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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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EGITIMDE Çocl]K vE GEN(]l,iK EDEI}iYAT.I

Prof. Dr. Şevda OZİLlİstanbul İİniversitesi

Eğıtimde çocuk ve gençlik edebiyatı koı-ıusunda beniıı-ı üzcrinde
duracağırn kitabın adı: Biı. Kitap HazırlD,oruz.' Bu kitap da Çağdaş
Yaşamı Destekleme Demeği'nin e ğitim çalışnraları kapsamında hazır-
landı. Burada önce, kitabın hangi amaçlarla nasıl hazırlandığından söz
etmek, sonra da metinlerini ve uyguiamalı çaIışmaiarını tanıtmak isti-
yorum.

Bir Kilap LIazırlıytıruz adlı yayınııı-ıızın adı bu kitabın bir
özellığinden kaynaklanıyor. Bu da, kitabın bitmemiş olınası, IIcr öğrenci
kitabı okuyarak, resımleyerek, boyayarak, eksik yerleri tamamlayarak,
gerektiğinde kendisi de şiir, öykü yazarak, rcsim yaparak kendi kitabını
oluşturacak, Bu nedcnle kitabı hazırlayanların adı yalnızca kapağın
arkasındaki künye sayfasında yer alıyor, Kitabın kapağında yazarların
adı yok. Kitabın ilk saylası, o kitapia çalışacak öğenciniıı ailını. soyadı-
nıj yaşını. okulunu yazması ıçın ö$enciye ayrıldı. Yani hcr öğenci
kitabını kendi bilgıleıi, yetenekleri, düşgiicü vb özellikleriyle kendisi
tamamlayacak. Kitablnrn yazarı kendısi olacak ve adıı-ıı da kapaktan
sonra gelen ilk sayfaya yazacak. Kitabın kapağı açıldığında ılk sayfada,
kitabı tan]amlayan öğencinın adl görülecek.

Bir Kitap Hazırlı}ıarıx Nasıl Oluştu?

Biı- Kilup LIcızı rIıyoruz' un oluşum siireci kısaca şöylc: (iağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği ve şubeleri, okulların kapalı olduğ,ı yaz
aylannda, öğrenciler için yaz okulları açn,ıaktadır. Yaz oku]]a..,-ıın aınaoı.
ögrencilere eğitlm yılı süresince çeşitli nedenlerle zaman ayrılamayan
spor, resim, drama, kitap okuma vb etkınlikleri yapma olanağı sağlamak,
ö$encılerın kişisel gelişimlerine ve ders]erinde başarılı olmaiarına
yardımcı olmaktır, Yaz okullarında dersler genellikle Türkçe, matcmatik.
İngılizce, resim, spor, drama vb ılan]ırında açılmaktıdır. İşte bu amaç-
larla düzenlenen bir yaz okulunun 'filrkçe derslerındc ku]]anılan ders
malzemelerı B ir Kilup I-/azırlı.\,ortız' un çekırdeğini oluştı-iıdu.

Türkçe derslerinde kullanılan söz k<ınusu çalışnıa malzemclcrı
yeniden düzenlencrck ve bazı cklemeler yapılarak l999 yılında Bir Kittıp
Hozırlıyonız adıyla yayımlandı. Kitabın l999 yıJında basılmasının
nedeni, l7 Ağustos 1998 tarıhindeki Maımara Bölgesi depreminin
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büyük hasarlara yol açhğı bölgelerde (özellikle çadırlarda) sürdürülen

egİtim çahşmalarına 
-katkırla 

bulunmaktı, Çiinkti kitabün konuları,

lo]llanrlan g-örsel malzeme ve yapılacak yaratıcı uygulamalar çocukları
etkin klacİİ, kısmen de olsa onları başka düşüncelere yöneltecek ve bir

ölçüde yaşadıkları büyük felaketin üstesinden gelmelerıne yardımcı

oüucrktr. 
'aOyi."e ilk baskısı i999 yılında yapı|an 'Bir Kitap

Hazırhyoruz' 5000 adet basıldı ve deprem bölgelerinde dağıtıldı,

Deprem çadırlarında ve bölge okullarında yapılan çalışmalar
.onr"rnju kitabın istenilen sonuçlara ulaşması üzerine, Bir Kitap

Hazırlıyoruz' dan daha fazla sayıda öğencinin yararlanmasını istedik,

Kitabı, ilköğretim okullarında yardımcı kitap olarak kullanılması için

lr,lilli İgitlm natanlığı'na sunduk. Bakanlık baz,ı yanm biçimlerinin ve

görsel 
-Ogelerin yerlJrinin değiştirilmesini ıstedi, Drcğişiklikler yapıl-

İ,ktan .o-rlra, Bir Kilap Hazırlıyoruz Bakanlık'ın (2'710412000 tarih 4684

sayılı) kararİyla ilköğT;tim okullannda yardımcı kitap olarak kullanılmak

tizere tavsiye edildi.1002 yılında ikinci, 2004'te üçüncü baskısı yapıldı,

kitabın Amacı

Bir Kitap Hazırlıyoruz ilköğretim okullarında Türkçe derslerinin

yanl sıra ya da ders dışı etkinliklerde yararlanılabilecek bir çalışma,

kitabın, çocuklara okuma zevki verecek, edebiyat okumayı sevdirecek,

onları edebiyatın geniş düş ve düşünce dünyasına yaklaştllacak biI üIün

o1duğunu jUşüntlyorrr. Amacımız, öğrencileri severek, isteyerek

ok rİuya yOrr.İt-"-k ve onların üretici, yaratlcl yönlerinın, yeteneklerinin

ortaya çıkmasını sağlamak, Öte yandan bir eğitim çalışması yaplyoruz ve

egıtİmin, öğrencileİe yeni içerikler sunarken onların kişiliklerin, de

g!lişti.-.ri- gerektiği inancındayız. Yanı öğencilerimi7i, eğitirken

İ^İ"r^rr, onlann dtllünmelerine, soru sormalarına, yeteneklerini, yaratı-

cılıklannı oılaya çıkarmalarına yardımcı olmak, onları çewelerinde olan

biteni görmeye, gördükleri üzerine düşünmeye yöneltmek, sorunlar

ku.şrsrr"da Uilgilerini l,.-ullanarak akılcı çözümler üretmelerini sağlayacak

yol've yordaıİları gösterebilmek, yetenek ve yaratıcıhklarını kullanarak

yeni şeyler üretme yollannı açmak.
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Kitap Kime Sesleniyor?

Bir Kitap Hazırlıyonız ilköğretim 9-12 yaş gnıbu için hazırlandı.
Ögrencıler kitaptan kendileri yararlanabilir ya da kitap bir öğetmen
eşliğinde kullanılabilir, Derslerin sürelerine göre kitabln tümü ya da
ya|nzca baz, bölümleri işlenebilir.'lümünün yapılamayacağı durumlarda
bizim önerimiz. kitabln ilk iki bölümün 9-10, son iki bölümün 11-12
yaşlarındak çocuklarla uygulanması. Çünkij aşa$daki açıklamalarda
görüleceği gibi, kitap kolaydan zora ya da somuttan So}ı]ta doğru uzanan
bir gelışim çizgısi izliyor, Ama gene de bu önerilerimizi kısıtlayıcı
görmüyor. öğrencileıinın durumunu en iyi öğetmenlerın bileceklenni,
hangı yaştakı öğencılerle kitabın hangi bölümünden başlayacaklanna
kendilerinin daha iyi karar vereceklerini düşünüyoruz, Bir de şunu
eklcyelim: Kıtabın belli bölümleıinin belli yaş gruplanna uygun olduğunu
söylüyoruz, ama daha ileri yaşlardaki öğencilerin de kitabın ilk
bölümlerindeki öykülerden zevk alacaklarını düşünüyoruz. Bunun ötesin-
de, kitabın bır başka özelliği de, çeşitli sınıflarda okuyan, dolayısıyla çeşıtli
yaşlardaki karma öfoenci gnıplarıyla çalışılabilecek nitelikle olması.

kitabın Bölümleri

Kitabın başında çocuklara yazılmış bir meklup var. Burada, kitap
kısaca tanıtılıyor ve yapılacak çalışmalar anlatılıyor. Mektuptan sonra
birbirini izleyen 4 ana böiüm var. Bu ana bölümler şiir, öykü vb. gibi
okuma parçaları ile karikatür, çizim vb görsel malzemeden oluşuyor.
Ömeğin "Titi, Toto ve Musto" ad]ı ilk bölümde üç kısa öykü, "Küçükler
ile Büyükler" başlıklı üçüncü bö]ümde ise bir öykii, bir şıır ve bir
karikatür yer alıyor, Farkh türde metinlerin bulunduğu her bölüm kendi
içinde belli bir anlayış, belli bir ortak düşünce doğultusunda yapılan-
dırıldı. Bölümler bir yandan kendi içinde bir bütünlük taşıyor, bir yandan
da öbürleriyle ilişki içinde.

Belli bir sıra içınde olan heı ana bö]ünrün ıçinde alt bölümler var,
Bu alt bölümlerın her birinde öykü, şiir vb metinler ve çizimler yer
alıyor, Buna ek olarak her böliimde metinlere yönelik bir dizi uygulamah

çalışma bulunuyor. Metinler 9-12 yaş grubu çocuklarının zevkle
okudukları çocrık edebiyatı yazarlarından alındı. Uygulamah çalışmalar
öğenciyı etkin kılacak, onun düşüncelerini söze dökmesine olanak
sağlayacak, düşgücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştirecek bır anlayışla
hazırlandı. Ön planda o]an, kitapta yer alan metinler ve onlarla iletişime
girecek olan öSenci. Çalışmalar, öfoenciye metinlerle ilişkiye gırmesinın,
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mctin]erin ötesiı-ıe geçcrck kendisinin de üretmcsinln yol ve yordamlarını
göstcımeye yönelik uygrılamalardan oluşuy<ır.

Şimdi biraz daha ayrıntıya inerck önce ıııetinlerden, sonra uygula-
malı çalışmalardarı söz ede]ım.

Binncj böliimde. ilköğretiın okui]arındakı çocuklara seslenen iiç öykii
var. Öyküler bıızz düşgücü yardımıyla bı-ı yaş çocuklannın başından
geçebılecck o]ayları yansıtıyor. Yani, öykiilerin ortak özelliği, çocukların
kendi yaşanrlarında karşılaşabilecekleri olayları anlatma]arı. Bunun ötesinde,

çocuklar öyküleri ilgiyle okuyacak, sevecek ve eğlenecekler.

"Müzisyeı,ıler" lıaşlığını taşıyan ikinci bölüm, bir şiir ve iki öykiiden
oluşuyor. Bu L-ıölüır,ıdc hayvanlarla karşılaşıyoruz, lJayvanlar:n çeşıtli roller
üstlendik]eri oloıma parçaiarıııın oflak koı-ıı-ısu. sanat ve saııahn trnemi.

Seçilcn parçalar açısından ikinci bö]üııiiıı bir başka özcJliği daha var. Bu da,

hayvanlarla karşılaştığııııız şiir ve öykülcrdc. anlatılmak istencnlerin
doğıudan dcğil de. doiaylı o1arak lrayvanlar iin,ıeğindc aktaniıııası, Ömeğın
sanat ya da sanatçı sözciiklcri bı-ı parçalarda çok az kullanılıyor, ama önc

çıkan oıtak konu sanatın önemi. Başka bir deyişle. metinlerin ıçeri)deri.
binnci bölüılıdekiier gıbi doğrudan değil de, dolaylı olarak hayvaniar
aracılığıyla sunulrıyor, IJu an]amda, ikınci bölümdcki parçalarün hirinci
böliimdeki öykülcre oranla da)-ıa srıyut edebiyat ürünlen olduklannı
söyleyebilıriz. Gene dc bu metinierdeki örtük anlatımları yorumlayabilmek,
aırlaıı-ılandırabilme k o kadar güç dcğil,

Bir karikatiirle başlayan "KüçükJcr ile Büyükler" adlı üçüncü bölüm,
bir şiir ve bir uzın iiyküdcn alınan bir parçayla tanramlanıyor. Bu bölüm
diğcrlerinden şu 1,iinüylc alrılıyor: l}urada öğenci. onu kendisi hakkında
diişünmeye yöne]tecek tlrünlcrle karşılaşıyor. Büyük]enn çocuklara bakışı
ile çocukların büyiiklere bakışı sorgulanıyor, (iocuklanıı çewelcnne soru

sorarak yakIaşmalafl 1steniyor, Yani clc altl]an oı1ak konu. çocuklarla
büyükler arasındaki ılişkiler ve bu ilişkiler üzerine düşünn-ıe.

Son bijliimde ise yalnızca bır halk masalına yer verdık. Bu halk
masalı gencl o1arak toplumsal cılayiara yaklaşın,ıın,ıızı. btı oiaylar
karşısındaki tepkilcrimizi konu ediı,ıiyor- Masalda anlatı]anlar okuru
diişiinmeye. solu sormaya çağlrlyor. Bu haik masalıırda. çoğunlukla üstü

kapalı. okrırun yofl]n]una açık yerler var. Bir başka deyışle, burada daha

soyut, daha kapalı edebiyat eserlcrine doğu ilerlen,ıiş o1uyoruz.
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Kısaca tanttmaya çalıştığlmız bu dört bölüm araslnda da birçok
açıdan ortaklıklar ve bellı bağlantılır var. Örneğin dört böJünıde de yer
alan okunıa parçalaıının, çizimlerin ortak yanü kurmaca tirünler olmaları.
Yani bu ürünler taın da gerçckte karşılaşhğımız gibi olmayan olaylar.
yaşamlar. Yazarlar, çizerler tarafiırdan yalahlan, kurgulanan {]jl.._. t],i;
yansıtıyorlar. Ayrıca kitabın başından solıuna kadar b;iii bır çizgi izle-
dik. Bu çizgi, (yukarda bölümleri anlatırken ile göstcrmeye çallştığümüz
gibi) kitabın kolaydan zora doğu ilerlcmesi. Başka biı- an]alını]a. kitap,
göndellmleli açık olan ya da kolay anlaş:Jan ürünlerden daha öı.ıük ya da
aniatılmak istenene henıen ulaşılan-ıayan tirünlere doğru bir gelişim
göSteriyoI_

Burada belirtmek ıstediğinıiz bır başka clzcllik de, kitabün baştan
sona yaklaşık hcr sayf'asında ç i;.:iı,ı-ılerin, rcsimlerin bulunııası. Resimler
ve çizimler hcr parçayla ilişkilı olarak tasar]andı. Çocuklar hem resım vc
çızimlerle okuduk]arı parçalar arasında iJişkı kuracak hem de istedik]eri
gıbi özgı-ircc resımlcri ve çizimlcri tamamlayacak ve geliştirecekler.
Bütün bunlarla çooukları görsel malzemeyc bakmaya. görsel malzemeyi
okunıaya, görsel maJzemeylc çalışnıaya başlatmak. alıştırmak ıstedik.

Bir Bölümün TanıtıIması

Şimdi dc kitabın 'Müzisyenler' başlığını taşıyan bölüııünden ömek-
ler vermek ve bu bölümü biraz daha geniş olarak tanltmak istiyorum. Bu
bölümde çocukların ilgiyle okı-ıyacaklarını düşiindüğümiiz üç parça yer
alıyor. Parçaların hepsinde hayvanların başından geçen öyküler
anlatılıyor.

llk parça l'abl türü bir I-a Fontainc öyküsü: 'Cırcırböceği ile
Karrnca'. Yıllar boyu hcpimizin ders kitaplaıında ya da dergilerinde
görmüş olduğu, iyi bildiği bir öykü bu: Bütiin bir yaz boyı-ınca saz çalan
cırcırböceği kış geldiğinde aç kalır ve karıncadan boıç ister. Bu isteğı
üzerine karınca ona kızar ve bütün bir yaz boyunca saz çaldığını, boşa
vakit geçirdiğini, şimdi de dans etmesinden başka yapacak bir şeyi
kaImadığını söyler,

Bu bö]ünriln ikinci parçası yine bir cırcırböceği öyJ«isii, 'Müzisyen'
adlı bu öyküde cırcırböceği, bir öncekı öyküyü duyduğunu vc burada
anlatılan]ara çok iizü)düğünıi söyJer. Kendisinin tembel, işe yaramaz
olarak gösterilmesi onu iizmüştür. Bu kanının düze]tilmesini ister. Onun
düşüncesinc göre, cırcırböoeklerj bütiln bir yaz boyunca doğadakı sesleri
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dinler" doğanın güzelliklerini gözlemler vc bunları şarkılanna aktaımak
için çalışırlar. Oıılar bırer doğa müzisycni, birer sanatçıdırlar. Amaçları
şarkılarıyla herkcsin güzel zaman geçirmesini sağlamaklr.

'Dalgacı Farc' adlı üçüncü öyküde Dalgacı Fare, kardeşleri kış
hazırlıkları yaparken yan gelip yatar, kardeşleri de ona kızar. Ama daha
sonra kış gelıp de soğuklar başlayınca evlerıne kapanan larelerın canı
sıkılmaya başlar, Fareler, sıcak bir yuvaları, yeterli yiyecekleri oln-ıasına
karşın, sıkıntıdan patlamaya başlırlar. İşte bu sırada Dalg]cı -Fare' bütün
yaz yan gelip yatarken kurguladığı öykü]eri anlatmaya başlar ve
kardeşlerini sıkıntıdan kurtarır. Fareler uzun ve karanlık kış günlerinde
Dalgacı Fare'nin anlattığı öyküler)e hoş bir kış gcçirirler.

Kısaca aktarn-ıaya çalıştığın,ıız bu üç parçanın içerikleri bir-
birleriylc ilişkili olarak seçilmiştır, Yanı, bir öyküdc anlahlan olaya bir
sonrakinde başka bir açıdan yaklaşılmakta; böylece okuyucunun dikkati
olayların tck bir sonucu olmadığına çekilmeye çalışılmaktadır, Başka
deyişle, okuyucuya bir o1aya çeşitli açılardan yaklaşmanın, yorum
yapmanln. oiayın çeşitli yönlerini düşünmenin yararlı olacağının
gösterilmesi amaçlanmaktadır. Ya da şöyle diyebiliriz: Bir olay ya da bir
durum hakkında karar ı,ermeden önce iyi düşünmeliyız. olayları,
durumları çeşitli açılardan tartışmalıyüz.

Buı,ıun ötesinde söz konusu parçaların bır başka ortak yönü de
öykü yazarlarının, müzisyenler aracılığıyla sanatı, sanatın işlevinl
vurgulamaları, Öykülerde sanat, sanatçı. sanatın nası] oluştuğu, sanatln
ışlevi vb, konular çeşitli aç;lardan irdelenmekte. Saıratçının da diğcr
insanlar kadar çalışkan o1duğu, hiçbit zaıı-ıan boş drırmadığı, sanatın
hepimız için çok işlevli bir ugraş olduğu gösteriJmeyc çalışılmakta.

Nletinlerc Yöne lik ÇaIışınaIar

Metin]ere yönclik çalışmalar her metnin hemen sonıasında yer
alıyor. Bir ya da iki sayfa uzunlukta olan her metin için beş altı saylaiık
uygulamalı çalışına l,ıazırlandı. Bu uygulamalarda önce, metinlerin
anlaşılmasına yönelik çalışmalar var. Daha sonraki uygulanıalar ise
öğrgnciyi ııetinlerde ele a]ınan ya da öne çıkan düşüncelere yöneltmek
amacını taşıyor, tsu düşüncelerle bağlantılı olarak öğencinin kendi bakış
açlsın1 ortaya koyınasını istiyoruz. Daha sonraki çalışmalann amacı
öğrcnciyl kendi başına bır şeyler yapmaya ve yeniden iirctime
yönlcndirmck. Başka bır deyişJe. öğrencinin her bölünrde kendisine
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sunulan konu ve düşüncelerden yola çıkarak bir şeyler ürctmesini. yeni

şeyler yaratmasını amaçladık, Toparlayacak olursak: (Jalışmalarda üç

aşamalı bir çızgı izleniyor. Once metinleri iyice oloımak, scınra metin

üsttine düşünmek. Bunun ardından da metindekı düşiincelcrle ilişkili
olarak yeni çalışmalar yapmak, Bu son aşamada. üzerinde durulaır konuya

ilişkın olarak öğencınin kendı üreticiliğini^ yaratıcılığı-ıı kul]anmasını

istiyoruZ,

Saydığımız amaçlalla oluşturdrığumuz uygulaıı-ıalı çalışmalar
değişik biçimlerde hazır]aııdı, Kimi zaman öğ,enciye bir soru yönelti-
liyor, kımi zaman ondan resim yapması, yazı yazması, kinıi zaman da

oyun oynaması isteniyor.

Uygulamah Çalışn,ıaları daha ıyi göstcrebi)ınek için. ömek olarak
yine 'Müzisyenler' Bölümii'nün ilk parçasıııı (Cırcırböceği ilc Karıı-ıca)

ele alahm. Çalışmalara başlanıadan önce, öğrencinin bı.ı öyküyü okun-ıuş

olması gcrekiyor, Parçayı okumak için iki yol deııeycbılirız: Bunlardan
biri, öSencileri metinde ele alınan konuya hazır]an-ıak, öyküde oian

bitene öğencinin ilgisini çeknıek. Burada metne eşlik eden çizimlerden
yararlanılabilir. Hazırlık aşaıı,ıasındaıı sonra parçanın okunmasına geçilc-
biliı. İkinci olası]ık ise böyle bir ön lıazır]ık yapmadaır, do$ı-ıdaır nıetni
okumaktır.

Öykünün okunmasından sonra çalışnıalara geçiyoruz, Ilk saylada
üç çalışma var (s.53). Bunların ilk ıkisinde önce karıııca vc cırcırböçe-

ğinin yaz boyunca ve kış aylarında neler yaptıkları-ıın an]atılması isteniyor.
Bu çalışmalann, nıetnin içcıiğine yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar.

öğencinin bir ya da ikı kcz okuduğı-ı öyk''rıye al,rıntıya inerek da}ıa çok
yaklaşmasını sağlayacak uygulamalar. Öğrcnci bu çalışnıaları yapabilmck
için sürekli olarak öyküye geri dönecek ve öykünün tümünii ya da bazı
bölümlerini daha yakından bir kez daha okuyacak, dolayısıyla öyküylc
daha fazla haşır neşir olacak.

Daha sonra gelen üç çalışma isc (s.53/5zl) öğrencinin i5yl«i üstüne

düşüncelennı oılaya çıkarmaya çalışıyor, Ög..nc,yc öykiinün nısıl devanı

edebileceği. cırcırböceğinin daha sonra ne yapacağı, cırcırböceğinin
yerinde o1saydı ırasıI dawanacağıı-ıa ilişkin sorular yöneltiJiyo:,.

Bunları izleyen uygulamalar (s.55/57) isc çoğunlukla öğencidcn
okuduğu metinle herhangi bır şekilde ilişkıli olarak öykti, şiir vb. yazı
yazmaslnl! resim yapmasını isteyen üretici. yaratıcı çalışmalar,
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'Müzisyenler' bölı"imtinün birinci parçası örneğinde tanıtmaya

çalıştığımüz çalışma türleri kitapta yel alan l-ıer parçadan sonra geliyor.
Çalışlırnıaların tümü belirttjğimiz amaçlara yönelik olarak hazırlandı,
Ancak çalışma türleri arasında utak tei'ek bızı fark]ır vat, Ömeğin, kimı
zarnan bir çalışmada biigı verici açıklamalar da yer alabiliyor, (s.75).
Bunların aınacı öğrenciye kitabın genel amaclna uygun olarak bazı
açıklamalar yapııak, toparlayıcı, sistemJeştiricı bilgıler sunmak,

Kitapta Dıhı Ne ler Vır?

Metiırlcrin vc alıştırmaların 1ıitmesiııden sonra öğrencilerden bize
bır mektup yazmalarını r,e n,ıcktupları bizc gönclcrınelcrini istıyoruz.
MektupJarında öğencilerın, kitabı nası1 bı-ılduklarını. olrımlu vc rılumsuz
eieştirılerını vc öncrilcrini yazmalarını bekliyoruz.

Kitabın bilmcsiylc bir]ikte yaptlğımız okuıı-ıa]arın. çalışnraların son
bulnıayacağını düşünüyoruz. Bir çaiışmanın bıtn-ıesiyle bir diğeri başla-
yacaktır. Bunun için öğrencilerimize yeni okun-ıa metinleri öne-riyoruz.
Onları daha uzun öykü ve romanlar okı"ımaya çağıfıyoruz, Bu nedenlc
kitabın son bölümünde 9-12 yaş ilköğetinı öğenciierine okuyabilecek-
leri başka kitaplar tanıtmaya çalıştık, Bu tanltmalarl bize kitabımızda yer
alaır öykü]erde, şiirlerde karşın-ııza çıkan başkişiler yaptı, Doğal olarak
bu kitaplar her öykti ve şiirdeki kişilerın özelliklerı dogrultusunda seçildi.
Bu kişilerin öneıdıği kitapları da ögTencilcrimizin zevklc okuyacakları,
on]ar üzerine cliişünecekleri, tartışacaklarl ve bu okumaların çocukları
dalıa başka kıtapiara yönelteceği kanısındayız.

'Bi], Kiklp Hı.üi0:oruz. Yaylna llazlrlayanIar: Nızan İpşiıoğlıı / Zehıa ipşiroğlLl / Şeyda ozil
istanbul: ATI'Yayıncllık. ]. I]aslm 200,1.

Kitapla çalışıldığıı-ıda, rıygulamalarln 1limü ya cla 1ıazıları yapıiabi-
Jir. Ögretııen öğrencilerinın ajımlama yctcncklcrinc, clinlcmc sürelerine
giire hangi uygrılamayı nasıl yapacağına kcndisi karar vcmeli ya da bu
kararı ögıencileriyle birliklc almalıdır. Bülün bu uygrıian,ıalı çalışmaiar-
daki tenıe] amaclmlz. öğenciı-ıin dığcr öğrcncilcrı dinlcnıcsini sağiamak.
kendi dtişiincelerini 01uşlunıaslna yarclımi:i ı;labilırıek ve bunları belli bir
düzelı içıııde dile getirebiJmesiııi sağlamak,
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