değişik yayınevlerinin özellikle çocuk kıtapla-
rından oluşan bir kitap sergisi de açmlştıI.

Kurultayın Değerlendirme Oturumunda, Çocuk ve llkgençlik
edebiyatına ilişkin gelişmeleri, sorunları ve çözümlerini grindeme getirip
tartlşmak amacıyla yapılan bu Kurultayın, her şeyden önce özellik]e
dinleyicılerde çocukluk ve ılkgençlik dönemini yaşayan insanlanmızın
sorurılan konusunda edebiyat yapıtlan yoluyla "farkındalık" yaratmış ol
duğu gerçeği dile getirilmiştir. A}.nca yazar-ögrenoi-öğretmen-veli döıı-
genindekı ilışkılere, bu kurultay daha bir sıcaklık ve içtenlik kazan-dırmıştır.

Yine bu ofurumda. konuşmacılar ve dinleyıciler, ayrıca bu kurultayın
her yıl farkh konuları ele alacak biçımde yapılarak geleneksel bir yapıya
kavuşfurulması, çalışmaların kiiçük gruplarla çalıştaylar biçimınde de etkin
kılınması, üniversitelerde çocuk ve ilkgençlik edebiyatı üzerine yüksek
lisans ve dokora çahşmaları yapılması, üniversitelerde ve kamuda daha
etkin olabilmek ıçın bir "Çocuk ve İJkgençlık Edebiyan Platformu"
oluşturulması, çocuk ve ilkgençlık kitaplan fuan açılması, gibi konularda
öneri ve di]eklerinr gef irmışlerdır,

Çocuk ve İlkgençlik Edebiyah Kurultayının yapılmasına destek
veren Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Marmara Eğitim Kurumlarına,
Marmara Kolejıne, ÇİKEDAD'a, Prof, Dr. Nazan ERKMEN'e, Nezih
Kıtabevi yöneticılerine en içten teşekkür ve saygılarımızı sunarız,

Ögr. Gör..Yusuf ÇOTUKSÖKEN Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM
Maltepc f]niversitesi Istanbul Univcrsitesi
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TüRKİYE,DE ÇOCUK EDEBiYATINA BAKIŞLAR VE ÇAĞDAŞ
ÇOCtIK EDEBIYATI

Doç. Dr. Selahattin DİLİDİ'ZCa'N/ İsıanbuI Üniversitesi

Günümüz uygar dı,inyasında çocuk edebiyatının varlığı ve neden

olması gerektiği aftlk tartüşma bile götürmeyecek bir o1gu. Daha doğrusu,

çocuk edebiyahna ilışkın tartışmalar l0-15 yı1 öncesine kadar daha yoğun

iken, günümüzde çocuk edebiyatının varlığını kimse tartışmıyor bile
artık. Bugün bu noktaya gelmemize karşın 6 Kasım 2005 tarlhli Vatan

gazetesinin ekl olan Vatanpazar'da Yaşar Kemal'in, l977'de basılmış
olan o ünlü, çocuk edebiyatının neden olmaması gerektiği yolundaki
yazısı yeniden yayımlandı.

Ben bu çalışmamda çocuk edebiyatının var olması gerektiğinden
hareket ederek, bu alana ilişkin benzer vc farklı görüşleri sunacağım ve

bu görüşle yönelık eleştirel bir tavır koymaya çalışacağım, Burada
sunacağım benzeri ve karşıt görüşler, Türkıye'de çocuk edebiyatından
kimlerin nasıl beklentileri olduğunu ortaya koyacağı gibi, yazarların da

amaç ve yaklaşımlarını sergileyecektir.

Çocuk edebiyatına yönelik görüşlerın ardından çocuk edebiyah
metinlerinde belırgınleşen yazarların söylemlerini ve çocuklara yönelik
tutumlarını sınıflamaya çalışacağım. Bütün bu değerlendirme çabalanmın
ve kaygılarımın ardında yatan gerekçe, özellikle ülkemizde nicel bakım-
dan küçümscnmeyecek boyuttaki çocuk kitaplarının nitel bakımdan
farklılık gözetmesi, dahası çoğunun zararlı bile olduğudur. Bu konuda
yapılmış bilimsel araştırmalar ve toplantılarda dile getırilen genel ve

ömel görüşler bizlere yeterli ipucu sunuyor sanırım, Ben de burada çocuk
edebiyatı ürünlerini değerlendirirken öncelikle aramamız gereken

ölçütün, eğer konumuz çocuk edebiyaiysa, yinc çocuklukta ve edebiyat-

ta, edebiyat kuramında barındığını düşünerek çağdaş çocuk edebiyal
ilkelerinden yardım almaya ça Iışacağım,

37

Önce çocuk edehiyan dıye bir ayırıma karşı olan ve Türk edebiya-
tında önenıli yer tutan kimlıklerın görüşlerine yer veımek istıyorum.
Buıada özellikle Cemal Süreya, Tomris lJyar ve yukarıda da anıldığı gibi
Yaşar Kemal'in görüşlerıni dıle getirmek istiyorurn.



Cemal Süreya çocuk edebiyatı içın, "[debiyatlan ayrı bir çocuk
edebiyatı olmaması gerektiği kanısındayım, ... Edebiyat bil bütündür.

Çocuklar da oradan kendilcrine göre koparabildiklerini alıılar, Çocukları
küçümsememeliyiz- Bırakalım çocuk da yüzmeyi (okuma yazmayı)
öğrendikten srınra bizin-ı girdiğimiz denize girsin.. . Çlocuk henüz 'ekmek'
diyemiyor da, 'epe' diyorsa, biz ona kalkıp'epe'diye söz etmeyelim
ekmekten. O zaman 'epe'den ekmeğe geçiş süreci tızar, ya da biz
uzamasını istiyoruz demektir" (Süreya, |987:329) derken, çocukluğu
farklı bir katmanda görmez. SüIeya'nın görüşleri başta belki hepimızi
yadırgatsa bile, onun gönişünün özü düşünüldiiğünde çocuklar için
basitleştirılmiş, çocuğu kiçümscyen. ona basit insan muamelesi yapan bir
edebiyat anlayışlnı dışladlğını görürüz. Ancak günümüzde eğitbilimin
verileri ışığında gelişen Türkçe öğetiml dc, okunıa becerisinin geliş-
tirılmesı içın çocuk kitaplarına önemli ölçüde yer veriyor, Zaten bu
nedenle olmalı ki, bugün üniversitelelin öğretmen yetiştiren dallannda
Çocuk Edebiyatı dersi zorunlu bir ders olarak yer alıyoı ve okutuluyor.

Yine yazın dünyamızın önemli kişiliklerinden biri o]an Tomris
Uyar ise, "...ülkemizde, resmi bakışa göre her şey kendi içinde ikiye
ayrılır: tüfekler -demir kısmı, tahta klsmı-.... bu bakış daha da abartılı bir
biçimde edebiyata da bulaştı: gençlik edebiyatı, çocuk edebiyatı, kadın
edebiyatı, göçmen cdebiyatl, sürgün edcbıyah gibı alrımlar geliştirildi,
edebiyatın kendine özgü bir bütünlüğü, tamlığı o1duğu görmezden
gelindi." diyor (Uyar, l987:94). Tomris lJyar, edcbiyat ve sanatın
ewensel bir btitün olduğunu vurgularken bu bütünün parçalanmasının
sakıncalarından söz ediyor, Ancak Tomris Uyar burada işçi veya göçmen
edebiyah gibi belli kitlelerin edebiyatlarını sınıflarken o1asılıkla
yanılgıyla çocuk ve gençlik edebiyatını da benzer bir anlayışla sınıflıyor.
Oysa çocuk edebiyatının varlığı yalnızca e]e alınan konu]ar bakımından
alrımlaşan bir edebıyat değildir, Çocuk edebiyainın hedef kitlesı, diğer
hiçbir grup edebiyahnda olmadığı gıbı özelliklidir, özeldir; o çocuktur.
Çocuk ise, algıları, bilişsel, toplumsal, dılsel özelliklerı, içinde doğduğu
toplumrın özellıklerıne göre gelişmekte o1an bır varlıktır (Gander/Gardiner
2004; Sever 2003). Bu nedenle diğer gnıp edebiyatlanyla çocuk edebiya-
tını alnı katmanda değerlendiımemesi gerekiği kanısındayım.

Yaşar Kemal ise, günürnüzde yeniden yayımlanan 2 Kasım 1977
tarihli yazısında, "Çocuk edebiyatı denilen, o sade suya tirit şeyler her
zaman gerçek yazarları isyan ettirmiştir. O çocuk edcbiyatı dedikleri

şeylerın çoğu edebiyat ıçın yüzkarasıdır, Dünya edebiyatından, çocuklar
ıçin ıyı elenirse dev bir çocuk kitaplığı oluşturulabilir." derken aslında
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Cemal Süreya ve Tomris Uyar'a benzer kaygılardan bu edebiyahn
varlrğına karşı çıkar: O da, 'niteliksiz olacaksa çocuk edebiyatı olmasın'
yönünde bır görüştür, Bu anlamda Yaşar Kemal'in görüşüne katılmamak
neredeyse olanaksız. Çünkü çocuk cdebıyah alanının günümüzde gerek
pazar koşullarının etkısiyle, gerek ideolojik yaklaşımların 'köşe kapmaca'
anlayışının etkisiyle tehlikeli bir kuşahlmışlığın içınde bulunduğunu
söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle biraz sonra dile getıreceğim çağdaş
çocuk yazını ilkelennden ödün veren çocuk kitaplan olacağına bunlar
bence de hiç olmasının daha iyi olacağını iddia edebiliriz,

Türk edebiyahnın önemli aydınlan, edebiyatçıları olan bu kişilerin
ortak görüşü, edebiyat ve sanatın evrense] bütünlüğünden kaynaklanan
dokunun bozulmasına karşı çıkmaları ve kötü, niteliksiz çocuk kitapları
olacaksa hiç o]mamasıdır. Ancak 'kötü' ve 'niteliksiz' gıbi yargılar apı
zamanda görecelidir. Neye göre, kime göre, hangı dünya görüşüne iyi ve

kötü diye sormadan edemiyoruz elbette. Bu noktada çağdaş bir çocuk
edebıyah anlayışına gereksinim duymaktayız. Yani çocuğun ve çocuk-
luğun tanıslnl do$u koyan, edebiyat dediğimlz sınllslz düş ülkesini
yalnızca sıradan, eğlendirmelık ya da akıl çelen hiklyeler olarak
görmeyen bir anlayışa gereksinimimiz var ki, bu konuya aşağıda değini-
]ecektir.

Şimdi farklı kişilerin çocuk edebiyah konusundaki farklı anla-
yışlarına değinmek istiyorum.

Niyazi Bırinci, "Çocuk edebiyatı deyince çocuklara bilmedikleri
yaşam yolunda bir ışık tutma, dünyayı tanltma, sevginin saygının her

çeşidini sevdıırne; aile sevgisi, insan scvgisi, toprak sevgisi, doğa
sevgisinin.,. edebiyata yanslmaslnı anlıyorum." (Birınci, 1987: 341)
derken, ilk bakışta hemen herkes taraijndan onay görebileceğıni sandığım
bir görüş dillendiriyor, Çünkü Niyazi Birinci'nin çocuk edebiyatından
beklentısi çocuğu aydlnlatma, sevgiyi ögretme gibi hiç kımsenin karşı
koymayacağı görüşler içeriyor. Bu anlamdaki içeriğe elbette bizler de
karşı değiliz. Ancak bu görüş ile birlikte çocuk edebiyatına yüklenen
işlevi sorgulamak gerek, çünkü edebiyat ve sanatın aydınlanmacı.
bilgilendirici, eğlendirıci işlevlerinin olduğu doğudur, ancak bunlar
doğrudan değil, dolaylı işlevler olarak görülmelidir. Eğer bir edebiyat
metnine bu anlamda bir eğitsellik, başka deyişle sevgıyi öğetme görevini
yüklenırse, herkes kendi sevgi anlayışını ögretmeye kalkacaktır, Görecelı
sayılan değerler kişiden kişiye değişeceğine göre kimin sevgi anlayışının
öğetileceği bizJeri düşiindümez mi? Birisi çıIap da, "Ben diinyay çok
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seviyorum. insan sayısının fazlalığı diinyaya zarar veriyor, o halde insanlarırr
sayısını biraz azaltalım." savını ileri süremez mi? Böyle savlan doğılatacak
öyl<üler yazamaz mı? Söztin özü, buradaki ömekte rast]antısal olarak 'sevgiyi
sevdirme' gibi hepimizin uzlaşhğ bir ömek oimasura karşın edebiyata bu
anlamda doğudan bir öğeticik yüklenmesi düşiincesı yanılg:lı olduğu kadar
kuşkuyla karşılanması gereken bir olgudur.

İbrahim Canan ise, "...çocuk, 'çocuku olana daha çok ilgr gösterir ve
onu daha iyi anlar'. Sözgelimi, bir hikAyede, büyüklü kiiçüktü kakamanlar
varsa. 'okulı.ıcu çocuk'un ömek almasını istediğimiz rolü çocuk kahramana
yaptırmalıyız. Yani biri iyi, diğeri kötü ömek olan iki kabramandan, iyi
ömek rolünü mutlaka çocuğa o},]ıatmalıyız. . , " (Canan, l987:74) düşüncesini
ileri sürerken, okur çocuğun özdeşleşıci özelliğinden yola çıkıp öykülerdekı
ıyi rolü çocuğa kötii rolü yetışkine paylaştınr. Canan'ın amacı, çocuğun iyi
ile özdeşleşmesı ve onu kendine ömek alması, Burada yine "hangı ıy"
olgusuyla karşı karşıyayız. Bu anlayış da ilk bakışta olumlu gıbi
görünmesine karşın, ideal bir çocuk ve çocukluk öz]emi ön plandadır. Daha
doğusu hikiyede yaratılacak olan ideal çocuk, okultıcu olan çocuğa yine
kendisı gibi olma çağısında bulunacakr, Gtinümüz çağdaş çocuk edebiyatı
anlayışı bakımından bu anlayış da bühinüyle olmasa bile kabul edilmemesi
gereken bir yaklaşım çizmektedir.

Öte yandan çocuk edebiyatımlzın en tanınmlş adlarından biri olan
Gülten Dayıoğlu da yine çocuk edebiyatına ıdealist bır anlayışla
bakarken, aslında yanılsama yaratacak bir anlayış sergilediğinden der ki;
"Ürünlerimde hep iyi, güzel, doğruya yönelik öz ve tez bulunuyor, Ancak
bu öz ve tezi olabildiğince pembe tüllere sarıyorum" (Kabacalı, 1993:53).
Görüldüğü gibi Dayıoğlu var olan gerçeği değil, değiştirdiği ve güzelleş-
tirdiği gerçeği çocuklara sunarken, çocuğa kendi idealleri doğrultusunda
yaklaşma çabasının korur, Çünkü gerçeğın çlplak ve acımas]z yüzü

çocuğu incitecek diye korkar, belki de okı.ıru o1an çocuğa kıyamadığından
onu daha güzelleştirilmış bir dünyaya atar. Ne ki bu anlayış da
günümüzde yıkılmaya yüz tutuğundan çocuğu kendi koşulların: göz
önünden yitirmeden yetişkinle eşit dercccde ciddiye alan. her konunun
ona anlatılabileceğini savunun görüşler valdıI.

Bu yaklaşınılaıın ötesı-ıde bir de çocuk edebiyahnı çocukluğa dönüş
zanneden, dahası böyle düşiinen yazarlann kendi çocukJuk dönemlerinden
arıımsadıklan çocukluk göriintiilerini hikAye temek olarak benimseyen bir
görüş var. Örneğn M. Orhan Okay, "Aılaşılıyor ki çocuk edebiyatı yalnızca
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çocuklann değildir. o, bütljn büyüklerin de, yıllarca önce kaybetmiş oldukları
bahtiyar diinyalanna yeniden dönüşleridir" (Okay, 1987:65) diyor.

Burada Okay aslında bu anlayışa göre yaiıan birçok yazarın görüşünü
özetler. Gerçeken de çocuklar için yazmanın kolay sanıldığı ülkemızde
özellikle öğetmen yazarlar arasında kendi çocukluğunu anlmsayıp,
neredeyse "hey gidi hey, neydi o güzel günler" söylen-ıiyle öykiiler
yazıyorlar. Bu tiir öyktilerin ya da romanların ortak yanı, yazarın kendi
çocukluk döneminden anımsayabildığı olaylan öykiileştıımesinden o1uşur.
Yani yazann kaygıst çağdaşü olan çocuğa seslenmek, onun gereksinımlerinı
doltıma ulaştırmak değil, deyim yerindeyse biraz nostalji yaparak kendini
tatmin etmektir, Adnan Çakmakçıoğlu'nun Zraııpeı (1991) başlığını
taşıyan öykti kitabının arkasında ise yazar, benzeri bir yaklaşımı açıkça dile
getinyor. Y azarların kendi çocukluklarını anımsamalarında bır kötiilük
olmadığı düşünülebi]ir, Elbette kötülük yokhır, ancak yanılgı vardır. Çünkii
çocukluk değışen bır olguysa, }crk yıl önceki çocukluklara ait yaşanmışlık-
ları öykü olarak çocuğa getirmek gerçekçi olmayacaktır, Böylesi bir
yakJaşım çocukları dışlamak anlamına gelir. Çünl«i bu anlayışla günümüz

çocuğuna gerçekçi olarak seslenmek olanaksızdır. Burada yazar belki biraz
kendini dolı-ıma ulaştırıyor, belkı de çocukluk ve gençliğine duyduğu
özlemi dile getiriyor, ama çağdaşı o1an çocuğa sesienemiyrır demektır.

Yukanda çocuk edebiyahnın ideolojik yaklaşımlara açık olduğu
söylenmlşti. Bu konuda da iki görüşe kısaca göz atalım:

4|

Sevinç Çokum çocuk edebiyahndan olan beklentisini, "Zararlı fikir
ve davranışların yaygın hale gelmesi, yıkıcı ideolojılerin çocuk kıtap-
larına da sıçramasl, mılli terbıye esasına dayalı çalışmaların yapıl-masını
zaruri kıldı... Onu korumanın, onu yalnız bırakmamanın en güzel yolu,
kafasını doğu ve güzel kitaplarla bes]emek, yolunu bı.ınlarla aydınlal
maktır" (Çokum, l987, 316) sözcükleriyle açıklıyor. Çokum burada
'zararlı fikirler', 'yıkıcı ideolojıler' derken olası]ıkla -hangi ideolo;i(ler)
olduğu çok önemli değil- politıze edilmış çocuk kitaplarından duyduğu
kaygıyı dile getirmeye çahşıyor. Aıcak kendisi de çıkar yol olarak
o1asılıkla karşıt görüştekı ıdeolojilerle doğı.ı yolu buldurmaya veya çocuğu
yazarın ideolojisi doğrulfusunda aydınlatmaya çalışıyor ki, kendisi de bu
arada öğetici bolı.ıfu ağırlıklı oian bir yaklaşım sergiliyor. Çünkü 'doğru'
ve 'güze]' 1r-ıkarıda da beliilildiği gibi göreceli kavramlar_dır. Benzeri ve
herhalde karşıt bır görüşü de Yılmaz Yeşildağ'ın sergilediğini görmekeyiz.
Yeşildağ, "Biz çocuğu düşlerden çıkaIıp, umut beşiklerinden kaldırıp,
kendı gerçekliğine koymak zorundayız, Bütün ınsanlaı gibı çocuk da içinde



bulunduğu düzende sosyal bir varlıktır. Yeryüzündeki düzenlerden,
ülkesindeki düzenden, toplumsal konumundan so},rıtlanamaz" (Yeşildağ,
2000:l19) diyor, Aslında Yeşildağ'ın görüşünde en azından çocuğu,
çocuk gerçekliğiyle buluşturma anlayışı varlığını korumaktadır. Öte
yandan, çocuğun sosyal bir varhk olduğunun vurgulanması ve yeryü-
zündeki ve ülkesindekı düzenlerden söz edilirken bile çocuğun toplumsal
konumuyla polıtik bir bakış açısı kendi hissettiriyor.

Bütün bu eleştiriler kendi içinde değerlendırılebilır, ama bu denli
eleştiriden sonra çağdaş nıtelikli bır çocuk edebiyalnın nasıl olması
gerektiğini de yine alıntılarla saptamaya çalışalım:

Malte Dahıendor| çocuk ve gençlik kıtaplannın en önerrıli görevleri
aıasında "yetişmekle olan neslin yazna, okumaya ve kitaplara ilgı uyandırma-
sını" görmektedir. Bütiin bunlann ötesinde, çocuk ve gençlik yaanının eğtsel
amaçlannı Dahrendorfşöyle açıklamaktadır: Çocuk ve gençlik yazmı,

ı okurlarının ilgilerini kapsaı; aslında bu yazını çocuk ve gençlik
yaznl yapan da bu özeiliktir;

o yazınsal deneyimleri olmayanları bu konuda yüreklendinr,
okurların yazınsal metinler üzerinde basit analizler yapabilmelerıni sağlar;

o gerekli biçimde okuma ilgısi oluşturuı; ömeğin gerilim, komik
öğeler, eylemin yoğunluğu ve özdeşleşme olanakları çocukların okumala-
Iınl güdüler;

o çocuklann ve gençlerın aydınlanmalannı, deneyimlerinin artmasınl,
önyargılardan annmalarını ve toplumsallaşmalannı koşullayarak onlann
kimliklerınj kazanmalanna yardımcı olur (Dahrendorf, 1992:14).

Görüldüğü gibı Dahrendorl-un çocuk edebiyahndan beklentisi daha
çok çocuk edebiyahnı okuma alışkanlığı edinmede bir araç olarak görme
yönünde. Ona göre çocuk edebiyatı çocuklaıın ilgi alanlannı kapsadığı
için çocuğun dünyasında vardır; güç metinleıle karşılaşmadan önce basit
biçim ve içerikteki metinler henüz edebiyat metinleri ile başa çıkma
yolunda deneyimsiz olanlara yüreklilik verme amaclnı güder; çocukların
ilgi duyacağı kurgusal öğeleri anlatım aracı olarak çekerek ilgiyi üzerınde
tutmayı başarır, Çocuk da böylece kendi özel]ikleri doğultusunda
hazırlanmış ürünleri zor]anmadan ve keyif alarak okuyacağı için kitap
okuma kendiliğinden bır alışkanlığa dönüşecektir.

Öte yandan Bemd Kast, çocuk edebiyatı ıçın,
o yetişkınler için üretilen kitapların uyarlanmasıyla oluşmuştur.

Ro b i ns on C ru s oe, Gul l iver' in S eyalıatl eri gibi;
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Burada sözünü ettiğimiz 'çocuğa görelik'kaıramı ıse, biçim ve ıçenk
açısından çocuğun anlama ve algı(lama) sınırlarını zorlamama, zorlamadığı
için de çocuk tarafindan rahatlıkla kawanma özelliği taşıyan anlamını taşır.
Hüseyin Yurttaş bu kawamı kapsanıiı bir betimlemeyle kü"ışatır. Ona göre

çocuğa gajrelik. "Çocuğun düşlem gücüne seslenen, onrrn rahatça ve tat
alarak okuyup anlayabileceğı dili ve anlahmı içınde barındıran, ilgi
duyabıleceği konuları işleyen, onu duygu ve düşünce yönünden besleyen,
k:urgusu ve olay örgüsü karmaşık olmayıp onun kar,rayabileceği bir düzeyde
olan, dıkkat dağıtıcı ayrntılardan antılmış olan..." (Yurttaş, 1995:3) olarak
belır]enir, Bu kawam daha çok çocuğa verilecek kitaplann biçim ve içerik
özelliklennı belirlcrkcn, çocuk gerçekliği kalramı da daha çok, ay-ıı olgu
karşısında çocuklann yetışkinlerden farkJı algı ve kaırama düzeylen ile
ilgilenir, Bu kaıramı da şöyle belirlemek olasıdır: "Çocuk gerçekJiği,

çocuklann gerçekmiş gibi alımladıkları, fakat hiç de nesnel olmayan
alımlama farklarının yakalanmasıdır" (Dilidüzgıin, 2003 66).

Sedat Sever ise çocuk edebiyatının sınırlarını şöyle çizer: "Çocuk
Edebiyatı (yazını), erken çocukluk döneminden başlayıp eı-genlik döne-
mini de kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama
düzeylerine uygun olarak duygu vc düşünce dünyalarlnı sanatsal niteliği
olan dilsel ve görse1 iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini yükselten
iirünlerin genel adıdır" (Sever, 2003:9),

Buradan da görü]eceği gibi, çocuk edebiyatı aslında çocuğun
gelişim süreçlerine duyarlı, onun gereksinim drıyacağı edebiyal ürün_
lerinin üretildiği bir a]andır. Böylece adım adım ve cleştırel bir
anlayışla çocuk edebiyatı konusundaki farklı görtişieri betimlemeye
çaltştık. Bu süreç boyunca öznel tanımlama girişimlerinden daha
nesnel tanımlama çabalarına doğru bir yol izlenip, çocuk edebiyatı

4]

. halk edebiyatından alınan öykülerle beslenip zenginleşmişhr,
Mesela masallar, efsaneler, destanlar gibı;

. özeliikle yaş grubunun ıhtiyaçları, algıları ve özcllikleri
düşünülerek hazırlanmış kitaplardır, diyor (Kast, 1992:|1). Görüleceği
gibi burada daha çok çocuk edebiyatı kawamının sınırları ve kayrıağı
çiziimeye çalışılmışhr. Yine de, çocukların gereksinimleri dogrultusunda
ya uyarlamalar, ya çocuğa göre sayılabilecek kaynaklar ya da çocuklar
için planh olarak üretilmiş kitap]aT söz konusu edi]mektedir. İki yaklaşım
biçimi de, ne yazalln çocukluğunu ne de yazarın kafasındaki ideolojik
beklentileri söz konusu eder. Tersine çocuğun gereksinimlerini öne
çıkartarak bir çocuk edebıyah kawamı belirlemeye çalışıriar.



kavramı ve bu kavram etrafındaki farklı bakış ve beklentiler tanıtıldı.
Aynı zamanda da çocuk edebiyahnın çağdaş anlamda nasıl olması
gerektiğini yine uzmanların deyişleriyle vuçgulanmaya çalışıldı. Buna
göre çağdaş çocuk yazını, çocrığun ruhsal, toplumsal, bilişsel, dilsel ve
kişilik gelişiminı göz önünden yıtirmeyerek, çocuk gerçekliğinı ve

çocuğa göreliği zedeIemeden. bunun yanı sıra edebiyat niteliğinden de
ödün vermeden oluşturulmuş, çocuklar için özel olarak hazırlanmış
edebıyaı kitap larıd ır d ıyebılıriz.

Aslında 1.rıkarıda çeşitli görüşieri dile getırirken, girişte de söyle-
nen yazar tiplerini ortaya koymuş olduk, Çünl«i burada dıle getirilen her
görüş doğultusunda bir yazar tıpi de tanlmlayabiliıiz. Buna göre:

Öğretici Yazar: Kendine ait ah]ak, dın, erdem]i olma gibi doğruları

çocuklara aktararak on]arı kendisi gıbi yapmaya çalışır. Bu kitapların
çoğunda tehditkAr bir bıçem belirleyicidir.

Ideal Çocuk Yaıatmaya Çalrşan Yazar: Anlatılan öyk-ide
yarah]an çocuk figürü neredeyse bir melektir. Hemen hiç yanlış yapmaz, tam
anlamıyla idealdir. Okuyan çocukJann onu ömek alması, ona öykünmesı ve
böylece "iy" çocuk olmalan koşullannırş olur.

Çocukluğuna Öykünen Yazar: Kendi çocukluğundaki yaşantıları
anımsadığı kadarıyla öyküleştiren yazar tipıdir. Bunların çağımız
çocuklaıına yönelık bir hedefi yoktur. Bir zamanların 'güzel' dünyasını
nosta]jık bıçimde anımsayarak kendilerinı dolı.ıma ulaştırırlar.

Yanılsamacı Yazar: Bu dünyanın gerçekçı yüZü yazar için
çocuklara anlatılmayacak kadar kal, acımaslz ve yanlıştır. Bu nedenle
gerçek, sanal bezemelerle idealize olarak sunulur.

İdeolojik Yazar: ÇeşitJi politlk ve dinsel söylemlen çocuk kitaplan
aracılığı ile yawaya çalışan yazar. Burada çoğunlukla olumsuz yazar
tiplennden izler vardır. Edebiyat kurgusu yalnızca bir ideolojinin veya
inancın aşılanması için bir araçtıı,

Gerçekçi ve Çocuğu Anlayan 1İdeal!_; Yazar: Buradakı gerçek-

çilik deyirni, yazarın yazdığı tüIle ilgili değildir. Anlatılmak istenen daha

çok, yazarın hedef kitlesi olan çocuklara ilişkin doğru tanıları vardır. Di]i
ve edebiyat kurgusunu çok iyı kuilanıp çocuklara bir doğuyu
belietmekten çok, edebıyat aracılığı ile onun yaşamlna eşlik eder.
Böylece çocuğun çok açılı düşünmesine, sağlıklı karar verebil-mesıne,
kendini ve çevresini daha iyi anlan-ıasına. okuma alışkanlığı geliştirme-
sine yardımcı oiur,
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Sanınm son olarak belırtilen yazar tipi -ideal yazar tipi-, çağdaş
beklentileri en iyi yerine getircn yaklaşımı sergilemckledir.

Bu çalışmada larkh çocuk edebiyatı anlayışları ve beklentilerı odaya
konmaya çalışıldı. Çocuk edebiyatı ürün]erini tümüy]e ögretici kımlikten
arındırmak zalen söz konusu dcğildir. Çünkü çoctik, zaten yaşamün

koşullarına ve çevresine ayak uyduımaya çalıştığı ıçın o hcr zan,ıın yeni

şeyler öğrencn biridir, Bu nedenle çocuk edebiyatı ürünlerindc öFeticilik
köktenci bir anlayışla yok edileıneyeceği gibi yok edilmesi dc söz konusı.ı

olamaz. Ne var ki bu gerçek, çocrık edebiyah aianı yetişkinlerin kcndi
doğrularını çocuklara edebiyat aracılığı 1|c bclletliği bir alan da değildir.
Burada yapmaya çalıştığımlz sınıflanrada edebiyat aracılığı ile çocuklara
değerleri belletmeye çalışan yaklaşımJar da olduğu görüldü, Aslında
edebiyatın kendi niteliği böylesi bir öğetici yaklaşımı zaten dışlar, Biz de

bu nedenle çocuk edebiyah ürünlerini bu den]i bir öğreticilik içinde
görmeye karşıyız. Bu bakımdan edebiyat daha çok 1hrklı yaşantllar
düzleminde karşılaştırma yapma, benzerlik ve ayrıiıkların aylrımına
varma, olağan ile olağandışı o]anı fark etme işievlerini üstlenirken okur
olarak bizlere yaŞanİ\ SüreÇleri yaşatır. oysaki öğetici nitelikli ürünlcrde
bu siireç arka pJanda bırakılarak verilen öğreti doğrultusundaki sotıııçlar
bize otoriter bir anlayışla benim,etılıneye çalışıtır. İşte bu nedenle bizler
de. öğetılmeye çalışılan şey scvgi, çevrecilik veya hepimizin onay-
layacağı olumlu bir şey bile olsa edebiyata doğrudan dogruya böylesi
işlevlerin yüklenmesine karşı olduğumuz için bu tiirden bır öğetici)iği
benimseyemeyiz.

Öte yandan edebiyatçı kın,ıliklcn ile toplumun-ıuzda saygın yeri olan
kişilenn çocuk edebiyatı ayrnmına k;ırşı olmalaıını da, çocuklar için cdebıyat
yapmaya çalışarak nitelikizlik ömeği iiriinler ortaya ko}.rna anlayşna karşı

olma biçiminde aırlıyoruz. Bu nedenle bizler de, çocuklar için edebiyat nitcli$
içermeyen kötü ömekler yapılacaka hiç yapılmasln gört§iinde olabiliriz pekAlA.

Yukarıda göstermeyc çalıştlğımlz çocuk cdebıyatı anlayışları kendi
yazar tiplerini de yaratmıştlr. Bu nedenle bizler de Iarkh görüşlerın
uzantısı sayılabilecek olan yazar tiplerini sınıflamaya, başka deyişle
adlandırmaya çalıştık. En sonda belirti]en ideal yazar tipi her ne kadar
kendi ıçinde sorgulanabilir nitelikte olsa da, as]ında anlatılmaya çalışılan
yazar tipi, çocuğrın gelişim evrelerini ve gereksinımlerini en iyi kawamış
ve çocuk gerçekliği ile çocuğa giirelik ilkelerinı elden bırakmadan yazan
yazarlardır. Bu yazarların yapıtları edebiyat niteliği bakımından da
yetişkınler ıçin üretilen ömeklerinden daha nitcliksız değildir.
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Burada çocuk edebıyatı yaklaşım biçimleri ve yazal tipleri

sınıflandırıhrken alaştırmacıların görüşleri ve yazarların oluşturduğu

r aoıılar söz önüne al]nmışlır. Başkİ deyişle, burıda ilcri sürülen görüşler
'";';";,;" sapta]na]ar var ol.ının dilc geıirılmesindcn başka bır şey

a"gilair N" ki bu çaiışma mutlak bir sonucu dile getirmekten çok bu

koİuda kilçük bir girişİm ömeği sergilemektedir, Bu _nedenle 
de farklı

tlİİU'İ.. * lrrt,ş uçİ]u.İ do5ultr.,nda başka srnıflamaların. da yapılması

nlİnaklıdır. dahasİ bundan böyle bu konuda üretilecek düşünceler ve

tartışmalar ışığında benzeri çahşmaların yapılması zorunludur,
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