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1. Giriş

Aihmet Mithat !Efendi'nin 18-69 yılında yayınlanan Kıssadan Hisse
çevirisi ve Kayserlll Doktor Rüştü'nün Nuhbetületfal adlı alfabesin
den başlayan {Bkz. ÖZKllRilMLI 1990: 329) ve oumhuriyetin kurulma
sından sonra Ibualanıda yapılan ilık 'çalışmalara ek olarak,ge'çen yir
mi yıl lçtrıde ülkernlzde yayımlanan çocuk :k,ltapları incelendiğinde,

Tıürk yazarlarınınçocukyazınını ıgeliştirmek ve çocuklara yönelik ya
pıtlar ortaya ıkoymaık lçln yoğun bir çaba lçlnde bulundukları söyle
nebilir. Bu çalışmada, yeın1i bir ıkonıu olaralk çocuk yazınında kurgu ve
alımlamakonusu didalktiık tbk yaklaşımla ele elmacek ve bunların ço
cuğun gelişimi üzerindeıki etkiler! tartışacaktır.

2. Kuramsal Çerçeve

Çoou1k okumaya başladjktan sonra, öncelikle masal dünyasından

başlayarak ,öykülerin, şllrlenn ve qlderek romanların aracılığıyla dış

dünyayı tarur: kendisiyle dışdünya arasında koşut blr yaşam oluştur-

('1) Bu çalışma 01.04.1993 tarihinde Eskıişehir Iı, Hal:k Kütüphanesi'nin düzenlediği
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mayaçalışır. Bu bağlamda -Nurullah Ataç'agöre (aktaran ADAU
1992: 19) edebiyat, insanı eqolartndan uzaklaştıran, etiıkdeğerlerin

gelişmesi ve yayılması lçln önernll bir araç ıgıörevi üstlenir.

Ancak, yazmsal metinlerdekiimgeleri oluşturmada yazarın öz
gürlüğü sınırsız değildir. Metnin örqüsünde bulunan kimi öğeler de
bu konuda yol gösterid 'bir işlev üstlenir. A:~EBSON ve KAHAiKUŞ

(1993: 110)'un heirttiği g'iibi, metindekigıöstergeler birbirleriyle kur
duklan iı!i,şıkile1r çerçevesinde !bİil1birlıe'riıni de bel1irledıiikler'indien yazın

sal metinler dış diünyaya g'Önde'rme yapıaıdar; ne var Iki yapıtta kuır1gula

nan dünya ile çocuğun yaşaidı,ğı dış dünya arasında bire bir örtüşme

ler söz konusu olmadığı giibi, bu tür metinler 'çoğu kezqösterqelerl
ni ikendii,çlerinde oluşturma durumunda bile 'kalırlar.

Çoculk yazın,ında seçilen popüler konular, gerıçeik ya da ıkurıgusal

toplum düzeniyle insanlığıngünümüze değin ıgeıç'irdiği evrim süreci
nin çeşitli yönlerde irdelenmesi olgusu üzerine oluşturulur. Bura
daıki düzenise yöneten yörıetllen, soyquncu soyulan 9'ibi binbirini
ikilemleyen kahramanlardan oluşur. Bu düzenin 'çoğu kez değişme

yen kahramanları, 'söz ıgelimi her hangi bir ülkede yaşamış acımasız

bir kral (Bkz.: YILOIZ 1991) veya bir ağa (,sıkz.: ŞAHıiN 1991) olabilir.
Bunun da ÖZKlıHlMU'ya ıgıöre farklı ıgerekıçeleri vardır (Bkz, 1989:329).

Aslıında,çoou1k kltaplannda hanıgi konuların işlenebileceği soru
suna da 'dünyada olup bitenlerin tümü' şeklinde yanıt vermek doğru

olacaktır (KIHGAAıL:i 1987: 2). Çıünıkü çocuk yetişıkinden daha az dü
şünen blr varljk değil; daha farıklı düşünen 'bir varlıktır.

Öte yanıdan günümüz yaşarn koşuilarındakl çocuğun iç dünyası

ve büyüme süreclntrı ıgeliştirilmesi açısından sözcüklerden daha güç
lü bir anlatım aracı olan resimden de yararlanma yoluna g;idilmekte
dir. Çünkü 'çocuğun benmerkezci bakış açısından uzaklaştığını, geniş

birçevrenin üyesi olduğunun farkına vardığını resim yoluyla aınilayabi

liriz I(YAVUZER 1992: 13). Heslrn yoluyla anlatım, kaıpalı değil ıde açıık

anlatım biçimi olaralk kullarulırsa çocuk, kltab: daha ıkolay aniayacak
tır. Kullanılan resimlerdeki renklerin canlı olmasının yanısıra resim
altı yazılarda ıkısa tümceler kurulmalı ve yalıın blr anlatım biçimi seçil
melidir. Resimleride de ıçoicıuğu korkutmadan düşündürecek öğelere yer
vermelidir.

Çocuğun ıgelişimine koşut olarek, ondaıki sayı ve kavramların da
gelişmesiyle birllkte hazırlanan kitaplardaıki ağırlık resimden yazıya

qeçmelidlr. Resimin yanı sıra anlatımda ıkullanılan Mırribollerin, se-
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çlden dıil ve blçemln, verilmek istenen mesaja uygun olmasrqereklr.
Bu durumda zamanla yapılan tekrarlara bağlı olarak çocukta uyaran
ıarın farklılıkları ayırdedilebilir duruma qelecektlr. Böylece çocuğun

neye tepki ,g:östere,ceği de değişebilir. Bu da -doğrudan veya dolaylı

bir şekilde- duyusal alıcılarla alqılarıan bllqi aşamalı süreçlere 'bağ

lıdır. Bilindiği gibi bu sürecin Hk aşamasma öncül algılama denir
(ALPÖGE 1992: 35). iıkinci alqrlama ise, zekanın iıkinci ve üçüncü dü
zeyiyle Hgilidir. Öğrenme ve düşünmeyi lçerlr (ANOEHSON 1975'den
aktaran ALPÖGE 19'92: 35).

Ülkemizdeki mevcut çocuk yazınındainançlar ve abartılar. kar
şıtlıklar, yapay kurgular ve aktanlmak istenen mesajların çoğu 'kez
yalın olmaması ya da dinsel ağırlııkıı olması dikkati çekerken (Bkz.
EKŞi 1991: 265; ipşiHOGlU 19'91: 115 ve 1992: 115) burada sayıtan

unsurlara ya hiç yer vermez ya da çok yüzeysel blr temaeta bulunur.

YAVUZiBR (1984)'in de aktardığ: ,gibi ıkitaplar her zamarıçocuğun

zihinsel, duyıgusal, toplumsal ve dil ,gelişimindeönemli bir uyarım

kaynağı olmuştur. Bu onların zlhln ve dil ,gelişmelerine katkıda bu
lunduğu gibi yaratıcı düşüncelerinin 'gelişimi içinde birer model oluş

turur. Bu nedenle ıküçük çocuklar için hazırlanan yayınlarda sıkça gö
rülebllerı ve yukarıda değinilen psikolojik etmenlere başvurulur. jp
ŞiROGolU (1991 :297) bunları şöyle sayıyor:

Cocuğun g'erçe1k ile düşü oyırdetme vetlel tamgelişmediğinden, bcşko

bir deyişle özelliıkl,e küçük çocuklar düşündükletml. duvurnsodjklunru,
duydukları herşeylj'gerçe'k sondıklarından korkutmalara karşı özellikle
çok duymlıdırlar. Bu bokımdon jıöz dağı verme, iril<i1tme,korkutma,

tlksindirme yoluylaeğitme bu cntovışın [çocuk vczuundckiqelenekeel
voklcşimmj temelini oluşturuyor. Cocuk yaşadığıgerçekleri tüm çeliş

ıkileriyle algılayamadığından, sovuttornovo kayaraik iyi, kötü, doğru

yanlış, ayıp sevcp günah gli:bi değer yargılarını kolaylıkl,a benlmstyor.

Çocuk yazınmda olaylarçoğu kez ya dar ,gelirli yoksul lnsenlanrı

srkınnlı, ve dürüst blr yaşam sünmeçaıbaları ya da varsıl bir yaşantı

çerçevesinde aktarılırken verilmekistenen mesaj 'her seferinde ya
zarın lstenclne paralel olarak. yaratıcı bir hamleyle yerıiden somut
laşır. Belkl de yaratıcı yorumlar, anlaşılmaları yazarın ıkatkısınıge

rektlren ıkonu ve yapıtlar için bir zorunluluk olablllr. Arıcak bu yapı

lırken, yazarın yapıttaiki blreysel, ıkendine <özgü yaklaşımını da göz
önünde btuıfuınıdıurmaık ve bu çerçevede eleştlrtsei bir sınır çizmeye ça
Iıştığını -en azından çocuk kitabı seçerken- bilrnek ,gerekir.

Türkiye'de son yıllardaçocuk yazınındaki genel bir Izlemimin dışa

vurumu olarak söylenebilecek konu; kökterıcl çevrelerin kendi qö-
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ııüşJerini benimsetmeık lçln değişiık yaşlardaiki çocukları belirleyen
psiikolojiık etmenleri 'gıöz önünde tutarak, çocuk ve ıgençli1k yazınını

araç olarak kullanırlarken, çağdaş eğitiminönemine ve ıgereğine ina
nan ilerici ayıdın kesimin de cocektaeleştırel bakışı uyanduma ve
çok yönlü düşünme yetisini ıgeliştirme doğrultusunda ve yine özel
liıkleçocuklar için yazılmış yaıyınlardan yararlanarek, çocukları eği

tlcl, uyarıcı, aydınlatıcı Ikitapları özenle 'seçerek onlara sunmak giibi
bir çaba içerisinde oldukları ıQlözlenmeıktedir.

Bu bağlamda 'kültürlerinevrensel ve toplumsal boyutlarıyla bir
blrlerlnl sürekli etklledlkleri 'gerçeğıini ammsamalı; kavşek noktala
rında' yer alan; kültürlerin bu etkileşimden pay aldıklarını hatırıdan

çıkarmamalı (Bkz. SAYIN 1991 :23) ve ayrıca, tüm ikültürlerin aynı

derecede önemli olduğu konusunda, üstün ıkültür ya da üstün din
diye bir ayırımlamanın yerine eleştirel 'g'örüşe ibağlı olarak resyenel
düşünebilme yetisi esas alınmalıdır. Bazı yazarlarda (ŞıiHıiN 1986)
yabancı 'kültürün aıktarımı ıkültür emperyalizmi olarak değerlendiril

meıktedir. Oysa ÖZ~ÖK 1(1978: 74)'ün de Ibelirttiği ,giibi çoık değiş

kenli bir eleştiriyi yeğlemeık ve şu sorudan yola çıkmak gerekiyor:
"hangi toplumsal koşullarda, ne tür -k!ültür?"

Metnin çocuk tarafından alımlanması ve yazınsal değeri açısın

dan kayda değer bir diğer konu, çocuğun okuduğu metin ile yazarın

kurguladığı metin arasında -çocuğun yaşantısından kesitler alarak
bizzat kendisi tarafından yapacağı karşılaştırma yoluyla betimlene
cek metnin bi-çim veiçeriık yönünden nasıl ,geliştiği konusu olmak
tadır.

Yani metin, kat kat oluşturulrnuş olabilir. Metnin lç öyık1üyü ta
şıyan katı, metnin dış ıö'ylkJÜıYü taşıyan katıyla ve dış öyküyü taşıyan

katı da metnin dışına gönderme yapan başka katlarla, düzlemlerle
çevrili olabilir. Buradaki ipuçları anlatının alqılanebllmesl lçlrı lç öy
kü düzlemini açmakta yararlı ve gerekli olablllr. Olaylar, ancak bu
düzlem içinde kuruları örıgü açısından ıdeğer kaaamrlar. Metnin ya da
çocuköyldreününkurqusurıun yazınsal değerl de buradan kaynaklanır.

Kurgu ise, metnin dilıbngisi açısından :bakıldığında, parçaları topla
yan ve parçaların içinde yer aldıkları bütün kapsamında değer edin
melerini sağlayan düzenektlr (Ai~EHSON & KARAKUŞ 1993: 113).

Belirtilen bu düzerıek lçlnde, aktanlması düşünülen rnesa] (söz
ce) üç ardaşık aşamaıda yorumlanmaktadır{DOGAN 1993: 131):

lık önce. dinleo/ıicinin [okuvuounun ya da ciımlovıcınm] cözgülediği

dils-el girdiler un lomsai eanlandırımlara -manfı-k yapıl-arına- dönüştü-
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rüımekte ve bu dönüştürme Işlemi. bir dağol dildeki ifadeleri'n sinir
lerin dHine cevrilmesl anlamına ge,lmektedir. lktncı uşcmo, 'anlamsal
canlandırmaların 'e1ksi'k,siz önermeier haline cevrtlmeslnl 'içermektedir.
'Bağlamdan oktorrloco« dildışı !bilgiler,in 'kullanıldığı bu boscmokto 'an
lam beli rS'izliği , göndergelerin saptanması ve tamamlamagibi 'sorun
I'Or' cıkcnmlcr yoluyla cözülmektedtr.

Yazarın istediği blr ifadenin doğru olarak alımlanabilmesi, 'gön
derqelerln doğru olarak Ibelirlenebilmesine bağlıdır. Örneğinı;

"Bana göre şu ondan dchcqüzel."

ifadesinde eksiksiz bir önermederi 'söz edilebilmesi lçln ben, şu, o
aracılığıyla ıgıönderimde bulunulan gıöndengelerin hatasız saptanabil
mesi ,gerekir. Üçüncü ve sonuncu aşamada ise, sözün: ifade edebi
leceği sezdirimler tümdenıgelimselçıkarımlar yoluyla yakalanmaya
çalışılır.

Görüldüğü g'ilhi, burada üzerinde durulmak stenen, çocuk yazının

daki nitelik ve mesajdaiki iletilebilirlik ya da alımlamadır. Çocuk ve
gençlik yazını kitle iletişim araçları olanaklarıile öZlgiÜn sanat yapıt

larının ıgeniş ölçüde yayılmasını sağlayaralk '~ültürel Ibirdemokratik
leşme ortamı da sağlama'yaçalışılmalıdır.

3. Sonuç

Buraya kadar dile ,getirilen konular şöyle özetlenebilir. Vermek
istediğiiletiısini düşünsel bir süzqeçterı geçirerek yoğurmaya çalışan

bir yazar, bulunduğu ortam ve koşullarla ister istemez hesaptaşa

rak, okuyucuyle diyalog kurmak zorundadır. Okuyucusu kimdir? Kül
tür düzeyi nedir? Nasıl bir ortamdan qelmektedlr? Bu bağlamda ver
diği mesajın anlamı ve i1etisi nedir? Ne olmalıdır? Böylesine bir yak
laşım toplumun beklentilerine ve sorunlarına ağırluk veren bir yak
laşımı da koşullar.

AuPAy'm da belirttiği gibi (19189): 79), Türk ulusu, yaşamını teh
dit eden düşünsel durpunluktan acele 'kurtulmak zorundadır. Çocuk
larımız da öğretmen-ebeveyn-yazar 'Ü'çıgeni içinde kollektif birçaba,
ortak bir arayış ve etıkin bir iletişim sonucu soru soran, tartışan,

bağımsız düşünen, herhangi blr endoktrlnosyon hedeıfi olarak ıgörül

rneyen 'bir gençlik amaçlayen perspektlfte qellşttrllmeye çalışılmah

dır...
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