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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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YARATICI OKUMA PROJESİ

Prof. Dr. Zclıra İrŞİnOĞLU/Essen Üniversitesi

Yaratıcı okuma, ö§cncı odaklı yaratıcı öğretin]e kiiçük bir model

oluşturuyor. Ö$enciyi kitap okunıaya özendirme, çok yönlü ve eleştirel

dtişİlnmeyi Ogİetm", tlgrenci"in etkin katılımını sağlama ve yarıt:cı gizli

gtl"tlrti İ,l.rİtmu, üreticilik gibi çağdaş eğitim ve .ö$etimin 
olmazsa

Jümaz temcl ilkeİeri bu modelde uygulanmaya çalışılıyor, Bu modelden

özellikle ilköğretim okullarında Türkçe, edebiyat, kompozisyon derslerin-

de yararlanıla"bilir. Yıllardır öğIetmcn odak]ı. otr,ıriter, czberci öğetimın

çagİışı ,e yetersiz kaldığından söz edıldiğı halde, bunu değiştırmek için

y.L.in.. gİrişinrrlc bulunulnıuyor. Bunun tcne] nedenlerinden biri ezberci

İ$.timin"nej., yetersiz olduğrınun yetcrince açıklığa kawşmamış o1ması,

Edebiyat Telefon Numarası Değildir

Buna çarpıcı bir ömeği, ö$etlmde yenilık getirme savında olan çok
gözde ve pul,uİ ti. özel &ulun öğencilerinin Türkçc .öğetmenleriyle
]aptıkları söyleşı veriyor. Bu söyleşide öğretmen ezberciliğe ancak

unİu-udol, 
"rb.İiiyo..u 

karşı olduğunu söylüyor ve yaşamdan örnekier

vererek (örneğin evin-ıizin adresini. telefon numaramızı da ezberliyoruz)

anlaya.aİ ezblrlemeyı savunuyol. Adresimizi czberler gibi yazarların

adlarını, edebiyat trİihind.ki dönemlcri vb ezberlememiz gerektiğini

söylüyor.

Burada öğretmenin gözden kaçırdığı çok önemli nokta var-'felelon

numarası ezberİemeyle edebıyat tarihinin dönemlerini ya da yazarların

adlarını ezberleme arasında çok önemJi bir t)rk var, felefon nunıaramıza

ya da adresimizi bilmeden yaşamamız çok güç, Buna karşılık yazar'iarın

İdüu.,n, yu da edebiyat tarihindeki döncmleri bilmeden de yaşayabiliriz,

Bunları bilmenin bizim için hiçbir yaşanısal önemi yoktur,

Şimdi bu yazarların adlannı hem de edebiyat tarihindcki dönemleri

bilen ancak yaşamında hiç kitap okumamış olan, edebiyata uzak yakın lıir
ilgisi olmayan bir öğrenciyi düşiinelim. Bu bılgi ona ne 

,kazandırmıştır?
B-elki t"st soruüarındİ başarılı olmasını sağlamıştır ama kişilik gelişimine

en küçük bir katkıda bile bulunamamıştlr, Oysa özelliklc edebiyat,

tiyatro, sanat, müzık gibi alanlar;n eı-ı tenıel özeliiğı çok yönlü düşünme

düşüncelerimizi dile getirme yetilerinıizi geliştirerek, yaratıcı gizli
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gücünıiizii harckctc gcçircrck bızi gcliştirmcsidir, Bu nedeırle edebiyain
bizc ycni uluklaı açtığından. yeni dünyalaı srınduğundan söz eder dururuz.

Edebiyat öğetıminı telefon numarası ezberlemeyle bir tutan
T'üIkçe öFetmeni edebiyahn etkisıni bile bılmıyor demekır. Böyle bir
iiğretmenden ders gören küçüklerin edebiyattan ve edebiyatla ilgili her

şeyden nefi,et etme]erinden doğal ne olabilir?

Edebiyat Oğrctiminde oğrcnci odaklı ve Yaratıcı Eğitim

"Yaratıcl Okunıa" edebiyatın te]efon numarasından farkh bir şey
olduğunu, bu nedenle de ezberciJiğin bütünüyle dışında kalan bir çahşma
yöntcmini koşulladığını göstemeyi amaçiıyor. Bu amaçla çocuk edebiyatl
alanında tlnıversite biinyesinde İstanbııI Üniıersitesi lidebiyat Fakilltesi
Tiyatlo Böltinrü'ndc (Dranıaturgi \,c Tiyaro Eleştirmenliği) foımasyon
dersi kapsamında yapıJan ı"ızun bir araştııma sonucu yerli ve yabancı
yazarlardan yinıi kitap seçildi ı,e brı kitapların her birı için yaratıcı
okuııaya ijzcndireı,ı malzcme ve çalışıııa dtısyaları hazırlandı. Dosyalar
okunlılan kilapla ilgili hcnı düşündürücü henı dc eğlendırici soıılan ve
ödevlerı içeriyor. Zengiı-ı görsel malzeı-ı-ıeyle ve düş güoünü geliştirici
çeşıtli oyunlarla donatılmış olan çalışına dosyaları bireysel okumaya
özendiı,diği gibi öğ,enci odaklı yaratıcı iiğetime de iirnek veriyor.

İki yıllık bir süreyi kapsayan projenin uygulama aianı Beyoğlu'nun
değışık yörelerinden beş değişık ilköğıetim okuluydu. Her okuldan 30
altıırcı sınıf öğencısi seçiierek 150'şer öğenciyle (toplam 300) bir
yarışma düzenlendi. Yaşamında dels kitabl dışında hemen hıç kitap
cıkuman,ıış olan, çoğunlukla kırsal kökenli çııcuklar arasında yapılan bu
yarışmanın konusu kitapların adlarından da anlaşılacağı gibi Yarahcı
Okuma'ydı. Çocuklar bu amaçla yerli ve yabancı yazarlardan seçilen
yirmı kıtabın içinden bırini okurken. okuduk]arı kitap için özel olarak
hazır]anan bu ıı-ıalzemeden (yaratıcılığı geliştirici çalışma dosyalan)
yararlandılar.

Proje dör1 lark]ı kesimjn bir arada çalışn,ıasını koşulluyordu: 1. [le-
def kitleyi oluşturan kiiçük okrıyrıcular. 2- Bu projeyi destekleyen ve
derslcrinilc de yaratlcı yöntemden yararlanııaya açık olan, başka deyişle
cdcbiyat ögrcnmenin telelon nurnlas1 öğenmeden larklı yöntemler
gclcktirdiğinin bilıııcınde olan öğetmenler. 3. Pro;enin oluşmasında elbir-
Jiğiyle çalışarak kendi yaratıcı gizil güçlcrini ortaya çıkaılan yüksek
öğretını ögrencıleri,4, Projeyi yiirüten öğretinı ül,eleri ve yardımcıları ve
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uygulanmaslnl sağlayan Beyoğlu ÇYDt] F,ğitlm 59,:],yo*l iı<i yıııt ııiı
süİnin tirünll o1an bu pro.jenın zaman içinde cğitinıbiiımci, toplumbil,imcı,

*nUiüi*"i (psikolog) vb rızııanların katılııııyla daha da gcliştirılerek yuı1

İup,na, vujg,nluştıİİlması düşünlilmcktedir, Projenin yrıft dışına A]ıııın-

yuÇ J"',"İ,-r".rİ oradaki döİdtincü kuşak Tüık kölrcnli çocuklara da bı,ı

çalİşmaya kallmaları projeye yeni boyutlar getirecektır,

Yaratıcı Okuma Projesinin Çok Amaçlı Özcllikleri

Yaratıcı okun,ıa projesinin çok yönlü ve çok amaçlı özelliklerini

ana çizgileriyle şöylc tanımlıyabiiiriz,

].Eline heıneıı lıeııen hiç k|ttıp geçıııe,l,eı çrıcuklurı tı]çuııcı,yu ve

okutluklar ı i)ze r iııtlc d ti ş ü n nıc1, e ), ö ı ı l e ı ıdi rnı e,

2.Kiiçük okuyucıılurııı ıloğrııtlcııı çocuk gerçeğini, çor:tılclarıı

düny ası nı tl i l e get i r en }ii t upl tı r l u la l ü ü,s üü]a l Lün ü1 ü s uğl u ıı u,' ' 3.Bu kiİaplar araİılığı ite çrığttuş öğrelinin tcıııeliııi oluşttıraıı

öğrL,nti odokl! yJrJl1| ü ögrcliünc 1ık,ı1, l olü!!üürüüü0,
' l.t:orukİorııı bu ltit.ıpltırı nusıl tılıııılcıtlılilrırıııı, rıkıırlrcıl rıe

engetlerİe karşıI aşüıklcırııı ı bi l iuısel tltizel,ılc iıır:elenıe
- ''- 

S l'rol"yi İenişletarek /tırklı sosytıl kesiıııIerden gcleıı ç,ot:uklurın

alıınluına t)iizcyleriııi ı,e s oruıı l tıı,ıııı arü]şl Irıüla,

Yaratıcı Okumaya Olanak Tanryan Çocuk Kitıplarının Seçimi

Yaratıcı Okuma projesindeı-ı verinıli biı sonuç alabiimck için

kitapların seçiminde yaratlcı okumaya ola;-iak tanıyan ç_oc.uk kitaplannı

göz önünde bulunduİmamız gerekiyordu, Ancak bu pek kolay olmadı,

Ştirl.tl piyu.uaul.i kitapları biİ tarama yaptığıı-ııızda on iki yaşındaki bir

ç"are;ı dir"y"""dan uzak soyut. l'antastik yayınlardan ve n-ıasallardan ya

İu'tl-g..ti"i yanı agır basan yayınlardan oluşttığunu göfiiy_oruz, Oysa

çoauÜ"r,r, okrdrkl"r,n, özümsemeleri ve üzerinde dijşiince ürete-

Üil*"İ..i hem onların dünyalarına duyarlı bır yaklaşıma, lıem de onlara

sürekli hazır reçeteler sunan öğeticıliğin almamasına bağh, Burada bize

;;,;", olrn ğV»O bilnyesindc daha öncc yaphğlmız alan çalışmaları
'u. -rruşı.rnuıui 

(Çağdgi Eğitin(te Sanut, 1991) .(Çocuk 
Ktiltüı,ti,

la"İiy,o,-riyooo-U"İyo, Mavibulut Yayın)arı l997) Selahattin

»Jl,aİrgrri* araştırma kitabı (('ağiı,ş Ç'ocuk Yuzuıı, Yapı ve Kredı,

İS9Ol,;." o]arak ja benim çocult yazını ve eğitim konu_ıında yazılarımı

apl"ll,e,- Eğitiınıte Arayışlar kitabımın (Adanı l997) içinde ycr alan
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gene İstanbul Üniveısitesi Dramaturgi ve Tiyalro Eleştirmenliği ögrenci-
lerinden bir grubun hazııladığı çocuk kitapları seçkisiydi.

Proje için seçilen kitapları iki kitapta üç öbek olarak topladık:

1. Sorun Odaklı ve Gerçekçi Kitaptar

Yaratıcı Okuma I'de yer alan çoğunlukla yabancı bu kitaplar özürlü
olma, yaşlılık, ölüm, özgüven kazanma, ayrılık ve aile çözülmesi, ok-ul ve
arkadaşlık gibi sorunları ya da izlekleri içeriyor, Yerli yazarlardan Sevim
Ak'ın yazdığı ayrılık soıununu içcren kıtabı Babaİnuı Gözleri KediGijzler Alman Yazarı Peter Hiiılling''in Necdet Neydim'in çevirdiğibaşlıca yapıtları Aslanları Aroyan Çocuk Hirbel, Bİyükanne, İhtiyİr
-/o/ıı, Avusturalyalı yazar Christine Nöslınger'in Lolipop.u, Alman yazar
Jonosch'un Sen Bir Kızılderilisin llannes'j ve Erich Kd,stner'ın Uçan
5iıı/\ bu öbeğe giriyor.

2. Güldürü, Alaylama Taşlama Türü Kitaplar

Aziz Nesin'in sayısız baskı yapan ünlü kılalı Şimdiki ÇocuklarHarika, Rıfat Ilgaz'ın "Bacaksız" dizisinden Bacaksız Okulda. venj
yazarlardan Sevda Fırat Ak'ın demokratik bir aile oltamını uloy"İ Ui.
yaklaşımia canlandırdığı Bacak Kaılar Çocuğun Gtinlüğü'nden ve benim
çocuğa çocuk olmasına izin veımeyen bjr sıstemı eİeştıren Gergedun
O.yıınu adlı, kitabım bu gruba giriyor. Yabancı yazarJardan ise Ckistine
Nöstlinger'in ünlü "PıtıIctk" dizisınden Pırırc.ık 6ıı öbekte yer alıyor. Bu
kıtaplarda ele alınan sorunlar sorun odaklı ya da gerçekçi kitaplardaki
srırunlarla yer yer örtüşüyor. Sözgelimı oku] konusunda {Jçan Sınıf,
Pıiırcık, Bacaksız Okukla ana ızlek, Şimdiki Çocuklar Harika, Gergetlİn
Oyuııu vb gıbı kitaplarda yarı izlek olarak görüyoruz. Aradaki fark ikincı
öbekle toplanan kitaplarda gülmece taşlama ya da parodi öğelerinin daha
ağır basması.

3. Duyuları ve Düşgücünü GeIiştirici Kitaplar

Güldürü, alaylanıa. taşlama türü kitaplarla birlikte ''Yaratıcı
lkum_a II"de yer alan brı kitapları kendi içinde de gruplandırabiliriz.
Gerçekçi olan an-ıa düşgücünü harekete geçiren kitİplar. Sevim Ak
Uçtırtınaııı Bulur Şiıııli, Peınbe Kuşa Ne Oldu?: masal türü Nazım
Hikmet Seı,rlaii Bultıl., fantezi ile gerçek arasında gidip gelen kitaplar:
Tarık Dursun K.'nln Otobüsiiılı Kalkı),or, güldürü kimi kez de kara
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güldürü öğelerine yel vefcn l'aırtastik kitaplar, iinlü yazar Astrid

Lındgren'in özgür ve bağımsız çoclık ima.;ı yarattığı P?i ,Uzun Çrırap,
İngilİz yazarı tloal Dahl'ın çevrc sorununLı elc aldığı Bü),ülii Pannak ve

ttiİetim çılgınlığını kara bir güldürüye döniiştüIerek anlalıığı Charlia'niıı

Çrkokıla' Fİbriİası bu ıjbekte yer alıyorlar. Scçileı,ı masal ya da 1'antastik

kitapların özclliği çocuğun yaşadığı gerçcklerle doğrudan_ onun diişgü-

cüne seslenerek göndermc yapn-ıası, gerçeklerdcn bütünüylc kopı"ık oian

soyut bir fantastiğe yer veımemesi. Sözü edilen tüm kitapların ortak yönü

doğudan çocuğun dünyasın<lan yola çıkmaları ve parmak sallayan bir

öğencilikten uİak olmaları, Kitapların okuyucudan_beklcntileri dahil

oİdı.ıkları öbeğe görc değişim gösteriyor, Öze]likle taşlama ya da parodi

türü kitaplar okuyucudan az da olsa birıkım bekliyor,

Yarışmaların Değerlendirilmesinde Karşılaşrlan Temel Sorun:

otosansür

Yardımcı malzeme niteliğı taşıyan çalışma dosyalan yoluyla kiiçük

okulı-ıculann anlama güçlüklcn ya da engelleri yer ycr aşılabiliyor, Gene bu

dosyalar aracılığıyla küçükJenn nasıi okuduklannı, hangi kitaplarda ne tiir

anlama ve 
"ngİül..iyi. 

karşılaştıklarını bilimsel açıdan saptayabiliyoruz,

Değerlendirmemizde anlama, yaratıcılık, kendıni ilade etme, rcsjm yapma

gibİ Ogeleri dikkate alıyoruz. ÇocukJar okuduklar;nı nc denli özimsemişler,

Ir..,nİ. n. denli özgün drişünce üıctebiliyor]ar sorusu böylelikle önem

kazanıyor. Bu bakıııdan dcğeı lendimıcnin özünü anlamanın o1uşfur-duğunrı

söyleyebiliriz.

Projedeki yarışma sonuçlarıı-ıı ana çizgileriyle değerlcndirdığimdc

ilk söylemem gereken, alınaı,ı sonuçların genelinde pek iç açıcı o]maması,

BirçoL okuyucu, okuduğu kıtapla hiç ilgisi olmayan öğretici bazı bilgıleri
art arda diriyor ya da kltapla hiç ilctişjm kuranıadığı açıkça belli oldı"ığu

halde, kitabı öve öve göklere çıkartıyor. Iin çarpıcısı da sürekliliğini

koruyan bir otosarüsüI mekanizması. Bunu özellikle parodi ya da

alaylamıya ) Cr \ eren klıaplarda görü) oru,,.

Sözgelin,ıi ideal çocuk kavramının alaya alındığı Konrtıd Konserva

ve Kııtustıİılan Çıkan Çocuk adlı kıtabı okuyaı-ı öğencileriıı pek çoğınun
"Konrad'ı sev<iik, çünkü terbiyeli çalışkan bir çocuk" demeleri kitapta

gündeme gelen sorunu hıç anlayamadıklarının ya da kitabı sonuna değln

okumamış o1duklarının somut bir göstergesıdir,
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Scvda Flrat Ak, l]ocuk Kudar Çocuğun Giinltiğii'nden kitabında
annenin de baba gibi mcslek sahibi olduğu orta sınıf bir ailenin
yaşaııından kesitler sunar. Büytiklerle çocuklar arasındaki hiyerarşik
sınırlaıın kalktığı, çocukların da söz hakkı olduğu oldukça demokratık bir
ailcdir kitapla can]andırılan. Öylc ki zaman zaman büyükler çocuk.
çocuklar i-ıüyük gibidır. Dosyaların değerlcndirilmesınde dikkati çeken,
çocuk okı.ıytıcuJarıı,ı pck çoğulıun kitapta ince bir alayiamayla canlan-
dırılan bu ilişkileri anlan-ıada zorlannıa]arı oldu. Kitabın başkişisi kiiçük
Ebru'nun kimi kez balıasına kala tutmasını ya da büyüklerle dalga
geçmesinc şiddetlc karşı çıkıyorlar, aslında hiçbir sivriliği olmayan
Ebı,u'yu kiistah ya da terbiyesiz bir çocuk olarak değerlcndiriyorlar.

Sorun odaklı kıtaplarda otosansüI gerçı anlamayı taşlanıa türü
kitaplarda olduğu kadar engellcmiyor ama gene de ol-uyucunun kitabın
esprısine ycleIince varamadığlnı göSteriyor. Sözgelimi türlü yanhşlar
yaparak yanılma deneme yoluyla bir öğrenme süIecinden gcçen ve
sonunda özgüvenini kazanan Lollıpop'un sansürlenerek alımlanması
buna çaıpıcı lıir ömck veriyor. "Ben yazarın yerinde olsaydım,
t.rıllipop'un yalan söylediği ycllerı değıştirirdim, aksi halde okuyucular
kötü ctkilenebılır" gibi bir görüş hep öğretici kitaplar okumaya alışmış
olan okrıyucunun bakışını soınut bir bıçimde yansıtıyor.

Rıfat Ilgaz'ın Bcıcaksız Okılcl(:ü kitabl da a),ı-ı1 çizgide
değerlendirilıyordu: "}Jen bu kitabı yaranıazlığa hevesli bir çocuğa
önenıezdin,ı, çünkü kitabı okrıdukça o da kitabın kahramanına özenerek
yaramazlıklar yapardı." Başka bir okuyucu ıse "Rıfat llgaz'ın yerinde
olSam bu kitaba Bacaksız'ın okuına yazma öğrendiği, öFetmenin
Bacaksız'ı deslcklediği. Bacaksız ve arkadaşlarının barıştığı, herkesin
aklının başına gcidiği bir bt]lüm yazardım".

Yarışmada ikınci yıl biricilıği kazanan ve çocuklar tarafından
genellikle çok sevilerek okunan U;ııı Çorap Pipi'ye sürekli verilen
öğütlcr "Okula gitmelisın, büyüklerın sözlerini dinlemelisin'' vb, almı
göIüşün uzanlısı. Çocukların I'ippı'ye yazdıkları bir mektupta şöyle
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deniyor: "Ne olur. bazı patavalsızlıklardan vazgeç ve okula başla, ders-
lerine döı1 elle sarı], Okula gidince btiytiklerine karşı saygılı olmayı
ögrcnme lisin. . , " Başka bir okuyucu ise yazar Astrid l-indgreır'e yazdığı
mektupta şöyle diyordu: ".., uysal. çalışkan, iyi huylı.ı ve annesi babası
o1an bir Pipi yaratamaz ııııydınız acaba'/".

Genelindc hcrhangi bir sıradışı davranış sözgelin-ıi btiyükannenın
(P. Hiirtling, Bijriikuıü a\ görevli menıurlaı,a çatması. yaşanın tadınl
çıkarmaya çalışan büyükbabanın çılgınlıklıı,ı |lhtb,,ır.I,,hn. P. Hiirtling).
Hannes'in oku]undaki öğretıneı-ıi "Kayınsopası"ndan nefret etnüesü
(Janosch, Sen Bir Kızılrlerilisin IIanne.s'1. Konrad'ı cvlat edinen Bayan
Bartolotti'nin çılgınca gıysileri ve dar,ran:şları (Nöstlinger. .Koırrıd-
Koııseı,ve Kuiusııııclcıı Çılccın Çrırıık). olumsuz tepkilcrc ncden o1uyor,

Okudukiarı kitaplarda hcp gerçcklerden kopuk ideal bır dünyayla
ne parmak sallayan bir öğıcticiliklc karşılaşn-ıaya alışık olan okı.ıyucuları,
yaşamr tüm gerçekliği, çelişkileri ve sorrınlarıyla dılc gctırebilen
kitapların yadllgatmaslna pek şaşmamak gerek. Yukarıda da değindiğim
gibi otosansür Konrcııl-Konscrı,a KüütLü.\LuüdOü1 Çıkan Çoctık glbi bir
parodide öylesine ıleri gidiyor ki, çocrık kitabın t zünii kavrayamlyor,

Okuduğu kitapla iletişim kunnada zorlaıraı-ı küçük okuyrıcı-ılarııı iyi
niyetlerini göstenıek içın dosyanın boş alanlarına yazdıkları şiırler ya da
yaptıkları resimler de dtişiindüIücri. l'olisi yere göğe koyamayan bır şiir
buna bir ömek veriyor. Aslında polisin toplumı-ımuzda şıddeti simgelediği
çocuğa hiç de yabancı dcğil. Çünkü hcr gılin TV'dekı haberlerde şıddet
dolu sahnelerle karşılaşıytıı, (iene dc böyle bır şıır yazabilmesinin nedeni
koşullandırılmış olması.

Çocuğun Sorgula"vıcı Bakışı

Şurası bir gerçek ki günümüz çocukları çocukluklarının doyasıya
tadını çıkarabileceklcri fildişi bir kulede yaşamıyorlar. Onlar tünı acı]arı
ve sıkıntılarıyla yaşamın içindeler. Daha çok küçük yaşta solu sormaya
başlıyorlar, Ancak soru sorma bizim toplumun-ıuzda hoş karşılanmıyor,
he]e soru soran çocuksa... "Sus, sen anlamazsın!", "Bilmediğin işe
karışma!" gibı baştan savma yaırıtlarla çocuğun bu doğal sorma ve
sorgulama yetısinin hem aile yaşamında hem c]e oku]da nasıl
engellendiğini hepimiz bilıyoruz. Otoriter ve baskıcı eğitim çocuga soru
sorma hakkını tanımlyor.
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Yukarıda örnek olarak getirdiğim polıs şiirine bütiinüyie karşıt bir
örneği eğitimin baskısıyla yelerince koşullandırılmamış olan, başka
deyişle naifliğini koruyan sekiz yaşında bir çocuğun mektubu veriyor.

Ç\'DD'nin bundan bır süre önce çocuklar arsında yaphğı "Cumhur-
başkanına Mektup" yarışmasında bu çocuk şöyle yazıyor:

".,. polis ağabeyierimize sesleniyorum, lütfen bizleri koruyun.
Öğenci ablalaıımızı ve ağabeylerimizi dövmeyin," Çocuğun düşün-
celerini açıkça dile getirebilmesinin nedeni daha ıkinci sınılta olması.
başka bir deyişle neyın söylenip neyin söylenmeyeceğini yukarıdaki şiiri
yazan ağabeyi gibi iyi öğenrnemiş o1ması,

Alııı yarışmada bir başka çaıpıcı ömeği savaşa tepkisini dile
getiren bir çocuk veriyor. Amcası asker olduğu için onun başına bir şey
gelmesinden çok korktuğunu söyleyen ikinci sınıf öfrencisi bu çocuk
Güneydoğudaki savaşa olan tepkisini ve nefretini çok doğal bir biçinıde
dile getirmekten çekinmiyor.

Gene al,rıı yarışmada a},nı yaşta bir çocuk kurban balramına olan
tepkisinı dile getirıyor ve hayvanlaıı kesme yerine yoksullara yardım
yapılıp yapılamayacağını "Cumhurbaşkanı dedesi"ne soluyor,..

Çocuk gerçekierı tüm çıplaklığıyla görüyor ve gördüklerini (daha

koşullanmamış olduğu için) özgtirce diie getırebiliyor ya da sorguluyor.
Aıcak onun bu doğal yetisi okul yaşamı içinde giderek geliştirileceğine,
tam tersine bilinçli olarak engelleniyor. Çiinkii amaç düşünmeyen, soru
solTnayan kendisine verileni oiduğu gibi kabul eden "uyumlu vatandaş-
lar" yetıştirmek. Bu öylesıne ileri gidiyor ki, çocuk yaşı biraz ilerledi-
ğinde gözünün önünde olup biteni göremez oluyor ya da göımenıesi
gerektiğini düşünerek vara yok, yoka var deyip büyüklerin nabzına göre

şerbet vermeye çalışıyor,

Yaptığımız araşlırmanın sonuçları ideolojik koşullandırmayla
beyinleri yıkanan çocukların çocukluklarını yaşamalarına izin verilme-
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diğinin somut göstelgesi. Anlam, düşiinıne, hayal kunıa yetıleri iyice
köreltilmiş. Yaratlcllıktan hiç söz etmiyorum. çtinkü anlamanın. hayal
görmenin vc düşiinnrenin olnradığı bır yerde yaralıcılığın y'sınden bile
söz edilcmeycceği ortada, Otoritel ve ezberci eğitinr sisteminin bask;sı
allında sındirilmış olan kiiçiiklerın kendi duygrılarını vc düşüncelerını
dıle getiı-meleri sistemli bir biçimde engclleniyor,

.Kendi kitabın-ı Gcrgatlan Oi,iııııi'nda kilabın başkişisi Zeynep,
okı-ılun baskısı altında ezildiği ıçın ımgeleminde ıdeal bir okuJ çizer.
Çocukların oyun oyııadıkları, cğlendikleri, okulu çevreleyen doğal güzel-
liklerden yararlandıkları olağanüstü bir okuldur bu. Okı-ıyuculara "Senin
hayalindeki okul nasıl, bu oklılu bana çizer misin?" diye sordı"ı-ğunuzda
bir çocuğun akiına bir Atatürk büstü ve Türk bayrağı yapmanün ötesinde
bır şey gelmemişti. Ya da "İçındeki çocuğu yaşatan bir yetişkinı tın]yor
nıusun, bu kim ve nasıl biri?" gibı bır soruya "Ögretmenler, çünkü
öSetmenler fedakirdır, bizim annemiz, babamız gıbıdir, çocukları çok
severler" gıbi yanıtlar geliyordu,

Araştıııı,ıamızda gözlemlcdiğimiz önemii bır olgu da medyanın
etkisiydı. Sözgelimı bir oklıl.lıcunun Seı im Ak'tan "Bıraz daha heyecanlı,
korkutucu, şiddetli ve kan dolu" roman]ar yazmaslnl istemesi TV'de
izlediği şıddet ya da korku filmleriyle ne denli koşullanmış olduğunu
gündeme getiriyordu. "Ne tür kitaplardan hoşlanırsıı-ıız?" sorusuna da bir
çocuğu Stephan King'in romanlarü ttirü kolku ve şıddet içeren kitapiarı
örnek verivordu.

Dikkat çeken bir ııokta da dosyadaki ödevleri bllyük bir özenle
hazırlayan belki de sınıf birincisi olan öğrencilerde basmakalıp, şablon
yanıtları ya da otosansüre diğerlerıne oran)a çok daha slk Iastlanmasıydı.
Bir başka uç ön-ıeği ise dosyadaki ödevleri hiç dc öıremsemeyen, dosyayı
sadece ]af ola bir şeyler çiziştirip dalga gcçmck için kullaıran öğrenciler
veriyordu. Her iki ömek de öğrencilerin bu tür çalışmaiara nc denli
yabancı olduklarını göslerdiği gibi, yaratıcı çalışmalara ağırlık vermek
isteyen bir öğetmenin karşılayabileceği sorunları gündeme getiriyor.

Etkin ve Edilgen Okuyucular

Genelinde çizdiğim bu olumsuz tabloya karşın kitapların tadına
varan. dahası kitaplarda dile getırıien sorunlardan yola çıkalak kendi dış
güçlerini de yer yer iyice zorlayan çooukların sayıları az da olsa yok
değıl. Çocukların okudukları kıtaplardan esinlenerek kendi yaşamlarını

63



çizgi, öykii, şiir aracıhğryla dilc getirmclerı, kitabln yazarına bu bağlanıda

sorular sormaları ya da önerilerde bulunma]arı bizleri çok heyecanlandırdı,

Ne yazık ki etkin okuyucuların oranı %l0'u geçmiyordu,

Yaratıcı okun-ıa yarlşmasında ilk yıl birincilik ödülünü, özürlü bir

çocuğun sorununun gündeme getirildiği Arslanlarını Arayun Çocuk
Hirbel kitabı için, ikinci yıi Astrid Lındgren'in ünlü kitabl Uzuııçorap
Pippi iç-ınhazırlanan dosyalardaki sorulan yanıtlayan çocuklaı kazandı,

Arslanlarını Aruyan Çocuk Hirbel'de kitabın başkişisi ltirbel
özürlü bir çocuk olduğu için karmaşık bir sorular yumağının içindedır, Bu
onu giderek yalnızlığa sürükler. Çalışma ve malzen-ıc dosyasında IIirbel

okulı-ıcuyla sürekli diyalog içındedir. Başı sıklştlğl anda ondan yardım

ıster. Öyle ki, dosyadaki sorulan yanıtlayan okuyucu, l]irbcl'in davra-

nışları ve çevresindeki insanlarla uyumsuz ilişkileri ıizerine çok yönlü bır
düşünme sürecine girer. Kitapla olaylar okuyucuyu Cuygusallığa düşür-

meyecek bir biçimde anlatı]ır. Öneııı]i olan özürlü çocrıklara acıması

değil, onları anlayabilmesidir. Yazarın özürlü çocuklara bu soğukkanlı
yaküuşrm, malzeııe dosyasının da temelini oluşturuyor, Okuyucu

böylelikle somut çözüm]er üreterek l{irbel'e yardım elini uzatmaya

çagr,1ryor. Birinci]ik ödiilünü kazanan okuyucu başta olmak üzere Hirbel

dosyasında başarı]ı olanlar kendilerine verilen bu sorumlultığu, özürlü bir

çocuğa yardım etnıe sorumluluğunu üstlenmiş o1an]ardı.

Fantastik bir kitap o|an Llzunçorop Pçpl'de ise Astrid Lindgren

doğaüstü güçleri ve yetkilcrı olan bir "cin çocuk" tipi çızer. Yalnız başına

yaşayan ve dünya umurunda olmayan Pippi çocuk özgürlüğünün

İimgesidır. Bu açıdan yaklaşmasına karşın, kitabın bu denli sevilerck

birincilik ödülünü almasını da bir rastlantı olarak görmüyoruz,

Kitaplarımızda öğrencilerin seslerini olabildiğince geniş bir açıdan

duyurabilmek amacıyla öğenoi yanıtlarından yaklaşık %25'ini kul-

lanabildik, Diğerlerı ise ne yazık ki yayımlayamayacağımız kadar

yetersizdi. Okudukları kitaplarla uzak yakın ilgisi olmayan yazılar ve

şiirler, kitaplardan doğrudan yapılan gene sorularla ilgisi olmayan

alıntılar, dilbilgisi yanlışlanyla dolu bozuk düşük tümcelcr. okunanıa-

yacak denli ecış bücüş yazı ömekleri birbinni izliyordu. Bu da yarışmaya

tahlan çocukların dörtte iiçünün kitaplarla hiç iletişim kurmadıklarını
açıkça gösterdiği gibi eğitimin düzeyini de çarpıcı bir biçimde sergiiiyor,
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Yarıtıcı Okuma Projesinin Devımı

Ancak bu sonuç umudumuzu gene de kınııadı, çünkü yeni bir
öğetim anlayışının kapılarını aralamaya çalışan bu projenın bır başlangıç
01duğun düşünüyoruz. Bu projede yarışmaya katü]an öğrencilerin yaklaşık
yüzde dok'san;n baba mesleğı kahveci, çaycı, şoför, badanacı, simitçi,
piyango biletçısı, güvenlik görevlısi, bekçi olarak gösterilirken, anne
genellikle ev hanım olarak karşımıza çıkıyor. "Annenizin çalışmasını bir
meslek sahıbi olmasını ister ınıydiniz?" sorusuna ise çocukların hemen
hapsinin yanıtı olrım,;uz. Ajlc eı-ı azından üç dört çocuktan oluşuyoı. Aynı
pro.jenin farklı bir so:yal kesimde uygulanınası belki de çok farkh
sonuçlara yol açacaktır.

Yaratıcı Okuma pro.jesinı yakın gelecekte yaygınlaşhrarak yeni bir
eğitim anlayışının kapılarını açmaya çal]şacağız. Ancak bunun için her

şcyden önemli rılan, bu proje bız]erle birlıkte çalışan aydınhk düşüncelı,
ileri görüşlü iiğretmenlerie işbirliği. Bu nedenle bu çalışmamızı destekle-
yen okuIlara ve öğetmenlere teşekkrir ederız, Ü lkemızde eğınmde refoım
arayışları yaşadığımız bır dönemde ilkö$etim öğencileri, ögretmenler ve
yükseköSetım ö§encilerinin işbirliğiyle gelışen bu tür bir çalışmanın bir
şeyleri değiştırme dogrultusunda önemli bir adım oiduğuna inanıyoruz.
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