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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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COCI]K ve SlIR

Yrd. Dtıç. Dr. NIedine SIVRI / Eskişehir Osmangazi I]niversitesi

" Şair esinlenenden çok, esinleyen kişidır"
Paul El.I IARD

"Bütün çocuklar sanatçıdür, zor olaıı sanatçı kalabilmektır."
PICASSo

"Ytızııı lço,anıcıları, }.azüüü tarihçileri ve kiıni eleştirmenlere göre
tüın diIsel iirünler, ,şiirin lcıprağıncla boy atüp gelişnüiştir. Daha doğrusu
yuzınsal üriiıılerin yd cla türlerin {ı aSl şiirrlir"l. Şiir, düşünce ve
duyguyu bıçimlcndirmede özel olarak seçilmiş biI türdür. Yazınsal türler
içerisinde, en etkılı dılc sahip bir söylem biçimidir. Çünkü şiir, bir söz
sanatıdır. "Bi.r hukuruı, iıııgele rle tliiştiıınıe suııatıdır"2. Yaşamın içinde,
yaşaını anlamlı kılan, yaşamın asıl adı. asıI yüzüdür şiir, "İnsanoğlu bır
acayip nesncdir, tatlı sözle mı"ıhabbete çevrilır" dıyen I'ır Sultan Abdal ya
da "İşitin ey yirenler/ Aşk bir güneşe benzer/ Aşkı olmayan gönül/ Bır
kara taşa benzer"..,. "Sözünü bılen kişının/ Yüzünü ak ede bır sözl Sözü
pışirip dıyenin/ İşini sağ ede bir söz..... Söz ola kese savaşı/ Söz ola
kestıre başı/ Söz ola ağulu aşı/ Bal iie yağ ede bir söz" diyen Yunus
Emre, "şiir, insanı sevııeye yarar" diyen Metin Alhok, şiirin bu çok
önemli işlevinı ne güzel dile getırir, Özdemır. "şiırın. dil ıçınde özel bir
dii olduğu" gerçeğıni dile getirerek şöyle devam eder, "Şiir, bilgi
aktarınak il:iıı vuzılnıaz. Şiiriıı akturrlığı şey bilgi rleğil, yaşantıdır.
Duygularılan, iıngelerden, rltişlerden, ijzleıılerı]en oluşınuş biı. yaşantı
birikinı i n in ürii niiılür ş i i r.,. Dış dün,yal,ı ıluyylr,, .yoltıyla bize tanıtıyor,
cluyıılcırıııuzı Çol!şlırüp iııt:elüilırır Şr-, görclüğimüz gibi, bilgi
dağorcığın,ıızı zengiııleşlirııe, biza bilınetlikIerifiizi öğrelüne gibi hir
andç gijtüült\)or. Bıınun ):erine yaşaını cleğişik yönIeri\ıle ulgılamayı,
ılu.ycırlığıınızı_ keskiııleştirııeı,i sağlıyor. Sc:nıe gıicünıüzü besleyip
ge lişti ri.y-o r."'

Olaylar bızı ve dünyayı nasıl bir değişime sürüklüyor, işte bunun
yansıs]nln dılc geiişidir şiir. Yaşanl paylaşımıdır. bir şey ögretme ya da
iletn-ıe kaygısı gütmez. Dilin doğasında etkileyicilik oJduğu için, özellikle
şiir dili "lielqüıln cııtı lıil:iıni" haline gelmıştir. Çünkii düzyazının da
özelliklerıni içinde barındırır, İnsanlar arasındaki ılk toplumsal iletişimi

'!-ıİin ÖZDt]NljR, YızüL§al lii1,1ı,],, Bilgi YJylİc!ı, Aİkara, [y]ü] l999, s.,19
]a,g,y, s 57
ra g y, Ss,54_56_57
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sağlayan vc loplun,ısıl kurai]arı bcnin,ısetnıeyi l,ıcdefleyen tüm kutsal

kitaplara cla bakıldığında. ınsanlara daha ctkilı bir dille ulaşabilmck ve

gerekli kuralların benimsenn-ıesi vc uygulanması içın şıirscl söylemin

o1anaklarından yararianıldığı gözlcmlenir.

Görilldüğü gibi. şiir. bir di}dir. ancak kcndine özgü bir dildir, bir
üstdıidır. bır di1 sanatıdıı. bir dı] mimarısidir. Klasık anlamda iletişimden

çok elkilcnıeye. driygı.ılandıı nraya, çağrışın-ı yapn]aya dönük bir sii7 s,na-

hdlr. Duygu, düşünce, hcyecan, çcşitli algı ve izlenimleri iince söze,

sonra dile dönüşlüme sanatıdır, Onun amacı. temelde düzyazı gibi,

konuşma dili gibi iletışim kuımak deği1, sözcı-iklcr aracılığıyla. elkilemek^

dı-ılıgulandırmak, heyecan vcıınek, okurun zihniııde l,ıcyecan cloğuı-maktır.

Melih Cevdet Anday'ın dcdiğı gibi.

"Ştıiri, norıntıl bir ileltşincidan (orloluna in.ıun) ayıraıı, onuıı

tlilin sin4,ageri rılnıtısıtlu--.. 1,rıni ılil sisıcnıiniı öğeleri arasuıdu, ilginç,
yer.yer ılışılıııtuııış bcıızetııeler, btığıltışlırııtılar, tıkkırııalar, inıgeler,

ılilsel salıınrılar oraı,ılığı1,1tı ve çaşilli tıılaın ye ses ijzeIlikk:riııdeıı
yararlaııarak, ))cni bila.şi1]1lerle, ),e i a lünlür, 1,eni 1:ağrışınılar, veııi
tıısarı ıııl ur, \,eni ılıı.l,gulaıı ı »ı l u r ıloğıırnıasıılır ".

Yani şiir, yazınsal alaırların cn öneıııli çalışma alanlarından biriclir

ve eı,ı eski yazınsa1 ttiı,dür. ()zel bir dildır, günlük diJdcn ve düzyazıdan
farklıdır. Şiir dilini düzyazıdan ayıran cn önemli özelljk, şiir dıliı,ıin ses ya

da biçiıııscl özellik]eri (dize. ı,ezin, uyak) değil, dıl sisteminin öğcleri

arasında kurduğtü özel bağlantılarciır, bu bağlantılır aracılığıyla ycni
tasarıı,ıılar. yeı,ıi duygu değcrlcri olı,ıştrıımaktadır.

Bu çalışnıada, çocuğun insa;ılaşma ya da bireyleşn-ıe sürccinde
daha ilk adınılardan itil-ıaren. şiıre nasıi büyiik bir pay düşmckte, bunun

öncnrine dikkat çekilcrek, gencl l,ıatlarıylı "ço(:uğa özgii .şiirsel ılil" ve

"çocıığu saslencn ,siirlerdc" okulöncesı ve sonrası dönemde şiirsel
ııctinlerde lıtılunııası gereken özelliklerin neler olduğu. çtıcuk şiirlcri ile

çocuğu ya da çocukluğu iziek olarak işleyen şiirleri biı,birine karıştır-

mamak geı,cktiği. iyi ve kötü şiir örneklcrıı,ıden hareketle irdelenmeye

çalışıJacaklır, Nasıl diğer yazınsal türlcrde "çocuğa gii,elık" ılkcsi göz

önünde bıı]undurulaı,ak yazınsa1 ürtinler vcrilmesı zorunlu isc. çok özgün

bir ]tir olan şiirde dc. çocuk için şıitler yazılırken nasıl bir djlin ve

biçcnrin kullanılması gcrektiği. ne ttir ktını.ılarııı hangi biçimde ele

alınması gcrcktiğiric dikkat çckılmeye çalışılacaklır,

6lJ



"Çocuk ve şiir", bırbirine bu kadar yakışan, birbirine. bu kadar

benr.y", ve birbiİini bu kadar tamamlayan ikı sözciik daha yoktur

n..lr"İa". Çünkü o kadar çok buluştukları ortak noktalalı vardır ki, Iler

iİ.-i" a. ,oİar. ve emek isİer. Her ıkisi de bulundukları koı-ıum itibariyle

O)gti, tlr.lli1.1... sahiptir. Onları diğerlerinden en farkh. kılan şey ise

.rrİ,.,- *nip oldrıklaıı' ''in-ıgeleıı-ı'', ..yaratıcıiık'' vc kullanüklan "dil"dir.

İİ.İ" a. ç"*k için yazılan şiirlerin ı]ilı, Son dercce titjzlik gösteı,ilmesl

g"rek , u" özenle hazırüann,ıası zorun]u bir alandıt, Ferhan Oğı"ızkan

çocuk ve şiirle ilgili şöyle bir belirlenıe yapar:

"Çocuk gelişinıiniıı lıer dijııeıııiıtle ,ıiira kar,şı olıııılu .biı, lepki

gösıeriİ. Şiir 
- 

cliİleınekıen, şiir okıııııakltııı ı,c ezbcrlanıalıteıı zeyk
"duyar.Çocuk, 

tlalıa k.onıışnıuvtı buşlarken şiir ciiınlcsiııin ))apIs.]ı,la u\)gun

tİİ yoİ 
'unr. 

KaJiycli tılaİ ve ses ö:clltği baltııııınılon birbirina 1ıılt

l,"nr"y", keltnıeİer kıllanır- Esasuııltı, ılikkaı cdilirsc, çıır:ulclurın

lr"lİn|"l"r" başka htı-hava, bcışka bi- gtizalltk kattıkltırı göriiltir- Onlar,

yelİ:lkrnlerin İltşe halinrle kulluıclıkkırı sıftü tukııılurıno, ıııactızkıru ve
'ben'zetınelere p|ek itibar el»ıezler, Kendi iç tli|in.ı,ulurıııı yc (lii,liiüllnc

torrüoruu yansıtan şekilleri lercih etlerlar, lJö1,\et,c şairle ç:otıık unltıluıı

serbestliğİnete, yeııilik ve tazelik urtlınt]u gilü cktc hirlaşülıiş rılurlor,

Cocuklcü'rı siiı-e |.,ılcl,ışıırııı bir bcı,ıka husus cla ohank uııııırutlıır, Dıırcığı,

İu7lc.ri, iç ohaİıgi ite ç,,,k l;.- kısa ,sckli,ı,la ,şiiı-, hcr norıııul (,0,,1ülitLü \,üır

oİo7 ritn, İürryguİruu lıesler, ıı,ıtizik illti|u(x ü kcır,şılrır"',

Mary Ann Neison, ,4 Coüülporulivc ,1ııllıo,1og1, rıJ' .Childreı's
Lileranı,rn" adiıı yapıtında, çocukların şiir karşısındakı dı-ırı-ııılarını şöyle

yorumlamaktadır:

"Küçiilt çocuklar şiire hayectııılıı tepliitle bıılıınıu,lur,.çtilükii şiiriüü

riıni, ha1,)t riİiınleri kulp ınüş;, göz lrırpıııosı, yiir.|iıı.ıe,,ıol.tııırı gibiıliı-,

Şİirİ, ,"rl*i çot,uklarııİ tlit iizİrine keşiflerılc bıılıınnalurııııı i»ıkt?n

ıag}ar. rlçllı' çoı:ııklar keıııli tlilleriniıı ltalıpkıruıı öğraııirlran ıliI

İa}i:fl"ri o1.olr roruncla kulırlcır ı,e şiirin ilginç »ıiiziği ı,e sözyiikle ri,ııılen

'"uİ 
İuyo'lo', Sıçrtırkeı, ktılıu*eı ve o),ıın rı\,ncırlien şurkı.söylcrler,

Arkaıla,slurıııa tukılırken ı,era onltu,ltı eğlenirkcn çocuklar ktllil,ı!lg7g 6"
;;,İ;;;İ;,, Küçiik çoctıklar'Iekerlenıaleri ııeşeı,-le dinlcrlcr ve çolı ltez

hoş l ar ına gi ıle n ctiıılel e r i te lr r u r e rl erl er,"'

]A Felhan Oğ!zkan.,.(,ocüük ve Şiia,. 1_8r/r {/:.lrı.,. ss 5,1-5s

'lrtİ"." 
^, 
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Şiir. gencl olarak ttim ya;ul..tiirtiri içerisiııde eı.ı lazla ıhııal edi]en,
özellikle cie çocrık ve geclik yazıııında cn öksliz, en boynu büktik tüIdür.
Nc yazık ki. çocuğa yöncJik şiir yazıIa duyarlıhğü hcnüz bizinı iilkemizde
dc çok ueJişıı,ıemiş. çocııkJar için şiir vazan, gcrçek çocuk şiirı yazan
şairlefin sayüsü çok yclcfsiz kalnııştır. Zaten bu alana yöııeJık ilk çaJısnıalar,
l-ıizinı ü]kemizdc. l'aı,ızi;ııa1 dilnenıi şaiılerinin, önce çcviri ve uyarlama.
solrra da telİf1,oluyla'fürkçc'ınize kazandırdıkları Batı cdcbiyatlnın "labl"
tilıiindcki ıı-ıaıızuııc]cı i ile başlaı,. Çocıık okur yetiştinırckte ışlevsellik
açısından cıı ijı,ıcl,ııli ltllleldcn bili olduğu hep göz arcll edi]miş ve bu güne
kadar ı,ıc yazık ki hak cltiği ilgıl,i yetcrince görcmeıniştir.

Söze] diincnıdeıı (çocrığun anne kaııına cliişnıesıııden ııltula
i-ıaşlanıasıııa kıdar ol:ııı stiı-eç kastcdilmektedir) yazı)ı döncme geçerken
ıc clahı önccki döı-ıeıııtic de. çocuğa yazlnü ser,dirmenin, okuma
alışkaı-ılığı ctliı,ı d irıı,ıeııin cn önemli, belki ilk aşaması. şıırscl dili rıstalıkla
kıı]]ann,ıaktıı,. (,-tjnkti çocuğr_ın 1ırı rlönemdc buJuşttığı-ı tüm yazlnsal
ı-ııetiı,ıler. tıi]ıııeccleı, bı_ılııaca]ar, tckerlemeler. masal]ar. ninniler, ınaniler
hep şiıı,scl söy]enrin etkin dilinden yaraılanan yazınsal nıetinlerdir.
Iiğitinı r,c iiğretjm kitap]arına. herhangi bir denetim n-ückanizmastndan
ge çirilı,ı-ıcrlcn, rastgele alünan kötti yazınsal uyaranlaıJa, yaşamının her
aşamasıı-ıda bulrışan çocuk. yazından uzaklaşır ve şiirin, yazınsal
metirı]crııı güzeJliğiı-ıi ı,e hcr şel,deıı önenı]isj kendini kcşf'etme. dı_ıygu ve
tiiişiiı-ıcc crı,cnıni biçıııılcndirıne, ana tii]jııe ilişkin itk sevgi tolıuınJarını
r]ikıııt sansıııı vaka]ır,aırıaz. Anadilini kullannıı lıccerisini sağlıklı olaı-ak
gcIışüirenıcl,cn Iıcı- çtıcuk. kendı iilkesi içııı. ınsanlık ıçiır, ınsanlığın
gclcccği için lıiiy,ıik bir kal,ıl-ılır. Biliı,ıçli. donaııımlı bireyleı yaratnıada,
hcl scyiıi 1cüıclir]dc. öııcc lıu 1,ctiyı kazannıak yatar, Ancak dollru
tıyaı,aıılaıla lırılrışaıı çocrık. vaşanıırı gcıçck ıııuti'ağı olan yazını
kcşfiılccck. oı,ıı.ıı,ı işlcvsclliği vc giizell1ğinı çirğrışın.ılar yolrıyJa sezecek
ve lıöylelikle yışanıın diğcr evıelcrindekj davranışJarının biçim-
lendiriln,ıesjndc. biı,ey olı,ııa },o]undaki basaııaklarda adlm adım
ilerleycccktır. Kendiı,ıi taı,ııyan çocı-ık, kcndini taırıdıkça başkalarını ve
yaşamı da tanlyacak. her tiir fikre eleştirel bir gözlc bakınayı ögrcnecek,
kendisiııden farklı oianları. ön yargıdan uzak, kcndi soınut gcrçekliği
içinde görnıcyı ve değcrlcndiımeyi başaracaktır, Bu da. çocuk için,
ıı-ıutlrılı"ığa ve paylaşın,ıa gidcn yoluıı en önen.]li anahtarıdır. Kendini ve
başkalarlnı tanünla hoş göIüyü, hoş görü sevgiyi^ scvgı de paylaşımı
doğu:,acak vc bi'ylece. daha sağIıklı bır bireyleşme süreci yaratılacaktır,
Dr. Sedat Sevcr bunun öı-ıcınine şöyle değinir:

"Erkaı ç,otukluli ılijneııiıırla, gclişinı eı,resine uygııı bilıııece,
ıntıııi, lakarlı,ıne, .filrro, ııusrıI gibi iirtiıılerlc ı,e bilişsel, rluyuşsaI,
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clevinişsal bol,ııtlu daıı,aııışlur ka:unılırııt:ı,ü uüüıoç,la\,üuı ııitelikli

yo.y,uİorlo sıkçu iletişiııı kıırnıa olııağı bıılan bir çocu.k iç:iıı l«ıırunısol
'zeİginleşına, 

İiizele yiiııelıne vc i),iyi tanüı110 stircci buşlaıı.ıı,ştı,ı" Dilsal ya

gaİel 
-rüuva|üılrk 

ııltışlurııa diı,c uı!lunılırabilatağiıni: b.ı.ı. siirtciıı
"kesintiye 

ı,gra,,rndon siircklilik kaztııııııtısı il:tı, 4,oc,ııkltırııı ilk 1)ğrcliın

ttöneııİincle' de bu tlıılıırlığı rlavint]irebilec,elı niıelikıcki kituplu,ltı

karşıla.şnıtısı gerekir. Ç'ocuklurııı dtıl,gıı \,e dtiştiüıce eı,releriııi Ec,n[,!

lelecek, gt;rse7 algılarıııı hesleyecck ö:atlikteri il:ereıı kittılılarııı, onların

okunrtı 
'aüışku,rürğl yc .rcyglsl kııztın ıııolurı ıı rlu, daüıokroüiJi ki,iltiirij

eılinııeleriııda öııenıli hir i,slevi.ı,arinc gatireı,aği biliııııalidir""

Bu alanlar içerisinde de Çocuk ve (iençlik Yazını, ayrıca hıtlarınıl,]

belirlenmesi vc tanıın]ann-ıası gereken bir alandır, Dr, Se]alıaltin Dıli-

düzgiin bu tanlmlamayı şöyle yapar:

"Çocıık (ve Geııçlik) 1lızını kdı,rdııııııııı lıtııı "q,ıı<,ıli" lı"ın dc

"yrrıu': yu,r, ı,ar. Çot,tılr keıtliııe ]ıtıs ij:c]liklc,ri okn (() ]3 ]tı) /(\/ııl

urnkorrlİrro belirLeıen) her .şayi 1,cni öğraııaıı lıir ı,ırlıli, \'u;ııı isc, lic,ı,iI

vareıı, dolaylı göııılerıııelerlc pclı ç,ok şeı, sljı,lcı,cıı ıc ,\i;\,l_cligiüüi ijrıiili

söylaıliğiııİen İlası hir çıık tııılonıtı göıulcrıııc .1ıqıtııı aslctik bir ldrıü,şıüıu

,İ,rini)İir. ('ocık (ıe Geıçlik) Yazıııı ıııulltıktı "çocuğrı görclik" ilkcsiııi

barııılırııalı. Ycıi,şkiıı ltittıpltırı gibi, 1ııı,ıılc liiltıpltırı ıltı l-ıclli ij:cllil;leri

içernıeli, Çoculi İi'uh' ''İ 
lıir uııltııntı ),riıılı,ııdirilıliğiııılc, .oltııiıı,ı, 

lıir

biçinıe ı,e iiğraıitiliğa ka,\,ülülIkl(klır. Bij|lct,t c,\ldili biiliiüülüjğii |,L, (()k

oİluıııtılığı j-iıirir. '1]ij.\,tc 
.\,(ı]JütlOrü hiiıiiıı ıığırlığı _ı|i:cııcl ı,ılııılo

anltıtılun'ii.y,İii_ı,le suıırlırlır, 1-rı:ııııtıl uıılıınıltı ıı)ı,laı,etak [ıir ,s,:ıi Irıltrıır,

Sl jylarliklaıİri loğru,ıoliır, Iırlqüülıı g'iiirülrc: ı,c ılrılaı,ı,ıı.ı lu iu ü/,ıol,iıcr bir

kiİnlikleılir. O|sİ;tı tersi ö;elliklc 1,rx,ıık liiloplorı 1,ot,ıığo ııkuııııı lit.ı fi ı,crir,

onr!rı elcşlircİ bukı,sı uıtuıtlırır, elc,şriral okuıııu ulı,şlitııılığıııııı rılıı,şııtı,ııııtı

ıedeıı olur"'

Çocuk yazını için belırlenen tüı-ıı bu ölçütler çocuk şiiı,i için de

geçerlidir, Şair vc 1azar, Sennur Sezer bu alanla ilgili çok önemlı

tespitlerde bulunul. Ona görc:
"Çocuğıııı 111_1,gu ı,e cltişiiııce geli,ıiıııi .1,azınscıl cğitiııiııe bıığlıclır,

Şiiı, bu ;ğİtiü;;ifi eıı ö,'nenıli ytını olıııcısıııa karşııı en 1ıık gö: cırılı aılilcn

oseda1 selcr.'('(ıJ,ık Kitaplaırnda Drlscl !e CöIsCl D!ıya|ll1lk",

Ankaü 2000. s 6]l
'Sc]ahaltılr DILiDıJlCı.]N, "('(»,ık Kilıp]aılnda Yıllns,ı]

Scnrpoz_v-uİlu. Anka,ı 2000, s 25]

L lj]ül5al ( ocUk K]uplılı S.llllxrl!,ınnj.

Nilelrk". l. tjlUsal (,',Itlk Kjüaplaı1
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ılulılır. Çocıılclurıınızıı tlers kitapkıl ilıenliksiz, ijzensiz, kalıp
ınoıızııı,ıelerle ıloluclur. Bu ıııcııızıııııeler, çocuğa şiiri, tıyak, ölçü ve

diülaklik söz 1,ığııı olcırtık ulgılutııuklculır. Bu rlurıun çocuğun şiiri
ytışuıııııı iitaki olaııları.\,lrı iillcğiüü, ünuleü (ıliklc q,nı ulgılaııasuıcı yol
tıçqıır, çoctıklurınıız ıluygııloruıın ii,liişeccği şiirlc karşlaşnıarlan
biiy-tittır- Bö,),lcı,e tlu.ygu.ıu llığuı ul,örnekleriıe tLnkıuü bir yapü etliniyc,ırlar,

Ç'ocııklcır içiıı 1,azıluc,tlı şiirlerılc.şiiriı aııcı öğcleri olaıı, uytıııı. 1,cıluılık,

tliliıı giizelliği lcrıı-ııııııııli zu-tuıcludır, Altıl,s«ıııtı (lersinleıııe, ironie,

lıunıoıır) (ı,e nıiztılı do1 ihnıol elilnıe ıeli. Eğitinıciler (le ,siiri bir ezberlenıe

ınatni ı,tı ıltı ç,i)zı)ilıııesi .qarekli hir bilııeı:e oltıruk görııenıeli"E.

İşte böylc göriildüğüi anda tehlıke başiar. Zira o zaman şıllın,
çocı-ığun 1,ıcr tür ge)işiminde ne ]radar önen,ıli bır rol o1madığı bilinmemelte
vc l-ıuna gerckli ijZen gösteri]ınemcktedir, oySa şiir, sözün sımyasıdır, bir
dilin kendinj cı.ı giizel şekilde iiadc etme biçimidir ve en önemli özclliğı
hiçbir zaınan tiiketi]emcmcsidir- Ilcr döııcme ve hcı kişiyc göre

çıığalııasıclır.

ıSıııııı Stıtı.'(ü\ıü1.1!ü lçr] Şü]ü \'ıli]lınlül (,.İe],1i]lar \. /olL!!,ü'.l LJ]tüsıl ('oc,rk Kılaplı]ü

s.İr])()/\!nlt.,\ürkJ]! ]{]()l). \ (]Jj
".\ lt)İıll().ı|/l,ırl.('.)(ül|: I,1Ll,\Iıüı. \İr Y]\,ü1ll |üli. Ar]l.rjı.().ıl 21]()(].s250

Öylcysc önceJiklc "ç,ocıığu gijre" ya da "ç,oı,uk şllri" nedir onu

açımlamak gcrekir- Şiir ırediı, lıı-ınrın tanüııılamasınt yapmak clbette

miin,ıkiin değililir. çünkii dünyada nc kadar çok şaır ı,arsa o kadar da çok
şiir tanınıı r,ardır. Ancak bir metnin şiir olup oln-ıadığıı-ıı ortaya koyan
bclirli öiçütlcr vardır clbet. özellikle de "ç:ot:uk -şiiri" denıldiğinde bu

iilçütlcr daha da ayırıcıdır. Cen,ıal Sürcya der ki. "çıocılt gibi konıışarak

çııculr ağ:ıylu ),tızınuk, oıltır i<:in ):az»ıuk deınelc dağiltlir- Ve gerçek

çocıık arlabil,cılıncı gaçiş siiracini gcreksiz yere ıızutır l:ııı, Çocukların
gerç,cklcri ulgıluıııcı ı,e rlağarleıtlirıııe b|ç:iıleri |etişk|ıülerdefl ,/iırklıdır.
}}ıı 1,iizrleıı 1ot,uk va gençlik ctlelıil,tılı ıloğnıu,stıır". Bu a]andaki

ıızn,ıanlar;n lıcıT-ıeıı ]ıemcn hepsinin buluştı,ığu ortak bakış açısı da budur.

Yani çı,ıcrılt şiiri dcırilince, gcnelliklc yctişkın bakışıyla yukardan aşağıya

bı.ıyurgan ve öğrctlci sesleniş söz konrısudur ki. bu tavır da çocuğu şiirden
derhıl uzakJaştırır, Şiirin. yukardan aşağıya mt. yoksa eşitlikçi ya da

aşağıclan yukarıya n-ıı seslendiği çok önemlıdır? "Ç'rı<:uklar şiire
ııııılılu|:lırltır" ),ulııız oııkırın ilgisini ç:akeıı c,ıerler ortaya lcr»ınıcıdıkça bu

ihli.\,tıc,ı tluy,ıııızlur- Oıılur için scçilccek pcırçtılarııü, h(ıyattuıı zevk alınak,

dııl,gııstıl ),.ı.|uüüfulOn ü zcııginlc.ştirıııek, görii,ş ııJiıklurını geııişletnıek

brİk,İr,,rrtu,ı ılağerli ı:a etkili rılııııılurı garakir-"" Çocuk, yapay ço-
cuksulı.ığu ii1,Ic iyi ayıı1 edebılir ]<i . şiırde kendı bakışını arar. Aslında
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yapaylığı ayırt edemeyen bız yetişkinleriz", Ş iir bir dil sanatıdır.ve bir dil

işiiıÇia-i.. bigerlerinden onu aytran cn önemli özellik de budrır zaten,

Ço"rğu 1.oşuİundınrıak, biçimlendirmek ve tek yaıılı biı, ilişki kurmak

y..inJ onu İeçenek ue olanak sunması gerekir. oı,ıu bir bırey_olarak görüp

İzaten tlyleler;, algısını, beğenisini, dünyaya bakışını varsıllaştırıııalıdır,

İlil l.rllun-o yetiİini geiiştirmelidıı,. ller şeyden öncmlisi ana dilini

ku]lanııa beceİisinı geliştiı,meli ve çocuğa dıi bi]incı aşılaıııahdır, Çiinkti
dil, yaşamın abeccsiclir. Çocrığun belleğidır. Zira artık çocuklar yaşamın

auta t'azla içindedirlcr, Kitle iletişiıı araçları ve bilişim teknolo.1isi

sayesinde, büyüklerle çocuklar arasındaki mcsafe gittikçe daraldığından,

onlar da büytlkler gibi az ya da çok . hcr şeyin bilincindcdir]er,

Çocuk, anarlii gibı, insanlığın gelcceğinin atasıdır, anayurdudü-ır,

Nasıl diliniz işgal edildiğindc kaybedccck hıçbir şeyinız kalmamışsa

çocuk için,]e'lu.um aynıdır. Kişiiığimızın. kiıı,ıiiğinıizin teme]idir

İocuk,. Fazıl lJüsnü Dağlarca "çocıık açılı kapıılı-, lietli tlc. girer bulut

da" derken, aslında onrın eğıtinıinc ne kadar önem verilmesi gerektigine

dikkat çeker. Çocukların önünc şiir diye sunulan nıanzum eser]er onları

gerçek şiirsel İattan yoksun bırakır, Bu neden]e, öncelikle, manzume ilc

şii. ilişkirini tanımlamak ve aradaki ayrımı yapmak geı ekir:

"Maıızıuııe, ııazını hiçiııinrle ü,tızılaıı, iıııge ı,e suıaı ıleğeri

laŞImayan rlil ürünlerine rlcnir- Manzuııelarr]e ılil, ,siirsel bir toı ve

çİgrrşİurroü bir ijzet]ik ru.şıuıu:. Sözr:iiklcr ilk ı,c tenıal rınlcınılor4,1a

ku\üuut,r. Sölleyiş ve biçinı kaygı.ıı gtitliilınez, I]ir hulcıııtı hol,tıtlorı belli

bir n,ızıııı purçarrcl,r 1ıtLıı]:ııttlr. Bıı yiiztlen m(ıülzLıüırc\)i şiirlc cş cınluıılı

kull an nıcınıu k gcrek ır. " u

Öyleyse bu ayrımlamayı da yaptıktan sonra, çocuk şiirlerinde
bulunmİsı gereken temel özelliklerın neler olduğunu sıraladıktan sonra,

olum]u ve rılumsuz çocuk şiiri örneklerine geçmek ve biraz analiz

yapmak yerinde olur.

Okulönoesi dönemdekı çocuklara seslenen şiirlerdc bulunması

gereken özellikleri Proi Dr. Sedat Sever şöyie sınıflar:
" 1 . Şiirler lki-üç dörtlükten ve kısa dizeierden oluşııalı, dizelerdeki

sözcükler ve hece sayısı arttıkça, çocukların şiıri anlaılıada, belleklerınde

saklamada güçlük çekeceği bilinmelidir,

loEmin Özdenliİ, 
'-l/.bO 

ol Bilgilari Sa:,liiğü:i, Relİ7i Kltabevi, islantrul, l990, s I88
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2, l)izclcrdckı sözciiklcrln yaratt]ğü scs örüntüsü (rıtim) kulağa hoş
gclmcli: dizelcı,in bırbitleriylc olaıı bağlantıları, şiirin istekle dinlene-
bılmesi için bir etkı ı,e duygulanclürma gücüne sahip olııalıdır.

3. Çoctık şıırındc iinemli olan. yalnızca duygu ve clüşüncelerin iş-

lcnn-ıesı değil. 1ıı-ı duy,gu vc dtişüncelerin şiirc ve çocrığı.ııı düı,ıl,asıııı özgii
biı,har,a vc sii1,1cnı içiııdc diIc gclıriln-ıesıdır.

-1. Şiıı,lcı,ile clc, alııııııı. işlcncn konrılar çiıcuklaı;;-ı scr,,gi gerck-
siı-ıı-ı,ıcsiııc \ırıı1 ıcı,nıcli: oı,ılarıı-ı 1,iireklcrııde ı,e [ıc]leklerindc yaşaıııa.

insana. doğa1,,ı ı,e l-ıal,r,aı,ılaı-a karşı biı,ıluyarlık oluştuımalıdır. Özellıklc
insana (jzgii değışık drıygular (yaşaıı,ıa seı,inci. yrırt sevgisi. özlem,
paylaşn-ıa duygusu vb. ) şıir dilinde çocuklara tanıtılmalıdır.

5. Şiiı, konuları. çocı-ıkların yakın çevresindcn alınn-ıa]ıdır. On]arın

çcvrelerinde ilgi dtıydukları. sevgi beslediklcri can]ılar ı,e kı.ıl]annıaktan
mutlu oldukiarı nesneler. çocuk şiirıni yapılandıran konu araçları olarak
seçılınclıdir, Şiirlcrdc anne. baba, kardeş, büyükanne. dede. ögretmen
gibi çocuğun yaşanıını bütüırleyen kişiler ile ağaç, kuş, kedi, köpek, balık,
böcek gibi yaşan,ıında her zaman karşılaşma olanağı olan sevdiği-
korktuğu: ancak ilgıyle izlcdiği varlıklara yer vermelidir.

6. Yiyccekler. ıçccekler ve çcşitli doğa olaylaıı (mevsimler,
yağmur, ka;,. gecc. gündüz vb,) şıırlere konrı olarak seçilebilır. Çocuklar
şiirlerdeki ilcti]er ile çevrclcrinden yaşayarak ve gözlem yoluyla edindik-
leri bilgiler arısında ılişki kuı,abılme]i; bu ilişkiler şiir dilinin güzelliği ve

anlatünr giictiyle renklendırılmelidir,
7, Lğitinı uygulamaları içın söyleyiş kolaylığı, dinlenehilirlik

(kulağa hoş gelme) gibi öze]]iklerı olan şiirlcr seçiln,ıeli. bu şıirlerde
çocı.ıkların ılgı ve beklcntileri yansıtılmalı. çocuk kendi düşsel gerçeklcri
ile buluşabiln,ıelıdir. Ancak. son yıllarda sayılarında büytik artış olan sınıf
dergileri ıle bazı şiir antolrlilerinde yer alan çocııksu ürünler ilc çocuğa
görclolan şiirlcrin birbiıinden ayrı):nası gerekir, Enıin Ozdemir "çocuğa
görclik" ve "çocuksuluk" kavramlarını çok güze1 tanınılan,ıaktadır:
"Çocrığa görelik onun ılgilerini. gereksın imlcrini, dj] evrenini göz önünde

tutmayı. hazlflaı,ıacak okunıa metniııi bunlarla ülüştürmeyi zor]ar,

Çiocuksı-ilrıksa taıı tersine dilin acen,ıice kullanıını, daha doSusu
anlatımda ilkclliktir, (kıctığun ilgi ve gereksiniınlerini önemsemeyen,

dilscl beğcnilcrinc uygun olmayan, dilimizin aniatım güzelliğıni yan-

sltmayaı] çrıcuksu şiirlerin. çoctıklarda zamanla şiir dinleme ve okuma
isteksizliği yaratabileceği un utulmama lıd ır.

8. Şiır çocukların duygularıııı geliştirebilmek için etkilı bir afaçtır,

Şıirlerin etkili bir şekilde okunması gerekır.
9, Şiirlcrin anlanı. dtıygu ve çaglışln] yükü çocuklara yansıtıla-

bilmeli.
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10. Şiirlerde sözcükler vc dizeler, duygu. düşüncc ve olayları ço-
cuklarırı ruhsal gereksinııelerıne yanlt vercn bir doğallıkta vc kısalıkta
anlatnıalıdır. Çocuklar şiirdeki anlamı lan.ı ka\,Tan.]asa bi]e. ses ijrüntü-
leriyle yaratılan müzika] özellik. şiırJerin bcllckte kalıcılığını sağlar,

11, Şiiı-ler çocuklarda ulusal duygu ı,c bilinç o1ı-ışturmalı. tınların
insanlığın ewensc1 değerlerini sezinleııcsiı-ıe katkı sağlanıalıdır. ('ocuk-
lara siyasi iletilcr taşıyan. anlanılandırıınar,ıcak]ıı.ı stıı.ıııııltı]uk]ır ı,ercn.
dinsel konuları işleycn şiirler okıınmaı,ı,ıılı ı,c okrıtulırıaıııaIıdır,

l2. Okı-ılöncesi dönen,ıdcki çocukJaıın geııiş ilgi alaı.ıları. z,..ngiır
düşsel boyutianyla her gtin yenilenır. Yelıilenen gcreksıniııılcrin ıçındc
gülme, eğlenme. heyecanlanma ve keşfeln]e isteği ijnemh bir yer tutar.
Bilmediği, ulaşamayacağı, gcrçekleştiremeyeceği yaşantrları. dilş güeünün
arzuladığı bütün deneyimleri yaşamak ister, Masa] r,e şiir çocuklara lıu
deneyimleri yaşatan, onların bu gereksinimlerini yanrtlayan anlatı lardır"L ] 

,

"Şiir, insanın yalatma yetisinin dilde sonıut]andığı. duygu ve
düşüncelerin kişiyi etkileyen bıçımde söze dönüştürüidüğü bir anlatım
yoludur. Çocuklara şiir ezber]etip okulmanın yararlarını Enver Naci
Gökçen şöyle sıralar:

]. Anadilı scvgisi vc cgiıımı
2. Sanat eğitiııi (duygu ve düştince eğitinıidır yazıı.ı)
3. Düşgücü eğitimi
4. Bellek eğitimi
5. Toplumsal eğıtim (toplum önünde okrıma, çocuğun kendine olan

güven duygusu yaşam sevincini besler, toplumsıl etkileşinr ortaını doğar)
6. Değerler eğitimi (şiirler, çocuklara ulusa] ve evrensel değerlerin

tanltılması ve duyumsatılması için etkili bir araçtır)rr,
Gerek ders kitaplarında gerekse çocuklara yönclik hazırlanan ve sık

sık başvuru kitapları olarak kullanılan antolo.1ilerde, çocı-ık şiiri diyc
yutturulan ama aslında ideolojik fikirler aşılama amaçlı ve yazarın kendi
fikırlerinin diktesi olan şıirlerden ve gcrçek şıir olmayaıı maıızume]erden
bir iki öınek vermek yerindc olur, Bir de öznesı çocı-ık olan vc bu yüzden
çocuk şiiri zannettirilen, oysa ki öznesinın çocuk oimasının. konusıınun
çocuğa yakınlığıyla yakından uzaktan ilgısı brılrınınayan şiiıler vardır.
Yani ya başlıkla "çocuk" adı geçiyor, ya da çocuğa scsleniliyor diye
çocukların tanlştırıidlğı, çocuk şiıri sayılamayacak ön.ıeklere ve gerçek
çocuk şiıri ömeklerinc geçilebiliI. Şiirle tanışıklığı bu olumsuz ömeklerle
başlayan çocukJarın, şiirden uzaklaşması ve hoşlanmaması son derece

"Seaıt sever, S Dilldılgün. A ozılık. Ö Adlgale]. ('.)(]?l 1r./.ronr, Al)aL]ol! tjnj\clsrtğ5ü
Ya}lİIaıı. EskiŞehir 2002, ss. i()l 1 l_i
L]a,g 

V. ss I0l,] 0].
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doğaldır. (--iinkü gcrçekten oıriara scslcnen. onlar;n ilgisini uyandıran vc

yazınsal belleklcrini Lıeslcycn doğru şiirlcrlc taııışmadıklarından, psi-

ktılo.1jde sık sık bahscdi]en "şarth rc1'lcks" gibi. öırlerine iyi hir ömek

geldiğindc ile anınrlı oluınsuz tepkiier vcreL-ıilirlcr. Yarıi ataların dcdiği gibi

"stitten ağzı yanan yoğrırdı-ı iifleycrek yer", Ancak şüphcci ve aıaştırıcı
zckiya salıip çocuklaı,, zor clıı olsa gcrçck şiirc rılaşabilirlcr. Ne yazık ki
eğiliıı,ı sislcnıin,iiz. zckiyı r,c belleği gelıştirmck yerine ona bıkkınlık
vern-ıekle ve ge:,eksiz biJgilerle do]durmaktadır. Yani insanın do$u ve

gcrekli bilgiler)e clonalılınası, doğu yeı,dc ve doğrrı zamanda bu bilgılerle
taniştıIılmasü onun yararınadlr.

Oysa. şiı,ııılı iin,ıck]eriı,ıi giilcceğinıiz şu şiirler. okurken belki bizi
güldürccek aıııa bir yandan da buniarır billiin bir okul yaşaml boyunca

okrınmı, detierlcrc dtizgüırce yazıln-ıa, ödev olarak yap;lma, cn az on]ar

kadar kirlü bir stillc seslendirme. oku] töre:-ı]crinde lıazır ol pozisyonunda

dinleıın-ıe zorunlrıluğı-ı o]arak da düşünüldiiğiinde, çocuk açısıııdan gerçek-

ten katlanılması zcır bir clurum yaratıldığı gözdcn kaçmamaktadır.

(locuksu şiire örnek:
Her giiı cüü uz ),ü:i: purtı / Ytıiqıır l:ıı ktınıbıırrı/ Bugiin yarııı

ılolut,tık/ (}eııa beniın ı,ılrıı,tıli......,Yıınıuılq\,ü ta\ruklafi,/ Ktız, örrleklen

tılırız,/Oııları lıohl:enıizıle,/ Ktiıııaslcrıle tLüiarüz...,,----Tıılıüıılıı gelınez

tlaru,/ Arıık kcı,y bir kcnarrı,/ Ruhuı alülıek islersan,/ Pcırcı biı,ilclir pura.

Çocuğu konu olarak ışleyen ama oııa cşit]ikçi yaklaşmadan tepeden

bakan bir şiir; oysa bı-ı vcrilme]< istenen ileli emır kipi kullann-ıak yerine

üstü örtii]ü bir bıçiıı-ıde. çocuğun kendi çıkarımını yapabilecek şekilde
verilscydi daha yararlı olurdu.

ANA öĞ(iDü
Çiçckleri eznıe .ı,uııııııı/C'içek bir yüreğe benzer/Çiçek ezL,n iü:raüü

Sokın sen kıı.ş ııırıııa ,,,tıı,rıuı/En engiıı bir karıleşlikte /Uçar kuşIar

göbütjztinde,..TtiJ'ekle o\,ııcıına 1,rıvrııın/Şakucığı bile çirkin/Bir caıIıyı
ölcliirıııeııiıı ..,Gcl bir çiç,ek oLıcn ı,uı,rıuı/Keııdi iilleııiıı renginde/Şu

, e r_\,iiz ii dc n ıe t i ntlc,('Iahsin SARAÇ)

Yakutiyc Yayıncılığın 2001'de. 0-10 yaş çiıcı"ıkları için, Fahriye
Vrıı-al'a ]-ıazırlattırdığı Eı, ı,c Sını/-Etkinliklcri Aııtrılolisi'nde. şiirler ve

tekcrlcmele ı, bciiı li giin ve l,ıalialar biilümü olarak alınmış. lJzun.

ideolılik ıçeıikli. ır-ıılliyctçilik ve iıı,ıaır aşılayan türden birkaç örnek:

a:c r
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Sa},ışma tekerlemeleri:'AIlah odıyla başlayalııı,/şeytanı taşlayalım.

Biricik ,ikicik ,üçcük, döılciik, l}eşcik, alncık, yerlicik, sekizcik, dokuzcuk,

onaık, Ciciliği boncuk

Ninni Tekerlemeleri: Bu tekerlemelerin çoğunluğu yetışkinlenn,
bebekle ilgili duygularını, düşlerini, kaygılarını. özlemlerini anlatmakta,
yine çocuğa göSterme Ve Sorgu]atma yerlne öğüt]el vermektedir, oysa
ninniler çocuğun anadilini kullanma becerisini kazanması ve geliştirmesi

noktasında son derece önemlidir ve ömekier titizlikle seçilmelidir:

- Saııcı tanrı arıııağanı/Desenı uyur mlrsu yavrunı? /Geleceğin
kahramanı/Desem ııyur musun yavrunı?,......Gözüıl gtjğiin siyahından/
Göğsün güneş kadehinden/Yüzüne nLlr sOçmış Kur'aıı/Desem uyur musLııı

yavrum? (Sezai KARAKOÇ)
-{Jlamazsan biğümezsin/ meleğın,/Seıı uyu be n sana ninni/

Söyleyeyin.,4Jyu da gör, sen dnne i/Riilarla./Gör bak neler vardır/ Diinyuda.

-Dandini dandini ıJan etıniş/Mevlam neler yaratıııış/Ensesi

çulaırrlandır./Kaşları kenıandantlır./Gözleri kudrel halkası/Burnu Kdbe
hurmas ı/APı ş eker hokkısı/Yanakları misket elnıas ı/Çe nes i bülbül yuvası.

-Ninni dedim beşiğine/Deı,lel konsun e.şiğine/Hayır çıksın
kaşığına/Ninni yayrum, nin n i.

Vücut ve Sağlık:
İĞlVl YSf.SİN Onu yeınem, bunu yemeın/Yemekleri ayırırun

ben/Bana verin bol çikolata/Sabah akşaın 1,g|,im ben/Hiç iyi
etmiyorsun/Canına yazık ediyorsun/Yemekleri ayırmaınaIısın/Sonra
yemek yerine yersin iğne.

Mevsimler :

YAZ
Ben de bir mevsimün/Ilem de en giizeliyinı/Havayı

yapar/Denizleri ısıtırüm/DondLırma yer çocuklar/Hem rle hiç
olmazlar/Çünkü hava sıcaktır/Yazın dontlurma ıatlıdır.

sıcak
hasta

tinlü kişiler

ATATURK
Tahı ktırr]nı/Kemal olduıı/Gazi oldıın/Paşa rıldun/Mareşal, Ata

oldun/Vatanı hep koruclun/Aııa en öneınlisi/Dünyanın incisi/Yüreklerde
ıaht kurdun.
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Burada ne yazık ki, çocuğa AtatüIk'ü sevdirecek vc onun önemrnl

anlayacak hıçbir al'ııntıya girilııediği gibi yalnızoa rütbe]erden ve

atanmalardan ibaret bir insan portresi çizılmekedir. Insanı insana algılatma

biçimi yanhştır. Ata neden bunları oldu sorusunun yanıtı olmalıydı bu

şiirde. Çocuk bu sorulu sorduğunda yanıtını alabilmeliydi ya da dolayh

olarak bunu çıkarabilmeliydi, O zaman Ata'dan nefret edecek hale gelmez

ve insan olarak onu tanlma ve değerlendirme şansı yakalardı,

GÜZEL ATIM
Sırlna bineyim/Kırtarq gideliın/Dörl ııala koş/Güzel atın/Yelelerin

ne parlak/Nalların sağlam olacalr/Seııin işin yük taşıınal<}Güzel atlm,

HAYVANLAR
Kümesle beslenmez kerli/Evde olınaz keçi/Köpek bekler

evimizi/Balık süsler köşemizi....Kümesteki tavuklarlDurmadun
yumurılor jnek verir süıünü Ko) un verir yiinünü.

Bu üç şiirin ortak kötü özellikleri; hayvanlarrn, doğanın insan kadar

değerli bir parçası olduğunu hissettirememesi, hal,van-insan ilişkisinde
tek yanlı laydacıtık ögretisinın sunu]ması ve hayvan seıgisinin yeterince

verilememesidir. Bu tek yanlı faydacıhk öSetisi çocuk tarafından içsel-
leştirilirse bunu yaşamının her alanında uygulamaya başlar. Yani her şeye

çıkarcı ve faydacı yaklaşımı ögrenir.

ARAÇLAR

Eve gelince kapıyı/Anahlarla açarız/Ayakkabıları çıkarır/Yere
ıerlikle basarız/Llzanırız koltuğa/Televizyonu açarız kumandayla/

{Jykumuz gelince biz/Başımızı yaslığo koyarız/Yatağa gömülüp yütarız,

fIayvanlar:

iNnx ir-n BUzAĞI
Bizim inek doğurdu/Bir buzağısı oldu/Artık onu besliyor/Bizden

sülü esirgiyor......Blylyln"" yavrusu/O dq süi vereceUİkisi de

t arl ad a/ İ şimiz i gör e c e k..

Araç ve Gereçler:
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Iletişim:

GAZETE
Sabah kapılı çalınca/Süt ile birlikte girer eve/Babaıı kalıvaltı

yapınca/Heıneİ alır eline/Baba eyıJen gidince/Anneın bcıkar
' 
gİzeteye/An-neın iş e dal ınca/ Bulınacayı çözer iın gtzl i ce - (Hazırlay an

Nevzat Süer)

Burada yalnızca kahp bir aile modeli çizilmiş, roller ve öncelik

sıralamaları yapılmış, gazetenin bir iletişim aracı olarak önemine ve

gerçek niteliklerine ait hıçbir şey sunulmamlştır.

MEB'in 2004'te hazırlayıp 2l0 000 adet bastığ 2, sınıf Türkçe
kitabındaki şiirlerden örnekler:

oKUL
Her yerdeıı datıa güzel,/Bizim içiı burası./Okul, sevgili okul!/Neşe,

bilgt yuvaİı... Güzel kilaplar buratla. /B irçok arkadaş burada,/Ins an nasıl

seİinmez,/Böyle 1,erde okıır rla?...Her yerılen daha güzel,/Bizim k:i

burası,/Okul, sevgili okul!/Neşe, bilgi yuvası! Rakım ÇALAPALA
(Çocuk ,Şiirleri)

oYUN
Biz oyunsuz olaınayız,/Eve bağlı kalamayız,/İçimiz kıpı

kıpır,/Yeriİiztle duramayız... Biliriz, her birimiz,/Önemlidir
dİrslerimiz,/Ayarlarız zamanını,/Geri kalmaz ödevimiz ",

Oy ar oynar, koş a rız, /Mııi lu olur, coş arız, /ÇaI ışma k

gerekince, /Zamanı nda y aparız. -Şevket TERZİ (Tomurcuk)

EViMiZ
Annem, babam, kardeşim,/Orda olur her işim,/Hepsini

s ev mi şiın,/Evimizin içinde. -. Büyükleri s ayarız,/ Küçükleri
severiz./Güleriz, eğleniriz,/Evtnıizin içinde,,, Beraberiz her işte,

Acı, sevgi, gİllşte,/Biz böyleyiz bak işıe,/Evimizin içinde- -

Sami TUNCA (Çocuklar lçin Şiirler)
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29 EKİM
Cumhuriyet Bayramı,/Geldi, bize ne ınutlu ! /Bayraklarla

donatl ık./Güzel o kuluınuzu.,.
Sokaklarda, evlerde/Al bayrak dalgalanır,/Onun o aI rengini/Bütün

bir dünya tanır..,Yirmi Dokuz Eküni/Karşılarız neşeyle,/Çünkü bu günde

erdik,/Büyük cumhuriyeıe...Yürüyün arkadaşlar,/Hep ile.ri koşaIun./Bugün

bayramımız var,/Gelin Bayramlaşalın. -Ali PÜSKULLUOGLU (Milli
Günler Şiirleri)

TATIL
flaziran geldi,/Okullar tatil./Ama ayrılmaya,/Hiç varınıyor

dil... Öğretmenlerim,/Tüm kardeşlerim,/Sizs iz günlerim, [Yaş amak rleği l
_HalimYAĞCIOĞLU

23 NİSAN
Bize hediye eui,/Aıa bu güzel günü./23 Nisan bugün,/hepimizin

düğünü --.Dünya çocuklarında/Bilmem var ınıdır daha,/Böyle bayramı

olan,/Sevinç ve neşe dolan?...Sevin, oyna, gez, dolaş,/Senin bayramın
bugün./Bayrağı sev arkadaş,/DalgalaruJıkça övün.-Hasan ATABAŞ
(Şiirlerle Atati.irk ve Mili Bayramlarımız)

BiLiNçLi TüKETiciLiK
İhıiyacını sapıa/Aile bülçesi yap/Uygun malı bulunca/Heınen onu saıın

al...Alış veriş yapmca/Faıura islemeli/Eğer bozuk çıkarsa/Hemen geri
vermeli...Bilinçli tüketici/Verimli olmalıyız./Sorarak ve bakarakJMalları
almahyız...Her reklaına kanmayızfYeniliği alırız./Eğer bunu yapınazsaaÇok
geride kalırız, -Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ (Eğitsel Şiirler)

ixsı,x rıaxr,ı,RJ UĞRuNA
İnsanlar, yönelicilerle/Hakları uğruna/Didişip durdu binlerce

yıl./(Jsanmadan, bıkınadan,/Yılmarlan, boyuna... Erişince ] 945/Aralık
ayının l 0'u,/İnsan hakları/Evrensel Bildirisi işe/Geldi haksızlığın
sonu.-.[Jmutlantlırdı bu olay,/Muılandırdı bu olay,/Çalışan
insanoğlunu...İnsan haklarııa saygı/Kardeşlik, hürriyet, eşilliHKederde,
kıvançta birlik,/Daha çok ayıiınlatır/Medeniyeı yolunu. -Mehmet Necati

ÖNceY 1Çocuk şiirleri antolojisi) Türkçe 4'te kullanılmış.

çEvREMİz
Ağaç, çiçek, kuş sesi,/EksiImesin dünyadan./Biz de yardıın edeliın,

/Onlar yok oImadtın...Bacalardan çıkıyor,/Zehirleyici gazlar./Hava
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kirliliğinden/Burnumuz hemen sızlal. -Sait KIRKGÖZLÜ (Belirli gün ve
haftalar)

Sf,VGILI MUZIK
Heyecanın coşkusu/Gönülden eser gelirJYa sevinç ya da

hüziin/Dtıygusuntla dep reş ir., - Ç içek çiçek moıiJl er/Top lanır,
nakışlanu,./Dilde, lelde ınelodi/Perıle perde yayılır.., Uyumlu
titreşimler/Kulakta lıaz bırakır./Dinleyeni elkiler/Sözlü, sözsüz anlalır.
-özaen cözüsÜYÜK (Şiirlerle el ele)

Unite dergilerinden örnekler:
Her kiıabı seviyorum/Sonra onlara bakıyorum,/Bülbül gibi

şakıy oru ın - /Küıüp hanem, kii tüp hanem..JHe r gün kitap
okuyun, /Okıımazs anız uyuyan. /H er gün rüyanızda bile/Kitaplarla
buluşun.../Sel, deprenı, yangın olursa,/Çadır kurar, yemek
yapar,/Çocukları giydirir, açları doyurur.

Kısacası, yukarda kimi ömeklerde açıklamaya çalıştığımız olumsuz
bakış açısı tüm bu ömeklerde bulunmakta ve bu olumsuz örneklerle sık
sık buluşan çocuk doğal olarak yazına sevgi besleyememekie ve
okumaktan uzaklaşmaktadır.

Güzel çocuk şiirlerine örnekler:

SONBAHAR GELiYOR
Sonbahar geliyor serçeÜuvanı nereye yapacalcııı/Ayua çiçek

açmadan önce?/Meyvelerin içi geçeceaRüzgar başka çeşiı
es e c e l«/Y a ğınu r l a r l a ı s l a n aca l<s ı n (hsalhlmıştır)(Cahit KULEBD.

GüZ
Soyunan ağaçların/Dökülen yaprakları,/Bir sarı yorgan

gibi,/Örtüyor toprakları...Çeşit çeşiı renkleri/Soluyor çiçeklerin/
Kapanıyor gözleri yaramaz böcekler in... Çocuklara uzaktaıy'Haykınyor
esen yel:/ "Korunun ıslanmaklan,/Yağmur var geliyor yell " (Hasan Ali
YüCEL)

Bu şiirler, çocuğa doğayı ve doğadaki bir takım olaylan son
derece sevimli bir yaklaşımla ve ustahkh bir dille sunmakta, bil-
gilendirirken aynı zamanda düşünmelen ve düş kurmaları için açık kapı
bırakmakta ve şiirin lezzetini tattırmaktadır.
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NİYE Ki?
Babanı beni öpmedi/ Bu gece/ Ntye ki acaba?/ Vazoytı kırdım/

Baba yadigdrı rlerltğt/ Onttan tteğiltlir e ıninim ---"Bab_am.beni öpmedi/ Bu

gece/'NiyJ ki acab;?/ Çay (töktüüı1 dosyasına/ Yaruı başkana _sunacakmış/
brao, İo ıteğilrliı, enıiniıı...Babanı lıeni öpmedi/ Bu ger:e/ Niye ki

acaba?/ Niyİ olacal,J Öpıneyince b"n onuİ O,]o beniİpmeıti, hepsi bu,]3

Şair bu şiirde. yalınlığı, çocuksu dili ve sesi kullanmadaki başarısı

ile gtiİel bir şİır ömeği sunar bize, !'azla uzatmadan anıa hayal etmeye

serİ ederek,-durumu anlamayı engellemeyecek kadar da ölçüsünde

bırakarak. Durum özetlemesi ve ardından bu durumda iiışkiye nasıl

bakmak gerektiğiyle ıigıli "ilişki bilgisini" esprilı bir dille_ anlatması

bakımındİn du uy.,.o önemlidir, Şiirin iletisi doğu ve yerınde, anlamlı

ve özellikle çocugun kınlgan dünyasında anra tüm yaşam boyunca da

kutlanılabilecek İti.d.n bi. bakış açısı kazandırmakta, Çocukların
dünyasındaki aşın terk edilme ve reddedilme korkusuyla, bu korkulu hep

suçİuluk duygusuyla bırleştirmeyi öğenrnesinin etkilerıni tüm yetişkin

yuşu-, toyulrau da izlemiyor muyuz? Bu şiirse alrı ayrı değer-

İ.nairil...İ gereken olayların birbirine kanştırılmasının yersizliğini ve

kiiçük ama İılttlntl .n çok etkileyen parçayı çok yerinde belirlemekte,

İlişl.i ud,.ru öncelikle bizim yapmadıklanmıza dikkat elme bilgısıni

edİnmek çok daha önemli olsa gerek, Oysa ki çocuklar, _hele 
ki bizim

kiiltürümüzde hep kurban edilrne riuygusu ve her eksikliğin suçunu

Uliytitl".in onlara vermediklerinden yakınmak, bu durumda_ da edilgenliği

onuyİ".ul. gibi arabesk bir yaklaşım içinde yeti$irılmekte, Öpmeden

,l|tİ-.yi bJkleme anlatılırken, ilişkinin özellikle baba,. yani iktıdar-

l.",-l.r-.ogrtlrl. simgeleriyle kurulması alrıca dikkat edilmesi gereken

çok tlnerİli bir noktadır. Kendıni duygusal kırılmalardan ı,e özelliklc bu

kırılmaları yanlış, e<lilgen, sorumsuz bir mantığa devretmekten korumak,

olayları birtirinc karışlırmamak gibi beceriler kazandıracak bu yazınsal

yuprtlu, yaşu-,-ızın ilk deı,relerinde daha çok yol aydınlahcı olsaydı,

".ini- Ui, de yetışkinler o]arak birbirimızı bu kadar boğduğumuz, yıp-

rattlğımız ve zaman kaybettiğimiz bir dünya yaratmazdık,

SA\ Ki YAL AN SÖyLt'YoRt,M
Bir gemi gördiiın/ Llçuyorıltı/ Heçkese söyleılim/ Kiın,sc

inanrtıadı|.. ... İaknıatlılar bile/ GölEüzüne/ Görürlerdi oysa/ Bulutlara

b aks a l a rt]ı / Kocama n/ Yel kenl i genıiyi,1 
a

IrNecdel NEYDiM, se, khk Çahıı.ı.,ı Bih, nisin2, Bu Yayınevi, istanbu] 200], s, l0
1aa.g.y, s.40.
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KUŞLARLA
Kuşlar Uçar,/Ben koşarım./Onların kanaiları yar,/Benim kanadım

kollarım./Kuşlar kanadını çırpar,/Ben de kolumu sallarım./Uçun kuşlar,
uçun kuşlar Hepinizle yarışım var. (Tevfik FİKRET)

ÇoCUKLUK
Affan Dede'ye para saydım,/Sattı bana çocukluğumu-/Artık ne

yaşım var ne adım;/Bilmiyorum kim olduğumu....Hiçbir şey sorulmasın
benden;/Haberim yok olan bilentlen./Bu bahar havası, bu
bahçe;/Uçurlmam bulutlarrlan yüce ....Havuzda su şırıI
şırıldır./Zıpzıplarım pırıl pırıIılır./Ne güzel rlönüyor çemberim ; /Hiç
bitmezse horoz şekerim! (Cahit Sıtkı TARANCI)

BiR YER DüŞüNüYORUM
Bir yer düşünüyorum, yemyeşil,/Bilemem neresinde yurdun./Bir ev

günlük güneşlik,/Çiçekler içinde memnun...... Bahçe kapısına varmadan
daha,/

Baygın kokusu ıhlamuıan./Gölgesinde bir sıra, der gibt:/-
Oturun !.... Haydi çocuklar, haydi,/Salıncakları kurun ! /B aşka dallars a,

eğilmiş:/-YemişIeriınizden b uyuru n ! . .., Rüz gtır esmez konuşur:/-
Uçurtmalar uçun, çaınaşırlar kuruyun./Mesul olun, yaşayın/Ana baba
eylat torun.. (Ziya Osman SABA)

çOCUK KUŞ
Bir kuştu,/Allı allı bir kuş./Her tüyüne bir boncuk

bağladılar/Uçmadı o./Bir kuştu,/Yeşilli yeşilli bir kuş./Her tüyüne bir
çocuk kordelası bağladılar/Uçtu o.( Fazıl Hüsnü DAGLARCA)

'5Eİol Büyükmeriç, ÇağdaŞ Türk Dili Defgisi; Martl998s. I21
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ÇİÇEKLERiN UYKUSU
Bak şimdi de/ Zeki Amcam açtı/ Sabahın kapısını./ Gerinerek çıktı

bahçeye./ Üstündeki geceden kalan/ tembelliHeri döktü/ Çiçeklerin
üsıüne.......Ya şimdi o çiçekler de/ Zeki Amcam gibi/ Erkenden uyurlarsa!

KAR TANESİ
Üşütmüyorsun s açlarıma konan/Yumuş ak kar

lanesi./Tersine;/Gözlerime renk,/Dudaklarıma sıcaklık veriyorsun./Haydi

çığ parçası ol n'olur/Çoğalarak tçine aI beni./ Sarınmak seninle

ç ep e çev r e /Tutku m dil e ği m. 
l 5



KARDEŞLIK
B i r biı-imiz e/Kard e ş iıı ıle rke n /Necle n /Su iç iyo r

gibiyiz?,.Birbiriıııize/Kardeşiın derken/Ner]en/Türkü söylüyor gibiyiz?
Birbirünize/Karcleşiıı cl erke n/Neclen/Do7uyrır gibiyiz? ( Fazıl Hüsnü
DAĞLARCA)

BEN
Her şeyiıı bir rengi varılır/Gök ıruıvi/Ağuç yeşil/Başak

sarı...Herkesin bir reııgi ı,urdır/Aııneııı kırınızı/Babaın mor/Ablaın
p,,mbı_ Ben EhL,ünkıüş.ügü (Ayla ÇtNA]{OĞLU )

ATATIIRK
O bizleri çok .severdi/Bize özel bayruın verdi/Cüç görüne bültjn

işler/O yapınca oluverdi ...Geceyi giindüze kallı/Kölüleri yurllan
attü/Giineşiı iz oIdıı biziın/Yurduınuzu uytlııültllıı. (Zekeriya KAYA)

BILMECELER; -Ultü örı|ik göııderınece/ Ad
söylemece. (Bilmece)

-Yuğnıur yağdı c,anlandı/ Eti budu kanlaııdı/Şapka
biri/Birdenbire boyIandı. (Manıar)

verıneden

giyip her

Sırtınıla kışIık aşı/Yazılun karşılar kışı/Ince belli eınekçim/Doluşır
dağI taşü. (Karınca)16

Ozensızliğın. kalıpçılığın, çocuğu aptal yerine koymanın, kuru
ögreticiliğin, kurallar koyma noktasında öğretmen ve devlet kesilmenin,
pedago;ik cahilliğin, kötü resınılemeleriı,ı, çocuk şiiriyle, çocukluğa
özlem şıirlerini birbirine karıştırn,ıaı,ıın alışkanlık haline geldiği bu
alanda, son olarak, yaramazlığın hakkını vererek çocuk olmayı ve

çocuğun penceresiıiden bakabilmeyi başaımış iki şair Mavisel Yener ve
Aytül Akal'ın çocuk şiirleri serisinden birkaç ömeği, kendisi de hili
büyüyenıemış çocuk kalnıayı [-ıaşaımış. çocuk ruhlu Özlem Sezer'in o
güzel yorun-ıuyla vermek yerinde olur.

KAR TANESI-I
"Çoctığun çevresinde dönclü durdu kar tanesi..,. "Beni de al

oyutltı a, " dedi, yavaşça. kondu çocuğun burnuna. Şaşırdı çocuk: "Aaa,
sen kaıatsız uçuyorsun ! Gel ğvercin olalııı, birlikle uçalıın. " Şaşırdı
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kar t(ınesi: " Senin rle kanadın yok uıııa! " Güınüş gökta beyaz

güvercinler... Gtilclü çocuklar, güldü kar lanelerl,.. " (Mavisel Yener)

KARTOPU-l
Kartopunun ınas ulı/uztuı siirnıez, /Gel ıliği 1;e rc dij ıı ın ekta/osla

gecikmez. (Mavisel YENER).

IiARTOPL]-3
Kartopuna /B i, öptic ük koydunı/G ölyijzı|iı ıe s oyurdtı ı n !.§11ü1 AKA]-)

KAR YARA.MAZL|G|-1
Yeni yıl geldi amo,/kurrltuı hcıber yok hali.iYaslığıını

boşalnm/paınuklurü top lop !aptünı/peıcereııe lcur yağılırtlını ", Sakın

kızma an ne/yııslıksız kaldını ıiiye./Kar yağın cu/tloldııracağıın
yaslIğımI/kar tanelerile.(Mavıse1 YENER)

MAVi KAR-2
Karları avııçladık/tosloparlak yaptık./Bıı karıtıptı nıovi tliye,/üsüüııe

" Dünya " yazdık.(Mavisel YENER)

RENKLi KAR-I
Karlar,/A1, ışığııdu uybeyuz/Giiıı ışığında beıııbı,uz-/Kır

ıaneleri,/Geçerken gökkııştığuıuı );tınındaıı,/Hiç ıleğnıeııi,ş ıııi/Mora,
yeş ile, nıaviy e, /Şeker yüz lü pe ııı bey e?(Aytü1 AKAL)

RENKLi KAR-z
Kar yağıyor dışaı,ırltı/Resiıı yapılnr ressuı ant:u-/Mor bı4,unlş

karları/Özlemiş ilkbaharı/Ç anılaro koııdıırıııış ıliişleri./Dr.ıktuısaıı
güle cek/M or ornıanuı a ğuç l a rı.(Mıvisel YENIJR)

KAR TANESI-3
Tek tek saytlııı/Kur taıüaleı-iüli:/Bir, iki, ii(:, dört, beş.."/Sııyılar

tükeruti/Kuşlarla saydım ben de.-/(iüı,ert,iıı, serçe, pıpağuıı./Şahin, ıntıriı,

saksağan..../KuşIar bi tiııce,/Başladını keılilere : /7'ekir, Punıuk,

Sarınan,/Siyam, Ankara, Van.../Ezlıeriın hilli,/Kıır laneleri
bitmedi.../Yıltlızlar kadar çok,/Yağıııaya deı,cıııı cı;l. (Aytül AKAL)

"Kimi zaman sitem, kinri zaman zckanın yaranıazlığı, her zaman

barış yaratacak bir çözümlc noktalanır. Yeni yılın geldiğınin larkında

85



değilmiş gibi kar]ar nazlanır. Şair dc yastığını boşaltır, penoeresine kar
yağdırır. Kar yağınca da yastığıııı karla doldurur ve böylece imkinsızı
kendine eğlcnce edinir. Ressanı kar]arı mora boyar ve ilkbaharla karın
keyfi aynı anda çıkarılır. Arsızdır ya yetinmez, yetinip de rahat bırakmaz
Ilessam Amca'yı, Ondan aya kar, kuşlara kanat rica etmek, kuş yrıva-
larını pcmlıcye boyayıp, içi:-ıe bir fil konduımak ıçin yararlanır. Ve ne
yaparsa yapsın naziklir, yaramazlığının sonuçlarını bilır, onlara yine
düşsel çözüm]er diişünür. Yuvalarını file verdiği kuşiarı aya göndelir.
Scvinip kansınlar diye de ayı maviye bolar. İyı bır sek sek oyuncusudur,
clüşseJ ilişkilerde sıçramalaı yapmakta ustadır.

Bu ıkı şairin hele ki karşılıklı atişn,ıalarında farklı tatta bir ya-
raıııazlıkları söz konusudur. "Kuş uçtu, şiir kald;" da bunu müthış bir
keyl'e dönüştüımektedirle I. Aytül Akal'ın kımi şıirlerinde halının üstünde
sessiz, masuıı vc etrala kayıtsız görünen çocuğun, büyüklere dair her

şeyi duyup görüşü hıssedılır, Bır şeyin habercisi olan biitün o küçük
tartlşlnalar. gündelik, sıradan eleştiriler.,.. Sonra bır yanı büyük olan,
ama sık sık çocukluğuna uğrayan değıl de çocuk olaır o yanıyla da sanki
yaprağın ince çatlağındaki hüzünle bırleşir: "Annem,/ "Bahçeyi
düzcnlcscn 1,a,"/ dcdı an-ıa,/ babamın hep ışi vardı," Bahar çabuk kaçar,
yaz h:zlı koşar, sonbahar yaprakları uçuşur ve anne bahçeye hep kızgın
kızgın bakar. Derken çocuksu bır çözüm sunmak üzere kış gelir ve her
yer bembeyaz bir yorganla kaplanır. "Babam pek sevindi bu işe/"İşte
bak," dedi anncmc,/"Düzcnlendi bahçemız|/Her yer teılemiz..."

Aytiil Akal'da çok önen,ıli başka bir şey daha var, o da sorular
soran, çocuğLı düşünn-ıeye sevk eden şiirleri, "Yere düşerken
karlar/ı.\cdcn ses çıkarn-ıazlar'/ıKarlara bastığımda/Şarkı söylüyorlar
oysa.," Ya da "Gi'k nıavj/Deniz nıavi/Maviden nıaviye düşen kar-
1ar,'Nedcn nıavi dcğillBenrbeyaz?" gıbı,

Aytül Akal'da dilscl oyulılar ve şiirsel zekA da oldukça dikkat
çekicidir: "'fek tek saydıın'Kar tanel erini:/B ir, ık1, üç, dört, beş,..,/Sayılar
tiikendi/Kı-ışlarla saydım lıcn de:/Güvercin, serçe, papağan/Şahin, martı,
saksağan..,./Kuşlar bitince.ıBaşladım kedi]ere:/Tekır, Pamuk,
Sarnıaı,ı.lSiyam. Ankara. Van..,"''

Ün]ü I'ransız düşünürü Montaigne. çağdaşı Fransız yazar
Rabelaıs'nin, Ilönesans çağının tcmsilcisi olarak yarathğı ve ondan "bilgi ,

uçrıı-umrı" yapmak ıstedığı Gargantua'sından hareketle, daha 16.
yüzyılda eserlerinde. eğitimde ögrenciyı aşırı ve gereksiz bilgilerle
yüklcmenin eleştirisini. çok net bir bıçimde yapmışhr. Okullarda şiır
eğitiııi açısından yığma bilgiden çok, şiir sevgisinın do$u uyaranlarla

1](jzlenı Sezcr. "Kaı Scsi", Kı,,. Sayı 26, Kıs]nı AıaIık 2004, ss 88-89
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aşılanması gerekir. Sanatın temel yapı taşlarından yaratıcılık, geçnıişten

günümüze aktarılan kültürden seçcrek almak. genlerle gelen bilgi
kodlarını öğenerek çözmek, analiz etmek, yorumlamak ve tüm

bunlardan yeni bır şey çıkarmak, aslında çocuk doğasıyla çok uyumiu

olduğu halde, ne yazık ki çocuğun özniteliklerine bu yığma ve dayatma

bilgiİerle zarar verilmektedir. Okulda, aılede ve çevrede uygulanaır yanlış
yöntemler sonucunda okuma sevgisinin yara almasıyla biriıktc, çocuk
kendine güvenini, özsaygısını kazanamamakta, yaratıcıJığını yitirmekte

ve bilgiye küstürülmektediI. Zira, çocuğun eğitimınde rol oynayarı en

önemlİ unsurlar; ai]e, okul. çcıre, hcr tür kltle iletişinr araçları ve kendi

çabaslyla oluşturduğu iZ SüIücülüktür, Bunlardan oku], aileden sonra en

önemlİ unsurdur. çünkü o sistemli ve öncedelı yoğun lıazırlıklarla
bilginın verilebileceği b;r yerken, çocuğa en çok yara açan yer

konumundadır, Şiir hakkında önyargı ve sevgısizlik cıluşttııı,ır ve diğer

kal.rıakların kullanımını da baştan engeller. Büyüyen çocuk daha

sonrasınrla şiıri araşhrmaz. Ailcnin yön göstericiliği kuşkusuz bu

zararları tclafi edebilir ama çocuk kitaplarını seçmenln bır ı-ızııanlık a]anı

olması, sayısız zoriuğu, açnıazı da çok az çocuğun doğru yönlcnclıı-ıııe

alabilmesine neden olur. Yani bu noktada aileye ve kiiitürel kurum]ara

düşen ödevler son derecc önemlidir.
Özellikle İlkci$etim Okulları'nda okutulan Türkçe. l{ai,at Bılgisı,

Sosyal Bilgiler ders kilapları. şıirden nefiet ettjrmckteıı başka hiçbır ışe

yalamayan belirlı günler ve haftalar kitapları ve ünlte dergileıi, ınto-
İojiler incelendiğinde ilk fark edileı,ı şey kaliye ve uyak 1akıntısıdır, Şiirin
dizelerinin birbiriyle ilgisi, anlanıı. amacı ve gerçek işlevı hiç düşü-

nülmeksızin "kafiyeli söz söyleme sanatü" olduğı-ı sanısıyla hareket edilir,

Bunun adı kafiye ve uyak, yani manzume işkenccsidir. Gelinen son ı,ıokla

ise, şiirın gereksiz bir tür olduğu, çok az bir kesim taralıı,ıdan scvildiği vc

çocuğun şiirı sevmediğıdir.
Solıuç olarak, nerden bakarsak bakalııı-ı. şiir. tizcllikle çocuklara,

yanlış uyaranlar ve yöntcmlerle tanıt]]maktadür Bu tür veriler karşısında

her noımal, aklı başında insanın vereceği tepkiyle. çocı"ık bıı kii-

tüleştirilmiş şeyden uzaklaşır ve böylecc şiirden öcüdcn kaçaı gıbi kaçan

ya da altyapısı yeterli olmadığı için şiiri anlayamayarak onun karşısında

kendini güvensiz ve yetcrsiz hisseden bir yetişkin kitlcsı hazırlaı-ıır, C)ysa

şiir, tüm sanat dallarından larklı olarak. tıpkı yaratıcısından. olduğu gibi

İl,cısından da özei bir eğitim ve uzun süren bir cnrek istcr, Oyle kendine

özgü bir dili vardır ki, aydınların, hatla akadenrisycn]erin bi]e söz

sanatlarını, işleyiş yapısını, kullandığı öze] dili. dolaylı anlamlarını

çözmekte zorlandığı bir türdür. Bu bakıı-ııdan bı-ı özcl dili. okııııa tekniğıni

çocukluktan ıtibaren yavaş yavaş vern,ıck gerekır ki yarıııı-ı yetişkın yızını

87



cla yctcı-incc okıır kazaı,ıabilsın. "Bir ı,ıaz]ı kuşa bcnzer/Çocuk dediğinlEv
ister, eklııck isıcı,/()pülnıek. okşanmak ıster" diyeıı Cahit Külebi'yi, "En
güzel çocuk henüz büyüılıcdi", "Şarkılarımı söylesinler bcnım/el ele
tLıtuşup dönerken/çocuk 1ıahçclcnnden/çocrıklarımız/Duyduğum seslerin
en grizelidır/-bir 1,az gccesi-/Dizimde yatan çocuğun/bana yıldızları
sr,ıruşf'vc "Çoctıklarınızıı-ı başJarıyla kıracağız karanlık camlarını" diyen
NAzım Ilikmet'ı de saygıyla aı-ıarak yine şairın dılinden güzel bir düşle ve
giizel bir özleı-ııJe srın verelim sözlcrimize:

"GiizeL güııler göreceğiz çocuklur/Güıüeşli gtinler gtjreceğiz/
Molorlurü nıtıı,iliklarc siireccğiz çtıt,uklar,/IşıkIı ıııaviliklere süreceğiz. "

"Kopıları çultın beıiın/kapılcırı birer birer./Gözüııüze
gö r ü ıı c nıc ın/gi): c gij rii ı11 e z ö l ii l er,

Hiroşiıııcı'tltı ölclikılııytır bir oı ı,ıl kadar./Yecli yuşuıda bir
kız ı »ı, /bti.y, tiın c z i) l ü ç o cıık l ar.

Saçlurııı lLılLüşlLü önce,/gözleriıı .1,uııılı kavruldu./Bir avuç kül
ı,ı l ııv e rd i nı,/kii l ii ı ı l ı tıı,tı1, u s aı,r u ldıı

Beuiıı siztleıı kenılinı için/hiçbir şey istediğinı yok./Şeker bile
viyeııez ki/kiıat gibi ycuıan çııt,uli.

Ç-tılı.ı,ortuı kupınızı,/lq,ze, u t(:Q bir iıııza ı,er./Çocuklar
lj klür ij l Dı eS i fi /Ş e ke r d e y iy ebi ls iııl e r. "
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