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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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Dilimizde ı)üş ve tlüşünce sözcüklerinin akrabalığı mutlu bir rast-

lantı mı yoksa dilın ana rlamannda akan bir felsefeyi mi gösteriyor, bile-

-iyoru-. Ama "Çocuklar İçın Felsefe" (ÇİF) programlarının çocuklann

dilş dünyasından 
'düşünce 

dünyasına yapacaklan yolculukta onlara eşlik,

kılaıırzluk etmek gibi bir amacı olduğunu söyleyebilirim,

Eğer çağdaş bir eğitim yapmak ve çağdaş insanlar yetiştirmek

istiyorsi'k feisJfeyi tızel blr ilgi alanı olmaktan çıkarmak, eğitimin gene-

lini'n bir parçası haline getirmİk zorıındayız, Çünkü düşüncenin her türlü

otorite karşİsında özgiirleşmesi ve eleştirel düşüncenin teme]i ancak

felsefe formasyonu aİmış zıhinlerle mümktindür, Düşündüğün hesabınl

verebilen kişileri yetıştirmek için felsefeyc gereksinimiz var,

Bu saptamayı yaphktan sonra, bu programlan hazırlarken nelere

dikkat etmeİiyiz? Amaçladığımız kazanımlara hangi stratejilerle ulaşa-

biliriz? Yabancı dildeki ÇİF programlarından ne ölçüde yararlanabiliriz'l

Çeviri programlarda ne tür sorunlarla karşılaşabıliriz? Bunlan nasıl

aşabilirız? ğu sorulan deneyimlerimin ışığında yanıtlamaya çalışacağım,

Çevirinin neden problemli olduğunu; yapılması gerekcnin neden uyar-

lama ya da yararlanma düzeyini aşmaması gerektiğini göstermeye çalışa-

cağım.

"Çocuklar İçin Felsefe" progıamları, çocuklann_ gündelik hayatta

sık sık karşılaştıkları hatalı düşünme ve çıkarım biçimlenne karşı

uyanıklık kazanmalarını; onların her gün karşıla$ıkları olayları değer-

İ.njl."tll-., gözlem ve deneyimlerinden derlediklerinı sınıfl andırıp dü-

zenleyebilme, benzerlik ve farklılıkları ayırt ederek kawamsallaştıra-

Uil-e yuputiİm.lerini yani düşünme eğitimini am_açlıyor_ Bınun yanında

kanaat-lerinin hesabını verebilen ve bilgi ile safsatayı birbirinden ayırt

edebilen; yani olaylara eleştirel bakabilen ve kendi aklını kullanma cesa-

retini gösterebilen gençler yetiştiımeyi amaçlıyor,

Dogıu düşünmeyi engelleyen hesabı sorulmamış bazı kanaatler var,

Bacon'ın"ve D.."a.t"r'rn bizi uyardığı gibi itkın önceden edinilmiş sanı

ve kuruntular<lan kurtulmak gerekir. İnsanın içinde bulunduğu mağaradan

DtiŞLERi DtiŞüNCEYE ÇEViRMEK
Nuran DiREK,/Felsefc Öğrctmeni-

TFK Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı

|1,7



kurtuiması başka ve fark]ı olanı tanIması. u]uorta herkes tarafından
paylaşılan değcı-Jendirmelere ya da sözüm ona otolileler taıafından ileri
sürülen düşürıce ve görüşiere karşı sorgulayıcı ve eleştirel bakmasını
öğrenmesi gerekir. Çoctıklara böyJe bır tutum kazaı-üdlmak için onların
dı-izcyine uygun olan ve as]a didaktık olmayı amaçiamayan öykiilerden
yararlanmak n,ıtin-ükiln. Eğer öykü lbrmundan yararlanıyorsak ki 9-11 yaş
için tcrcilı edcceğimiz tarz daha çok bu olabilir. Bu öyktinün ilgi ve
merak uyandıımasl vc aynt zamanda amaçladığımız lelsefi tartışmaya
açmaya tal,ırik cdıci vc cğlendiı.ici ya da ilgi çekici olması şart. Öykünün
mesaj verıııesi değıl soru sormaya yönlendirmesi gerekıyor. Elbette bu
ma]zemc yazınsal bir mctin olabildiği gıbı görsel bir ma]zeme, kısa bir
fi]m de olabı lır.

11-13 yaşındakı çocuklalla sorrılar üzerinden ya da kavramlar
üzeriırden hareket edcn bir yönteıı-ı izlemek gerekir. Eğer çocuğun içinde
yaşadığı topllın,ısal yapı ve çcr,ıeyi hcsaba katarak ilgi duyma olasılığı
yüksek olan konu başlıkları saptantlsa edebi ve t'elsell kısa metinlerden
yararJanılabilir, Konrı başlıkları ıyi seçilirse ve mctinlel uygun kısalt-
n-ıalarla sadcleştirilcrek verilirse 1 1-13 yaşındaki çocuklar filozoflardan
scçiimiş kısa nıctiı-ıleri çözüı]]lenıeye çalışırken önemli mese]eler üzerin-
de düşiinebılirlcr ve bu metin]erdeki flkir vc kavramiar hakkındakı
görüşleriı-ıi ya da eleştirilerini kanıtlarla destekleycbilme becerisini gös-
terebilir]er,

"Çocuklar İçin Felsefe" metinlcrinin çevirisinde karşılaştığımız
başlıca iki güç]ük val: Birincisi konu ile; ıkincisi ve daha önemlisi ise
dille ilgiIi olanı.

Konu başlıkları ile ilgili problcmler:

Kiiltür farklılığı dolayısıyla top]umsal öncelikler larlıJı oluyor. Çocuğun
hayatına yabancı olan, yaşadığı toplumsal ktiltürel çewe farklılık]an dola-
yısıyla onun dünyasının problemi olmayan bir mesele üzerinde çocuğun
ilgisini çekeıııezsiniz. İlgiyi kaybettiğiniz anda da iş biter.
Ote yandan bu kitaplardaki bazı konuları tartışmaya toplum da hazlr
değil. O zaman da amacınıza zarar vermiş o]ma ihtimaliniz var,

Örneğin:

"Eğer birçok insan, bir şeyın doğru olduğuna inanıyorsa o şey
doğru nudur?" ya da
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"Bir şeyi doğu kılan nedir?", "Özgür müsünüz'/" "Eğer evren Big
Bang ile yarahldıysa, Big Bang'i kim yarattı'/" ya da "Sayılar, insanlar

ve Tanrı aynı biçimde mi gcrçektir'/" veya "Sayıları hiç kullanmamış
olsaydık onlara ne olurdu'1" gibi soruların iıazılarını bazı toplı.ımlarda

alııı rahatlıkla taılışılamaz ya da ilgi çekmeyebilir.

Yabancı dildeki felsele kitapları elbette çevrilebilir, çcvrih-ı-ıesi
yararlı da olur. Ancak ben bütün çekincelerimi bu tür kitapların eğitimde
ders aracı olarak ku]]anılmasında yaşanacak problemleri arka planda

düşünerek dile getiriyorum, Ilğer öSetmene konuları seçme ve larklı
kitapları kullanma özgürlüğti verilccekse doğal olarak konularla ilgili bu

soırnlar aşılabilir, Bugünkii MliB ölçütleri (kriterleri) açısıı-ıdan lıöyle
bir çeviri çalışmasını kabul ettiımenin güç olduğuı-ıu düşi-iınüyoıum Ama

nası1 sanayi bir montaj aşamasından geçmiş ve giderck gelişmışse

Çocuklar İçin Fclsefe Kıtaplarında da aynı yol izlcnebılır, Bana kalırsa cn

iyisi bu tür kitapların metodolo.jisinden yararlanmaktır, Ben bu deneyimi
bizzat yaşadım. Pıxıe'yi Zayno adıyla çevirirkcn o kadal güçlüklcrlc
karşılaştım ki kitap çcviri değil uyarlama oldu. Kitaptaki yemek adlarınü

bile değiştirmek zorunda kaldım. Yani çeviri olnradı. Dolayısıyla kitap

satışa sunulmak üzcre basılmadı. Ancak öze] izinlc sınır]ı sayıda ço-

ğaltılarak TFK'nin bir pro;esinde kullanıldıl İki yıl (|ocuk Esııgeme
Kurumu yuvalarında uygulama çalışması yaptıktan sonra bu uygulama-
larda öğendiklerimi "Küçük Prens" gıbi fclsef'e yapılıaya çok clverışJi bir
öykü üzerıne bir kitap yazarak kullandın,ı.

Dil ile ilgili güçlükler

Dil ile ilgili güçlükler konu ile ilgili güçlüklerdcn daha önemlidir.
Heidegger,"Dil varlığın cvidir" der. Felsetc dille o kadar ıçten bağlı bir
etkinlik ki bir filozof üzerinde ciddi biı çalışma yapabılmek ıçin onıı
kendi dılinden okumak şafitlr. O neden]e çeviri felscfe n-ıetinlerini oku-
mak bile bazen ıstırap haline gelıyor, Dil yüzündcn "Zeyrıo"da blıtün

aiıştırmaları değiştirmek zorunda kaldııı. Aynı an,ıacı gerçckleştJın-ıek

için farklı bir şey yaratmak zorundasınız. Felset'e dc şıiı,gibi bir şey,
Nasıl iyi bir şiir çevirmeni adeta o şiiri yenidcıı yaratıyorsa djl iizeriııden

ITürkiye Felsel'e Kurrrmu l99] Eyliil aylnda Avıupa l'oplultığuna bir püo.Je sUna.ak kayn,k ıenlin ,ıl!
Ve SHÇEK ile bir protokol yapaıak Anka.a'da on allı ltlsela öğ.cünreİiyle on iki gün siiren hir

eği|im scnrineri yap]ldü. Bu öğletmcnIeİ bir ylI boyunca 1stanbul. Arlkam, Samsun. Antalya, Adana.

Mersin. Ur{'a gibi kenılcrin sH('EK yUlala nda güç Şaüİlal alllİda bu Çallşıİalalln] yüri]lineye

çalış1]lar, bazllarl çok bazılaü daha aZ başan]ı oIdu,
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yapılan felsefe de öyle. Hele çocuklar için felsefe büsbütiin dile bağlı.
Ben bır kişinin ancak düşündüğü dilde lelsefe yapabileceğini düşün0-
yorum. Ömeğin "Bırisinin gerçekten sizin arkadaşınız olduğunuzu nasıl
bılırsiniz?" gibi bir soruyu Türkçe'de "arkadaş" sözcüğünün yapısını

çözümleyerek inceleyebilirsiniz ama "friend" sözü size böyle bir kapı
açmlyor.

FIer ögrenci grubu farklı sorulan ilginç bulabilir. Ilgı çekmeyen
soruları dewedışı bırakmak gerekir. Burada yine öğetmenin özgürlüğü
sorunu ile karşılaşıyoruz, Öğetmeni özgür dawanan-ıayan bir eğitim
sisteminde öğencinin özgür düşünmesini beklemek boş bir hayalden
ibarettir, Felsefenin bütün eğıtim sistemi içinde yer alması gerekir derken
söylemek istediğim şey budur.

Hatalı çıkarımlar yapmamlza neden olan en önemli nedenlerden
biri dildeki çokanlamlılıklardır. Bu çokanlamlılıkların farkına vanlması
ancak içinde felsefe yaphğınız dil üzerinde düşünmekle mümkiin, Dil,
felsefe yapmanın bir aracı değil yalnızca; felsefenin beslendiği biı
kaynak. Dilin deyımleriyle. deyiş biçimleriyle bir felsefesı var. Ömeğin
güzel bir kız görüldüğünde "Allah sahıbine bağışlasın" dendiğini duy-
muşsunuzdur. Bunu nasıl çevireceksiniz? Oysa bu ifade üzerinden
toplumumuzun kadına bakışını sorgulayan bir yol bulabilırsiniz. Ya da
"Benim ülkem" ya da "Benim halkım" diyen bır politikacı" Ben söz-
cüğünü "Benim evim" ya da "Benim çantam" anlamında mı k-ullanıyor?
"Hangi anlamda benim'J" sorusu ile işe başladığımızda dil üzerinde
düşünerek felsefe yapıyoruz demektir. Ömeğin aile ilışkilerini ifade eden

ne kadar çok sözcüğümüz var. Oysa "aunt" ya da "unc]e" sözcüklerı i]e

bunları anlatmak mümkün mü'] Bazen Türkçeleştirilmiş televizyon
filmlerinde "hala" yerine "teyze" diye çevrildiğıne tanık o1muşsunuzdur.
Bir dil bazı konularda zengin bazılarında fakir olabıliı. Felsefe çevi-
rilerinde özellikle düşünce ile ılgilı sözcüklerin karşılıklarını bulmada çok
zorluk çekildiğini felsefeciler bilir. Bu alanda zenginleşmeyi sağlamak
ancak ana rlilınde fe]sefe yapan felsefecilerin başardığı bir iştir. Ömeğin
"argumentation" sözcüğünü ele alalım. "Kanıtlama, savını belgelere
dayandırarak gösterme" anlamı var, "Uslamlama yoluyla belli bir sonuca
ulaşhğlnı göstermek" anlamı var. "Kanıtlama" deyip geçiyoıı_ız ama ben
hAlA bu sözcüğü kullanırken rahatsızım.

Yukarıdaki ömek]erde kısaca sunmaya çalıştığım gibi her dilin
beslendığı bir lelsefi kaynak var. Çeviri metinierde farklı bir dilin izinden
yürümek zorunda kalıyorsunuz, "ÇocukJar İçın Felsefe" programlarının
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ana aktörü dildir. Bu nedenle yine yaşadığım deneye dayanarak söylemeü(

isterim ki Çocuklar İçin Felsefe Kitapları çevirilerinde özellıkle alıştır-

malarda dile yaslanmak zorunda olduğunuz için birçok şeyi atmak ya da

yeniden yaratmak zorundasınız] .

Sonuç:

Yukarıda belirttiğim zor]ukları aşmak ıçin "Çocuklar için Felsefe"

programlarrnın telif olmasında yarar görüyorum. Ancak bu_programların

İıe.İ fels.f.yle hem de edebiyatla ilgili yönleri var, Disiplinlerarası bir

çalışma gerektiriyor. Öykü yazarhğım olmadığı için böyle b,ir deneme

yupmut için uygun bir öykü aradım ve "Küçük Prens" öyküsü ile birlikte

İ-llanl-ak tlİeİe bir kitap hazırladım. Bu kitapta, öyktiler üzerinde dü-

şünerek, anlama, eleştirel düşünme ve dil yetisini geliştirme_ olanaklarını

ğö.t....y. çalıştım (Pan Yayınlan(2002). Böylelikle ilgili felsefe öğıer
İıenlerinİn, anne-babalann, MEB yetkililerinin "Çocuklar lçin Felse-

fe"nin eğitim için ne kadar geniş olanaklar sağladığını anlayabilmelennı

saglamaya çalıştım, Edebi bir rneüıin çözümlemesiyle felsefe yapa-

bilmenin olanaklarlnı göstermeye çalüştım.

9-1l yaş arasındaki çocuklarla öykü formundan yararlanılması

gerekiğini düşünüyorum, Ama bu metin şiir, resim, film hatta bir gazete

İaUel Üile ola6ilir. Yeter ki bu formasyona sahip bir ögretmenimiz olsun,

Çocuklarla çalışırken öğretmen faktörü çok önemlıdir,

İ3-15 yuşrndu çocuklar için sorulardan hareket ederek kısa edebi bir

metinle Üaşlamak ve kısa felsefi metinlerle devam etmek, metin

çözümlemeleri soruları ve tartışma konuları ile devam etmek gerekebilir,

İ5-18 yuş,.,da çocuklar için ise lelsefe kulüplerinde yaptlğlmlz türden

seçllmİş ti. konu üzerinde filozoflardan seçilmiş kısa metinler üzerinde

çalışmalar yapmak yararh olacaktır.

Son söz olarak MEB'in felsefe kulüplerine eğitsel kol yönetmeliği

içinde yer vermesi, felsefe derslerinin lise üçüncü sınıfa çekilmesi,

'9-12 yaşlarü için hazlrlanmlş o]an "Pixie" adlı öykü kiıabünı (Ze}Tıo adıy]a) ve oldukça hacimli bir

öğrfıme; kiijbınü lürkçc'}e uyallJma }J ialüşlığüm 1ıİİan }dll(ndiglm lŞ,n nc kadar çeıin

,İ.r"l",j" Urİ.'."ı geıeİıırdıgını \ısı'süıede unlİmalıı guçlük çetüncdım B- çalı)ma sü,ecı

i"ni.-iç, çjt og..'l.i olar, o-zamana değin düşünmediğim di] ve kültür farklülıklaründan doğan

İ"rr"l".]" l'."rirİl* gelmeyc çalıştüm. Bıİsorunların üslesind€n gelmek için çevremde bilgisine

;ü;;;;i;İ;lİİİ";a,a,n. ala,-. Sunlu, u.aslnda çocuk ıiyatrosu ile ilgilenen iki öğrencimin çok

İ"raİ.İr'r, "İJİ 
Onlar'ço(uklara uygun bir biçemle öyküyü yalünlaştürdılaf, (Tuvana CüIcan ve Ali

karakiya). öğretmen kiİalıında Uazİbollinıleri yeniden yaratmam, bazı]arını çıkarmam gerekli,
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ıikiiğretiıı-ıe "Düşünce Eğitimi" adıyla bir ders konulması bizı umut-
landıran olumlu adımlardır. Talim Terbiye Başkanlığının bu konudaki
yaklaşımlarını takdirlc karşılıyorum. Şimdi görev felsefe öğetmenlerine
ve okul yöncticilerine ciüşüyor. Ne kadar iyı yasalar yaparsanlz yapln.
Sonunda insan fakörü ile karşılaşıyorsunuz. Nietzsche'nin bir sözü ile
sözlcrimj bitirmck istiyorum: "Eğiticileri eğitiniz! Ama eğitenler ilk önce
kendılcrini eğıtmclidirler,"
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