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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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ÇOCUK TiYATI1,OSII:,{DA ÇAd;DAŞ Y.AKLAŞINrLAIi

l)r. Nihıl KtlYtIN'ICt]

Ülkemizde "Çocuk Tiyalrosri' düşiincesi ilk kcz Meşı,uıiyt-l

döneminde, okullarda tiyatrrı çalışıııaları yapılnrası, eğitiın alanında

çocukların tiyatro ile uğaşmaları çelçcvcsl içinde düşüni.ilmüştair- l9l5
yılında bu konuda bir takrm yönetmelikler çıkarıiııışsa da L. Dtinya
Savaşı ile birlikte güncelliğini yitirmiş, (iumhuriyct döneııinde tekrar

gündeme gelmiş, Muhsin Ertuğrrıl'un çabalarıyia bu aianda [slanbul

Belediyesi Şehir Tiyatroları (iBŞ'I') bünycsinde çalışmalar lckrar
başlatılmıştır. Amaç devrimleri benimseyccck yeni nesilleri tiyatro
yoluyla eğitmek ve yetiştiımek, Cumhurıyetle birlıkte gelen yeni yışanı
biçimini benimsetııek amacıyla çocuk tiyatrosundan yararlanma yoluna
gidilmiş, bu alanda çalışmalar yapılmıştır,

Çocuk Tiyatrosu Türkiyc'de i]k kcz 5 llkim 1935'te Darülbedayi

çatısı altında çocuklar için pcrdelerini açmıştlr. Mulısın Eıluğrıl,
Darülbetlayi dergisinde yazdığı bir yazıda, eski alışkanlıkları değiştiımck-
tense yeni nesillcri bu doğırılluda yetiştinıenin daha kolay olduğı-ınu

ı.urgular ve bu konuda tiyatronun önen,ıinc değinir, Dünyacla}ı iliğer çocuk
tiyatrolarının kuruluş amaçlaıı ıçinde tilııtrr,ıı,u sevdinıek, çrıciıkları
tiyatronun büyülü dünyasına götümlek gibi gerekçeler ycr alırken. bizdc
Cumhuriyetle geleı-ı yeni yaşam biçinıinı beninısetnrek, cierT ım]eri an]almak

gibi eğitici / öğIetici yanı ön plana çlkartl]müştrr. Gıinüınüze kadar bu

yaklaşım silrmüş, arada o]umlu ömek]er olmas;na karşın. çocuğa tepedelı

bakan, ona bir şeyler öğetmeyi amaçlayan, parmak sallayan, iiğiitler veren

anlaylş nc yezık ki çOk la./]ı de!ıitmcmışt;r.

Dünya hızla dönüyor, lrer şey değişıyor. dünyadaki ömek]ere baku-

ğımızda çocuk edebiyatında çocuğa bakışıı,ı değiştiğini görüyoltr7. ()na

tepeden bakan anlayış, yerini çocuğuıı yanında yer alan. çocuğun gözüyle

dünyayı gören, yetişkinlere eleştirel bir gözle bakan aıılayışa bıraktı., yanıı

hiç kimse mükemn-ıel dcğildir. Büyiikler cle hata]ı davranabi]ir. Zaaflar,

sevgiler, kızgınlıklar insan olınanın özelliğidir... Bu anlayış sonucrı

çocuklar, sahnede kendiieri gibi çocuklar. kcndi anı-ıc babası gibi anne

babalar görmeğc başladılar, Konrıiar da değişerek çoguğLt alaştırnıaya,

sorgulamaya yönlendiren. dış dünyaya açılnıaya cesaretlendiren. eLeştirel

düşiincenin ön plana çık1ığı. oyrınlar scrgıieı,ımcyc [ıaşlaclı.

70'li yıllarda başlayan bu anlayış 2000'li yıllardan sonra ü]kc,
mizde de yer yer oyı-ınlarda karşıınıza çıkı,ıaktadır.
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Güııünıtizde çocuklar, medya teknolo.;isi ile yoğrulmuş, bi-
çimlennriş biraz daha fhzJa her şe1 ın t'arkında oIırak. yetişıyor, Özellikle
televizyonun hcr şeyden haberdar eltiği. yetişkınin düııyasına oılak ettiği
bir çocuk tipiylc karşı karşıyayız. ()rncğın çocuklar, televizyonda verilen
ırkçı bir saldırıyı yetışkinleriyle bırlikte tünr ayrıntıları, aynı dehşetle
izliyor. Çiiıkü tclevizyon 7'den 77'ye herkcsi hedetler, Herkese eşit
uzaklıkladır, bir şcylcri lısıldal,aınaz. Rönesans'ın kcşfcttiği cn önemli
bulrışun ç,ot,ııklııl tılduğunu söyler Neill PoslmanlB. Matbaanın icadıyla
başlayan süreçte çocuk vc yetişkinin dünyası alrılmış, çocukluk
kavramı rırtaya çıkmıştı, Ancak telgral)a başlayan iletişim tekno-
lo1isındeki gelişrneJer gıderek yctişkin ile çocuk dünyası arasında
bulunan sınırları belirsı zleştirmi ştir. Dolayısıyla günümüz çocukları artık
sandığınrızdan çok f'azla şey biliyoılaı. dünyanın, olan bitcnlerin
farkında]ar. Onlar sahnede hoplayıp zıpJayan, çaryışlp yere düşen^ kendi
içınde bır 1rıtarJ:lığı oJmayan "çocuklar anlamaz" mantığıyla kotarılan
oyunlardan çok daha lazlasını hak ediyorlar.

lJlkeıı-ıızde ve düıryacia "Çocuk Tıyatlosu" alanında neler yapılıyor
bir göz atacak olursak, i'ılkemizde 2000'li yıllara kadar çok küçük bir iki
örnek dışında göIiinmez bir parmak sallanarak, deneysellikten uzak, tek
bir doğrıınun sıınulduğu çözümlerlc oyunlar hazırlanıyordu. Çocuklar
düşünnıeye. çözüüı-ü alamaya. eleştirmeye yönlendirilmiyrır, zor durum-
daki kahramanlar çözüm üretecekleline kurtallcü beklıyorlar ve genel-
likle kurtarıcı gclip sorunları çöztiyor. Bu durum biraz baskıcı yak-
laşımJarı özümsemekten, biraz yetişkinlerin daıranış biçimlerinin bir
yansırnası. bıraz cla toplum olarak çocuğa bakış açısından kay-ıaklanıyor
oln-ıalı. ('ünkri bugiinc dck yaşamlnrızln hcr devresinde geleneksel yapı
içinde koşulsuz lıoyun cğdığimız tipier, anne-babamız. öğetmenlerimiz,
amirlerımiz, dcvlct büyüklerimiz oldu. Kuılarıcı "baba" bekledik.
Otoriter yaklaşım]ara ı-ıe kadar karşı olduğunıuzu düşünsek de farkında
olmadan onayladık, kabul ettik,

-fıyatro, cdebiyat ve estetiği bir araya getiren bir sanat dalıdır.
Çocuk tiyatromı"ızda r.crilıı-ıek istenen mesajlar oy_ınun sonuna ömeğin
"yardımlaşn,ıak iyidir" gibi bir slogan şeklinde yerleştirilerek adeta

çocuğuır kal'asına çakılıyor. (iocuğun düşünüp oyundaki nıücadeleyi,
yardımlaşmayı görüp kendisinııı bir değerlendirrııt yapmasına izin
verilmiyor, Çocuk üstünde düşünmeden, kcndine ait olmayan bır ıfadeyi

LNcill Posıman. (brıt1llİıı }ot.,ılşı inlge Kltıpe\.l, Ankala I995
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kendi bulmuş gibi dilc getiriyor. Oysa iki kişi ya da bir insaır ve bir
halwan arasında kurulan dostluk. bu dostluk için veriJen mücadele

dostlugun, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğrınu göstcrebilir.''
Sonunda sloganlar]a tekrar dile gctırilmese de çocuk dost)uğrın keyfini
sahnede gördüklerinden yola çıkarak hissedebılir.

Son yıllarda oyuniarda konular biraz daha çcşitlilik göze

çarpmakta, çocuğa yaşadığı diinyayı anlatan, evi arkadaşları ıle ilgıli
ilişkilerini sorgulayan çocuğun kendinin de bir şeylcr yapabileceğinı
gösteren oyunlar izleyebılıyoruz. Ömeğın, cvde yalnız kalan çoclıklar
önceleri anneleri varken yapmak istedikleri ama yapmalarına iziıı
verilmeyen şeyleri yaparak işe başlarken giderek kendi keırdileriı-ıe de

kalabildiklerinı görmüşler. başlangıçta bir tiirlii pışirmeyi başara-

madıkları makamayı pişirmişlerdır. Bu Grips öıneğini çocuklarımız
Devlet tiyatrosunda keyifle izlemişlerdir. Çevre kirliiiğindc çocukları-
mızın da yapabileceğl şeyler oldrığunu. öncelıkle yakın çevrclerinden
balkonlarındaki saksılar, bahçelerındek; çiçeklerın bakım1, temizhğinin
başlayabileceklerını İstanbul Belediyesi ŞehirTıyatrolarında sahnelenen

yine bir başka Grips oyunı.ında "İsli Sisli, pis 1ıuslu" adh oyunda
görmüşlerdir, Bir özel tiyahoda sergilenen oyunda, evindcn uzaklaşan.

gökyüzünü ya da denizaltını nıerak eden küçük kız çocuğu yaşadığı

bütün zorlukları atlatarak evine dönmüştür. Tünı bu yaklaşın,ı)arın çocuk
tiyafuomuzun düşünsel yapısındaki gelişmenin kiiçük bir ömeği olarak

iİade edebiliriz. Ama ne yazık ki verdiğimiz bı.ı örnekler sadece İstanbul

ile sınırlı.

Öte yandan, (iocuk Tiyatrosu alanında yaşadığımız bir önemli
sorun da çocuk, çocukluk, çocuksu olmak gibı özelliklere hcp biraz

ktiçümseyerek bakmamız. Çocuk Tiyatrosu bir atlama tahtası, biraz
deneyim kazanıian, yetişkln tıyatrosu için bir hazırlık sürecinde bir
köprü olarak görüldü. Özellikle iidenekli tıyatroJarda blı durumrın hili
sürdüğünü biliyoruz. Oysa çocuk, genç yada yetişkin için olsun tiy3tru

tiyatrodur. Sınıflandırmanın tek gerekçesi çocukların algılama kapası-

telerinin, ilgi alanlannın, beklenti]erinin, dikkat topJama sürelerinin göz

önüne alınarak oyunun oluşturulma zorunluluğunun olmasıdır.

Çocuk Tıyatrosu çocukların başka kü]türiele, başka zamaılala
yolculuk yapmalarına firsat verir. İyi kaleme alınmış. edebi değeri olan

]Bursa Uluslararası Çocuk Tiyalro]arı Fenl!a]inde Thcalre Antidoıc'un "Küçiık ıdamln en iyl

afkadaşf'(Kübns Rum Kesinli) adIü oyununda bir köpek iIe yalnız b]r adam araslndaki dosı olnla

sürecindeki mücade]e sergiIendi. Yrlnlzlıktan kuı.tulan adam ve kopeğin lavlllar] dost]uğun gerçekten

güzel blr şey olduğunu sIogana ihtiyaç duyu]rnakslzln anlattı
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bir oyun ııetni çocuğa çok şey vcrebilir. Dünyada Moliere, Shakcspearc
gibi klasik yaz.arların çocı"ıkiar için sadelcştirilmiş örnekleri basılıp
sahnelenirken ü]kemizdc bu a]anda yapılanlar çok küçük bir iki ömekten
öteye gilnıez.2'r

Son yıllarda "Çocuk Tiyatrosu'\ıda sahne]emede birden f'azla
teknik bir arada krıl]anılmaktadır, Bunu l,ıir an]amda tel-nolojinin yaşa-
m;mızıır bir parçası olması. teknolojinin getirdiği hız ile yarışmak
zorunluluğı-ından kayıraklandığın ı düşünebiliriz. Bir oyunda kukla, gölge
oyı"ınu. barkoviz1,on. vb 1ekıiklel sahnenin 1hrklı yerlerine yerleştirı-
lcrek çocuk)ara ulaşmanın yolları genişletiliyoı. Birden fazla teknik bır
yandan ona rılaşma olanaklarını aılırırken dığer yandan onun hayal
dünyasının sınır]aıını da zorlamaktadır_

rTiyatü,o ]-eı]lpo (Zo]lu Çocuk Tiyalı,osu), Gogol'ün "Burun" adl1 öykiısiınü oyunlaŞıırnnş,
maskclurIc gro(esk oyunculuk]a iIginç bir oyüıİ oİıayı çükİnş1l. ÇocUkIar böylc bir oyunla en azından
Gogol iletınlŞmjş]rüdl.BirbaŞkaömekShakespeale'in"Fırllna" Pln.rlÇocuk-Iiyatrosu...BirYaz
Geccsi Riiyesl" ad]ı oytlnu da İBŞ t 1ırıt'indan çocuklaı için yar]anlp sahnclenmişti
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