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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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oKIrLöNcEsi riıa.pıınr vE çocuK EDnsiyA,rı

Prof. Dr. Gülçin ALPÖGElBoğaziçi Üniversitesi

Edebiyat nedir? Çocuk edebiyah nedır? Okulöncesi kitaplara, çocuk
edebiyah kitabı denebilir mi? Aslında oku]öncesi kıtaplar da bırer öykti
kitabıdlr; bo] resim ve az metinle bir öyk[i anlatırlar, Bu kitaplarda
yazılar da resimler de birbirine yardımcı olarak aynı öykiiyü anlatırlar.
Buna görsel ve sözlü (yazılı) anlatım da diyebiliriz. Çizer ve yazar bır
arada kitabın hayat bulmasını sağJar. İşte bu kitaplar edebiyat kitabı
sayılabilir mi? Okulöncesi kitapların edebiyat sayılabilmesi için nelere
dikkat etmek gerek? Yazımda öykiilerin dilı, konusu, karakterlerin
işlenişi, kurgusu gibi elemanlara bakarak bu kitapları değerlendirmeyi ve

çocuk edebiyatına katkılarını anlatmayı amaçladım,

Edebiyat, gizel. ya^ yazma sanatıdır denebılır, Edebiyat genel
anlamıyla güzel yazılmış kitapların tümünü kapsar, Yani çocuk edebiyatı
kitaplarını da kapsar. Ancak çocuk edebiyatı'nı hangı yaştan başlatmalı?
Okulöncesi kitaplarını 'çoğu resim' deyip bir kenara mı bırakmalı? Ben
çocuk edebiyahnı kiiçük çocuklar için hazırlanan okulöncesi kitaplardan
başlatmakan yanayım. Neden böyle düşijndüğümü açıklamaya çalışacağm.

Edebiyat nedir? Edebıyat ille de benzetmeler, teşbihlerle süslü bir
anlatlm tarzı mıdır? Türkçe sözlüktekı tanıma göre "edebiyat duygu,
düşünce ve hayallenn söz ve yaz ile güzel ve etkıli bir şekilde
anlatılması sanatı"dır. Çocuk edebiyatı nedir? Yukardaki tanımlamaya
çocuk kelimesini eklersek "çocuk edebiyah, çocuklara uygun duygu,
düşünce ve hayallenn güzel ve etkili bir şekilde anlatılmasıdır." (Gökşen,
l966).

Okulöncesi kitaplar da birer öyki kıtabıdır. (Okulöncesi yaşlar için
bılgi veren kitaplar da var, Biz bunlara kavram kitapları diyoruz, Zıt
kawamları, renkleri, sayıları öğretmeye yardımcı olmak için yapılrnış
kitaplar bunlar). (Russel, l995). Okulöncesi kitapları ise bol resim ve az
metin ile bir öykti anlatırlar, Bu kitaplara büyük illüstrasyonları olan
öykii kitabı da denebilır. Bu kitaplarda yazılar da resimler de birbirine
yardımcı olarak ay,ıı öyküyü anlatırlar. Şöyle ki bu kitaplar aynı öyktiyi

|7



iki medyada, yani iki yayın aracı ile anlatmaktadır. Buna görsel ve sözlü
(yazılı) anlatım da denebilir. Çizer ve yazar bir arada kitabın hayat bul-
masını sağlar.

Çocı-ılt gclişinıcılerden değil, bir çocuk yazarından, Nezihe Meriç'ten
bir alıntı yapalım.. "Çocuk başlı başına bir Alem. Dilı algılayışı, düşünce
sistcmi. yargılaması hep kendine has." (Meriç, 2004). Evet çocuğun
düşüncesi, diişgücü yetişkinden farklı. Bir de buna devamlı gelişmekte
olduğunu ekiersek çocı"ık için yazarken ona duygu ve düşüncelerınizi
aktarırken çocuğu kavramış o]mak da gerekiyor. Bu çocuğu ciddiye
alarak yazıııak dcmek tıluyor.

Şin,ıdi bakalım çocuk kitaplannın edebiyat sayılabilmesi için nelere
dikkat etmek gerek. Edebi öğeleri bır bir ele alacak olursak okulöncesi
kıtaplarda da brınları görmek olası. Dıl öncelikle önemlidir. Bir edebiyat
kitablnda dil önde gelir, Demek kı değerlendime yaparken a}nı yetişkin
edebiyatında olduğu gibi davranmak gerekıyor, Dili iyi kullanmış birini
ötekinden ayırmak, iyi kitabı kötüden ayıımak ve iyilere çocuk edebiyah
demek gerek. Kliçükler için yazılan çocuk kltapiarı çocuklann dikkat-
lerinı trıtabjlecekleri uzunlukta. yani kısa olmalıdır. Ama bu çaiakalem
yazılmış aıılaıııına gelmez, Kısa da ıılsa metinin edebiyat kurallarına
uyması ve seviyeli olması gerekir. Çocuklar için yazılan bir kitap
büyükler tarafindan da keyıflc okunacak lürdcn olmalıdır. İşte küçük
çocuk kıtaplarında anlatılan öykü artık allabelerdeki gibı "Ali top aı!"
tü nden değii. Anlalmın güzel olmasına dikkat edilıyor. Ses uyumlarına
önem vcriliyor, Okulöncesi öyküler yüksek sesle okunmak için yazıhrlar,
O nedcnlc dc kulağa hoş gelmesi gerekir. Çocukların anlayacağı
kadarıyla benzetmeler var. Kısa da olsa okulöncesi kitaplarının metinleri
nitelikli olabiliyor.

Konu da önemli. Günümüzde nerdeyse her şey okulöncesi kitaplara
konrı oluyor. Boşanma, sakatlık. ölüm gibi konular küçüklerin kitapla_
rına girmiş durumda. Ayrıca çeweyi koruma birçok kitaba konu olmuş.
SavaŞln kölülüğü de daha çok yabancı kitaplarda işlenmiş. Bu konu]arı
işlemek gerçekten ustalık isteyen bir iş. Çünkü çocukları üzmeden ve
umutlallnı kıımadan bu konuları gerçekçi bir dille anlatmak zor. Ama
bunların da gılizel ömcklcri var.

Kahramanların karakterlerinin işlenmesi, gelişmesi okulöncesi
kitaplarda da var. Zeynep Bassa'nın kitapiarında (Yıkcınınanı, Saçımı
Kestirııeın), açıkça görülebilir. Can Göknil'in Fü Fnı Tek Başına
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kitabında, yalnız bır çocuğun kendine oyun arkadaşı arayış; ve yalnız-
lıktan yemekten, ıçmekten, uykudan kesilişi inandıncı bir karakter çizgisJ
oiuşturuyor. Kahramanın iyi çızilmesı çocuğun onunla özdcşleşmesi
açısından da önemli. Çocuk özdeşleşmekten de ijte kahramanı kendi
deneyimleri ışığında algıiar, Bu nedenle kahramanın işlenmesi zordur
ama okulöncesi kitaplarda da önemini korur (Applebee, l978).

Kısacık bir öykünün bile bir tema'sı olabilir, Seıpil Ural'ın Uşcıgcç,
leıgeç'i didaktik o]madan tembe]]iği konu etmış, Çocuklara yazılnıış
bazı kitaplar var, okuduktan sonra unutuluyor. Çünkti bir teması olmadığı
gibi kahramanın akılda kalan bır karakteri de yok. Ç)ocuklar için bir öykü
yazarken onlala anlatmak istedığimız bir şey vardır. Bunu didaktık
olrnadan yapabiliyorsak ıyı bir öyl«i çıkaıabıliriz.

Oykünün kimin ağzından yazıldığı da önemli. Masal anlahr gibı
belirsiz (mişli) geçmiş kipi mi kullanılacak, yoksa üçüncü şahıs olarak
rnı yazılacak? O zaman oldukça ob;ektif bir yaklaşın,ı var. Ana öykü-
nün kahramanının hislerini yakından bılmek, duymak istiyorsak o
zaman öyküyü onun ağzından dinlemek gerek, Bassa Sihirli Öpüciik
kitablnda, üvey annesini cadı olarak gören bir küçük kızın zamanla onu
sevmeyi nasıl öğrendiğini ve masallardan nasıl gerçek dünyaya döndü-

ğünü anlatmış. Küçük kızın ağzından dinliyoruz ve onun duygularına
tanık oluyoruz. Onunla özdeşleşebiliyoruz. Bu onu bize daha yakıı
kılıyor, Böylece geçirdiği geiişiml de daha iyi anlıyoruz. Ancak üç
yaşından küçük çocuklara kahramanın ağzından yazılmış öykiiler uygun
olmaz, çünkü onlar daha "ben" ve "sen" gıbi kavramları geljştüremc-
mışlerdır(Lukens, 1990), Örneğin küçük çocuk kendini :kastederek

"Ayşe yattı." del.

Kurgu da önemli. Baştan sona dümdüz giden bir öykü sıkıcı olur,
Aysel Gürmen'in Şıngırdak'ın Çıngırağı kitabında ise Şıngırdakln sorunu
gıderek bülüyor ıe büıün aılc çözmek ıçin elbirIıği ediyor, Ölkü
tırmanlyor, tırmanıyof ve çok hoş bir şekilde çözüliıyor. Güzel bir öykti
ve usta ışi bir kurgu,

Dekor diyebıleceğimız ve öyküniin geçtiği yeri ve zananı belirleyen
öğe için güzel bir örnek olarak Betü] Sayın'ın 5 Çocuk 5 lsıonbul adilı

kitabı verilebilir, Burada resimli kitapların resimli o]malarından gelen bir
üstünlüğü var denebilir. Günümüzde yaşayan çocuğun öyküsü günü-
müzün İstanbul'unda geçerken ötekı öyküler Osmanlı kenti İstanbul,
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Bizans'ın İstanbul'u. Bizantion döneminin İstanbul'u ve tarih öncesının
İstanbul'u çocuklara tanltıhI.

Bir de yazı üslubu var. FIer iyi yazarın bir sesi var denebilir. Kendine
özgü an]atma tarzı. İşle kitapların en can alıcı noktası da buradadır,
Kısacık bir öykii de olsa onu edebiyat yapacak olan yazarın yeteneği,
deyişi, dili kullanmadaki kıvrakhğıdır,

Son oiarak okulöncesi kitapların çocuklara katkılarından da söz
etmeden bitiımek istemiyorum, Özellıkle zıhınsel vc duygusal gelişme-
lerine olan katkısını wrgulamak istıyorum. Çünkü okulöncesi kitaplara
eğer çocuk edebiyatı diyeceksek onlar:n çocukların iç dünyasına doku-
nabilen, onlara estetik duygusu verebilen, hayal güçlerini işletebilen,
onları heyecanlandırabilen ve güldürüp eğlendirebilen kitaplar olmaları
gerekir. Bu tür kitaplar çocukların zeki gelişimlerine, düşünmelerine,
yaratıcılıklarına yardımcı olur. Bu tür kitaplar onlarda okuma ahşkanhğı
başlahr ve ilcrde okuyucu olma]arını sağlar. Çocuk edebiyatının da temel
işlevlerinden biri budur (Sevcr, 2003).

O halde güzel hazırlannıış okulöncesi kitaplar çocuk edebiyah
sayılabilır, Bunların çocuk edebıyatına katkıları büyüktür.
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