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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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ÇoCt]KLA YAZINSAL iI-ETiŞiM

Prof. Dr. Scdal SEVERiAnkara Üniversitesi

,"Çocukla yazınsal iletişım niçin önemlidir?" sofusunu, "llk çocuk-
luk dönemınden başlayarak çocuk-kitap etki]eşimi neden önemlidir?"
sorusuna bağlayabiliriz. Çocuk edebiyah yapıtlarıyla kurulan iletişımin
önemini belirlemeden önce, "Çağımızda, hangi nıtelıklere sahip bırey-
lerin yetiştirilmesi temel amaç olma]ıdır?" sorusuna da yanıt aramak ge-

rekmektedir. Çağımızda. duygu ve düşünce boyutuyla eğitilmiş, iletişim
becerileri yetkin, yaratıcı ve duyarlı bireylerc gereksinim duyulmakadır.
Bu niteliklerle donatılmış kişilerin yetiştirilmesinde, ailelere ve okula
önemli sorumlulukların düştüğü açıktır.

Çocuk, doğduğu andan başlayarak çeıresindeki uyaranlarla etki-
leşime gırer. Çocuğun yaşamsal gereksinmelerınin karşılanması, çerre-
sindeki uyaranlann nite]iği, kendini özgürce gerçekleştirmeye dönük
ortamların varlığı, onun gelişimini etkileyen temel değışkenlerdır. Bu

çalışmada, özellikle çocuğun duygu ve düşünce eğitimınde, dolayısıyla
bilişsel, dilsel, toplumsal ve kişilik gelişiminde etkili bır uyaran olarak
yazınsal nitelıkll yapıtların önemı slnanacaktır.

Değışım ve gelişim, yaşamın temel bir gerçekliğidir. Bu gerçeklik
yaşamın her cwesinde gözlemlenebilır, İstenılen, bekleniJen, değişimin
ve geiişımın çağdaş eğitin,ıin amaçlarıyla tutall1 o]masü; kişinin, bu
stlreçte çağın genelgeçer değerlerini ıçselleştirebılmesıdır, İnsan yaşamın-
da her ewenin niteliğıne uygun olarak kişinin karşılanması gereken

gereksinmeleri vardır. Bunların karşılanması sonrakilerin de niteliğini
etkiler. Ardışık süreçler arasındaki bu iiişki, kişilik gelişiminde de

belirleyici bir etken konumundadır. Çocuğun sevgiyi paylaşabılmesi,
güven duygusunu geliştirebilmesi, ailenin duyarh çabalarıyla olanaklıdır.
Erken dönemden başlayarak çocuğun kendini özgürce gerçekleştire-
bilmesine dönük istemlerinin yanıtlanması da bu çabalarla bütünleş-

tirilmelidir, Yalın bir söyleyişle, "sevgi ve özgürlük" sağlıklı bir kişilik
gelişimi için temel gerekliliklerdir. Çocuğun gelişim sürecinde istenilen
değişimin sağlanabilmesi ise, sevgi ve özgürlük istemleıinin, nitelikli ve

çocuğa göre olan uyaranlarla desteklenmesini gerekli kılar.

Uyaran, kişinin duygu ve düşünce birikimini harekete geçiren,

onların devindirılıp kullanılmasına olanak sağlayan temel öğedir,
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varolandır. Kişi, sağlıklı bir gelişim ıçin, düzcyıne uygun, anlamlandı-
rabileceği; ancak, karşılaştığında da duygu ve düşünce etkileşimiyle yeni
öğrenmelere olanak yaratabilecek uyarıcılarla buluşturulmahdır, Anne,
baba ve diğerleri çocuğun yaşamında sevgiyi paylaşan, gerek-sinmeieri
karşılayan, anadilinin kullanılışını ömekleyen modeiler oiarak ilk
uyaranlardır. Bu uyaranların, çocuğun yaşına ve gelişimıne koşut olarak
sürekli çeşitlendirilmesi, başka bir söyleyişlc, yaşam çewesinin nitelikl1
işitsel, görsel ve dilsel uyaranlarla desteklenmesi gerekmektedır, Bilinme-
lidır ki çocuğun duyma ve düşünme yetısini kullanmasına olanak sağlaya-
cak, onlarl tepki vermeye itecek, istekiendirecek, sezinletici her uyarıcı;
çocuğun bılişse1, dilse] ve toplumsal gelişimı ıçin de yeni ögrenme
o]anakları yaratacaktır.

1-2 yaşından başiayıp 18 yaşına değin çocuklarda duygu ve düşünce
çağlşlmlan uyandıran; onlan, yaşlanna uygun iletılenyle anlamın oluş-
masına ortak eden, onlara izleme-okuma zevk ve alışkaniığı kazandıran,
sanatçılaI tarafından çizilmiş-yazılmış yapıtlar, çocuklar için etkili görsel
ve dilsel uyaranlardır. Bu uyaranlar, çocuk gerçeklığıni önceleyen bir
anlayışla kurgulanmışsa, hem sevgi ve özgürlük geTek-sinmesinin karşl_
lanması hem de gelişim süIeçlerinin desteklenmesi bakımından, çocuğun
yaşamını biçimlendiren önemli bir işlevi yerine getirirler. Kitapların,
çocuğun yaşam çizgisinde üstlendiği başat sorumluluklar şöyie özet_
lenebilir:

Yazınsal iletişim süreci, çocukların dil gelişimini destekler, onlara,
anadilinin kullanıhşını, o1anaklarını, yaratlcı gücünü sezdirir. Çocukların
kawamsal yeterliliği onların; anlama, yorumiama ve yeni anlamlar ya-
ratma becerilerini kullanarak yaşaml ve insanı anlama deneyimleri edin-
mesini sağlar.

Çocuklar, okulöncesı dönenıde sayışmaca, bilmece, tekerleme gibi
dilsel gereçler aracılığıyla dilin devingenliğini, ritmini ve söyieyiş
özelliğıni sezinler; bunları söyleme çaiışmala:ıyla da ünlü ve ünsüzlerin
doğu boğumlandın]masına dönük deneyimler ediniıler. Her şeyden önce
de bilmece dinleyerek, sorarak: tekerleme ve sayışmaca söyleyerek
kendiierını anadilleriyle anlatma, gerçekleştirme alıştlrmaları yaparlar.
Masal, şiir, öykü ve anlallar gerek okulöncesinde, gerek okul döneminde
çocukları sanatçıların kendilerine özgü di) beğenileriyle, sözdizimindeki
ve anlam kurmadaki yaratıcılıklarıyla buluşfurur. Çocuklaı, niteliklı
yapıtlarda; sanatçllarln sezme, duyma, duyrımsama ve düşünce gücünün
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SöZcük ve tı'ımcelere, paragraflara Ve bil bütün o]arak metne nasıl yansıtı-

labildiğine tanık olurlar:

- Ey genç aılam, d{li tanımak, sözcükleri iyi tcınımoyı, bilueyi gerektirir. Bu

sorun sözcüklerle ilgiliıliı,. Şimdi sana beş dakikalık bir siire vercceğiz- Bu süre

içinde bize sağılan da, soklan ıla okunduğunda anlcımı değişmeyen tek heceli beş

sözcük söyleyeceksin; ardından ıla aynı harfle başlaycın yiııe sağdolı da soldan

da okunursa anlamı değişmeyeı iki heceli heş sözcük daha bulacal<sınız. Haydi
bakalım, başlaılı süre . DiiŞün, yautla.

Biroz dijşiinmiiş Emircan- Onun lçin çok, ama çc,,k kolay bir soruymuş bu.

Her gü SözdLğarcığına yeni bir sözcük k\ttrğü için zengin bir Söz dağOrcığı

varmış. Üstelik sözcüklerle türlü oyuılar oynarm§. Buıun için verilen süreyi

ıloldurmadan hemen yanıtlamış soruyu-

İpekçe verilen yanıı duyar ıluymaz yerinılen hcıvalanınış, bir takla anp

gelmtş Emircan'ın sağ omzun.ı konmuş. Buııu görtifice sünav kurulu başkanı,
"Tamam genç adam, Çok güzel- Ilk aşamayı kazandın. Kııtlu olsun. Biliyorsun

slnawılltz, kolaydan güce ıloğru düzenlenmiştir, Yüırün ikinci aşamayo gıre,

ceksin- " rlemiş.

Büyük bir sevtnçle salonılan çıkmış Emircan. Doğru yaütığı hana gelmiş.

Yandaki aşevinde al<şam yemeğini yemiş. Sonra, babasınıı üinik kitabını btr kez

tlaha okumuş. Babasının bu kiıaPtLl söylediklerinin kendisini başıırılı kılacağına

inğnırormuŞ. Kitabl bitirfuce yatmış, uyumuŞ.
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Emircan sınav kurulunun önünde ılurmuş, önce onları selaııılamış. Selamııı

almışlar, Başlar, hemen İpekçe'ye çevrilmiş. Cüvercin havalanmış, duvartlaki

sorulardan biriıi gagasına takmış, gelirip Çiçekçe'nin önüne koymuş. Soruyu

açmış ve şöyle demiş Çiçekçe-

, Yantlıyorum- İşte, sağdan ıla şoldan da okundugında anlamı değişmeyen

tek heceli beş sözcük: ses, süs, sis, tat, şiş, Şunlar da ayıı harJlerle başlayan, iki
heceli beş sözcük. kabak, kaçak, kapak, kayak. kazak.

Ertesi gün yine erkendeı uyanmış. Bir Süre Derllikent'in sokaklqrında

dolaşmış. Her Şey düzensizmiŞ kentte. insanlar gülmeyi unutmuşlrır srınki.

Sokaklarıla aylak aylak ılolaşan bir sürü insan varmış- İşleri olanlar, çalışanlar
dğ mutşuz gibiymiş. Onlara bakıkça değiştk tluygular, diişler uyanmış içinde.



l)erler ya, .lüş ku ı(lk da yaşanıak denektir. Kendini yönetici gibi düşünüyor,
insanlarıı arasına katılıyormuş. Ev ev dolaşıyor, tek tek konuşuyonnuş onlarlq.
Acılarını, ılertlerini öğ|eniyor gidenıeye çüılışıyormuŞ. Hızla değişiyoımuş kentin
yaşamı. Açlar ekıneğe, işsizler işe kavuşuyormuş. Gülmeşiıi u utanlar yeniden
gülmeye başlıyornuş. Mutlu olııyormuş hc,rkes (Özdemir, 2005: 67 -69).

Allntllanan anlatıda, eylem cümlelenyle yapılandırılan metinde;
kurgunun öZgün yanınü oluşturan söZcük oyunlan, kısa ve devingen bir
an]atıma konu edilmiştir. Aylak aylak, ev ev dolaşmak, tek tek konuşmak,
gi.ilmeyi unutmak, düş kurmak, içinde düşler uyann ai gibi deyim, ikileme
ve kalıplaşmış sözlerin kullanılrnasıyla, Türkçenin anlahm incelikleri ve
gücü. ilköğTetimin ılk yıllarındaki öğencılerinin dil ve alımlama beceri-
lerine uygun bir anlayışla duyumsatılmıştır.

Yukarıdaki metinde yazar, masal ve öykünün bazı özelliklerıni
gösteren anlatı diyebileceğimiz türsel bir düzenleme içinde, bır yaşam
durumunu, öğreticiliği ve düşü kal.rıaştırarak çocuğa özgü kılmışhr. Kısa
anlatlda, Türkçenin sözvarlığından ömeklemelerle konuşma dilimizin
incelikleri sezdirılmiş; eylem cümleleriyle, çocuk gerçekliğine uygun bir
devinim yaratılrnışhr. Böylece, ilkögretimin ilk yıllarında anadili öğe-
tımıyle öğencilere kazandırılması amaçlanan an]ama ve anlatma be-
cerilerinin edındiriiebilmesı içın, okul öğetimının dışında; ancak onu
tümleyen sezinletici bir kal,nak yaratılmıştır. Bu kalııağın, hem çocuk
hem de anadili eğitimi için en önemli özelliği, ders kitabının ya da okulun
öğTetmeye dayalı kuramsal uygulamalarının dışında, çocuğun özgürce
düşünmesine, düşlemesine olanak sağlayacak bir ortamı yaratabilmesidir.
Böyle bir ortamda, kitap-çocuk etkileşımi, çocuğun kendi istenciyle
yönlendirilmekte, çocuk kendisine sunulanları kendi yaşanh ve bilgisiyle
sınayabilmektedir. Kitaptaki dilsel ve görsel uyaranlarla gerektiğinde
defalarca etkileşim kurulabilmekte, böylece çocuk kendı bılişsel ve dilsel
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Çocuk edebıyahnda da sanatçı (yazar-çizer) dılin (sözcüklerin ve

çizginin) yaratıcı olanakiarını kullanarak metnini oluşturur. Başka bır
söyleyışle, yanlı ve görsel dilin çocuğa göre olan; çocuğa, metııin
anlamının oluşturulmasında sorumluluk veren, dil ve anlam ewenine
uygun kurgusal yapısı, belli bir düzenleme içinde sunulur. Bu düzen]e-
mede, yazarın çocukla ıletişim kurma sürecindeki amacı, dilin kullanım
amacını da etkiler. İşte, çocuk edebiyatı yapıtlnln ttirünü belirleyen; onun
masal, anlatı, şiir, öykü, roman gibi dilsel araçlarla çocuklara seslen-
mesini sağlayan temel değişken, yazarın iletişimsel amacıdır.



birikiminin kılavuzluğunda anlamlar oluşturarak yeni yaşanhlar edine-
bilmektedir. Her şeyden önemlisi de gereksinmelerine uygun kitapları
okuyarak, kendini gerçekleştirebilen, okuma eyleminden mutlu olan

çocuklar, yeni okumalar yapmaya da istek]i olmaktadır. Okuma ktiltürü
edindirmenin uzun ve birbiriyle ilişkili bir süreci içerdiği düşünül-
düğünde, çocuğa göre olan nitelıklı yapıtların, okuma alışkanlığı kazan-
dırmanın da temel bir aracı olduğu söylenebilir. Bu nedenle, çocuklar
çeşitli yazınsal tiirlerle buluşturularak dilin ve o dilin yaratıcı kullanıcısı
konumundaki yazarın değişik iletışim yollanyla tanıştırılmah; bu tanışma
ilköğTetimin ilerleyen yıllarında, bilinçli çabalarla okuma deneyimine
dönüştürülmelidir. Bilinmelidir ki türünün özgün örneğı olan her yazınsal
metin, çocuklara dilin değişik yaratıcı gücünü duyumsamaları, yaşaml ve
insanr farklı boyııtlarıyla sezmeleri için olanaklar yaratlr. Bu olanaklarla
karşılaşma sıklığı, karşılaşma sürecindeki bir araç olarak yaplhn çocuğa
göreliği, alırnlayıcı olarak okurun donanımı, etkileşimin de niteliğini
belirler.

Çocuklara seslenen şiirler de dilin, değişik iletişimsel amaçlar için
nasıl kullanıldığını ömekleyen özgün yazınsal metinlerdir. Çocuklar, şıir
okuma çalışmalarında; vurgu, durak, tonlama, ulama gibi söyleyiş
özellikleriyle anadillerindeki sözcük ve cümlelerin değışik anlam
katmanları yarattığını sezebilir. Öte yandan. sözcüklerın özel olarak
düzenlenmesiyle yaratılan anlamlar; dizelerdeki sözcüklerin bağlamları,
duygusal ve çağrışımsal kullanımları, çocuklara, duygu ve düşüncelenn
krsa, yalın, ancak ne denli etkili anlatılabileceğini de somutlar:

Sis- 4

Evimiz uçtu,

Göğüzüne çıkl.
Pencereyi açınca,
Bulutlar içeriye dolıiu.

(Akal, 2004(a): 23)

Şiirde, "ev, gökyüzii, pencele ve bulut" sözcükleri; "uçmak, çıkmak,
açmak ve dolmak" eylemleriyle buluşturularak anlam bağlamı geniş

düşsel bir gerçeklik yaratılmlştlr. Kısa, yalın ve bellekte kolaylıkla
saklanabilecek dizeler, çocukların düş ve imgeleme gücünü uyaracak
özellikler taşımaktadır. Şiirde, temel anlamlarıyla bilinen sözcükler (ev,

gö§iizü, pencere, bulut), alışılmış anlamlarının dışına taşınarak bilinen
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gerçeklikleri değişik biçimde algılatmaya yönelik yeni bir dilsel düzenle-
nışin gereçleri olmuştur.

Zıp Zıp Topum

Attım
tuttum

Attım
tuttum

Fırladı kaçtı topum
karlara...

Anladım...
Birazcık da
K arl ar oynama k iS tiy or,
Zıp zıp topuula.
Geri verecek yine bana
ilkbahqrda ---

(Akal, 2004(b): 59)

"Zıp Zıp Topum" adh şiirde, anlatımda, eylemler egemen kılınarak
çocuk devingenliğine koşut bir dilsel düzenleme oluşturulmuştul.
"Attım" ve "tuttum" sözcükleri yinelenerek çocuk okurun belleğinde, top
o)nama etkinliğindekı olağan eylemler pekiştirilmiş, hemen ardından da
"topun fırlayıp kaçması" belirlemesiyle, çocuk için istenmedik duygusal
bir etki yaratılmıştır. Bu etkiye, "Orayı kazdım, burayı oydum.. , Nerede
benim zıp zıp topum?" dizeleriyle, çocuğa özgü bir merak öğesi de
eklenerek duyma ve düşünme süreci işletilmiştir, Şiirde, soru cümlesiyle
yaratılan merak, "Anladım, .." sözcüğüyle yanıtlanarak içten bir söyleyiş
yaratılmıştır. Topun kaybolma nedeni, karlalın top o1ırıamak istemesı gibi
düşsel bir nedene bağlanmış, kar kişileştırilerek çocukla arkadaş kılın-
mışhr. Şiirin çocuk içtenliğini yansıtan kurgusal özelliği; ses, sözcük
yinelemeleri ye Ap zlp iki]emesinin kullanılmasıyla bir devinim kazan-
mlştır,

z6

Orayı kazdım,

burayı oyılum ...

Nerede benim

zıp zlp ıopum?



Yener'in "Kardan Adam" adlı şiirınde de sözcüklerin oluşturduğu
yeni bileşenler, çocuklara,'I^ürkçenin güzelJiğini duyumsatabilecek,
onlarda çağrışımlar oluşturabilecek nıteliktedir. Şii;de, kardan adam ile
ktiçük çocuk arasında özgün bağdaştırmalarla yenı bir iletişim yolu
yarattlmıştüI. Kısa dızelerde, insana özgü öze]liklerle donatılan kardan
adam ile küçük çocuk arasındaki iletışim; anlahm dilinin doğallığı,
içtenliğı ve uyaklı öğeler ıle güçlü klhnmlşhr.

kardaıı Adanı

Küçtik çoctık
kardan adon yapmış.
Kardan ııdam üşümüş

Sıcak bir şeyler içirip
ellerini 6ıımıŞ.
" lsındım " demeye kalmadaı,
"Adam" gitmiş.
"Kar" kalmış.

Çocuk bu işe

şaşmış kalmış...
(Yener, 2004 (b): 46)

"Kardan Adam" adlı şiirde, bilinen sözcük]erle değışik anlatım
değerleri yarahlmlş; dilin. duygu ve düşünceleıi çeşitli biçimlerde
aktarabilmenin temel bir aracı olduğu sezdirilmiş, çocuk gerçekliğine
uygun, dille kurgulanmış yeni bir iletişim yolu öııeklendirilıniştır.

Kar Sesi adlı yapıtta, "Zıp Zıp'I'opum" ve "Kaıdan Adam" şiirleriyle
al.rıı sayfalarda yer alan, Mustafa Delioğlu tarafından yapılmış resimlel,
dilsel kurguya görsel biT yorum katmakadır, Çocuk kitaplarında, metnin
ıletısini renk ve çizginin anlatlm gücüyle tamamlayan, yorumlayan,
yeniden yaratan her resim, en yalın söyleyişle, görsel bır metindir. Bu
metnin estetik nıteliği çocukla kurulan / kurulmak istenen yazınsal
iletişimin nitelığini de etkiler. Söz konusu şıırlerde, dılsel ve görsel
kurgu, çocukların dilsel ve göIsel algllarlnı uyaran bir bütünsellik
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Küçük çocuk oıa
gönılek, şap ka giyrl iı,m iş.

Karılan adam yina tişümüş.



taşlmaktadlr. Resimler, şiirlerin yazınsal kurgusuna, imgelerle yüklü
ömel bir yorumla katılmaktadır. Böylece, çocuk, çok uyaranh estetik bir
iletişimın alımlayıcısı / yaratlclsü kılınmış; ona, kendi dünya bilgisi,
duygu ve düşünce yeterliliğine koşut yeni anlamlar oluşturma sorum-
luluğu 1.ıiklenmiştir. Başka bir deyişle, çocuk; iletişim sürecinde, kendi
gerçeklığine seslenen estetik iletileri anlamak, yorumlamak ve yeniden
yaratmak durumunda olan bir özne durumuna getjrilmiştir.

Çocuk ve gençlenn yazınsal iletişimdeki deneyimi açısından,
okulöncesinden ortaögetime değin kısa anlatı, öykü ve romanın önernli
işlevleri olduğu bı]inmektedir. Çahşmİnın kapsamı açısından, aşağıda
yalnızca; bir anlal, bir öykü, bir de çocuk romanından alınmış bölümler
ömeklendinlmiş, kısa değerlendirmeler yapılmıştır:

jki Kurbağa

Anlatırlar ki kö},lünün biri sütçüliik }qPD)o|muş Çıflliği bir ılerenin
kıyısııılaymış. Akşam olup da inekleri yaylımdan döndü nü onları sağcır,
sütlerini bir kazanda topkırmış. Ağzına kadar sütle dolarmış kazan. İşıe bır
akşam sütle dolu bu kazana iki kurbağa düşmüş. Kurbağqlardan biri. "Eyvah,
burada ölüp kalacağız" clemiş, " Kurtulmamız olcınaksız. Ne yapsak boş-
Kurtulqmlyz. İyisi mi çırpınınadaı ölüme teslim olayım" Böyle cliy-erek kendiıi
bırakuış. Kazanın dibi e batmış oralu tıın vermiş_ Ikincı kurbağa arkadaşı gibi
düşünmemiş. "Ölürsem de direnerek ,jlürüm"' demiş, boşlamış çıpmmaya.
Durup ılinlenmeden alıaklarıyla Siitii dövijyormuŞ. Sü4 döyüldükçe !iğ,)
dc,nüşnüş. Kurbağ,ı ılıı yagn üııünde Aolnış. ı,anını kurıarmış 1Özdemİr.
200525-26).

28

Kısa anlatı, çocukların yazınsal metinlerle iletişim açıslndan yeni
yeni deneyim kazanmaya başladığı bir evrede, birinci kurbağanın edılgen
kişilik yapısı ile ikinci kurbağanın sorunlar karşısında yllmaylp uğaşı
veren kişilik özellikleri arasında karşılaştlrrna yapma o1anağı sunmakta-
dır. GerçekJığe de göndermeler yapalak örülmüş düşsel kurgudakı ıletilen,
kendi düşsel ve düşünsel bırıkımleriyle stnayarak sonuç]ar çıkarma
eylernleri, çocuklar için blr düşünme ve yeni duyarlılıklar edinme sürecidil.
Bu, o zamana değin edinilen bilgı ve deneyimin, kawamsal birikimin
yeniden k-ullanllmasına dönük dilsel, bilişsel ve du),ıışsal içerikli bir
öğenme sürecidir. Bu öğenmenin, diğer öğenmelerden en belifgin fark]
kendiliğinden ve doğa] bir etkıleşimin sonucunda oluşması, çocuga
doğudan öğetme amacl gütmemesidir. Çocuğun, bu etkileşimde, akarı-
lanları anlamaya çahşan istekli bir ahcı olması, iletişim sürecinin verimini



etkileyen en temel değişkendir, Katılarak, duyarak, düşünerek iletişım
sürecinin etkin bir ömesi olan çocuğun. mctnin tanıklığında, "Güçlükler
karşısında yılmamalıyız. umudumuzu yitirmemeliyiz. Güçlüklerı ancak,
çaba göstererek aşabıliriz vb." sonuçlara ulaşması, estetık bir uyaranın
kılavuzluğunda öğren-melerini kendinin oluşturması demektir. Bu
nitelikli öğenmelerın; öğüt veren, hazır bilgi sunan, çocuğu nesne olarak
gören ıletışim süreçlerine göre, kalıcı ve içselleştiriImiş kazanımların
edini]mesine olanak sağladığı bilınmektedir.

Esin, öflüıdeki bembeyaz kdğıclu bakarak sıkınn1,la 1çlt11 çekti. Sa|ılan
kabın içindeı az önce çıkcıtrlığı kalaınler, masanın üstiiıde ,a yana dizili
dııruyordu. Renk renktiler. Birbirincleıı cleğişik seslar çıkaraı,ı çalgılardın oluşaı
biı, orkestra gibiycliler,

Canlı kırmızı, uzak ve soğuk 1avi, sevinli peııbe, oğırbaşlı kalıı,erengi,
sımsıcak turııncu. gösleriştiz sOrı ı,e ilkbahar,,eşili.vle g|iz ),eşili, öJ,lcce ),ıın faııa
dıı,tıyordu. Biı-birleriııi pek de ııııı-samaz gih,iiıiiyorlaulı. Kıstıcrısı, çrılgıltır
ycırdı amcı lülüzik yoktıı. Yaııi renkler c»rıdayrlı ılıı, ıü}üLünlu bir biçiın içinde
kayna şm ış vc hüIüD l eşmi ş d, gi lıl ü lı,r

Esin, neyin resmini ))üıp.ıcüığünı bilnıiyordıı. Masanın boşındcı olurufor, bir
Iürlü relim öüllvi r bQşlıüy0nıyordıü.

Oysa okulıla, ne kadat kolcı1, oltıy-ordu resinı yrıpınrık! Koııııvıı genellikle
öğreümeüı veri-dı, Resimler yopılırke de tiiı,l|i önerilerle vtırdınıcı cılur, ycıl
göŞterir.li. Ştmclil,se öğretmen yoktu, koıu ycıktu, rasinı ıla yoktıı Eıin, ilk kez
kendi kenıline resim yrıpıncıya kıılkıyordu. Bir kcınu bulabilsc, ölla güzel bir
resim yapacaktı ki görenlerin ıığzı açık kalıc«kı. Ah, bir konu bulabilseyıliI lına
aklına, resmi ytıpılabilecek hiçbir şey gelıniyorrlu.
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"Neyin Resmini Yapayım?" adh öyhide. kısa anlatıdan f'arklı
olalak olayın geçtiği çewe betimienmiş; öykii kahıamanı. yaşadığı iç
çatlşmalardan da yararlanarak okura. özellıkleriyle daha iyi tanıtı]mlştüL
Ancak, yazınsal bir metinde yazar okurla paylaşmak istedık]erıni, ıstcr bır
paIagTafa, isterse yüzlcrce sayfaya slğdllsın; yazarın temel amacı, dilin
olanaklarıyla öznel dünyasında biçimlendirdiği insan ve yaşam ger-

çekliğini, çocuğa sezdirebilmektir. Yazar brı amaca ulaşabılmek için,
çeşitli i]etişlm yollarına başvurabilir. Bunlardan biri dc öyküdür. Şimdi de
"Neyin Resmini Yapayım'?" adlı öyküyü okuyarak yazalln. çocukla
kurmak istedıği iletişimin nıtelığini anlamaya ça]ışa]]m:

N h y iN RES Mi N i yAPAyI l|I ?



Esin, hem böyle diişünüyor hem de dalgın dcılgın pencereden sokağı
izliyorılu. Kimi yavaş, kimi ivecen, kaltlırımdan geçip giıliyorlarılı insanlar. Bir
işportııcı, yere sertliği bezin üstündeki gömleklari bağıra bağıra scıtıyordu.
Pencerenin kapalı olmasına karşın rcıhcıtça duyulabiliyordu gür sesi:

" Gömlek verelim| Her renkte, her ılesenıle gömlekler! Her bedene uyar!
Son moda gömlekler... "

Esin, sokağı dalgınca izliyor ve düşüılliyordu. Bir koııu bulabilse hemen

başlayacakı resmine. Nedeı bu kez öğreımeııleri resim ödevtnde koıu .ıeçimini
kendilerine bırakaışı sanki? oysa ne çizileceğini her zaman kendisi söylcrdi. lyi

"Bir vazo çizin," derdi örneğin, " lçinde pembe karaıfiller olsuıı-"

Ya da resmi çizilecek nesıeyi sınıfa getiı,ir, kürsünün üstüne koyardı.
"Bunun resüniüi çizin çocuklar, " derdi.

Böyle zamanlarda hiç giiçlük çekmezrlı Esin. Kötü fesim yapnğı da
söylenemeztli haıi. Bu konuda olelukça yetenekliydi. Suluboya olsun, kalem boya
olsun, renklerin diliıden iyi anlardı. Ama şu konu seçimi yok muydu; biitün
güçlük bundaydı işte! Ne çizeceğini bir bilse. başladığı gibi bitiriverecekti ödevi,

Kavşakta bir kaza olmuştu. Mavi minibüsün bıyıklı sürücüsüyle, kavuniçi
reıkli otomobili kullanan gözlüklii adam, taşıtkuııdan inmiş tartşıyorlardı.
Kazanın olduğu köşeıle bir kalabalık toplanmıştı. Adamlar, kadınlar ve çocuklar,
tartıŞ m qyı m era kl a iz l iy or l ar ıl ı -

Kırmızı kiremitli damların gerisindeki gökyüzünün maviliğiyle, bulut
kümelerinin beyazlığı çarpıcı bir ııyunı rıluştunıyordu, Damlardaki televizyon

a le lerine güverci ler konmuştu. Bu güzel görünüm bile Esin'i ayutmqyq
yelmiyordu. Çünkai resmi yaplacak bir konu bulamıclığı içtn canı sıkılıyordu.

Kğesin içindeki saka kuşu, bir tünekten öbürüne sıçraılı. Gagaunı kafesin

çubuklarına tıkır t*ür Sürterek temizledi. BaŞını yana eğip Esin'e bqktı. Ama
Esin onunla fazla ilgilenmedi, O sırada asıl ilgilenıliği, kitapların rartülda, kiiçük
seramik bibloların 1anııclo duran çalars.ıcıtiüı akrep ve yelkovanıydı.
Dakikaların ıe çabuk ilerlediğine şqşı}or ve bir koıu bulamadığı içiı
üzülüyordu.
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Sokağıı karşı yanınılaki dükkdı vitı,inleri rlüşüniilebilecek her tür nesneyle
doluydu- Eczanenin bitiŞiğindeki manav dükklinının sahibi, önlüğüyle elmaları
parlauyordu- Kimi dnkkAn sahipleri, güz güneşi yitrtudeki mallarını soldurmasın
diye kırmızılı, yeşiLli tentelerini germişlerdi.



Karşı sıradaki evlerıleı birııin balkonuıııla gerili iplere, çrımtışırlar cısılıydı.
Küçüklii büyüklü giyşiler, asiülti vunlukça hıvoyla şişip ilgiülç biçi ler qlı_v-or,

Saüıki birileriılin sırtınd.ıymüŞ izlcıiııiıi ıı,vaııclırıytırlcu-dı. BitiŞik eviü1

balkonuııla ıse başı yemenili biı, kat!ın, parmaklıklartı astlğı holıyı uzu ca bir
soparla çırpryordu. Aşağıdtın gelip gqe ler i.ıe, kcırJının bu davranışını
beğenmerlikleriıi belli etlercesine kaşlQı,ını çutıp ,\1|izlaini buruştııruytırlarılı.

(Dölek,2002:39-44)

Dölek, güçlü gözlem gı"icünü, özgün benzetme ve betimlemelcrle
buluşfurduğu öyküsündc, konu seçemediğı lçin resim yapamayan öğencının
yaşadlğl iç çatışmalan yansltır, Öyktil]ün yi]zc}dckı Ilctüsi: ötsretmenin yol
göstemediği, kılavuz olmadığı dunıınlarila öğrcnı,;ilerin yaşayabileceğı
so1,]_ınlardır. Metnin derın yapısında ıse, sürekli hazır bilgılerle donatı]an
öğencılerin zamanla duygrı ve düşünce üretme tembelliğine itildiği; kendi
glzilgüçlerini, beceri]erini yaşama geçircbilnrc güveninden yoksun kaldlklan
sezdirilmektedir. Şüphesiz, hcr okur metinde sunulan iletilenn klavız-
luğunda, kendi kii]tiirel bınkımine uygun, nice fark]ı anlam]ar da üretebilir.
Bu yazınsal metinle kurulan iletişimın doğal bir sonucudur. Çünkü, yazınsal
metin, kul]anmalık metinlerde olduğu gibi bir doğırılu, bır yaşam bilgisini
be]letme amacı gütmcz. Yazınsal metnin iletisi. her okurrın belleğinde
yeniden yaratılır, BL] yaratüm süreci, okur açlslndan duyarlılık edinme ve
düşünme sürecidil. Nitekim, 'Neyin Resmini Yapayım'/" adh öyküde dc
yazar öykiiyü tamamlama, öyküde söyleneı-ılerden yararlanarak söylcnme-
yenleri bulma Sorumluluğunu çocuk okura bıIakmrştlr.

Dölek'in öykiisünde, öykü kahramanı Esin'in canı slk]lır, Önünde,
rengarenk ka]emler, bembcyaz klğıt ve resmedilecek binlerce ılginç görüntti
olmaslna karşln, bakışlannı çelTesınde dalgırca gezdinr, bir türlü resme
başlayamaz. Esin, renklerin di]ınden de iyi anlar; ancak lesmini yapecaeü

konulu seçemez. O zamana değin, konuy,ı.ı hep öğetmen venniştlr
Ögrenme ve öğetme sürecinde kendisine duyma, düşünme sonımluluğu

Resml ytıpabilacak binlerce ilgiülç görü /i üliin orto larildc

" Acaba neyin resııiııi yapsrııı? " diye sorup duruyoıdu karuli kenıline

31

Esın'in cını sıkılıyordıı. Bakışlorııı çevrcsiııle dulgınctı gezılirıyordu ve
henüz biı, konu bulamudığı iç,iıı kcıuline kızıyorılu, Bembe1,oz k.üğft, öülii .le
duruyordu. Renkli kaleıılet hazıı-dı. Aııu Esiıı rcsnıe boşlayamı1,ordu bir üürlti.



verilmeyen öğencilenn, gerçek yaşamda karşılanna çıkan kiiçük bır sorunu

çözmede yaşadıklanna bir göndermedir belkı de öyktide anlatılanlar.

Büyülcneriç, Yergök adlı romanında, orman gezintisinde yolunu kaybe-
derek akkurt yavrusunun bulunduğu çukura düşen Adaygök'ün yaşadıklannı
anlatır. Yazar, bu anlatımda, sözcüklere çağnşımsal boyutlar katarak, yeni
duygular yükleyerek dilin bir başka iletişim bolı.ıtunu somutlar:

..... Küçük yavruya tüm sevginıle uzun uzun baktıa. Soıra seyecenlikle
başını ve kabarık tüylerini okşadım. Başaü,mıştım. Yavru, kuyruğunu sallayarak
biraz çekimser de olsa yanüt yenniştı. Cözlerindeki kara parıltı. doştça bir bakışa

dönüşmtiştü. Ürkek adıınlarlüı yavaş yayoş yaklaşıp her yauıaı koklamaya
başladı- Ikimiz de birbirimize ,etertıce qlışmştık-

Gün geçti, gece geçti. Sesimiz kısılıp kesilmişti. Küçük yayrulsa tir ıit
titriyordu.Baccıklorımın araşıncı sokulmuş, swmaya çalışıyorılu. .,, aslııda benim

de oıdan aşağ kalır yanun yoktu,- karnuıı gııııl gurul ötüyordu,

"Eğer zorcla kalırsan hiç çekiıımeılen onlorı ye! " deııişti

Olıluğunca karı eşelerlim. Sonund« aradığonı buldum,- ktu, kuü,tçuklğrını ,,.

Arkaılaşıu, bu ak küçük kurlları sevıııiş, üslelik ellerinıi yalayarak daha da
Lranmştl. Bensc cığzınııı içtnrle kuııl kımıl dolaşan canlı yemeğimi, içiın bit hoş

oldıığıınılan çiğnemeoen yutmuştuün. Btz yeınek telaşındayken, birden çukur
karordı. Yukarıdan aşağıya koca biı- akkıırı başı sarktı, O an aklım başımdan
gitti. Hemen yüziimii kapaılım- lçiınden gözlerine vuran korkunıu, Qkkurda belli
ermemeye çolıştın1, çü kii Bilge Aygök bcına korkuyla ilgili bilgilerini akxırırkan,-

"lısan ya da hayvanlaruı korkuları gözlerinden belli olıır. Eğer karşındaki
vorlık, gözlerinılen korkunu fark ederse daha da yürekleııi-. Böyle ılıınımlarda
korkuııı yen ve (ıklnı kullan- Asla ürküye kapılıııa" deınişti.

Korkumu, aklımı çözmarlen bir tın öıca yenmeliydim. Zorlukla bedenime
y.ıyılan ürperliyi gerilettim.elleri i yovaşçIı .]çtıün. Akkurılıın o ınsanı delerek

Artık tek soruııııntız burodüın biıltkıe çıkıncıkı. Çukurtlan kuılulma düŞüncesi

hızla kafamda dolaşııal,a başladı. Uııarsızdıın. Olaııca giicümle btığu,arak yarduıı
istemeye çalışııı. Akkurı yavrusu da bana eşlik ederek uluınaya başlamıştı-

Neyse ki, Bilge Aygök karda nasıl yiyecek bulunacağını bant öğretmişti.
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Bıı aradüı bizimkiıi coşkulanınıŞh, Akkurt annesi olııalıyılı. Sevinçten kıpo.
kıpu-dı. Yukarı çıkııak istarcesiıe zıplayıp duruyortlu. "Ne yapsam'' diye
düşünürken, ani biı-korarla kiiçijk ülostumu kaptığıün gibi ykarı doğrıl uz.ıtİüm-
Annesine onun iyi olduğunu a latlnaya çalışlım. Aıne (ıkkurt, biraz sakinleşiı.
gibi olmuştu. Çukuruı çevresiııda çılgıııca ılönerek, ya\ı.uşuruı biı.cın öııce
kendişine vermemi isliıorrlu

Beı de öyle yaptım; hcıyvanı çtıkurun dışına rliişecek biçiııtle yukarı ıIoğru
fırlattım. Yrıvru "pat" diye aıınesiılin yaıııüa düşmüŞtü. Aşağıdan annesini
emdiğini. neşaylc yaAlıışıp koll,ışııklarü ü işiıiyordun

Akkurıla yavrusıı çııkurun başıııdaı hiç ayrılııadılar. Bir gün ve bir gece
boyunca durmaılaı uluılular_

geçeıı bakışlarııa karşı koymaya çalışıın. Akkurdun demir bıçak gibi parlayan
sivri dişleri, kulakkuınıı ırxıolayon bir takıülıyla şakırdıror, çııkurdaıı aşağı
salyaları tıkıyordu. Hırlayışı sanki gök gürlemesinc dönüşmüştü.

Çukurun çöküp, akkıırdun üsıiimüze düŞmesindcn ya ıla içeri atkımasınılan
korkuyordum. Gözlerimi gözlerine dikmeın oııtı çok rahatsız eııiş, ılaha tla
Sini-lend.irmişıi.

"Yaşıyor! Yaşıyor!" diye sevinçle bağırdığınıla, yukarıdan bir ses, annemin
sesi. "UzaL çabuk onu bana uzat!" diye karşılık verdi.

Anneme doğnı yüksaliı.ken biraz giiçleıiı- gibi olmuşium. Özlemle ona
sarılmaya çalıştım. Aııcak, kollcırımı kımılılııtaınıyorrlum. Biü- tırl annemin
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Deri gi)Jsilerimin üstijndeki kıllar, karı ve suyu luttLığı,ülulan önccleri
iişiimemişti 

" 
ancak hareketsiz]ikten olcıcak, birden dişleriıi tıklrdotOn bil.

titremeye ıııtulduüı1. Uzun çalkanılardaıı sonra duruldum. Artık ne açlığımı ne de
üşti.lüğimü clul,ıım5yyorrlu^_ Göz kapıı klurını oğırltış ı1 o r, de l i k iz bir uyktıya
dalmak istiyorıIum. Llykuıuzdum, çok ııykustıztlum. Akkurclun uluxıası da
rüzgarün uğultusu içinde uzaklaşıp gitmişli. Kulağıma Yüngök ı,e Bulıışgök'le
birlikte söylediğinıiz coşkulıı ezgiler geliyortlu. Ocağıxı harlayarak yunıyor,
korlaşan yaşam ağacı ılalları çnlayarak kıyılcımlarını üsttime üstüme
atı}orlardı Alevler büyümüş, çeyremi sarmıştü. Daha sonra bu çaırtılar ıla
kesildi. Sessizlik için içiı koyulaştı- Görijntüler hareketsizleşti; her şey kıınılısız
öylece kalılı. Zrırlukla elimi öne doğru uzaıtlm. YaşOm Ormcını'nın gizemli
kapısını ardına dek açnm. Yüngök, yoşam ağacı filizleriniıı yeşil tlıllorını
aralaya aralaya buıa ıloğru geliyordıı. Ardınılaı, babamın uğultulu sesi de
annemin sesine karışmaya başlamışn. Birileri yukarıdaı.ı bakıyor, içlerintlen iri
kıyım olaıı yanıma iıımeye çalışıyordu. Nasıl da kınıyamaulştırn? Bu, seygili
babamdı. Yanına iner inııaz kaldınp kııcağına alılı. Göğşümü ye soluğumu uzun
ıızun dinledi,



buğukııııış o giizcl üüıaıi gözleriyle karşılaştıın. Kaygı ve acı yüklüydü.
Duyumsuz kollarınıdaı kıvrdyıp, bedeıinıi hızla kenıliııe çekli,- sıkı s*ıya sarıldı.
Başümı göğsiine |asladuıı. Benliğimi deriıı bir huzur duygusu kaplamışlı.

(Büyükmeriç, 200 1 :23 -25)

Bıil.ıikmeriç, bir söylence b;çemıyle, kurt yarrusu ile çocuk arasında
kuırılan ılişkide, sevginin gücüne gönderme yapar. Kısa sürede, kiiçük
ya\Tunun gözlerindeki kara pariJtı, scvginin ctkısiyle dostça bir bakışa
dönüşür. Soğrıktan tltrcycn bcden]cr ısltıhr, açlıkan guruldayan kannlar
paylaşmanın içtenliğiyle doyuıulrır. Romanda, doğası gereğı saldırgan olan
canlıların. sevgi gösterisi karşısındaki hıtum ve dar,ranışları, güçlü
benzetmclcrlc bctimlenir. Yawusrınu bir insanın elinden kuılaımak isteyen
anne krırdun. eyleme dönüşmiiş nıhsal durumu sözcüklerle resmedılir,
Akkurdun demir bıçak gibi pariayan, kulakları tırmalarcasına takırdayan
siwi dışleri, gök gürlemesine dönüşmüş hırlayışı, yarıırsuyla kavuşunca,
yerini sevincc ve neşeye bırakır. Yawu ve anne, bu birleşmeye olanak
sağlayan öykü kahramanının da çukurdan kurtulabilmesi için, sesierini
birilerine duyurabilmek amacıyla. gece boyunca çukurun yanında ulurlar.
Anlatılanlar, hayvan kişiliğinin. insanlardan gördüğü scvgi kaışısında nasıl
duyarlı bir bıçime dönüşttiğünii sezdirir,

Romanda, açlıktan ve soğuktan yaşamın1 yitiımekte oian kahramanın
içinde bulunduğu gerçeklik. düş öğeleriyle de bcslencrek yeniden yara-
tılır, Sözcüklerin duyu organlarını devindiren, yaşanılanları görselleş-
tiren özellikleri; okur ilgısinı. Adaygök'ün içsel çatışmalarına yöneltir.
Roman kahramanlnın, anne ve babasına kavuşnrasıyla romandaki merak
öğesi de dengelenir.

Alıntıianan bölümde, bir kurt yavrusunun anneyle buluşnıasında
yaşananlar ile ron-ıan kahraıı-ıanınıı annenin sıcak kollarında yaşadıkları
arasında bir benzerlik, bir özdeşlik sezilir, Anne sevgisıdir bu özdeşlik.
Bu kez de çocuk okurla, söylencesel bir anlatıma konu edilerek "sevgının
önemi" paylaşılmak 1stennriş: sevginin canlıların yaşamındaki vazgeçil-
mezliği, kurgusal bir anlatımın konusu kı]ınarak özgün bir yazınsal
ıletışim yolu denenmiştir.

Sonuç

Yazınsal iletişin,ı. yazarın bir sanatçı olarak düş vc düşüncc gücüyle
biçııı-ılendirip dilin oJanaklarıyla kurguladığı, yaşan]a ve insana ilişkin

3,1



gelçekliğin okur taraflndan allmlanmasü, tamamlanması eylemidir. Sanat-
çıların yaşama yönelik deneyim ve birikimleıinin dil aracığıyla estetik
düz]emde paylaşılması sürecidir. Bu paylaşımda, okur da duyuşsal ve
bilişsel birikimlerinc gereksinim duyar. Bu birikimlerin, dilin an]atım
olanaklarıyla kurgulanmış uyaraniarla devındirilmesi, çocuk için duygu
ve düşünce eğitimi sürecidır. Kawamsal boyutlu gelişmeye ve okuma
kiiltürü edinmeye olanak sağlar,
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