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SUNUŞ

ÇoCUK ve İı,xcrNçı,İx EDEBiYATI KURULTAYI

Kurultayda, çeşitli üniversitelerin Eğitim,€debiyat Fakültelerinden
gelen öğetim elemanları ile araştırmacılar (Prof. Dr. Gülçin ALPÖGE,
Prof. Dr. Sedat SEVER, Prof. Dr, Zehra İPŞİROĞLU, Proi Dr. Şeyda
OZİL, Prof. Dr. Nuran ÖZYER, PIol Dr. Turgay KURULTAY, Proi Dr.
Nilüfer TUNCER, Doç, Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜT.], Doç. Dr. Hasan
ERKEK, Doç. Dr. Ali GÜLTEKiN, Yrd. Doç. Dr. Medine SiVRi, Yrd.
Doç. Dr. Şükan KARA, Yrd. Doç. Dr, Necdet NE\aDiM, Dr. Nihal
KLmJMCU, Dr. Halrettin PARLAKYILDIZ. Felsefe Öğetmeni Nuran
DiREK, oğetmen -yazar oya ADALL, yazar Sadlk ASLANKARA. Öğr.
Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN); "çocuk ve ilkgençlik edebiyahnın tarihsel
gelişimi, çocuk edebiyafi ve eğıtim, yaratıcı okuma, çocuk ve tiyatro,

T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Koleji, Çocuk ve İlkgençlik
Kültiirü ve Edebiyah Araştırmacıları Demeğı (ÇiKEDAD) işbirliğiyle, 1 1-

12 Kasım 2005 günlerinde, Marmara Eğitim Köyü'nde "Çocuk ve
İlkgençlik Edebiyah Kurultayı" düzenlenmiştir. Kurultay Düzenleme
Kurulunda Prof. Dr, Aytekin BERKMAN (Rektör), Elif ŞiMŞEK
(Marmara Egitim Kıırumları Genel Müdürü), Yrd. Doç. Dr. Necdet
NFYDİM (İsıanbul Üniversitesiı. Öğ, Gör, Yusul ÇOTUKSÖKEN
(Maltepe Üniversitesi Türk Dıli ve Edebiyatı Bölümü Başkanı), Mehmet
ALKAN (Marmara Koleji Müdürü). Edebıyat Ögretmenı Saadet OKYAY
(Marmara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi Başkanı), Sosyal Bilgiler
Öğretmenı Beyhan DESTANOĞLU 1Marmara Kole; ı Sosyal Bilgiler
Zümresi Başkanı) yer almıştır.

Kurultay Yürütiicü Kuıu]unun ğrd. Doç, t}r. Necdet NE\DİM. Ögr.
Gör. Yusuf ÇOTUKSÖKEN, Saadet oKYAY, Beyhan DESTANoĞLLı)
6 ay süren yoğun hazlrlık çalışmaları sonucunda Kurultay 1l/12 Kasım
günlerinde Marmara Eğitim Köyü lIasan A]i Yücel Konferans Salonunda
yapıldı.

Ülkemizin önde gelen çocuk ve ilkgençlik edebiyatı araştırma-
cılannın kendi alanlarında bilimsel bildiri sunduklan Kurultaya, çocuk ve
ilkgençlik edeblyah yazarlarının 1ismet KÜR, Ay]a ÇINAROĞLU, Sevim
AK, Serpil [_IRAL, Nur İÇÖZÜ, Aytiiü AKAL. Turan YükSEL vd) yanı
sıra, öğetim üyeleri, Türkçe ve Türk Dili ve Edebıyah öğetmenlenyle
veliler ve öğenciler dinleyıci olarak katılmışlardır.



Araştırmacr-yazar Oya ADALI ile Dr. Hayrettin PARLAK-
YILDIZ'ın bildirilen elimize geçmediği için yayımlayamıyoruz.

Krırultayn ikinci giintinde, Tiirk çocuk ve ılkgençlik edebiyaında, özgiin
yapıtlar vererek çocuklarımrzın düştiısel ve sarıatsal gelişinılerırıe katloda
bulman üç iiılü yazanmıza (ismet KÜR, Nezihe MERiÇ, Ayla ÇINAROĞLU)
"Çocuk ve İlkgençlık Edebiyan Onur Ödtil]en 2005" ıakdım cdılnıışnr.

Kurultay kapsamında değerli sanatçımız Prof, Dr, Nazan ERKMEN
de ayrıı mekinda kendi resimlerinden oluşan bir sergi açmışhr. ProiDr.
ERKMEN'in "İllüstrasyon Sergisi"nde çocuk kitapları için hazırladığı 40
kadar illüstrasyonu yer almıştır.

Kurultay süresince Nezih Kitabevi, kurultaya katılan ö$etmenler,
veliler ve ögrenciler için değişik yayınevlerinin özellikle çocuk kıtapla-
rından oluşan bir kitap sergisi de açmlştıI.

Kurultayın Değerlendirme Oturumunda, Çocuk ve llkgençlik
edebiyatına ilişkin gelişmeleri, sorunları ve çözümlerini grindeme getirip
tartlşmak amacıyla yapılan bu Kurultayın, her şeyden önce özellik]e
dinleyicılerde çocukluk ve ılkgençlik dönemini yaşayan insanlanmızın
sorurılan konusunda edebiyat yapıtlan yoluyla "farkındalık" yaratmış ol
duğu gerçeği dile getirilmiştir. A}.nca yazar-ögrenoi-öğretmen-veli döıı-
genindekı ilışkılere, bu kurultay daha bir sıcaklık ve içtenlik kazan-dırmıştır.

Yine bu ofurumda. konuşmacılar ve dinleyıciler, ayrıca bu kurultayın
her yıl farkh konuları ele alacak biçımde yapılarak geleneksel bir yapıya
kavuşfurulması, çalışmaların kiiçük gruplarla çalıştaylar biçimınde de etkin
kılınması, üniversitelerde çocuk ve ilkgençlik edebiyatı üzerine yüksek
lisans ve dokora çahşmaları yapılması, üniversitelerde ve kamuda daha
etkin olabilmek ıçın bir "Çocuk ve İJkgençlık Edebiyan Platformu"
oluşturulması, çocuk ve ilkgençlık kitaplan fuan açılması, gibi konularda
öneri ve di]eklerinr gef irmışlerdır,

Çocuk ve İlkgençlik Edebiyah Kurultayının yapılmasına destek
veren Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Marmara Eğitim Kurumlarına,
Marmara Kolejıne, ÇİKEDAD'a, Prof, Dr. Nazan ERKMEN'e, Nezih
Kıtabevi yöneticılerine en içten teşekkür ve saygılarımızı sunarız,

Ögr. Gör..Yusuf ÇOTUKSÖKEN Yrd. Doç. Dr. Necdet NEYDİM
Maltepc f]niversitesi Istanbul Univcrsitesi
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ÇoCUK ve GENÇLİK EDEBiYATINDA SAVAŞ KoNt]Str
trZERINE

Pro|. Dr. Nuran ÖZYEIVHacettepe finiversitesi

12 Şubat 2005 günü tclevizyonda sabah haberlerinde o günün
"Dünya Çocuk Askerleri Günti" olduğunu duyduğumda çok şaşırdım, O
güne kadar böyle bir gün oJduğunu duymaınıştım, Spiker siizlerine
devamla dünyada aşağı yukarı 3 milyon çocuk askcr olduğunu ve
bunların daha çok Sudan, Sri Lanka, Sierra I-eone gibi 3. dünya
ülkelerinde olduğunu söyleyip, tINICEF'e grire son 20 yılda dünyada 2
milyon çocuk asker öldüğü haberı ile sona erdirdi konuşmasını. Hepimiz
salt Çanakkale Savaşlarında i5000 Türk öğrenci ve 253,000 gencin
öldüğünü bilrniyor muyuz'/

Şu yaşlı dünyamız sürekli savaşları yaşamış ve yaşayacak da,
binlerce insan ölüyor savaşlarda. Bırçok şeye konu olduğrı gibi edebiyata
da konu olmuş savaş, Almanya'da Türk çocuk ve gençlik edebiyahnda
savaş temalı bir konl'erans veımek üzerc konu ile ılgili çalışmaya
başladığımda, Bah edebiyatlarındaki sayının yüksekliğine karşın ülke_
mizde çocuk ve gcnçlik edebiyatı alanında savaşı konu olarak işleyen
sadece 17 kitap bulabildim, tsu kitapları da 4 gıuba ayırarak incelemek
mümkiin.

l. Birincı glupta savaşı gcnei olarak ele alıp işleyen, savaşı asla
olumlamayan kıtapları sayabılirız. Örneğın: Miğ,fer (Aylı Çınaroğlu),
Salıne Çocuk Oyunları (IIasan Erkek1. ,Ş,ıhunc Lunopcırk (Ülkü Ayvaz),
ve Yedi KapıIı ıKeııl (Ayla Çınaroğlu) bu gruba giren kitaplardan,

Bu kitaplar belli bir savaşı ya da yaşanmış bir savaşı anlatnııyol.
Ama savaşların ne şekilde ölüm. açlık ve sefalete neden olduğunu, buna
karşın barış içinde yaşamanın ne denli güzcl.olduğunu işliyor_ Kitaplarda
savaşın ne denli insanlıkdışı olduğu çocuklara uygun sözcükler ve
tümcelerle verilmekte. Ve sonunda hep barış kazanmakla. Ayla Çınaroğlu
Miğfer adlı tiyatro oyununun arka kapağında şöyle diyor:

"Iç ve dış ılünyaınızı derinclen etkileyen acunastz savaşların arlık
çağdışı kalınası gereğini dile getinneye çalışlıın bu oyunda. Biliyoruın ki
çocuklar zü]ten savaşa karşılar; çocııklar zate o|,undaü1 yaııalar_ Bu
nedenle işte, ben tle çocuklar için savaş karşıtı bir tıyun 1,azdıın."
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Ayıp diyor, yazar:
Ayıp bir şey söyleselı, annem babam kızıyor
Öğrelmenim de kızıyor, Siz büyiiklerim
Bİ bonbalar, bu silahlar, ayıp değil ıni ? ( Şiir Gemisi )

Yazarın savaş karşıtı şiirlen de var, ömeğin:

diyor bir şiirinde.

Bu gnrpta adını vereceğim önemli bir kitap daha var, UNICEF
tarafindan"20Ö3 yılında İngiltere'de basılmış bir kitap : Lines in the Sand,

New Writing on War anı] Peace.

Kitapta diırıyada l50 yazar ve sanatçı bir araya gelip öykü, şiir,
yazı ve gizİmlerı iİe savaş, ve barışı anlatıyorlar çocuklara, Türkiye'den

A, 3 yİ"u, ve 2 sanatçının yapıtları bu kıtapta yer almakta, Aytül

Akal'dan bir öykii ("The Quarrelsome"). Ayla Çınaroğlu'ndan bir şiir
("Dreaming of Piece") Aysel Gürmen'den bir mektup ve Ender Dandul

iı. ılr.tufi Delioğlu;da; iki illüstrasyon. Kitap hilA Türkieye çev-
rilmediği için ülkemizde yankı bulmuş değil.

Erdem Yayınevi 2003 yılında Hani Dünya Kocamant]ı adlı dünya-

daki savaş mağduru çocuklara seslenen bir kitap yayımlamış, Gelirinin de

savaş mağduru çocuklara verildiği kitapta yazılar, öyküler ve yaşanmlş

Oyl.tll". İu., Y azar, gazeteci ve savaşı yaşa mlş çocuklar tarafindan

yazı|an 208 sayfadan oluşuyor kitap. Oldukça geniş kapsamlı kitap

gerçekçi bir üslupta kaleme alınmış, duygu sömürüsü yapmıyor ama

Juruş ju U- çıplaklıgı ile gözler önüne seriliyor, Resimler ve fotoğaflar
da var. Yazı,."İi- "" 

fotoğaflarda savaşlann şiddet, dehşet ve acrsı çok
açık bir biçimde ortaya serilmiş. Ayrıca çocuk ve gençlerin sava§

hakkında dJşündükleri de yer almakta: İşte l0 yaşındaki Melike'nin
söz|eri,. "TV'İe her gün Irak savaşı gösleritiyor, Yanan evler ise korkınç,
jnsanlar oradan orİya koşuşturuyorlar. Ne çok çocuk ölüyor'? Çocuklar,
babasız, annesiz kalıyor. En büyük acıyı savaşta çocuklar çekiyor,

Bombalardın gölg,üzü de kirleniyor. Savaşa HAYIR," (s,21)

Kitaptaki resimler ve fotoğaflar savaşta yaşanan korku ve dehşeti

açık bir bİçimde gösteriyor ve okuru da kıskıwak yakalıyor, Bu kitap

gerek kilılttlİ tarihinde gerekse çocuk ve gençlik edebiyaı tarihinde savaş

belgesi olarak önemli bir yer alacaktır, eminim,
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2. Bu gnıba giren kitapların büyük bır kısmı ödül almış, Çanakkale
savaşlarınl ve de 1. Dünya Savaşını konu alan kitaplar. Çocuk vc genç
okura savaşın ne denli anlamsız olduğunu anlaümakta ise de daha çok
1ı.ırtseverlik motifini işlemekte.Türk milletınin bu savaşlarda özgürlük,
barış ıçin savaşmasl savaşın az da olsa haklığını ortaya koymakta.
Olumlanmış bir savaşla karşılaşıyor okur bu kitaplarda. Ayrıca Türklerın
ne denli cesurca, kadın erkek, çocuk, genç hep birlikte vatanları için,
özgürlükleri uğuna savaşmaları da ön planda anlatılmakta.

Omeğin; Şafakta Yanaıı Mumlar (2002), Kayıp Seslerin İzinde
(2002), Kuyudaki Asker (1998) adlı kıtaplarda yazarların amaçlarınrn bir
yandan savaşta şehit düşen askerleri överek anlatmak, öte yandan da
savaşrn ve düşmanlığın ne denli saçma olduğunu vurgulamak olduğunu
görüyoruZ.

Şafakla Yanan Mumlar'da Gelibolu Savaşı Aı.usturyalı ve Türk
kızları Peggy ve Zelnep'in ağzından anlatılmakta, Dedesi ve amcaslnı
Çanakkale savaşlarında kaybeden l2 yaşındakı Peggy, annesi ile birlike
Şafak Törenlerine katılmak üzere Gelibolu'ya gelir, Zelnep'in annesinin
işlettiği pansi-yonda kalır. Alırıı yaştaki kızlar kısa sürede arkadaş olurlar.
Geri dönüşler ve hatırlamalar ıle Çanakkale savaşlarının anlatıldığı
öyktide Tiiırklerin daha çok vatanları ve bağımsızlıkları için, Anzack'lann
ise İngiltere'ye destek olmak uğruna savaştıkları vurgulanır. Ayrıca okur
düşman askerlerinin arasındaki arkadaşlık anlaşmalarını, iki ayrı milletten
olan iki genç kızın savaşa karşı almı duygu ve düşüncelere de sahip
olduğunu görür. Her iki kız da öykünün sonunda insanların neden savaş-
trklarını sorar:

Peggı birden isyan edercesine sordu. Ne boşuna bir öIüm değil mi,
İngikere'ye destek olacağız diye kalkıp buralara gelenler için ?

|25

Tarihimizde Çanakkale savaşlan ve Kufiuluş Savaşlnın yurdumu-
zun düşmanlardan kurtarılması gibi biı özelliği taşlmasl savaşl, sava-
şanlan bir noktada hakh kılma durumuna getirmekte. Bu kitaplarda
"vatan sevgisi, cesaret ve savaşa hazır insan]ar" idealize edilmekte ve
özellikle de savaşta ölenler kahramanlaştırılmaktadır. Hatta anne ve
babalann çocuklannı vatan için savaşa göndermeleri ya da savaşta şehit
olmak kitaplarda işlenen konulardan.



Savaşlar hep birilerinin ölmesini gerektirir, dedi Norına. Savaş
ölüm demeklir. Dün okuduğuınuz küap, MustaJa Kenıal'in Savaş bir
cinaye tt ir dediğini y azmıy or muydu?

...Gene Musıafa Kemal Gelibolu Savaşlarınt}a askerlerine Size
savaşmayl değil, ölmeyi emrediyoruın demiş- Peggy heyecanla karşı

çıkl: Ama o başka, dedi. Çok başka. Onlar için keııdi lopraklarını
korumak söz konusuydu. Valanlarında özgür yaşaınak üüğruna çOrpışlılar.
Böyle bir amaç için ölınek doğru." (s.112)

Görülüyor ki bu savaş Peggy için bile haklı, yerinde ve olumlan-
makta.

Fantastik roman Ka})üp Seslerin İzinde'de ol:ur, Atatürk'ün konuş-
malarından Kurtuluş Savaşı ile ilgili bilgiler edinir. Kitap doğırıdan doğ-
Iuya savaşı işlemiyorsa da Türklerin ne kadar cesur bir biçimde vatanları
uğuna savaştıklarını vurgulamaktadır.

Kuyudaki l.şier Anadolu'da Türklere karşı savaşan Yunan askeri
Pandeli'nin ağzından anlahlmakıadır. Yunan ordusu İzmir'e kadar gel-

miştir. Amaçları Türkleri buralardan çıkartmak ve en büyük hayalleri de

buralarda bir arazi edinmektir. Ama bir akşam beklenmedik bir biçimde
Türklerln hücumuna uğarlar, Pandeli kendi bölüğünü kaybeder, tek

başına yakalanmamak için de geceleri yoluna devam eder, Türklerden
korkusundan bır kuyuda saklanır, ama bir gece kendisinı Türk çocuklan
bulur ve Türk askerlerine teslim edilir. Pandeli öldürüleceğini düşü-
nürken bir subay kendisine savaşın bıttiğinı söyler ve memleketjne gerı

gönderilir.

Öykü her ne kadar bir Yunanlı askerin ağzından anlatılıyorsa da

kitapta daha çok Türklerin düşman zulmü altında nasıl ıshrap çektikleri
ele alınır, Diğer dikkati çeken bil özellik de yazarın düşn-ıan askerleri de

olsa ağzından savaşı objektif sunmasl. Tüm çabalarına karşın kitapta ulu-
sal duygular, düşünceler ve düşmana karşı dululan nefret hisleri önemli
bir rol oy-ıar. Kısacası, savaş Türklerin açısından olumlanmaktadrr.

, Pandeli şöyle düşünür:

Biz savaşın ilk günlerinde tutsaklara çaınurlu sular içirmiş.
önlerine onlqrın ambarlarından aldığınız arpaları yesinler diye dök,
müşlük. Şimdi elbet sıra onlardaydı Onlar yurtları için ?;lüiı, öldürı]üler.
Bu herkesin anlayabileceği bü^ şeydir. Ya bizim yaptığıınızı nasıl
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açıHaınal|? Ben sırar]an bir Korinlos'lu yurtlaş olarak bunu kenr]ime de

a ç ı kl ay amıy orum " (s,5Z)

Ttirklerin iyi, düşmanın kötü olduğunu vurgulayan siyah-beyaz
resimler diğer kitaplarda olduğu gibi bu kitapta da hikim.

Yine bu grupta Ben MustaJa Kenıal, Kurtuluşa Koşanlar,

Çanakkale'nin jsimsiz Kahramanları gıbı kitapları da sayabilinz.
Hepsinde de konu olarak Kurtuluş Savaşı işlenmekte ve Türk halkının
cesareti vurgulanmaktadır.

Yıne bu gıup içinde vereceğim Damla Yayınevinın çocuklar için
yayımladığı bir kitap serisi var. Yayınevi büyük Türk zaferlerini,
İslamiyet'ten önceki ve sonraki Türk destanlannı toplayarak yayımlamış,
böylelikle Türk çocuk ve gençlerine geçmişi, ulusun temel Ve köklerını
bulmalan konusunda yardımcı olmak amacında.

Büttin kitaplarda en önemli özellik, çocuğun bizzat savaş içinde
işlenmemiş olması. Kitapların ana figürleri çocuklar değil. Onlar yerine

Savaş ve savaşta yaşananlar anlatrcınln ağzından verilmekte. (Sadece

içinde çocuğun ana figür olarak işlendiği bir kitap adı buldum ama o da

tükendiği için ahp okuyamadım,. Dey Yürekli Çocuklar.J

3. Bu gnıptaki kitaplar küçük okura Aıado]u'da yaşanan savaşları
ve a}Tlca savaşların nelere mal olduğunu göstermok amacı ile kaleme
alınmış.

İkiz Gezginler Troya'da ömeğin. İkizler, Peri ve Ege anne babaları
ile birlikte bir hafta sonu Truva harabelerini görmek üzere Çanakkale'ye
giderler. Homeros'un l/yada'sını da yanlarında birlikte götiirürler.
Kalınhlar arasında oynarken geçmişe dönerler, Ve bu dönüşte Truva Sa-

vaşını ye4iden yaşarlar. Öykünün sonunda Truva laalı Priamos ikizlere
savaştn ne kadar kötü olduğunu ve büyüdüklerinde asla savaşmamaları
gerektiğini söyler. Truva Savaşı anlatılırken savaşrn ne denli "brutal" ve

tehlikeli olduğu mesa.jı da verilmektedir kitapta.

Bir kitap serisini daha görüyoruz bu grupta. Nur İçözü'nün, içinde
geçmişe yapılan seyahatleri ve geçmişte yaşanan savaşların anlatıldığı
Zamanda Ytılculuk adlı kitap serisi, Bu seyahatlerde d; küçük okur
Anadolu'da yaşanan savaşlara şahit olur.
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4. Gruba Türkçeye yapıian çeviriler giımekte. Savaşın ışlendıği
çeviriler çerçevesinde 5 adet kıtaba rastlayabıldım. Zana. Kosova'lı Kız;
Zlata'nın Günlüğü; Anna Frank'ın Hatıra Defleri ; Hiller Oyuntugımı
Çaldı ve Hayvanların Konferan,ıı. İçinde, 2, Dünya Savaşının, Koso-
va'da ve Bosna'da yaşanan savaşların anlahldığı, savaşın korkunç yüzü-
nün dile getiıildiği kitaplardan Haywınların Konferansı 1|e Anna
Frank'ın Hatıra Defıeri dışındakıleri de piyasada bulmak maalesef müm_
kün değil.

Az sayıdaki bu kitapların yanı sıra çocuk ve gençlik edebıyatı
alanında savaşl işleyen yazılara da bakıldığında Cumhuriyet gazetesinde
yayımlanmış 2 yazı dışında yazı bulamadım. Birıncisi l4.02.2003
tanhinde Necdet Neydim taıalında kalcme alınan "Çocuklarımıza Umut-
suz Bir Gelecek Bırakıyoruz" adlı, yaı,, diğeri de Nilay Yılmaz'ın
Cumhuriyet gazetesinin "Kıtap Eki"nde tanıtım köşesinde savaşla ılgıli
kitapları tanıthğı yazı.

Şimdiye kadar anlattıklarım, kıtaplardakı "NE anlatılıyor?" soru-
sunun yanıtı idi, ama bence asıl önemli olan kitapların "NASIL
anlatıldığı." Yani yazarlann tavırları.

Türk yazarlarının
mümkiın:

savaşa karşı duruşlarını 2 gıuba ayırmak

l. gnıba gıren yazarlar kitaplarında savaşın ne denli kanlı ve iflsan-
lıkdışı olduğunu, yarattığı ve yaşattığl kötü sonuçlarını, savaşırt g6İek-
sizliğini vurgulamakta ve kitapları ile savaşa karşı bir edebiyat yarat-
maktalar.

Aslında gerçekten de geçmişinde bu kadar çok savaş yaşanan,

çocuklanna bile savaş adı verilen bir ülkede savaş konusunun edebiyatta
bu denli az işlenmesi ilginç. Ben yazarların geçen bu kadar yılda savaşı
unuthık]arına ya da bu konuyu bastırmak istedıklerine inanmak ıstcmı-
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2. gruba giren yazarlar ise, ki sayıları daha fazla, kitaplarında belli
bir mesa.; vermek istiyorlar. Öyküierinde savaş propagandası yapmadık-
]an kesin, ama ele aldıkları savaş Kurtuluş Savaşı olduğu için yazdıkları
milli duyguların ön planda tutulduğu kİtaplar. Savaşı yİ".lİ-iyo.1uİ,
ama vatanlarının özerkliği için çarpışan ve ölen kahramanlar ve askerler
hep yüceltilmelte. Kitaplarında savaşın bir milletin kurtuluşu ve de
barışı için şart olduğunu anlatıyorlar.



Belki bir nedeni de daha hAli gelişmekte olan çocuk ve gençlik
edebiyatımızın çok kısa bır geçmişe sahip olması. Daha ancak 60'lı
yıllarda ciddi atılımlar yapılmış, realist sorun odaklı kitaplar yayım_
1anrnaya başlanmıştır.

Aslında yazarlarımlzln savaş konusunu bu denli az işlemeleri
yalnız çocuk ve gençlik edebıyatı alanında değil, yetışkin edebiyahnda
da görülüyor. Bizde savaş hiçbir zaman bat: edebiyatlarında olduğu gibi
ele alınmamış. Buna da ana nedeni Türkiye'nin geçmişte yaşadığı
savaşların milletin egemenliği ile, yeni bir Türkıye'nin kurulması ile
ılgili olmasıdır diyebıliriz, Savaşların bitmesı ile ülkemizde bütün
alanlarda başlatılan yeni reformların başlangıcı da bır neden olabilir.

Sadece göze çarpan, savaş konusunun çocuk ve gençlik edebi-
yatımızda 90'lı yıliaıdan sonra güncel olarak ele ahnıp işlenmesi. En
sevindirici olan ise, artık yazar|arın çocuklara ve gençlere giderek barışı
anlatan ve savaş karşıtı kitapları yazıyor ve bu duruşu destekliyor
olmaları,

Zaten savaşın kendisi hem çocuk ve gençlik edebıyahnda hem de
yetişkin edebiyatında ele alınması başh başına zor bir konu. Arzu edilen
çocuk ve gençlerimizin savaş karşıtı edebiyat ile daha çok karşılaşıp
insanlık, lolerans, salg, ve barış gıbi kavramlarla daha çok ıç içe
olmaları ve barışsever bir yetişkin olarak büyümeleri. . .
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yorum. Belki de ülken-ıızde savaş]ardan soı-ıra geçmiş ile hesaplaşılacağı
yerde geleceği ınşa etmeye dal-ıa çok önem verildi, diye düşünüyorum.




