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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 TiYATRostINDA SÖZEL DiL

Doç.Dr. Hasan ERKEI( Anadolu tİnivcrsitesi

Giııiş:

Tiyatro, sözsüz de olabilmekle birlıkte, söz ve eylem sanatıdır.
Çünkü kökeninde, simgcsel söz (mitos) ve simgesel eylem (Iltüel)
vardır. Yetişkinler için yapılan tıyatro gıbi, çocu"k tiyatİosu da, her
şeyden..önce tiyafuo olduğundan, çocuk tiyatrosu da, çoğunlukla söz ve
eylem üzerine kuru]udur. Bilımsel olmayan (bilimsel maİale vb,), sözün
yer aldığı, sözlü ya da yazılı olan heı şey yazınsaldır. Bu nedenle sözün
yer aldığ çocuk oyunlarının yazınsallığından ve yazınsal özellıklerınden
de söz edebiliriz,

.. Çocuk _tiyatrosunun yazınsal özelliklerinden söz edebildiğimize
göre, yazınsallığı oluşturmada en önemli öğe olan söze] dılin ku]]anım
biçiminı ve işlevlerinı irdelememiz gerckiİ Bu hedef kitleye yönelık
olarak yapılan tıyafoda sözel dijln önemi nedir? Hurg, ,y,.,",
öze]]iklere sahiptir? lşlevleri nelerdir? Nasıl kullanılırsa daha etkili bir
çocuk tiyatrosunun oluştuıı_ılmasına katkıda bulunabi]ir.ı

Çocuk tiyatrosunda dil, en çok diyalog, monolog, bilmece, bulma-
ca, tekerleme, saymaca, ninni, şarkı, şiir, günlük...lİİrp ub biçimlerde
karşımıza çıkmaktadır.

Diyalog en az iki kişi arasındaki konuşma örgüsüdür, Ses]enme ve
yanıt verme, etki ve tepki diyalogu oluşturan teme] özelliklerdir. Buna
üçüncü kişiler olan seyircileri de katmak gerekir. Seyirci, iki oyun kişisi
arasındaki etkİ ve tepkıyi gösteren sözleri zihninde degerlendirerekr
alımlar.

Çok sık olmamakla birlikte, monolog da çocuk tiyatrosunda
başvurulan söz kullanımlarındandır. Monolog] g"n.İ]ikl" oyun tişil.ri-
nin iç-dökmeleri, anlatıcı anlatıları, haberci anlatİlan. günlüÜer ya da bir
sırdaşa öykiisünü anIatma ve duygularını açma biğminde k'a.ş,mıra
çıkmaktadır. Seyircilerin de sırdaş konumuna getirilaigi bu an]atım
biçimi,. oyun 

_ 

kişilerının kişiliklerini aydınlatma-da ," ?,şa uu.-udo
kullanılmaktadır.

llJülya Nutku, o}l1,1 ydz.r-llğ. N,lltosBoYLjT Yayin]art. istanbuli I999 s. ]06
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Bilmece, bulmaca, tekerleme, saymaca, şiir ve şarkılar da, oyunun
öyktisünün ve kişılerinın organik bır gereği olarak ve birçok işlevi yerine
getirecek biçimde başvurulan anlatım araçlarıdır.

Çocuk Tiyatrosunda Sözün Işlevi:

Yetlşkin tiyaffosunda olduğu gibi, çocuk tıyatrosunda da sözün
birçok işlcvi vardır. Bun]arın başlnda siiztin teknık işlevi geiir. Her

şeyden önce, sözel dilin iletişım ışlevi vardır. Söz yalnızca, oyun kışileri
arasındaki ıletişimin kurulmasını, ışlemesini ve iler]emesini sağlamaz^

oyunla seyırciler arasındaki iletişimin kurulmasına, oyunun öncelikle
teiınık olarak alımlanmasına da yardımcı olur, Oyun kişileri arasındaki
diyaloglar, oyun ya da yeni bir sabıe başladığında, seyirciler için havada
olan 5 N (Ne, Nerede, Nasıl, Ne zaman, Niçin) ve l K (Kim) sorularının,
oyunun gerektirdiği kadanyla yanıtlanmasında işlevli olur. Böylece,
seyirciler, oyun hakkında bilgilenirler. Yine, kişilerarası diyalog, oyunda
görülmeyen ama geçmiştc ya da geçişler sırasında sahne dışında ger-

çekleşmiş olan olay ve durumların seyircilere aktarılmasında ışlevli olur.
Bunun yanı sıra, diyalog, tiyatronun başka anlatım araçlarına ek olarak
oyun kişilerinin ne durumda (aç, üzgün, mutlu, merak içinde. kızgın vb.)

o1duklannı iletmeye de yardım eder,

Çocuk tiyatrosunda, diyaloglar, ı}ettikleri bilgilerin doğru bir
bıçımde anlaşılması için, o}abildiğince kısa tümcelerden oluşmahdır.
Bulanıklığa, anlam kaymalarına, yanlış anlamalara neden olrnamalıdır,

Çocukların, dikkat yoğunlukları kısa olduğundan, özel bir amaç için
oluşturulmuyorsa, uzun cümle]erden kaçınılrnalıdır, Zaten, sahnede sesli
olarak söylendiğinden, söylenme güçlüğü çıkmaması için de, cümlelerin
uzun ve "kitabı" olmasından kaçınılmalıdır. Söz konusu olan, seyirciye
bazı bilgilerin en doSu biçimde iletılmesi ise, dolambaçlı yollara
sapılmadan, çocuk seyircilerin kalası karıştırılmadan, en az sözcükle ve

en iyi ilişkilendiımeyle, en etkili anlatım aranıp bulunmalıdır.

Diyalog, bu teknik işlevinin yanı slla estetik olarak da önemli
ışlevler yerine getirir. Diyaloglarındaki estetik yan bir oyunu daha
sanatsal yapmaya katkıda bulunur. "Çocuk oyunu"nu "Sanat yapltı"
düzeyine yükseltmeye önemiı ölçüde yardımcı olur. "Dıl ikı sistemden
oluşur. Birisi ses sistemi, öteki anlamdır. Di] kendi çıkardığımız ve

duyduğumuz ses]erle, anlamak ve anlatmak istedığimiz anlam örüntüleri
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arasında ilişki kurar"r . ()ocuk tiyatlosunda ycr verilen sözel dil,
sözlerden, sözler de ses]erden oluşur, Sesler, sahncdeki boşluğu bir
müzıkaliteylc doldurur. Oradan çocuk scyırcilcrin olduğu salona bir
müzik gibi akar. Böylece, sözler, içerdikleri teknik bilgiler ve yarattlkları
anlamlar kadar, barındırdıkları seslerle de büyük önenı taşırlar. Sözleri
oluşturan sesler çocukların kulaklarıyla alımlanarak beyinlerine
ulaştırılmalan ve orada bıraktık]arı tat nedeı-ıiyle estetik birer iiğe o1urlar.

Dıldeki anlam]ardan çok müzikalitcye büyük ilgi göSteren

çocuklar, diyaloglardaki ritinden de etki]enir]er, Diyalogların karşıt
seslerle ve basamaklı bır yapıda oluşturulması, "keşendo"lar ya da
"dekreşendo"lara yer verilmesi çocukların ilgisinın yoğunlaşmasına
olduğu kadar daha çok tat almalarına da katkıda bulunınaktadır.

Ote yandan, tıyatrodaki sözlerin. roman ya da öyküde olduğu gibi.
gözle ve sessızce okunmadığı, sahnede oyuncular tarafindan söylendiği,
sesin sözün etki gücünü değiştirdiği göz önünde tutulmahdır. Çocuk
tiyatrosunda söz içerdiği bilgi ve anlamın yanından scsle dc çocuk
seyirciler üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenie, sözlerin yazıIırken sesli
okunması, sesin etkisinin bılınmesi vc buna yön verilmesi bakımından
önem taşlmaktadır.

Çocuk tiyafuosunda siizün bu özelliği unutulmamalı. sözcükler
seçilirken ve seçilen sözcükler birleştirılirken bu amaç göz önünde
tutulmalldıI. Birbirleriyle uyuşum içinde olan sözcüklerin seçımine,
büyük ve küçük ses uyumuna, sözcükler arasındaki ulamaya dikkat
edilerek sözcükler seçilmelı ve birleştırilmelıdır.

Çocukların oyun dilinde, en sevdikleri özciliklerden biri de, dilin
şiirlı, tekerlemeli oluşudur. Diyalogların şiirselleştirilmesinin yanı sıra,
oyunun öyküsüy]e organik bir ilişkisınin kurulması koşuluyla, doğrudan
şiirlere, tekerlemelere. saymacalara, bilmecc ve bulmacaJara da yer
verilebılır, Özellik]erin, şiirin ezgi, ritim, uyum özelliklerinden
yararlanılabilir. Böylece, çocuk oyrınunda yer verilen ditin tekdüzeliğı
(rnonotonluğu) kırılacak, yer verilen dildcki bu çeşitlilik sayesinde,
oyunun daha renkli ve daha zengin olması sağlanmış o1acaktır.

Monologa, yetişkın tiyatosunda olabildiğince az yer verilmesi
önenlir. Çocuk tiyatrosunda ise bu oran daha da azaltılmalıdır.

rcülçin Alpö8e, Çocrt l,e Dil, Yapı Kredi YaylnIarl, istanbul l99l. s.(r,1
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Olabildiğince az ama isabetli yer verilmesi ve yerli yerinde kullanılması

gereken bir biçimdir monolog. Çünkü çocukların dikkat. süreleri

}etişkinlerinkine göre daha kısadır, Öte yandan monolog_demokratik bir

İl.tlşi- biç,-i ae aegilair. Monolog vb uzun söz öbeklerıni, gızli

diyaİoglar İıaline getirmek, soruiarla ve seslenmelerle "ben"in karşısına

girli. b;. "r"n" yarİtnıak monologu anti-demokatik olmaklan bır ölçiide

f,urtaracakhr. Öte yandan monolog vb söz öbek]eri tekdüzelik

(monotonluk) yafatm; tehlıkesl barındırırlar. Bunu kıımak, monologlara

bir akıcılık kazandırmak için, monologun tamamının uzun ya da kısa

cümle]erden oluşmasının önüne geçmek, bır-iki uzun cümleden sonra

(çok uzun cümleler olmamalı bunlar) bir kısa cümlc yazmak,.sonra uzun

cİi-leyl. devam etmek tekdüzeliğin kırılmasında, akışın sağlanmasında

yararlİ olacaktır. Devrik ve düz cümlelerin peş peşe kullanılması da

aklşın saglanmaslna katkıda bulunabilmektedir, Cümlc aralarına "ah",
,'hey', ''y1', "işte" gibi bazl ünlemler katmak monolog]arr renklen-

ar.Uil.".tti.. Kuşkusuz, monologların dikkati dağıtmayacak bir eylemle

desteklenmesi onu daha çekıci ve alımlanabilir kılacaktır,

Dilin teknik ve estetik işlevi kadar ideolojik işlevi de yani anlam

boyuh.ı da yetişkin tiyatrosunda olduğu kadar, çocuk tiyatrosunda da

işlevseldir. Yetişkinleı İçin yapılan tiyafoCa olduğu gibi çocuk tiyatrosunda
ja anlam, başka öğelerin yanı sıra sözel dilden de çıkmaktadır,

Diyalogları oluşturan sözcüklerin her biri kendi başına ve birbirle-

riyle ilişkiüe;dirildiğinrie ise bır bütün olarak anlam üretmektedirler,

Aslında, stlzctiklerin her biri anlamlı birer birim olduklarından, dille

oluşturulan her sanat yapltında, arnaçh olarak kaçılmaya çalışılsa bile

anlamdan kaçılamamaktadır. Öyleyse, dıli kullanan kişıler, kuilandıkları

dilden dolayİ anlamın kendılığinden ortaya çıkıp rasgele yönlenmemesi

için amaçİı olarak anlam oluşturmaya ve onu_ yönlen-diremeye

çalışmahdİrlar, Bununla birlıkte^ sözün, özellikle de yazınsal sözün,

lıeael l<itlesi olan bireyler, kişılik, bırikin-ı vc yorumlama farkJılığından
dolayı farkh anlam katmanları bulabilecekler, farklı yorumlara

gidebileceklerdir. Burada bir çelışki yoktur,

Çocuk ti),affosunda, başka öğelerin yanı sıra, kullanılan di1

aracıhğıyla,ia a^,1am üretilebilır vc üIetilen anlamların çocuk seyircilere

ulaştrrİlması yine dil sayesinde başarılabilır, Bu konuda çocuk seyircilere

kılavuzluk edilmelı, çocukların anlam katmanlarını araiayabilmelerine,

bilinen öğelerden bilinmeyen öğeleri çıkarsayıp alımlayabilmelerine

yardımoı^-olunmal,,]ır. Kuşkustız, ıletilmek istenen anlamlar "tablet"
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biçimine getırilip çocuklara veri]memelidir. Ama çocuk seyircilerin
anlam ormanlarında kaybolup gitmelerine neden olacak yapılanmalardan
da uzak durulma]ıdır, Anlam, keşfedilerek ulaşılabılecek, yorumlanarak

çıkarılabilecek düzeyde, birbırleriylc ilişkili birimlerden çıkarılabilme-
lidir, Çocuk seyircilerin, zihinleri harekete geçirilebilmelı, birimler
arasındaki ilışkilcri kurup anlam bütün]üğüne ulaşmalarına yardımcı
olunmalıdır.

Söze1 dilin. teknik olarak yarathğı kolaylıklara, estetik olarak
yarathğl etki gücüne. anlam üretmcde vc ürctilen anlamların çocuklara
iletilmesinde sahıp o1duğu olanaklara rağmen, etkisini ve önemini
kaybetmemcsi için, çocuk oyunları sözc boğulmamalıdır. Söz öteki
anlatım araçlarıyla iç içe ve eşgüdüm halinde ku]lanılmalıdır. Her iki üç
cümlede bir, ııı.ıtlaka devinime yer verilmeli. başka sahne etmenleriyle
birlikle söz kullanılacaksa, (sözün hıç kullanılmadığı yerler de olabılir)
sözün önüne geçmcden ama sözle birliktc, etkili bir biçirnde
kullanılnralıdır,

Sözel dilin, çocuk tiyatrosunda bu saydığımız işlevlerinın yanı
sıra, doğudan ya da dolaylı olarak, eğitim ve öSetlm işlevi de vardır.
Çünkti çocuk gelişıminde , çocuk eğitiminde, dili edimi ve kullanımı da
eğitimin bir parçasıdır. Bu nedenle, çocuk tiyahosunda sözel dile etkili
bir biçin,ıde yeı verilmesi, çocuk seyircilerin eğıtiminde de işlevsel
o1acaktır,

Dilin Yaş Gruplarrna Göre Kullanrmı:

Çocuk oyunlarında, kullanılacak olan dilin niteliğine, çocukların
yaşları önemli ölçüde belırlcyici olmalıdır. Günümüzde, hemen hemen
her yaş grubuna çocuk tiyatrosu yapılabilmektedır. oyuna hedef kitle
olarak seçilen yaş grubundaki çocukların di1 ve algılama düzeylerı göz
önüne alınarak sözel dile yer verilmesi, dilin ve oyunun daha etkili
olmaslnda büyük öneme sahiptır. tsu nedenle, çocukların yaş gnıplaılna
göre di1 ve algılama özelliklerinin saptanması gerekir.

Duyusal-Devinirnsel Devre:

Dulusal-Motor Dönem olarak da adlandırılan 0-2 yaş aras
çocukluk döneminde çocuklar, duyular ve motor faaliyetleri yoluyla dış
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dünyayla ilişki kurarlar"r Tepkilerıni çoğunlukla refleks. olarak dışa

;;;;,' e, yuy"l.i çocukiarın, sesleri algılama ve konuşucuları

..rl"Ja., "v," 
etme' tlzeiliklerinc sahip olduğu belirtilmektedir, "Sesli

,*r",l"., b.,1 çerrcde ycIişen bebek, daha fazla seslendirme

;İ;;;;;;" Luİrnİur," ıe daha çeşitli sesler çıkarabilmektediI"5 12-18

"vİ,'r 
İ"""rtl.., "yetişkınin çıkardİgİ sesleri papağan gibi tel«arlar"o, Bu

n'.a.rİ"ra.n dolİyı. bu yaş grubu çocuklara yönelik bir,oyun yazıla-

""l..", 
trİl".,l"""k dilin anlİmlılıgİn,lan çok, tıpkı nınnılerde olduğu

,iCi l....l ve müzikal özcliıklerınin önde olmasına, saymacalarda ve

İ"t"rİ.-"l..a. olduğu gibi tekIar]ara yer verilmesine, sözcüklerle ritim

oiu*İr-lrr.,nr. .ö-z öbcklerıtlc söz oyunlırı yaraı,ılmasına özen

gt'rİ.rİİr,aiai. Bu yaş grubunİa dılın anlam boyutundan çok estetik

;;;;'; ;;"- ç,l.r.,l,,,,,uİ,a-,.. Di1 çocuk seyircilerin zihinlerınden çok

;;İ,;İ;r,r" yönelmelidır. Kuşkusuz kullanılacak olan dılin dogru

kul]anımı da önem taşımaktadır,

Yaş grı.ıbuna göre. seçiiccek sözlerıle dıkkat edilecek bir konu da

.ilr"lik.ffi,d,.. rtltk yaşİarcla sözcük dağarcığı son derece dardır, İkı

;;;,"; g"İ." çocuklaİda sözcük dağarcığı 200 sözoüğün altındadır,

İşlem Öncesi Devre:

Bu dönem, 2-7 yaş arası çocukluk döncmıdıt-, Bazı kaünaklar, bu

döncmln biiyük bjr bölümü dolın 2-o yaŞ ara§lnl "L)kulöncei! t)onemı

oİ"rri. au nitelendirn-ıekteclirler, Bu yaş çocukların temel özellikleri;

i"nn]"rt.r"i bir tı_ıtum vc algılama ıçınrJe olmaları. taklide çok eğilımli

;l,""İ;;,. ;;. yönlü ve çok boyutlu düşünememeleridı r', Dil açısından

;; ;;;;İ. ,ir_elligi i.". çocuklırın hızlı bir di] gelışımı sergilemeleridir,

rMuİlıt Eİden,Yasen]in Aküİan, tgilü,ı PJ,İo/n/,!, 5 B ,ı ArkıJJi \ Jylnlırl,,\nkar]. lq{l7 ) s, 69

.İ,,,ıİİ -Orrrrl,gil, 
(K,A,vdoğnluş. A B!ltış, Z l]ılıaş, O (ıungoıırıü). I- Kunul. l] Rorkma7lar.

ö.İİ;l;.;-Nİ,;",. .l Otty, x,n,zon. H \ J\ıızLı),,ııiı lİlıu Or"lu,5I}, (R(nr/i Kitab€vi

\ lı\"'Jll, l,._nhl.' .,",', , |5

'.İ;,; ;],,,;;;İ,*.^l.l.,gn,,o, ABul(Jr. Z,l]alıaş, O,Gü'.gonnüış, 
, 

E,Konürk, 
_U 

Korkmazla.,

ö-lİ;'k;.İ ;-N;."- 0.0lı'İoy, 1.1r,,on. H Yavrrzer)"Jı,ı Babo Okullü,5,B, (Remzi Kilabevi

Ya!lnlarl. iSlanbulI I995), s 27

"İİİ,lİ öj*.İ,glİ. rX 
^yıİc,gnıı,ş. 

,q llalıış, / Bc]tış, n Cürrıgnımui, L KonuL,^ü,Korkmazlar,

,j K;,k,;i, l Nı,,,;. .+bı.i"y. ı n",nn, Il YJ\ulul|,,.{,,ı B,ıbn okılıı,5 B, (Rcmzı Kitabevi

\ J\ln!JrL i5lıllbUl ]Lj')5). \ 28
, ",'',; ; 

".,,,,, 
a,,ı eA ı ! nJ/. (YJpı \|((j, Yu\ nlJı ı, l5Ia-D"l, lool j,,,(J

;,,;;];.:';İ,İ;."p,.,,,. İb"ı,,,,,zBııı"1,, ıııı"ııgıı,oG"ııg,-ı ıu>, ]Kunu\,

l Kö]tmJ/lar. (ı K,,klıel, l \l\-l,,. \,KJ/,n, l| \ ı\l|,/(r,, Am B,ıba U\ ıı- < B, üRenlz,

}(jtabe,,l Yıvıılııı,ı. Istıılbul: l995) s ]5
;6|İİ" .llpOg". ç",,* ". Dil, /Yapı K|cdj Yayınları, istanbu1; ] 99l ), s,62
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2 yaşındayken 200 dolayında olan sözcük dağarcığı 3 yaşında 10O0'el0, 5

yaşında 2000'ell kadar çıkar.

Bu dönemin, çocuk tiyatrosu açısından bizi ilgilendirecek önemli
bir özelliği de, bu yaş çocukların, özellikle üç yaşından itibaren hayal
güçlerinın çok gelişmiş olmalarıdır. Öyle ki çocuklar bu yaşlarda
Jyunla-gerçek, hİyaİle-gerçek arasındaki sınırları kawayamazlar'2. Bu

çocuklara yönelik o1arak yazılacak olun çocuk oyunlarının, onlann hayal
güçlerine ses]enecek ve onların hayal gücünü harekete geçirecek
nitelikte olmasına özen gösteımek gerekir,

Üç yaşındaki çocukların, konuşmak kadar dinlemekten de zevk
aldığı, ayrıntıya girmeyen kısa hikiyeleri dinlemekten hoşlandığı
belirtilmektedırl]. Bu çocuklara yönelik oyunların anlatılannı ayrıntılı
kurmanın ve onlar içın kaımaşık hale getirmenin anlamada güçlükler
doğuracağl, sıkılmalarına neden o]acağ1 anlaşılmaktadır. Çocukların
bellek darhğı ve dıkkat kısahğı da göz önüne alınacak olursa, bu yaş

çocı-ıklan için sıfatların az kuilanıldığı, yalın bir öyküden oluşan oyunlar
tercıh edılmelidir. Dört yaş çocuğunun dil açısından dikkat çekici bir
başka özeiliği ise, sözcüklerin gerçek anlamları dışındakı kullanımlarını
anlayamadığıdır- Öıneğin yüzsüz denildığinde, bunun yüzü olmayan
anlamında söylendiğini sanmaktadır'o. Beş yaşındakı çocuklann, öykü-
masal dinlemekten ve anlatmaktan hoşlandığı be lüfiilmektedır, Her şeyin
neden-sonuç ilişkilerini çözmeye meraklı olan bu yaş çocuğunun belleği
de güçlennıekte, ezber öyküler ve masallar anlatabilmektedirl5.

Bu yaş grubu içın seçilen diliır de estctik ve sessel yanının önde

tutulması yararlı olacaktır. Sözcük sayısının çok geniş o1mamasına, sıkça

'oAyıa okıay, (K Aydoğmuş, A.BaItaş. Z Baltaş, Ü, Davaslıgil, o.Cüngörmüş, E,Konuk,
Ü.Korkmazlar, Ö.Köknel, L,NaVaro, N.Razon, H. Ya\ü7.et]), Ana Baba okulıı,5.B.. (Remzi

Kilabevj Yaylnlarü, istanbul: ]995), s,]5.
||Münire Erden-Yasem|n Akman. Eğitim Psikolojisi, 5.B, (AlkadeŞ Yayınvi, Ankara. l997).
s 7],

'rAyla oktay. (K.Aydoğmuş. A.BallaŞ, Z.Ba]taş. Ü. Davas]l8il, o.GüngörmüŞ, 0.Konuk.
iJ.Korkmaz]ar. Ö Kökne]. t-.Navaro. N,Razon, H Yavuzer), ,,lrıd Baba okuh|,5.B. (Remzi

Kitabevi Yay]nları, isüanbu]] ]995), s ]6.
l]Ayla oktay. (K.Aydoğmrış, A,BaIlaş, ZBaitaŞ, Ü. Davasllgil, o.Giingörm[iŞ, E,Konuk,
Ü,Korkmazlar, Ö Köknel. L..NaVaro. N Razoİ. lL yav|rzef). Aılı Babo okulu. 5.B. (Remzi

Kitabevi Yaylnlan, islanb,ı]: 1995), s 37.

''Ayla oktay. (K AydoğmuŞ, A,Ba]taş. Z,Baltaş. ü, Davaslıgij, o CüİgörnlüŞ, E.KonUk.

Ü.Korkmazlar. Ö.Köknel, L.Nalaro, N.Razon. H, ya!l1ze|), Ana \abıı okuhı.5 B . (Remzi

Kitabevi Yayünlan, istanbul: ]995), s.]8,
IJAyıa oktay, (K.Aydoğmuş, A BaltaŞ, Z.Baltaş, Ü. DavasIügjl. o.GüngöınliiŞ, E.Konuk,
Ü.Korkmazlar. Ö KokneI, L,NaValo, N,Razoİ, H. Yavuzer). ,,1no Boba okulıı,5,B., (Remzi

Kitabevi YaylnIarı. İstanbul] 1995), s ]9,10,
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kullanılmayan sözcüklerin kullanılmamasına özen gösterilmelidır. Cüm-
lelerin kısa olması, ıı-ıecazlardan kaçınılması, sözcüklerin gerçek anlam-
larıyla kııllanılması yararlı o1acaktır.

Somut İşlem Devresi:

Bu döneıı, 7-1l yaş arasındaki çocukluk dönemidiıl6. Bazı
kaynaklar, bir yaş furkıyla, 6-12 yaş çocuklrık dönen-ıini. "Son Çocukluk
Dönemi"l7 o]arak nitcleırdimrektedir]eI. Bu dönemde, şekıl, boyut,
zaman ve uzakiık kavramları gelişir. Dil ile ilgili gelişimleri hızlıdır.
Dönemln sonunda. okunruş olan bir çocuğun sözcük dağarcığı 50.000
keliııeyi bulurl8. Bu yaşlarda, düşünce zınciIini geriye doğru işle-
yebilmektedır, Bu dönem çocrıkiarının en çarpıcl özelliği soyutlama
yapmada güçlük çekmcleridir. tsu nedenlc, bu yaş grubuna yönelik
olarak yazılacak oyunlarda, gerçek anlamlarını aşacak nıecazlara ve
deyimlere yer verilmemelidir. Soyut kavramlarla oluşturulacak öykiiler
yerinc, somut öykülcr, kişiier, durumlar ve olaylara vermek daha uygun
olacaktır.

Bununla birlikte. kullan:]acak sözcük sayısı, kullanım sıklıkları göz
önünde tutularak aıttınIabilir. Öykünün uzatrlması, geçmişe göndermelcr
yapılması büyrik sakıncalar doğuımayacaktır.

Soyut Işlcm Devresi:

l1-16 yaş arası çtıcukiuk diJnemi "Soyut İşlem Devresi" olarak
nite]endiriln,ıeklcdir, Bu dönemde soytıt düştiırce yctisi geliştiği için,

çocuklar soyut kavram]arı anlayabilir, genellemeler yapabilir,
tüıııdengelim vc tiimevarıın gıbi zihinsel işlemleri yapabılir'' konuma
gelmektedirler. Bu yaş çocuklara ve gcnçlere yönelik olarak yazılacak
tiyatro oyunlarında, tiyatlo sanatınln isterleri göz önünde tutularak,
soyutlamalar, kawamlar kullanılabiliı. Ama sanatııı stıyut kavraınları

16Güüçin Alpöge. Çb.lli 1e rl1, (Yapl Krcdj Yayınlaı,ı. istanbu], l991 ), s.63.
l7Ümran Korkııazlar. (K,AydoğmuŞ. ABaltaŞ. ZBaItaŞ, Ü. DavasllgiI. o GüngörmıiŞ,
EKonuk, o.Kökİol. L.Navaro. A oktay, N,Razon, lI Yavuzer), A o Babo oküıhü.5.1r.,
(Renzi Kitabevi Yay]nla.ı, islanbul: l995), s.7_5,
l3Ümraı Korkmazlar, (K.AydoımuŞ, A,83]tJş, l.tsalIJş, Ü Dc!J§lügi]. o CungörmilŞ,
EKonuk. Ö.Köknel, L.Navarc. A oktay. N,Rızon, H. Yavuzer. Ano Bab« oklülu,5lr.,
(Renlzi Kjtabc!i Yayln]aİ. isıanbul: l995). s,79.
|'Müılire Elden-Yasemin Akman, 

'ğiln, 
Pllioloils1.5 B,(ArkadaŞ Yayünlar]. Aİkara: ]997)s

7l.
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bile sabrıede somutladığı unutulmama]ıdır. Bununla birlikte, her şeyin
sahnede somut olarak, tablet biçıminde verilmemesi, oyunlarda seyirci-

lerin hayal güçlerini hareketc geçircbilecck ve onların yorumJarıyla
katılabilecekierı boşlukların bırakı}ması etkili o1acaktır,

Özgürlük, barış, adalet gibı soyut ama çocrık seyırcileri de

ilgilendiren kawamlar da konu cdılebilir çocuk tiyatrosunda, Ama hıı

sadece söz düzeyinde kalırsa, didaktik olur. Oysa, bu kavram]ar, stizlerin

yanı slra, somut örneklelle, kişiler ve öyküler aracılığıyla ve görselliğın

desteğiyle dile getirilmelidir. Öyküdcn, kişilerin cylemJerinden, olaylar
örgüsünden <loğmalıtlır bu kavramlar. Ama sözcl di]lc de destek-

lenmelidir.

SONIIÇ:

Yetişkinler için yapılan tiyatroda olduğu gibi çocuklar için yapılan

tiyatroda da, eylem kadar olmasa da, söz, sözel dil hAli önemini koru-

maktadlr.

Çocuk tiyatrosunda, sözel dil, teknik koiaylıklar sağlayarak oyu-

nun çocuklarla yoğun ıletişım kurmasına yardııı-ıcı olmanııi yanl s]ra,

estetik olarak de işlevlı olmakta, çocuk seyircilere sesler şiirsel ta1 ve haz

vermekledir. Çocuk tiyatrosunda sözel di]in üçüncü işlevi de anlam

üretmeye katkıda bulı.ınmasıdır. Sözel dil aracıhğıyla olrışturulan anJam

parçaları yine sözel di] ve çocuk tiyatrosunun öteki anlatlm araç)arıyla

tütünlenmekt.dir, Böylece, sözc] dıl, çocuk scyiıcilcre kılavuzlıık ede-

bilmekte, onların oyundan anlan-ı]ar üretmelerine. yeı,ıi bakış açıları

edinmelerine katkıda bulrınmaktadır.

Çocuk tiyatrosunda. sözel dilin. krıru i)ğTetjciliğe düşmeden,

özenli, yerli yerinde ı,e yetkin bir bıçimde kullanıln-ıası büyük önem

taşlmaktadlr,

Çocuk tiyatrosuı-ıda sözel dilin kul]anın-ıında dıkkat edilmesi

gereken bir konu da, bu tiyatlonun yönelrniş oliluğu çocuk seyircilerin
algılama ue alımlama düzeyleridir. Bu algılama ve alımiama düzey-

leİınin önemli belirleyicilerinden biri de yaş gruplarıdır, Seçilcn sözcük

sayısl ve çeşidi kadar, kul]anılan sözcüklcrin nitelıği ve bu sözcüklerin

biİleYirilme biçimi, büyük oranda çocuk seyircilerin yaş gruplarına bağlı

olacağından, çocuk oyunu yazarlarının çoctıkları bu bakımlardaıı iyi
tanıması beklenir,

l01




