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Sunufl 

Bilim ve Sanat Vakf› Sanat Araflt›rmalar› Merkezi 2007 y›-

l›nda içeri¤iyle farkl› bir toplant›ya ev sahipli¤i yapt›. “Çocu-

¤u Anlayan Edebiyat” bafll›kl› panel, çocuklar için yaz›lan-

çizilenlerin çocuk oyunca¤› kolayl›¤›nda olmad›¤› fikrinden

yola ç›karak çocuk edebiyat› kavram›n›n gündeme getiril-

mesi ve bu alandaki verimlerin niteli¤ine dair sorunlar›n

irdelenmesi için ilk ad›md›.

Çocuk edebiyat› deyince hem edebiyat zevkini duyuran,

hem çocu¤u merkezine alan, ötelemeyen; çocu¤a bir fley-

ler anlatmay› de¤il, çocu¤u anlamay› ilke edinen edebiyat›

kast ediyoruz. Çocuklar için yazman›n çetrefilli taraf› da

burada: Büyüdükçe uzaklaflt›¤›m›z bu dünyan›n kendi dili-

ni ve mant›¤›n› kavrayabiliyor muyuz? Küçük Prens’in “bü-

yük insanlar›” olarak bizler, “onlar için” yazd›¤›m›z› iddia

etti¤imiz metinlerde, onlar›n zengin hayal dünyas›na ne

kadar hitap edebiliyoruz?

Erhan Erken’in oturum baflkanl›¤›n› üstlendi¤i panelde, bir

yanda geçmiflten bugüne gözle görülür biçimde artan ya-

y›n çeflitlili¤i, öte yanda tüketim mekanizmas›n›n en cazip

hedef kitlesine yönelik ürünlerin niteli¤i ve okuma kültü-

ründen uzaklaflmaya e¤ilimli sanal dünyan›n çocuklar›na

neyin, nas›l sunulaca¤› gibi sorunlar tart›fl›ld›.
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Bilim ve Sanat Vakf› Sanat Araflt›rmalar› Merkezi’nin düzenledi¤i
“Çocu¤u Anlayan Edebiyat” bafll›kl› toplant›m›za hofl geldiniz. Çocuk
için anne sütü kadar, uçurtma kadar, uçurtman›n peflinden koflturabi-
lece¤i çay›rlar kadar, oyun kadar elzem oldu¤una inan›yoruz edebiya-
t›n. Çocuklar için edebiyat dedik. Bir dönem, “Çocuk edebiyat› var m›-
d›r?” tart›flmalar› sürmüfltü, hat›rlarsan›z. Bu ba¤lamda Cemal Süreya
çocuk edebiyat› kavram›n›n bir tür küçümseme bar›nd›rd›¤›n› düflüne-
rek flöyle demiflti: “Çocuk edebiyat› yoktur, edebiyat vard›r. B›rakal›m,
çocuk da yüzmeyi yani okumay› ö¤rendikten sonra hepimizin girdi¤i
sularda yüzsün.” 

Çocuk edebiyat›n›n varl›¤› art›k tart›flma konusu de¤il elbette. Ancak
bu alanda verilen ürünlerin niteli¤ini sorgulamak hâlâ önemini koruyor,
hatta ‘sorun’un merkezinde oturuyor. Çünkü sadece kahramanlar› ço-
cuklar olan eserlerin çocuk edebiyat› s›n›f›na giremeyece¤ini savunu-
yoruz, buna inan›yoruz, bunun bilincindeyiz. 

Çocuk edebiyat› denince hem edebiyat zevkini duyuran, hem çocu-
¤u merkezine alarak çocu¤u ötelemeden çocu¤a bir fleyler anlatmay›
de¤il, çocu¤u anlamay› ilke edinen edebiyat› kastediyoruz. Çocuk ede-
biyat›n›n var oldu¤unu, b›rakt›¤› zarif izlerle kan›tlayan Cahit Zarifo¤lu: 

“Kolay m›
Çocukla konuflmak
Otur dersin
Hay›r der
Ç›ra dersin
Çamur der?

diye bafllayan fliirini,
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“Oysa kolay çocukla konuflmak
Masal de bak 
Evet der”

diye bitirmiflti. Evet, edebiyat vard›r. Kendilerine has duyarl›l›klar›yla
çocuklar bu metinleri pekâlâ anlarlar. Peki, bizler diye bitirmiflti. Evet,
edebiyat vard›r. Kendilerine has duyarl›l›klar›yla çocuklar bu metinleri
pekâlâ anlarlar. Peki, bizler çocuk ruhunu ne kadar anl›yoruz? Büyü-
dükçe uzaklaflt›¤›m›z bu dünyan›n kendi dilini ve mant›¤›n› anlayabiliyor
muyuz? Küçük Prens’in ‘büyük insanlar›’ olarak bizler, onlar için yazd›-
¤›m›z› iddia etti¤imiz metinlerde onlar›n zengin hayal dünyalar›na ne
kadar hitap edebiliyoruz? Bugün bu sorular› tart›flmak için buraday›z.
Meseleyi farkl› veçheleriyle ele almak üzere yazar›m›z, editörlerimiz ve
illüstratörlerimiz de buradalar. Sözü daha fazla uzatmadan kendilerini
sahneye davet ediyorum. 
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Çocuk edebiyat› konusunda tertip edilmifl olan panele hepiniz hofl
geldiniz. Bu panelle ilgili bir teklif ald›¤›m zaman y›llar beni çok evvele
götürdü. 1992 veya 1993 y›llar›nda Bilim ve Sanat Vakf›’n›n F›nd›kza-
de’deki binas›nda çocuk yay›nc›l›¤› ile alakal› bir panel tertip etmifltik. O
zamandan bu zamana on dört, on befl sene geçti. O günlerde çocuk ede-
biyat›, çocuk yay›nc›l›¤› bugünkü noktada de¤ildi, yeni geliflen bir alan-
d›. Seksenli y›llar›n ortalar›nda evlenen bir nesiliz bizler. Dolay›s›yla ilk
çocuklar›m›z, ikinci çocuklar›m›z seksenli y›llarda do¤du. O y›llarda ço-
cuklar›m›z›n istifade edece¤i yay›nlar› bulma noktas›nda hakikaten çok
ciddi zorluklar çekiyorduk. Bu yay›nlar›n artmas› bizleri çok mutlu edi-
yordu. Bu yay›nlar›n art›fl›yla alakal› talepleri de konuflmak üzere o pa-
neli tertip etmifltik. Bugün, art›k ciddi bir geliflme kaydeden çocuk ya-
y›nc›l›¤›, çocuk edebiyat› konusunda baflka baflka problemleri tart›flaca-
¤›z tahmin ediyorum. 

Ben ilk sözü Melike Han›m’a vereyim izninizle. Melike Han›m bu ko-
nuda Erdem Yay›nlar› olarak hakikaten ciddi bir geliflme kaydettiler. 
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Profesyonel olarak on üç y›ld›r bu mesle¤in içindeyim. Ondan önce-
si de aile mesle¤i olarak kitaplar›n ve yay›nc›l›¤›n içinde geçti. Bu süre
zarf›nda hep mesle¤imin ne oldu¤unu anlatma gayreti içindeydim. 

“Ne ifl yap›yorsunuz?” 
“Yay›nc›y›m.” 
“Aaa! Matbaan›z nerede?”

Sorular›yla bafllay›p, daha sonra:

“Editör mü? O ne? Ne ifl yapar?”
“‹flte biz kitab› haz›rlar›z.” 
“Ya, nas›l haz›rlars›n›z? Kitab› yazar yazm›yor mu?”

Böyle süregelen bir dilimin sonunda art›k bir editör olarak gerek ya-
zarlar›m›z ve çizerlerimiz nezdinde, gerekse toplum nezdinde mesle¤i-
mizin kabulleniflini görmek de bugün beni çok mutlu etti. Bugün burada
olmaktan dolay› son derece mutluyum. fiimdi ben çok genel bir çerçeve
çizece¤im. Çünkü çocuk edebiyat›, çocuk kitab› dedi¤iniz zaman mese-
lenin o kadar çok yönü var ki hangi birini anlatas›n›z! Bir sürü fley var
konuflacak, anlatacak. Onun için hemen konuflmama bafll›yorum. 

Dil, kiflileraras› iletiflimi ve kuflaklararas› kültür aktar›m›n› sa¤lar. Bu
nedenle anadili e¤itimi çocu¤un düflünce üretmesinin ve toplumlaflmas›-
n›n ön flart›d›r. Anadili e¤itimi çocuk do¤ar do¤maz bafllar. Bu e¤itim ne
kadar güçlü olursa, çocuk kendini yaz›l› ve sözlü ifade edebilme, düflün-
me, yorumlama, yeni fikirler üretme noktas›nda o denli baflar›l› olur. Ço-
cu¤un muhatap oldu¤u herhangi bir sözlü ya da yaz›l› metin, bu annesin-
den dinledi¤i bir ninni ya da bir çocuk flark›s› olabilir, çocu¤un yeni keflif-
ler yapmas›na, yeni anlam daireleri oluflturmas›na, mecazlar› kullanma
yetene¤inin geliflmesine katk›da bulunur. Çocuk kitaplar› iflte tam bu
noktada ifllevsellik kazanmaya bafllar. Çocuk kitaplar›ndan, çocu¤un
anadili ö¤retimine katk›da bulunmas›n›n yan›nda, çocu¤un muhatap ol-
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du¤u her kitapla okuma al›flkanl›¤›n› kazanmas› ve bu al›flkanl›¤› pekifl-
tirmesi gibi bir beklenti de söz konusudur. Peki, çocuk kitaplar›nda ede-
bi ve estetik taraf m›, yoksa ö¤retici taraf m› a¤›r basmal›d›r? Hatta daha
temele inersek flu soruyu da sorabiliriz: Çocuk kitaplar›na ö¤retici olma
misyonu yüklemek do¤ru mudur? Bu sorular bu alandaki çal›flmalar›n
en temel sorular›d›r. Cevaplar› da çocuklu¤u nas›l de¤erlendirdi¤imizle
ve ona nas›l bir anlam yükledi¤imizle ilgilidir. Son üç yüz y›ld›r dünyada
ve ülkemizde çocu¤u alg›lama biçimi sürekli de¤ifliyor. Hatta yirmi y›l ön-
cenin alg›lay›fl biçimiyle bugünün alg›lay›fl biçimi de birbirinden farkl›. Bu
alg›lay›fl›n tarihi seyrine bakt›¤›m›zda, Bat›da çocu¤un bir de¤er olarak
ortaya ç›kmas›n›n Ayd›nlanma dönemiyle bafllad›¤›n› görüyoruz. Ondan
önceki dönemde, Ortaça¤ H›ristiyan kültüründe çocuk korku veren bir
günah›n ürünüdür. Bu nedenle çocukluk dönemi yads›n›r ve çocuklu¤a
karfl› sürekli bir mücadele söz konusudur. Toplumdaki bu alg›ya paralel
olarak, 18. yüzy›la kadar edebiyat alan›nda da çocuk s›radan, dikkat çek-
meyen ve edebiyat›n konusu olmayan bir unsurdur. 

Bat›daki bu alg› matbaan›n icad›yla okuryazarl›¤›n bir de¤er kazan-
mas›na dek sürdü. Okuryazarl›k yetiflkin dünyas›na ait önemli bir kaza-
n›m haline gelince, çocu¤un bu kazan›m› elde etme süresi çocukluk
olarak tan›mland›. Ve bu dönem 7–14 yafl olarak belirlendi. Bu zaman
dilimi çocu¤un okuma kültürünü gelifltirece¤i ve çocu¤un yetiflkinler
dünyas›na geçece¤i bir süreçtir. Ancak bu kabul beraberinde baflka
problemleri de getirdi. Gelece¤in yetiflkinleri olacak çocu¤un okuyaca-
¤› metinler neler olacakt›? O güne kadar birtak›m dinî masallar ve ge-
leneksel masallarla beslenen çocuklar birdenbire Robinson Crusoe’yu,
Pinokyo’yu ve Pollyanna’y› okumaya bafllad›lar. Oysaki bu metinlerin
hiçbiri çocuklar için yaz›lmam›flt›. Ve bu metinler o günden bu yana raf-
lar›m›zda en çok okunan klasikler aras›nda yer ald›lar. 

Burada baflka bir problem söz konusu… Çünkü Robinson Crusoe
adaya ç›kt›¤›nda bir elinde ‹ncil, bir elinde ekmek, bir elinde de silah ta-
fl›yordu. Bu flu demekti: Bana tabi ol, benim inanc›m› kabul et. O zaman
karn›n doyar. Aksi takdirde elimdeki silahla ölürsün. Sömürge kültürü-
nün en temel yaklafl›m› buydu. Robinson Crusoe bafltan sona bir sö-
mürge kültürünü anlatan eserdir.1883’te yaz›lan Pinokyo ise içinde ta-
fl›d›¤› pek çok masal unsuruyla çocuklu¤a hitap eden, fakat ayn› za-
manda Ayd›nlanma dönemi e¤itim anlay›fl›n› yans›tmas›yla ö¤retici ta-
raf› a¤›r basan bir kitapt›r. Bu kitapta Pinokyo alt› yafl›nda bir kukla ola-
rak karfl›m›za ç›kar. Kitap bitti¤inde ise on dört yafl›nda, e¤itimli, yetifl-
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kinler dünyas›na girmeye haz›r genç bir erkektir art›k. Kitaptaki kukla
motifi kand›r›lmaya haz›r, cahil, yapt›¤› yanl›fll›klar ceza metoduyla sü-
rekli düzeltilen çocuklu¤u sembolize eder. Kitap boyunca kapitalizmden
toplumun ahlâk anlay›fl›na kadar pek çok konuya de¤inilir ve bunlar›n
elefltirisi yap›l›r. fi›mar›kça tüketicilik, kötülerle iflbirli¤i yapmak, k›l›f›-
na uydurulmufl rüflvetçilik, dilenme, çal›flmaktan kaç›nma, verdi¤i söz-
den dönme ve daha pek çok konu ifllenir. Bu arada, dönemin e¤itim an-
lay›fl› oyuna karfl› oldu¤u için Pinokyo oyunlar ülkesine gitti¤inde ceza-
land›r›l›r, bir efle¤e dönüflür. ‹dealize çocuk figürünün çizildi¤i Pollyan-
na’da ise, hayat›n tüm güçlüklerine karfl›n mücadele eden bir çocuk
vard›r. Pollyanna’n›n rahip babas› dinin sembolüdür. ‹yili¤in ve kötülü-
¤ün gerçek müsebbibinin Allah oldu¤u, s›k›nt›lara sab›rla katlanmak
gerekti¤i kitap boyunca anlat›l›r. Pollyanna hiç a¤lamayan, hiç öfkelen-
meyen, hep güleryüzlü, sab›rl›, merhametli, yard›msever, cömert bir
karakter olarak sanki bu dünyaya ait bir çocuk de¤ildir. O adeta insan
bedenine bürünmüfl bir melektir. Kitap boyunca Polly teyzenin kiflili¤i
ile burjuva e¤itim anlay›fl› elefltirilir. Kitap burjuvaziye baflkald›ran ro-
mantik dönemin bafl tac›d›r. Burjuva kültürünün toplumda açt›¤› yaray›
saracak ilaç, bu kitapta din olarak gösterilir. Günümüzün en çok oku-
nan çocuk kitaplar›ndan Harry Potter da Ortaça¤ H›ristiyan anlay›fl›n›n
elefltirisidir. Üstelik bu anlay›fla büyü yoluyla karfl› durulmakta ve ciddi
bir biçimde fliddet ve korku ö¤eleri içermektedir. 

Bafla dönüp cevab›n› zihnimizde netlefltirmemiz gerektiren soru flu:
Çocuk kitaplar›na ö¤retici olma misyonu yüklemek do¤ru mudur? Bu
soruya do¤rudur ya da yanl›flt›r fleklinde bir cevap vermek gerekmiyor.
Asl›nda, kaç›n›lmazd›r demek daha do¤rudur. Her metin kaç›n›lmaz bir
flekilde biraz ö¤reticidir, biraz mesaj verir. Çünkü her insan gibi yazar›n
da kendine ait bir düflünce dünyas› vard›r. Buna ba¤l› olarak her metin
yazar›n›n ahlâk, e¤itim, politika anlay›fl›n› metaforlar yoluyla yans›t›r.
Peki, metin mutlak otorite midir ki bu metinlerin çocuklar›m›z›n ahlak›-
n› bozmas›ndan ya da onlara do¤ru bulmad›¤›m›z birtak›m inanç motif-
lerinin afl›lamas›ndan korkuyoruz? Hay›r, metinler mutlak de¤ildir. Me-
tin sözcüklerden oluflur. Sözcüklerin anlam kazand›¤› yer ise bizim zih-
nimizdir. Metinlere anlam yükleyen bizleriz. Bu yüzden metinleri zarar-
l› ya da zarars›z, e¤itici ya da de¤il diye tasniflemek mümkün de¤ildir.
Çünkü her farkl› anlay›fl bir di¤erini kendi çocu¤u için tehlikeli sayacak-
t›r. O halde as›l yap›lmas› gereken, metinleri tasnifleyip kendi görüflle-
rimize uymayan› zararl› ilan etmek yerine çocuklar›m›za elefltirel oku-
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ma kültürünü vermektir. Bu kültür oluflturulduktan sonra hiç kimsenin
hayat› bir kitap okuyarak de¤iflmez. Bu gerçe¤e ra¤men, Bat›da burju-
va döneminde bafllayan ideal çocuk figürünü edebiyat arac›l›¤›yla ger-
çeklefltirme e¤ilimi bizde hâlâ mevcuttur. Bu sebeple çocuklar›n kitap
seçimi konusunda ebeveynlerle çocuklar aras›nda bir mutabakats›zl›k
söz konusudur. Çocuklu¤unda kendisi okuyup be¤endi¤i için annesi ya
da ö¤retmeni taraf›ndan Çocuk Kalbi ’ni okumaya zorlanan çocuk say›-
s›, bu ülkede hiç de az›msanamayacak kadar çoktur. Oysa bu tercihi ço-
cuklar›m›za b›rak›rsak günümüz çocu¤unun be¤enerek okudu¤u birkaç
tür oldu¤unu görece¤iz. Birinci tür polisiye-macera tür kitaplar, ikinci
tür komik metinler, üçüncü ise çocu¤un kendisini buldu¤u, çocu¤un
kendisini anlatan metinler. Çocuklar, bu kitap beni anlat›yor dedi¤i ki-
taplar› severek ve büyük bir ilgiyle okuyorlar. fiu anda dünyada da Tür-
kiye’de de çocuk edebiyat› büyük bir de¤iflim geçirmekte. Hayata dair
olan her fley edebiyat›n konusu olmak e¤iliminde. Torun büyükanne
iliflkisinden, çocuk üvey anne iliflkisine kadar pek çok konu çocuk ede-
biyat›n›n, çocuk kitaplar›n›n konusu haline geldi. Ayr›ca bugün Bat› dün-
yas› sorun odakl› çocuk edebiyat›ndan söz etmekte. Bizim toplumumuz
da çok h›zl› bir de¤iflim geçiriyor. Tek ebeveynli aileler, tek çocuklu ai-
leler toplumumuzda h›zla art›yor. Aileden bafllamak üzere özellikle ço-
cuklar üzerindeki fliddet yayg›nlafl›yor. Ve en önemlisi çocuk ile yetiflki-
nin bilgi karfl›s›ndaki durumu ayn›lafl›yor. Günümüzde çocukla yetiflkin
aras›nda bilgi s›n›r› ortadan kalkm›fl durumda. Çocuklar her konuda ye-
tiflkinlerin dünyas›n›n içinde. Yasaklar bir çözüm olamayaca¤›na göre
günümüz çocuklar›n› kuflatacak, onlar›n gerçekli¤inin fark›na varacak,
varabilmifl, kendimize ait kültürel kodlarla beslenen metinlere ihtiyac›-
m›z var. Bu özelliklerinden baflka çocuk kitaplar›n›n ayr›ca çocuksulu¤u
yakalamas› gerekiyor. Çocuklardan nefret eden Ezop’un, çocuklu¤u kü-
çümseyen La Fontaine’in, soylular s›n›f›nda kendine yer edinmek için
onlara masallar yazan Anderson’un derledi¤i masallar› H›ristiyan ahlâ-
k›na göre yeniden yazan Grim Kardefllerin metinleri çocuklar için yaz›l-
mam›flken, nas›l oldu da yüzy›llar boyunca çocuklar taraf›ndan bu den-
li sevildi ve okundu? Bu sorunun cevab›n› çocuksulukta aramak gereki-
yor. Mustafa Ruhi’nin ifadesiyle, “Çocuksuluk, sanat ve edebiyat disiplin-
leri içinde sanatç› ve yazarlar›n duyarl›l›¤› yönünde düflünülmesi gere-
ken felsefi bir de¤erdir”. Pek çok klasik metin, iflte bu çocuksuluk yü-
zünden yüzy›llar boyunca çocuklar taraf›ndan okundu ve okunmaya de-
vam ediyor. Metinlerin kurgusundaki masals› tat, hayal gücünün s›n›r-
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s›zl›¤› ve serüven bütün bu metinlerin çocuklar taraf›ndan benimsen-
mesini sa¤layan ortak noktalard›r. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türk ço-
cuk edebiyat›n›n Tanzimat ile bafllayan çeviri edebiyat›n›n gölgesinden
bir an önce kurtulmas› için toplumdaki de¤iflime adapte olabilmifl ve ço-
cuksulu¤u yakalayabilmifl kendi özgün metinlerine ihtiyac› vard›r. 

Çocuksuluk, kitaplardaki çocuksu tat ve kitaplardaki mesaj flu anda
günümüz Türk çocuk edebiyat›n›n en önemli problemlerinden bir tane-
si. Her metnin, az önce de söyledi¤im gibi mutlaka bir alt anlam katma-
n› var. Önemli olan çocuklara mesajlar›n do¤rudan verilmemesi, birta-
k›m mesajlar›n alt anlam tabakalar› içinde verilmesi gerekti¤idir. Her-
hangi bir metin, herhangi bir ifade, herhangi bir cümle çocu¤a yönelik
olmas›n da bir anlam ifade etmesin! Burada esas olan, bu mesaj› ve bu
anlam› çocu¤a hangi dozda, hangi içerikte ve hangi üslupta sundu¤u-
nuzla ilgilidir. Türkiye’de yayg›n olarak, sizin çocuk kitaplar›ndan bek-
ledi¤iniz fley bu kitaplar›n bir ebeveyn yahut da bir ö¤retmen görevi
görmesi. Çocu¤un okudu¤u kitaptan bir mesaj ç›kartarak yalan›n kötü-
lükleri, merhametin gereklili¤i gibi kavramlar› edinmesini bekliyorsu-
nuz. Oysaki bu, çocukla kitap aras›nda bizim koydu¤umuz çok büyük bir
engel. Kitap, çocu¤un bir yafl›ndan itibaren elinde tuttu¤u ve oynad›¤›
bir oyuncak, bir kamyon, bir bebek flekline bürünmedikçe çocuklar›m›-
za kitap sevgisini kazand›rmam›z mümkün de¤il. Peki, bu çocuksulu¤u
yahut da mesaj›, çünkü mesaj olmadan bir metnin olamayaca¤›n› söy-
ledik, nas›l verece¤iz? Elimde Madonna’n›n bir kitab› var. Çok h›zl› bir
flekilde bu kitab› size anlatmak ve okumak istiyorum. Çünkü mesaj›n
çocuklara nas›l verilmesi gerekti¤iyle ilgili iyi bir örnek oldu¤unu düflü-
nüyorum. Çocuklara verece¤imiz mesaj flu: Kur’an-› Kerim’de, Hucurat
suresinin alt›nc› ayetinde Allah-ü Teala buyuruyor ki: “Kim ölmüfl kar-
deflinin etini yemek ister?” Ayn› surenin on ikinci ayetinde de diyor ki:
“Bir fas›k size bir haber getirdi¤inde onu mutlaka araflt›r›n, yoksa pifl-
man olursunuz.” Bu kitab›n da mesaj› bu; ama bu mesaj›n bir çocuk ki-
tab›nda hangi dille, dilin hangi özelliklerini, nas›l kullanarak verildi¤i
bak›m›ndan çok güzel bir örnek. 

Erhan Erken: ‹zninizle ikinci sözü Mevlâna ‹dris kardeflimize vermek
istiyorum. Kendisi, y›llard›r tan›flt›¤›m›z, yaz›lar›n› çocuklarla beraber
keyifle okudu¤umuz güzel bir arkadafl›m›z, kendi de güzel, yaz›lar› da
güzel, üretti¤i fleyler de güzel. ‹nflallah burada yine güzel fleyler söyle-
yecek bizlere. 
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Hepiniz hofl geldiniz. Biraz edebiyat›n arkas›ndan bir konuflma ola-
cak benimkisi, çok içinden de¤il. Masallar, gerçekler, çocuklar? Tuhaf
ve bir yan›yla da korkunç bir dünyada yaflad›¤›m›z aç›k, Tanr› olmasa. 

Birbiriyle hep iletiflim içindeymifl gibi duran milyarlarca insan var.

Evimize, soka¤›m›za, flehrimize, ülkemize ait sorunlar›n yan› s›ra kriz

noktalar›, savafllar, yenilerde küresel ›s›nma problemi bir biçimde he-

pimizi ilgilendiren durumlar olarak yükseliyor. Ve her y›l bu kaosun or-

tas›na do¤an milyonlarca çocuk. Ve art›k baz› insanlar›n a¤z›ndan duy-

maya al›flt›¤›m›z bir söz: Böyle bir dünyaya nas›l çocuk getirebiliriz? Bu

çocuklar›n beslenmesi, sa¤l›¤›, e¤itimi, oyunca¤›, geliflimi vs. hepsi ay-

r› ayr› ilgilenmemiz gereken fleyler. Bunlar›n yan› s›ra açl›k, savafl gibi

bireysel güç ve tercihlerimizin epey uza¤›nda flekillenen trajediler de

iflin can s›kan baflka bir boyutu. Gerçekli¤in bir yan› böyle bir görünüm-

le örülüyken baflka aç›lardan baflka flekillerde bakanlar da var. Çocuk

için iyilikler, güzellikler, masallar, müzikler, estetikler üretmeye çal›-

flan insanlar da var; tabii yetersiz. Bu masal gibi u¤rafl›lar gerçekli¤in iç

yak›c› sonuçlar› karfl›s›nda nereye kadar gidebilir ve ne anlam ifade

edebilir? Esasen çocuklar için yap›l›p edilen fleyler aras›nda özel bir ye-

ri oldu¤una inand›¤›m›z edebiyat, baflka bir taraftan bak›l›nca bir lüks

gibi alg›lanabilir mi? Okumaya, yazmaya de¤er veren biri iseniz bu so-

run sizi elbette k›zd›rm›fl olmal›. Ama di¤er taraftan, diyelim asgari üc-

retli bir aile reisi ya da çeflitli sebeplerle daha az gelirle yaflayan bir ai-

ledeki anne ya da baba, evine ekmek getirme sorunuyla bafl edemez-

ken çok iyi haz›rlanm›fl ve ona göre bir fiyat› olan bir kitab› gördü¤ünde

ne hissedecektir? O kitab› alanlar ve okuyanlar hakk›nda neler düflüne-

cektir? Ya da befl kiflilik bir aile, çocuklar için haz›rlanm›fl bir filme git-

mek istedi¤inde nas›l bir sonuçla karfl›laflacakt›r ve kendi çaresizlikle-
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MEVLÂNA ‹DR‹S ZENG‹N
Yazar
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riyle birlikte o kitab› alan ya da o filmi seyreden insanlar hakk›nda ne-

ler düflünecektir? Ve diyelim ki bir yazar veya yay›nc› ya da ressam, so-

kakta, özellikle ‹stanbul’un caddelerinde her gün karfl›laflt›¤›m›z h›rpa-

ni, sefil ama dirençle caddenin bir köflesinde durup her gelen insana,

her gelen arabaya ulafl›p bir fleyler isteyenleri gördükten sonra, her

gün tekrar eden bu görüntülerden sonra, hâlâ nas›l konformist bir yap›

içerisinde yap›p ettiklerine devam edebilecektir? Bir ar›za var m›? Var-

sa nerede? Yani sürüp giden bu fleylerin sürüp gitmemesi için bir fley-

ler yapmam›z gerekti¤ine inan›yor muyuz, inanm›yor muyuz? Bu soru

ve cevaps›zl›k asl›nda yaln›zca edebiyatla ilgili de¤il... Hayat›n birçok

katman›nda ayn› fley var. Bu soruyu yaln›zca edebiyata iliflkin olarak

sormak, biraz kat›l›k biraz da haks›zl›k olur. “Bütün bunlar›n edebiyat-

la, çocuk edebiyat›yla ne gibi bir ilgisi var ki?” diyenler ç›kabilir. Ama

ben de, çocuklar›n bir k›sm›n› veya insan›n bir k›sm›n› d›flar›da b›rakan

bir edebiyat›n, bu ayr›ks›l›¤› önemsemeyen bir edebiyat›n, insanla ilifl-

kisinin sorgulanmas› gerekti¤ini söyleyebilirim. O zaman, önce bir ba-

k›fl sorunsal›m›z var demektir. 

fiöyle bafllayabiliriz: “Neye bak›yoruz?” birinci, “Niçin bak›yoruz?”
ikinci, “Nas›l bak›yoruz?” üçüncü sorumuz. Ben bu üç soruyu diyelim ki
kendime sordu¤umda flöyle bir cevap verebiliyorum: Edebiyat pencere-
sinden çocu¤a bak›yorum. Niçin bak›yorum? Hofluma gitti¤i için bak›yo-
rum. Nas›l bak›yorum? Kendi çocuklu¤um ve üzerine eklenen dünyan›n
bende b›rakt›¤› benle bak›yorum. Neyle bak›yorum? Edebiyatla ve onun
enstrümanlar› olan fliirle, masalla, denemeyle bak›yorum. Ne görüyo-
rum ve bununla birlikte ne gösteriyorum? Çocuk için bir fley yazmakla
ne yapm›fl oluyorum? Ben yazd›klar›m›n hiçbirini yazmasam bende ve-
ya çocukta eksilen bir fley olur mu? Veya yaz›nca de¤iflen nedir? (Ço-
cukta ve bende.) Bunu edebiyat›n bütünü için de sorabilir miyim? Yani
bu gördü¤ümüz milyonlarca kitap, yüz binlerce film, flark›lar ve di¤er
fleyler hiç olmasa ne olurdu? Bunlar›n birileri taraf›ndan ortaya konul-
mas› kaosu art›r›yor mu, azalt›yor mu? Uzaya her gün yirmi befl milyar
ton at›k b›rakt›¤› söylenen insano¤lu, acaba baflka bir düzlemde sanat,
edebiyat arac›l›¤›yla baflka at›klar üretiyor olabilir mi? Ve bu sanat yo-
luyla oluflan ortamdaki sanatsal gazlar, ruh, vicdan ve alg› dünyam›z
üzerinde baflka bir sera gaz› etkisi yap›yor olabilir mi? Mesela hakikati
görmemizi, hissetmemizi, ona dokunmam›z› kolaylaflt›r›yor de¤il de
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zorlaflt›r›yor olabilir mi bütün bunlar? Sa¤l›kl› olanla olmayan›n, estetik
olanla olmayan›n, iyi ile kötünün ayr›m›n› yapabilir miyiz? Ya da böyle
bir ayr›m gerçekten var m›? Çocuk gerçekten bizim vermeyi amaçlad›-
¤›m›z fleyi istiyor olabilir mi? Bunu kim belirliyor? Yoksa ortada büyük
bir sahtekârl›k m› var? Bir evde annenin çocu¤una sar›lmas›ndan daha
büyük bir duyguyu harflerin, renklerin ya da her türlü oyunca¤›n vere-
bilece¤ine gerçekten inanmal› m›y›z? Durmadan hoplay›p z›playan ve
ak›l almaz görüntülerle çocu¤u kuflatan bir çizgi film karakteri, gerçek-
ten de çocu¤un bir arkadafl›yla yaflayaca¤› anlar›n yerini doldurabilir
mi? Yoksa daha ötesi mi? Çocuklar ve büyükler için kültürel anlamda
hiçbir fley yap›lmasa, bir anlamda profesyonelleflmifl olan bir yön orta-
dan kalksa, çocuk ya da yetiflkin, do¤rudan insan›n ya da hayat›n ken-
disiyle konuflmaya, onun içinde kendi ad›mlar›yla ilerlemeye çal›flsa ne
olur? Daha m› mutsuz oluruz? Hiç okuma yazma bilmeyen, kitapla,
filmle, flunla bunla yüz yüze gelmeyen topluluklarda, cemaatlerde, ka-
bilelerde yaflayanlar gerçekten flanss›z m›? Ya onlar bize ac›yor ve za-
vall› gözüyle bak›yorsa! Bazen hepimizin içinde kabaran bir fley vard›r:
Her fleyi b›rak›p çekip gitme duygusu. Gerçi ço¤u zaman çekip gitme-
yiz. O kadar cesur de¤iliz. Ama yine de bu duygu hayat›m›z›n bir döne-
minde bizi flöyle bir yoklam›flt›r. Demek ki sanat ve onun bütün birim-
leri de iflin içinde olmak üzere, kendimizin bile bize yetmedi¤i anlar var.
Demek ki kendimiz ve çocuklar için geride b›rakmam›z, parçalamam›z
gereken bir dünya var. D›fl›nda olmak ve kalmak istedi¤imiz bir fleyler
var. Ve daha da temelde çekip gitmek istedi¤imiz bir yer var. Biraz
uzak, biraz yak›n bir yer var. Evet öbür dünya, evet mümkünse cennet?
Her fleyin e¤reti, her fleyin geçici oldu¤u ve durmadan dönen bir dünya-
da tek sahici istek, içimizde beliren tek hakikat duygusu belki de budur.
Dünyay› mevcut verilerden hareketle ele ald›¤›m›z zaman burada kal-
mam›z› gerektirecek çok az fley var. Ama can bedenden ç›k›ncaya ka-
dar ruhumuz bir anlamda bu dünyaya mahkum. Masallar ise k›sa dö-
nemli kaç›fllar, kaçamaklar için elveriflli bir bahçe gibi görünse de ço¤u
zaman gerçeklik canavar›n›n sald›r›s›na aç›k bir alan olma özelli¤inden
kurtulam›yor. Gerçe¤i abart›yor veya masal› küçümsüyor olabiliriz.
Kendi kendimize bulup avundu¤umuz ve mutluluk sand›¤›m›z fley de
zavall›l›¤›n ta kendisi olabilir. Büyük bir yan›lg› için hayat boyu debele-
niyor da olabiliriz. Ama zaten tam da bu, hepimizin tek tek kendi masa-
l› de¤il mi? Ad›na masal da desek, hayat da desek, zaten hepimiz etra-
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f›m›za kumdan bir kale örmekle meflgul de¤il miyiz? ‹kinci dünyada ya

da as›l yurdumuzda gözlerimiz yeniden aç›ld›¤›nda, dünyadan ayr›lan

ruhumuzla yeniden bulufltu¤umuzda, hepimizin eline kendi yazd›¤›m›z

bu masal tutuflturulmayacak m›? Masal ya da gerçek, yetiflkin ya da ço-

cuk bu duyguyla ne kadar talimlidir, san›r›m buna bakmak laz›md›r.

Bununla birlikte, dünyada yap›lan saçmal›klar listesine bakt›¤›m›z za-

man çocuk edebiyat› alan›nda yap›lanlar›n epey masum kald›¤›n› söyle-

mek mümkün olabilir. fiimdi bu masumlu¤un içinden cesaret alarak

yazd›¤›m bir masal› sizlerle paylaflmak istiyorum, müsaadelerinizle:

Çocuk K›rm›z› 

Dünyan›n bütün sabahlar›nda önce çocuklar uyan›r. 

Uyand› bir çocuk, her çocuktan önce. Yataktan kalkt›, pijamalar›-

n› ç›kard›. K›rm›z› pantolonunu, k›rm›z› gömle¤ini ve k›rm›z› ço-

raplar›n› giydi. K›rm›z› ayakkab›lar›n› ayaklar›na geçirmeden ön-

ce yapt› bunlar›. Soka¤a ç›kmadan önce. 

Sokakta, dünyan›n her soka¤›nda akan kalabal›¤› ve fleyleri izle-

meye bafllamadan önce yapt› bunu. Klaksonlar›, frenleri, yürür-

ken birbirinin yan›ndan h›fl›rt›yla geçen insan seslerini duymadan

önce. 

Trafik ›fl›klar› de¤iflirken, duran araçlar harekete geçip, hareket

hâlindeki araçlar dururken, rüzgâr bir eczanenin büyük tabelas›-

n› sallarken, bir çöp tenekesinin yan›nda yatan bir köpek kalk›p

güneflin ›fl›klar›yla yeni buluflan baflka bir köfleye geçerken…

Bir masada bir karar al›nmadan önce. 

Bir puronun yanm›fl k›sm› makasla kesilip yeniden yak›lmadan

ve alevlenen purodan çekilen ilk nefesin duman› bir kay›ts›zl›kla

havaya savrulmadan önce.

Savafl uçaklar› kara bir haz›rl›kla yak›t tanklar›n› doldurmadan ve

bombalar› yüklenmeden önce yapt› k›rm›z›l› çocuk bunlar›. 

Yürüyordu sokakta. K›rm›z›yd›. 

Pilotlar yerlerine oturdular. Bafllar›n› sola çevirip neye bakt›larsa

bakt›lar. Grilefltiler, havaland›lar, uçaklar aras›ndaki koordinatla-

r› gözeterek hedefe do¤ru uçmaya bafllad›lar. 
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‹lk bomba düflmeden önce.

Vard› bir flehir, vard› birfleyler. 

Çocu¤un vard› bir annesi, annenin de vard› bir çocu¤u. Vard› bir

kedileri. Bir okul, bir bahçe, içinde do¤duklar› bir ev, evin önünde

bir sokak. Köflede bir f›r›n. Ekmekte bir bu¤u. Akflam eve sevinç-

le dönüp çocuklar›na sar›lmak isteyen bir baba. Okulda dünyan›n

yar›çap›n›, bir say›n›n karekökünü, bir üçgenin iç aç›lar›n›, bir

oyunun terlerine ekleyen çocuklar vard›. Bir dilbilgisi kural›n› dal-

g›nl›kla laboratuarda bir deney tüpünün içine boflaltan kara göz-

lü çocuklar. Bir fliir dizesinden akdenize usulca giren çocuklar.

Onlara bakarken kendi çocuklu¤una, çocuklu¤undaki bir ayakka-

b›n›n alt› parçalanm›fl zaman›na dönen bir ö¤retmen? ‹lk bomba

düflmeden önce. Daha uçaklar gelmeden önce. 

K›rm›z› çocuk, daha her zamanki h›z›yla yürürken, sokaklarda

akarken, dünyaya her zamanki gibi bakarken… 

Havan›n sürtünme katsay›s› nedir ki grileflmiflseniz.

Bombalar›n›z varsa ilerlersiniz. 

Bir çocu¤un kedisine süt vermek için mutfa¤a gitmesi ve bir san-

dalyenin üstüne ç›karak süte uzanmaya çal›flmas› nedir ki? Ve

nedir bir annenin patatesleri do¤ramas› akflam yeme¤i için. Ve

nedir bir baban›n çocu¤unun iyice solgunlaflan mevsimlik giysi-

lerini de¤ifltirmek için o gün biraz daha çal›flmas›…

Ve nedir büyükannelerinin, büyükbabalar›n kendi büyükanne ve

büyükbabalar›ndan duyduklar›, gördükleri fleyleri çocuklar›na,

torunlar›na kutsal bir emanet aktar›r gibi aktarmas›n›n huzurunu

birden bozan fley? 

Kalabilir mi bunlar? 

Gökler ve kufllar, gökler ve bulutlar kalabilir mi, bomba yüklü

uçaklar göründü¤ünde? 

Birden gözler havaya çevrilip olanlar› anlamaya çal›fl›rken,

Akflam yeme¤i için mercimek çorbas› on dakikada daha kayna-

maya b›rak›lm›flken, 

Cac›k için yo¤urt belirli bir k›vama getirilirken, 
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Kedi içece¤i sütün çocuk taraf›ndan flifleden kaba dökülüflünü
m›r›ldanarak izlerken,

‹lk bomban›n serbest b›rak›lmas›! 

Bütün uçaklar›n ilk bombalar›n› ve arkas›ndan ikinci, üçüncü
bombalar›n› serbest b›rak›fl›. 

Nereye? Nereye düflerse oraya. 

Kimin üstüne? Kim varsa onun üstüne. 

Daha yaln›zca anne ve baba diyebilen ve o s›rada yerde gördü¤ü
bir kar›ncay› izlemeye çal›flan bir çocuk varsa onun da m› üstü-
ne? Onun da üstüne. 

Bir annenin de mi? Bir annenin de. 

Bu¤usu kaybolmam›fl bir ekme¤in de. 

Deli gibi çiçek açm›fl bir erik a¤ac›n›n üstüne.

Mutlu bir günde çekildi¤i belli olan eski bir resmin de.

Ve gerçekli¤in parçalanmaya, ö¤renilen her fleyin parçalanmaya
bafllamas›. Kopanlar, havaya uçanlar, yerde aç›lan çukurlar, ye-
rinden büyük bir h›zla savrulan ve art›k eskisi gibi olmayacak
nesneler…

‹nmeye devam eden bombalar…

Seyreltilmifl uranyumlu misket bombalar›. Haf›zalar›n ve haf›za-
lardaki her fleyin kaymaya bafllamas›. Anneye son bak›fl. Pilotlar
bombalardan bir hava olufltururken. Annenin a¤z›ndan ç›kan son
kelime. Kedinin önce süt kab›n›, sonra kendini kaybedifli. Eri¤in
çiçekleri yok art›k. Bir daha hiç erik olmayacak o a¤açta. A¤aç yok. 

Çok anne, çok çocuk, çok kedi ve baflka çokfleylerin yokfleyler
oluflu… Birden! Evet birden.

Uçaklar›n tekrar dönüflü. Göklerin yeniden bölünüflü. Merkezde
durum de¤erlendirmesi. Yeni bir puronun atefllenmesi. Bir emir
daha. Sonra tamamd›r herhalde. 

B›rakmak nedir ki bombalar›.

Uçaktaysan›z ve bombalar›n›z varsa yerçekimi kanunlar› ifller.

Bütün bunlar bir çizgi film olamaz de¤il mi? Olamaz ve de¤il zaten.
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K›rm›z›lar giymifl çocuk, bütün bunlardan haberdar oldu¤unda

incecik kanamaya bafllad›. Kalbinin biraz alt›ndan bafllad› san›-

r›m. Sonra sa¤ yan›nda biraz yukar›larda baflka bir yeri daha.

Sonra diz kapaklar›n›n orada bir baflka ince kan s›z›nt›s›?

Benim yerime kan›yordu galiba. Belki senin yerine de. Kanama-

yan kim varsa onun yerine. Yani biraz hepimizin. O savrulup, par-

çalanm›fl biçimde topra¤a düflenler d›fl›nda. 

Asfaltlar, Vip salonlar›, çok iyi korunan kimi binalar ve hemen

herkesin bildi¤i baz› merkezler d›fl›nda herkesin yerine. 

Ayakkab›lar›n›n içi kanla doldu¤unda durmad›. Yürürken arka-

s›nda k›pk›rm›z› ›slak ve taze ayak izleri b›rakmas› bundand›.

Kanla ›slanm›flt› giysileri ve her yeri. Ama suyla ›slansa da daha

farkl› görünmezdi. Her fleyi k›rm›z›yd› çocu¤un. fiimdi biraz a¤›r-

laflm›flt› elbiseleri. Daha da a¤›rlaflacakt›. 

Çak›l tafllar› bazen, tozlar bazen, kahverengi toprak bazen? Çocuk

yürüdükçe geride kald›lar. Yürüyordu çocuk. Kimin yerine?

Önemsiz art›k. 

Sadece arkas›nda k›rm›z› ayak izleri. 

Yürüyordu a¤›r. 

Biraz da a¤l›yordu galiba.

Galiba.

Erhan Erken: Edebiyatta söylenenleri canland›ran, onlar› anlam-

l› k›lan, onlar› daha okunmas› için uygun bir flekle sokan en

önemli unsurlardan biri de çizgi, resim; burada kullan›lan mater-

yaller. 86’l›, 87’li y›llarda bugünkü kadar materyal yoktu boyama-

da kullan›lacak. fiimdi bunlar›n envai çeflidini, çok güzelini, çok iyi

çizilmifl olanlar›n›, çok renklilerini gördü¤üm zaman, bu geliflme-

yi büyük bir keyifle izliyorum. Osman Turhan Bey, bu serüvenin

herhalde çizgiyle, illüstrasyonla olan yönüyle alakal› bizleri bilgi-

lendirecek, bir ufuk açacak. 
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Çocu¤un hayal dünyas›n› resimleme konusuna girmeden, biraz ön-
ce Mevlâna ‹dris Bey’in okudu¤u K›rm›z› Çocuk masal›ndan bahsetmek
istiyorum. Bir vesileyle daha önce okuma flans›na eriflti¤im bu masal-
dan -normalde çocuk için yaz›lan bir kitab›, bir masal› okuyup kolay ko-
lay gözü yaflarmaz insan›n ama- çok çok etkilendi¤imi, hatta gözlerimin
yaflard›¤›n› belirteyim. Hatta çocuklar için oldu¤u kadar büyükler için de
yaz›ld›¤›n› düflünmüfltüm. Sizlerin de biraz duyguland›¤›n› gözlemledim
bu arada. Bence rahat olun, çok rahat a¤lanabilecek bir yaz›d›r. Bu an-
lamda çok teflekkür ediyorum, kalemine sa¤l›k. 

Çocuk edebiyat›n›n niteli¤i konusunda herkesin bir endiflesi var:
Daha iyi olmal›. Yay›nc› da, yazar da, çizer de daha iyi olmal› diyor ama
bunu söyleyen arkadafllar›m›z›n ortaya koydu¤u çal›flmalarda nitelik
problemi olabiliyor. Yani Nasreddin Hoca misali herkes hakl›, fakat or-
tadaki ifl yetersiz. Bunun alt›ndan nas›l kalkabiliriz? Mesela, çocu¤u an-
layan edebiyat ya da çocu¤u anlamayan edebiyat kavramlar›n› üreterek
kalkabilir miyiz? Bence daha önce çocu¤u anlayan yazar, çocu¤u anla-
yan yay›nc›, çocu¤u anlayan çizer, çocu¤u anlayan anne, baba, ö¤ret-
men… Önce bunlara ihtiyac›m›z var. E¤er çocu¤u yazar ya da yay›nc›
anlam›yorsa, anne çocu¤unu anlam›yorsa, baba çocu¤una mesafeliyse
buradan çocu¤u anlayan bir edebiyat ç›kmas› çok zor tabii ki. 

Ben kendi ad›ma çocu¤un dünyas›yla ilgili yapmaya çal›flt›klar›m-
dan bahsedeyim.  Masal okumay› çok severim. Bu hep yad›rgan›r baz›
ortamlarda, çocukça bulunur. Oysa çok keyiflidir, tavsiye ederim. Çocu-
¤unuzla okumaktan bahsetmiyorum, bizzat kendiniz için okuyabilirsi-
niz, bunda hiçbir sak›nca yok. Bununla ilgili ilginç bir an›m var. Bir kita-
pevinde masal kitab› ar›yordum. Dükkân›n sahibi sordu: “Hangi yafl
grubu için?” Dedim ki: “Otuz yafl grubu için.” Çocu¤u anlamaktan bah-
sediyoruz fakat çocu¤un dünyas›na inemiyoruz. Böyle bir sorun var.

OSMAN TURHAN
‹llüstratör



Bunun için masal, hikâye kitab› okumaktan, çocuklarla oynamaktan,

çocukça oynamaktan, çocuklar için oyunlar üretmekten çekinen bir cid-

di anne-baba tipi var. Hatta ö¤retmense, otoriter olmak zorunda oldu-

¤unu düflünen, sert mizaçl› bir durufl söz konusu. Bütün bunlar bir ara-

ya geldi¤inde, yazar, yay›nc›, çizer vs. çocu¤u yeterince anlamakta güç-

lük çekeriz. 

Benim çocukluk dönemimde flimdiki kadar çok fazla kitap yoktu.

Bilgisayar oyunlar› yoktu. ‹yi ki de yoktu diyorum. Bilgisayar oyunlar›

çocu¤un hayal dünyas›n› çok daraltan bir fley, parantez içinde. Peki, biz

ne yap›yorduk? Oyuncaklar›m›z› kendimiz üretiyorduk. fiimdi dönüp

bakt›¤›mda anl›yorum ki, asl›nda flu anda hikâye olarak sunulan birçok

kitab› bizler o zamanlar yaflam›fl›z; kitab›n kahramanlar› olmufluz. fiu

anda günümüzde, özellikle flehirde oyun alanlar›n›n, a¤açlar›n, kuflla-

r›n ço¤u zaman görülmedi¤i bu ortamlardaki çocuklar› düflününce da-

ha flansl› görüyorum kendimi. Ama flimdiki çocuklar›n da flansl› oldu¤u

taraflar var. Çok fazla kitap ve çok say›da oyun seçenekleri var. Tekno-

lojiyle, bilgisayarla çok erken yaflta tan›fl›yorlar; ama çok iyi kullan›p

kullanmamalar›, onu anlayan anne-babayla, ö¤retmeniyle ilgili. 

Günümüz çocuklar›n›n problemi ba¤lam›nda, mesela resim ö¤ret-

meni bir arkadafl›m›n anlatt›¤› bir an›s›n› paylaflmak isterim; çok trajik-

tir. Arkadafl›m, tahtaya hayvan resimleri çizdi¤ini ve çizdi¤i her hayvan

hakk›nda konufltuklar›n› söyledi. Civciv çizdi¤inde s›n›ftan hiçbir çocu-

¤un civcivi tan›mlayamad›¤›n› fark etmifl. Çünkü çocuk flehirde hiç gör-

memifl civcivi, hiçbir flekilde tan›mam›fl. fiimdi, bu çocuklar›n hayalleri

ne orandad›r? Düflündü¤ünüz zaman hakikaten negatif bir portre ç›k›-

yor ortaya. Bunun için tabii ki nitelikli kitaplara ve anne-baban›n duyar-

l›l›¤›na ihtiyaç var. Benzer örnekler ço¤alt›labilir. Civcivi de¤ilse bile yu-

murtan›n nas›l olufltu¤unu bilmeyen, sütün fabrikalarda üretildi¤ini

zanneden çocuklarla dolu etraf›m›z. Bunlar› da nitelikli kitaplarla, nite-

likli yay›nlarla baflar›r›z ancak, sadece kitap ile olacak bir fley de de¤il-

dir. Duyarl› bir anne-babalarla, iflini çok seven ö¤retmenlerle baflarabi-

liriz bunu; çocuklar› hayvanat bahçesine götürür mesela. 

Ben kendi branfl›mda ne yapabilirim? Elimden geldi¤ince nitelikli

tasar›mlar, nitelikli resimler üretmeye çal›fl›yorum. Çocu¤un çizdi¤i o

saf, temiz, önyarg›s›z, tamamen duygusunu yans›tt›¤› resimleri çok

önemsiyorum. E¤er imkân›n›z olursa, özellikle okulöncesi çocuklar›n
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çizdikleri flaheserleri inceleyin mutlaka; hayalleri oralarda gizlidir.

Okulöncesi ve okuldan sonraki çocuklar›n çizdikleriyle ilgili gözlemle-

rimde, okula gitmeden önce çok çok iyi, imrenerek bakt›¤›m resimler

çizen bir çocu¤un, okula bafllad›ktan sonra çok vasat ve çok birbirine

benzeyen, donuk resimler çizmeye bafllad›¤›n› gördüm; çok üzücü tabii.

E¤itim sistemimiz hakk›nda oldukça fikir veren bir durumdu. Hatta bir

esprimiz vard›r: Her çocuk ressam do¤ar; sonra yavafl yavafl yetene¤i

körelir ve s›radan bir insan olur. Bana dediler ki: O zaman sen nas›l

böyle iyi çizebiliyorsun? Madem öyle, sen de okula gittin. fiunu söyle-

dim: Biz ilkokulu, ortaokulu Anadolu’da okuduk. Orada e¤itim sistemi

çok kötüydü. Bizimle ilgilenmediler. Dolay›s›yla yetene¤imiz körelmedi. 

Bazen yazar›n hakikaten çok iyi bir metin ortaya koydu¤u, sa¤lam

bir içeri¤e sahip edebi kitaplar›n resimleri ayn› oranda baflar›l› olama-

yabilir. Literatürde resimleme dense de, bu tan›m tam olarak oturma-

d›¤› için illüstratör kavram›n› kullan›r›z biz. Bu ikisi birbirini tamamla-

mad›¤› zaman kitap amac›na ulaflmayabilir. Ayr›ca kitab›n tasar›m› da

çok önemli. Örne¤in, kâ¤›d›n çocu¤un yafl seviyesine göre kolay y›rt›l-

mayacak kalitede olmas› gerekir, kitab›n kolay alg›lanabilmesi gerekir,

resimlerin yafl seviyesine göre detaydan uzak, sade çizilmesi gerekir;

renkler, kompozisyonlar vs. Çocu¤un alg›lar› minyatür resim sanat›na

yak›nd›r, iki boyutlu alg›lar. Detaylar yafl grubuna göre de¤iflir. Bunlara

özen gösterilmelidir. Bütün bu kayg›lar çocu¤un estetik anlay›fl›n› belir-

ler. Yani niteliksiz kitap üretildi¤inde, ayn› zamanda çocu¤un estetik an-

lay›fl düzeyine de olumsuz katk›lar yap›l›yor. Her ailenin alabilece¤i

ucuz kitaplar›n yap›lmas› bir anlamda iyi olsa da, bu kitaplar› alabilen

ailelerdeki çocuklar›n estetik anlay›fllar› fark›nda olmadan negatif fle-

kilde ilerleyebiliyor. Böyle bir olumsuz tablo söz konusu. 

Baflkaca söylemek istedi¤im oyuncak ve çocuk iliflkisi. Hayal dün-

yas›n› görmek için çocuklar› oyun oynarken gözlemlemeyi çok severim

mesela. Birço¤umuzun yaramazl›k olarak gördü¤ü bir davran›fl, asl›n-

da çocu¤un keflfetmeye çal›flt›¤› bir durum olabiliyor. Belki ço¤u anne

müdahale ediyor. Asl›nda çocuk orada bir keflif yapma sürecindedir.

Belki çok müdahale etmeden gözlemleyerek, belki onunla hareket ede-

rek onun hayallerine ortak olabiliriz. Çocukla çocuk olmak deyimi var-

d›r. Çocukla çocuk olman›n çok katk› sa¤layaca¤›na inan›yorum. Bir de

önerim olacak acizane: Anne-babalar seçici davranarak, belki çocukla-
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r›yla birlikte kitap al›flverifli yaparak, çocu¤un kendisine ait özel bir ki-
tapl›¤› olmas›n› sa¤layabilirler. Her evde bir çocuk kütüphanesi/kitapl›-
¤› oluflturulursa okuma anlam›nda çok büyük bir destek olur. Çocuk, di-
¤er derslerinde de çok baflar› sa¤lar. Tabii bu baflar› kavram› da tart›-
fl›l›r. Benim matemati¤im çok kötüydü mesela; ö¤retmenlerim bana
karfl› ümitsizlerdi. Çok y›llar sonra öyle olmad›¤›n› anlad›m. O kadar da
baflar›s›z de¤ilmiflim dedim. Yarg›lar çok de¤iflebiliyor. Özellikle eski
sistemde çok hatalar yap›labiliyor. Görsel zekâ diye kavram ç›kt› flimdi-
lerde. Çocuk görsel aç›dan çok baflar›l› olabilir ama say›sal derslerde
ayn› baflar›y› gösteremeyebilir. Bu da flart de¤il zaten. Neye, nas›l yön-
lendirdi¤imiz ya da ondan neyi bekledi¤imiz konusunda çocu¤a çok
müdahale ediyoruz belki. Çok müdahil olmamak laz›m. Hiç metin olma-
dan da, bir kitap okulöncesi bir çocu¤a okutulabilir. Resim ‘okuyabilir’
çocuk; bunu fark ettim. Bir sayfa illüstrasyonu eline al›p dakikalarca
onunla ilgili hikâyeler üreten çocuklarla karfl›laflt›m. Hatta dört-befl
yafllar›ndaki çocuklarla, üretti¤im çal›flmalarla ilgili oturup söylefltik.
Ço¤u da benim hayallerimin ötesinde aç›l›mlar yapabiliyorlar. ‹nsan›n
yafl› ilerledikçe hayalleri küçülüyor maalesef. Bu da hayat kayg›s›n›n,
hayat pahal›l›¤›n›n ya da flehir hayat›n›n getirdi¤i baz› olumsuzluklar…
Birçok sebep var. Bunlar›n aras›nda hayal kurmak, çocuklar›n saf, te-
miz duygular›n› muhafaza etmek çok zor. Ama bunu baflarabildi¤imiz
ölçüde çocuklar› anlayabilece¤imizi ve onlara nitelikli kitap üretebilece-
¤imizi düflünüyorum. 

Çocuk kitaplar›ndaki nitelik konusunu önemsedi¤iniz ve buraya gel-
di¤iniz için teflekkür ediyorum hepinize.

Erhan Erken: Son y›llarda, özellikle dijital yay›nc›l›¤›n geliflmeye
bafllamas›yla birlikte, okumaya meyil azald›. Özellikle yay›nc›lar bunu
daha çok fark ediyorlar. Belki bunu aflan yay›nevleri de var ama yay›nc›-
lar›n bask› adetleri düfltü ve bas›l› yay›nlara yönelik ilgide azalmalar ol-
du. Böyle bir ortamda çocuklarla ilgili bir dergi yay›n›na bafllamak haki-
katen cesaret verici bir ifl. Birdirbir dergisi böyle bir cesaretle yola ç›kt›.
fiimdi Hatice Han›m’dan bu dergi etraf›nda, dergi yay›nc›l›¤› ve onun ço-
cuk edebiyat›yla iliflkisi konular›nda söyleyeceklerini dinleyece¤iz. 
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Allah’a hamd, Resulüne salât ve selam, organizasyon heyetine de
teflekkür ederek bafllamak istiyorum. Bana bildirilen konu bafll›¤› ço-
cuk dergicili¤i ve din e¤itimiydi. Çocuk dergicili¤i nedir? Onu tan›mlaya-
rak bafllamak istiyorum. Asl›nda bu tan›ma çocuk nedir, dergi nedir di-
ye ayr› ayr› tan›mlarla bafllamak belki daha sa¤l›kl› ama zaman tasar-
rufu aç›s›ndan h›zl› bir çocuk dergisi tan›m›yla bafllamak daha uygun
olacak san›yorum. Çocuk dergisini, çocuklara yönelik olarak ya da bir
baflka deyiflle çocuklar›n okumas› için haftal›k, on befl günlük, ayl›k gi-
bi mutad zaman aral›klar›yla yay›mlanan süreli yay›n fleklinde tan›mla-
yabiliriz. Bizde bu yay›n türü Tanzimat dönemiyle birlikte bafll›yor. Bili-
nen tüm kaynaklarda iflaret edilen ilk çocuk dergisi Mümeyyiz. 1869 y›-
l›nda ilk defa yay›n hayat›na bafllayan haftal›k bir dergi. Bir y›l kadar
haftal›k periyotla yay›n› sürdürmüfl ve k›rk dokuz say› yay›nlanm›fl. Ve
çocuk dergicili¤i ç›¤›r›n› bafllatm›fl yurdumuzda. Genel olarak dergicilik
süreli yay›n. Kültür de zaten Tanzimat döneminde yo¤un bir flekilde Ba-
t› kültürünün etkisiyle Bat›ya aç›lan pencereden girmifl bir saha bizim
için. Dergicilik bugüne kadarki seyrinde hep genel konjonktüre uygun
bir seyir izlemifl. Önceleri saltanatç›, meflrutiyet, cumhuriyet taraftar›.
Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren milliyetçi, toplumcu. Derken Bat›c›
ve derken son y›llarda pedagojik üslubun hakim oldu¤u dergiler boy
göstermeye bafllam›fl. Tüm bu söylediklerimiz çok kaba bir tan›mlama,
tabii çok fazlas›yla özet ve üstten bir yaklafl›m. Türk dergicili¤i üzerine
çok hassas, çok ayr›nt›l› incelemeler de son y›llarda yavafl yavafl yap›l-
maya bafllanm›fl ama henüz tam bir mecra kazanm›fl ve bu saha doy-
gunlu¤a eriflmifl bir miktara ulaflm›fl de¤il. Yap›lan çal›flmalar birbirini
çürüten, zaman zaman farkl› veriler ortaya koyan bir fley. Bu da eldeki
materyalin yeterince incelenemedi¤ini ortaya koyuyor. Arflivlerimizdeki
eksiklik, eski dergilerin nüshalar›na ulaflamama gibi birtak›m sorunlar
da var elbette. Bu serüven dâhilinde bugüne geldi¤imizde tablo nedir?
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HAT‹CE IfiILAK
Birdirbir Dergisi Editörü



Bugün çocuk dergileri ne durumda? Ne tür dergiler var piyasada? Bu-
rada bir tasnif yapaca¤›m ben. Bu tasnif son derece tarafl› bir tasnif ola-
cak. Asl›nda tüm tasnifler do¤as› gere¤i bir fleye göre yap›lan tasnifler-
dir zaten. Ben de kendi bulundu¤um yerden, tam durdu¤um noktadan
din e¤itimi ve kültürü alt bafll›kl› bir derginin editörü olarak yapaca¤›m
bu tasnifi. Üç tür dergi var benim bakt›¤›m yerden göründü¤ü kadar›y-
la. Birinci gruptakiler Bat› kaynakl› dergiler. Bat› kaynakl› derken, bire-
bir tercüme. Buradaki temsilcilikler yoluyla, oradaki metinlerin çevril-
mesi, resimlerin birebir kullan›lmas› yoluyla burada yay›nlanan dergi-
leri kastediyorum. Bunlar farkl› bir kültürün ürünleri. Bat›c›l›k, Do¤ucu-
luk vs. yapmak gibi bir niyetle söylemiyorum bunlar›. Ama sahip oldu-
¤umuz kültüre ait olmayan, bir baflkas›na ait olan kültürü do¤rudan bi-
zim çocuklar›m›za adapte eden ve taklit bir kültürle yetiflmesini körük-
leyen dergiler. ‹kinci grup dergiler bunlar›n yerli versiyonlar›. Bizim in-
sanlar›m›z taraf›ndan üretilmesine ra¤men, bu tercüme dergilerden
esinlenerek onlar›n açt›¤› yoldan, çizdi¤i çizgiden yürüyerek giden der-
giler. Üçüncü grup dergiler de dinî duyarl›l›¤a sahip olan dergilerimiz.
Bu üç grup içinde ifli en zor olanlar üçüncü grup dergilerimiz. Zira di-
¤erlerini ne kadar elefltirsek de, be¤enmesek de, çocuklar›m›za yanl›fl
de¤erler veriyorlar diye sorgulasak da dayand›klar› bir kültür, bir arka
plan var, gelenek var. Ama üçüncü gruptaki dergilerimiz henüz yola ye-
ni bafllam›fl, çok genifl bir arka plana sahip olmadan el yordam›yla bir
fleyleri bulmaya, kendi çizgisini oturtmaya çal›flan dergiler. Bu yönüyle
birinci bir güçlük, arka planda destekleyen, besleyen unsurlar›n olma-
y›fl›ndan kaynaklan›yor. Bir baflka zorlu¤u ise medya deste¤inin bulun-
mamas›. Di¤er iki gruptaki dergilerin, sadece çocuk yay›nc›l›¤› alan›nda
de¤il medyan›n di¤er kanallar›nda da ba¤lant›lar› var. Ciddi bir medya
deste¤ine, sermaye arka plan›na sahipler. Tan›t›m ve da¤›t›m kanallar›
konusunda oldukça avantajl› durumdalar. Üçüncü gruptaki dergilerle
di¤er gruptaki dergilerin say›lar›n› k›yaslarsak, üçüncü gruptaki dergi-
lerin adlar›n› saymaya iki elimizin parmaklar› yeterken, di¤er dergiler
bunu defalarca katlayan bir say›ya sahip. Tiraj meselesine hiç girmiyo-
rum. Tirajlar›n› ortaya koydu¤umuzda çok daha büyük uçurumlar fark
edilecek. Dolay›s›yla dinî duyarl›l›¤a sahip, çocuklara dinî arka plana
dayanarak bir kültür vermeye çal›flan insanlar›n ç›kard›¤› dergilerin
önünde ciddi handikaplar var. Fakat tüm bu zorluklara ra¤men birçok
derginin çocuk edebiyat› alan›na önemli katk›larda bulundu¤unu görü-
yoruz. Bu zorluklara direnerek ayakta kal›p baflar› gösterebilmeleri de
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birtak›m dergilerimiz için gerçekten takdir edilmesi gereken bir gayret. 

Dinî duyarl›¤›n yan› s›ra dinî bir içerik vermeyi hedefleyen bir dergi-
nin di¤er dergilerden farkl› olarak karfl›laflt›¤› ayr› bir güçlük daha var:
Din dilini çocuklara anlafl›l›r k›lma çabas›. Zira din dili ayr› bir termino-
lojisi, kendine has özellikleri olan bir dil hüviyeti tafl›yor. Bir de çocuk di-
li diye bir fleyden de bahsediyoruz art›k. Daha önceki konuflmac›lar›n da
ifade etti¤i gibi, çocuk edebiyat› var m›d›r, yok mudur tart›flmalar›n› bir
ad›m geride b›rakarak konuflmaya çal›fl›yoruz. Dolay›s›yla bir çocuk dili
var ortada, bir de din dili. Bu ikisini nas›l buluflturaca¤›z? Hem dilini kul-
lan›p, hem çocuk dilini nas›l kullanaca¤›z? Bu sorunu aflman›n tek yolu
da ortak akl› devreye sokmak. Yazar›n, editörün, çizerin, akademisyenin
bir araya geldi¤i, birikimlerin ve tecrübelerin ortak bir potada eritildi¤i
bir ortam sa¤lamak. ‹flte, neden dergi sorusunun cevab›n› biz burada
buluyoruz. Ortak bir platform olmak için birçok farkl› mecraya göre der-
gicilik çok daha müsait bir imkân sergiliyor. Esasen kelimenin kökeni
itibariyle düflündü¤ümüzde dergi “dermek” kökünden gelen bir kelime.
Birçok farkl› tecrübenin, birikimin, farkl› renklerin bir araya toplanmas›-
n› içeren bir yap›s› var zaten kelime anlam›nda da. Hakeza eski dildeki
kullan›m› olan mecmua kelimesi de Arapça “cem’a” kökünden geliyor.
Yine toplayan, biriktiren bir yönü var. Bu yönüyle bir derginin farkl› renk-
leri bir arada bulundurmas›, farkl› tecrübeleri bir araya getirmesi gibi
bir yükümlülü¤ü de var. Bu yönüyle birçok farkl› tecrübenin birlikte kofl-
turaca¤› bir alan dergi. T›pk› gökkufla¤›nda birbirinden farkl› renklerin
çok güzel bir ahenk, fliirlere konu olacak bir güzellik oluflturmas› gibi,
dergide de farkl› renklerin bir uyum içinde bir arada görünmesi gibi bir
esas var. Bunun yan› s›ra derginin süreli oluflu da bu noktada önemli bir
avantaj ortak akl› harekete geçirme aç›s›ndan. Zira bir sefer yay›nlan›p
biten, rafa kald›r›lan bir fley de¤il dergi. Bir say›dan sonra gelen eleflti-
riler o derginin bir sonraki say›s›na flekil verme gücüne sahip. Sürekli-
lik elefltirilere aç›k olmay› da beraberinde getiriyor. Bu yönüyle de fark-
l› tecrübelerin bulufltu¤u ortak bir mecra olma yönü kuvvetli.

Bir çocuk dergisini yetiflkinlere hitap eden bir dergiden, di¤er süre-
li yay›nlardan ay›ran unsurlar nelerdir? Öncelikle birinci fark›, muhatap
kitlesidir. Muhatap kitlesi kimdir? Herhalde herkes çocuk diye cevap ve-
recek. ‹flte, çocuk yay›n›n›n farkl›l›¤› buradan kaynaklan›yor. Bir dergi-
nin muhatap kitlesi salt çocuk de¤il, çocuk ve ailesi. Birbirinden tama-
men farkl› alg›lara sahip olan iki ayr› kitleye birden hitap etmek duru-
munda bir çocuk dergisi. Zira dergiyi okuyan bir çocuk olabilir ama o
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dergiyi evine götüren, çocu¤una öneren, onun önüne koyan çocu¤un ai-
lesi. Dolay›s›yla tutturdu¤u dilin, hem çocu¤u hem de çocu¤un ailesini
kuflatabilmesi gerekiyor derginin; tabii burada kast›m›z ailenin kendisi
için okumas› anlam›nda de¤il. Çocu¤una önermek için o dergiyi aile de
be¤enmek durumunda. Çocuk yay›nc›l›¤›n›n zor taraflar›ndan birisi bu.
Sadece çocu¤un sevmesi yetmiyor çünkü. Bir di¤er ay›rt edici özellik dil.
Çocuk dili yetiflkin dilinden farkl›. Çünkü çocuklar yetiflkinlerin kullan-
d›klar› tüm kavramlara henüz aflina de¤iller ve onlara özel daha yal›n
bir anlat›m illâki  tercih edilmek durumunda. Çocuklu¤un büyüklerin gi-
derek yabanc›laflt›¤› farkl› bir dünya oldu¤u da söylenir. Öyleyse yetifl-
kinlerin ç›kartt›¤› bir dergi, yetiflkinlerin yay›nlad›¤› herhangi bir yay›n
çocu¤a nas›l hitap edecek? Çocuk dilini nas›l yakalayacak? Bu gerçek-
ten üstesinden gelinmesi gereken ciddi bir problem. Cümlelerdeki keli-
me say›s›n› azaltmakla, kulland›¤›n›z baz› kelimeleri ay›klamakla bafla
ç›kamayaca¤›n›z bir problem bu. Bu noktada çocuk dilini yakalamak için
yap›lmas› gereken birkaç fley var elbette. Öncelikle çocuk gibi düflün-
meye çal›flmas› gerekiyor yazar›n ya da yay›nc›n›n. Bu gerek gözlem yo-
luyla, gerek haf›zay› tazelemeye çal›flmak, kendi çocuklu¤unu hat›rla-
maya çal›flmakla; gerekse çocuklarla arkadafl olmakla mümkün. Bura-
da çocuklarla arkadafl olmak, dostluk kurmak gerçekten önemli. Belki
biraz duygusal bir yaklafl›m gibi gelecek ama dostunuzun dilinden an-
lamaya bafllars›n›z gerçekten dost olduysan›z. Bu yönüyle çocuklarla
dostluk kurmak yazar ve yay›nc› için kaç›n›lmaz bir fley. 

Bilimsel gerçekler de var tabii. Geliflim psikolojisinin verilerinden
de yararlanmak gerekecek. Ama burada da karfl›m›zda ciddi bir prob-
lem var. Geliflim psikolojisi dedi¤imiz bilim dal›, belli bir kültürün göz-
lemlerine dayanarak ortaya konmufl, Bat›da geliflmifl bir dal. fiimdi çok
Bat› karfl›tç›l›¤› bir tav›r sergiliyor gibi olaca¤›m ama neticede co¤rafya-
ya ve kültürlere göre kiflilerin gösterdi¤i özellikler de¤iflecektir. Ve ge-
liflim psikolojisi de belli bir co¤rafyayla s›n›rl› gözlemlere dayanarak
verileri ortaya konulmufl bir bilim dal›. Bu yönüyle birebir bize uymas›
gibi bir alternatifimiz, bir flans›m›z yok. Ama tamamen göz ard› edeme-
yece¤imiz bir fley. Birtak›m genellenebilir ilkeler de ortaya koyuyor. Bu
yönüyle k›smen temkinli olarak yararlanabilece¤imiz bir alan. Ama ço-
cuk dilini yakalamakta en önemlisi, san›yorum çocuklardan oluflan bir
dan›flma kurulunu harekete geçirmek olacakt›r. Üretilen tüm ürünlerin
genel çocuk kamuoyuna sunulmadan önce bir grup çocuk okuyucu ta-
raf›ndan de¤erlendirilmesini, elefltirilmesini sa¤lamak ve çocuk dan›fl-
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ma kurulunun onay›ndan geçen metinleri piyasaya sürmek bu noktada
faydal› ve ifllevsel bir metot olacakt›r.  

Çocuk yay›nc›l›¤›n›, çocuk dergilerini yetiflkinlere hitap eden dergi-
lerden ay›ran bir baflka faktör de maliyet. Zira görsellik son derece
önemli çocuk yay›nlar›nda ve bu ciddi bir mali yük getiriyor. Melike Ha-
n›m’›n az önce gösterdi¤i yo¤un emeklerle ortaya ç›kan kitab› konuflma
öncesinde birlikte incelerken, her bir resmin çizilmesi belki bir ay sür-
müfltür diye aram›zda konuflmufltuk. Tek bir resim için verilen bir ayl›k
eme¤in de bir karfl›l›¤› var elbette. Dolay›s›yla çocuk yay›nlar›n› di¤er
yay›nlardan ay›ran ciddi bir farkl›l›k daha karfl›m›za ç›k›yor. Bütün bu
özellikler çocuk yay›n›n› bir baflka yay›n türünden daha zor üretilir hale
getiriyor. Bu, yay›nc›lar›n bafl etmeleri gereken ciddi bir problem olarak
karfl›m›zda duruyor. Bu yönüyle geçmiflimizde birçok derginin uzun sü-
re hayatta kalamama s›k›nt›s› çekti¤ini de görüyoruz. Birdirbir dergisi-
nin ilk say›lar›n› inceleyenler genellikle flu tepkiyi veriyorlard› bize: 

“Birçok dergi ç›k›yor ama devam edemiyor. Hele bir dördüncü, be-
flinci say›y› görelim, devam edece¤inden emin olal›m, ondan sonra abo-
ne oluruz, gündemimize al›r›z.”

Gerçekten çocuklar için üretmek bu yönüyle zorlu ayakta durmay›
güçlefltiren bir süreç. Fakat son dönemlerde bu konuda yo¤un çabala-
r›n da var oldu¤unu görüyoruz. Benim ö¤rencilik y›llar›mda, dinî çocuk
edebiyat› diyebilece¤imiz ya da dinî bilgiler veren çocuk yay›nlar› diye-
bilece¤imiz alanda var olan kitaplar› say dendi¤inde, piyasadaki kitap-
lar› eksiksiz sayabilece¤im kadar az yay›n vard›. Bugün, bu sahan›n içe-
risinde olmam›za ra¤men takip etmekte güçlük çekiyoruz. Her gün bir
yenisi ekleniyor. Bu ço¤al›fl, oldukça önemli bir geliflme. Aralar›nda ni-
teliksiz olanlar›n, yanl›fl bilgiler içerenlerin, çocu¤a uygun bir dil tuttu-
ramayanlar›n olmas›na ra¤men yine de sevindirici. Zira yap›lan her ör-
nek bir sonraki yap›lacak çal›flmaya neyin olmas›n› ve neyin olmamas›
gerekti¤ini gösteren bir basamak da teflkil ediyor. Bu sahada yap›lan en
kötü çal›flmay› bile bu basama¤› teflkil etmesi aç›s›ndan de¤erli ve
önemli görüyorum. Sahan›n yeni gelifliyor olmas›ndan çok, uzun bir
geçmifli olmamas›ndan kaynaklanan ciddi bir handikap, ciddi bir risk
de yazarlar›m›z›n ve yay›nc›lar›m›z›n sahan›n bofllu¤unu doldurma h›r-
s›na kap›l›p acele ifller yapmalar›. Bu konuda temkinli olmak gerekti¤i-
ni, gayret ve samimiyetin bir arada uzun emeklerle ortaya ç›kar›lan
ürünlere dönüflmesi gerekti¤ini söyleyerek sözlerime son veriyorum.
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Erhan Erken: Sizlere söz vermeden evvel izninizle akl›ma tak›lan bir iki
konuyu paylaflmak istiyorum. Arkadafllar konuflurlarken birkaç noktay›
not ald›m. Çocuklara yönelik bir ifl yap›yorsan›z onlar› hem e¤iteceksiniz
hem de e¤lendireceksiniz. ‹kisinin bir arada olmas› gerekiyor. Çok as›k
yüzlü olmamak laz›m. Onlar›n seviyelerine inmek veya seviyelerine ç›k-
mak laz›m. Burada bir flekilde e¤itmek iddias›nda olan insanlar›n esa-
s›nda insan ve toplum tasavvurlar› çok önemli. Bir e¤itme iddias›nday-
san›z bir insan ve toplum tasavvurunuzun olmas› laz›m. Tabii bu tasav-
vuru gelifltirenlerin de bugüne kadar yap›lanlar›, dünü çok iyi yorumla-
malar› gerekir. Dünya nereye gidiyor? Biz neredeyiz, Türkiye nerede, ço-
cuklar nerede? Yar›n› da anlamland›rabilmek laz›m. De¤iflim çok h›zlan-
d›. Bugün bu üretilenlerin muhatab› olanlar on-on befl sene sonras›n›n
toplumunda büyük adamlar olarak veya büyük han›mlar olarak yaflaya-
caklar. Dolay›s›yla bu iflle ilgili olanlar›n, iddia sahiplerinin de¤iflen de-
¤iflkenleri çok iyi görebilmeleri gerekiyor. Dünden bugüne neler de¤ifl-
ti, bugünden yar›na neler de¤iflecek? Tabii bizim ayr› bir iddiam›z daha
var; bir mesaj›m›z, bir derdimiz var. Dünden bugüne de¤iflmemesi ge-
reken, k›yamete kadar da de¤iflmemesi gereken fleyler var. Yani bir de-
¤iflen de¤iflkenler, bir de de¤iflmeyen de¤iflkenler. Bu ürünleri ortaya
ç›kartanlar›n tüm bunlar› çok iyi hesaba katarak ortaya bir ürün koyma-
lar› laz›m. Özellikle dergiciler için çok ciddi, çok yo¤un, çabuk eskiyen bir
alan. Dijital yay›nla, sinemayla, görsel alanla rekabet eden bir alan. Do-
lay›s›yla, hem düflünsel hem görsel hem de estetik düzeyde birçok
problemi içerisinde bar›nd›ran bir alanla iç içeyiz. 

fiimdi sizlere söz vermek istiyorum. Sorular›n›z, katmak istedikle-
riniz varsa onlar› alal›m.

Dinleyici: Osman Bey’e iki sorum olacak. Ben çocuklar›n resim yete-
neklerinin köreltmekle suçlanan bir neslin üyesiyim. Merak ediyorum,
acaba biz ö¤retmenler olarak çocuklar›n resim yeteneklerini nas›l kö-
reltiyoruz? Bu noktada beni ayd›nlat›rsa ben de bu hatalar›m›z› meslek-
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tafllar›mla paylafl›r›m. Birinci sorum bu. ‹kinci sorum, acaba biz ö¤ret-
menler olarak neler yaparsak çocuklar›m›z›n resim yeteneklerini, ha-
yal gücü yeteneklerini gelifltirebiliriz? Gerçekten ciddi manada merak
ediyorum; kendisini de bu konunun uzman› olarak gördü¤üm için bu
soruyu kendisine yöneltme ihtiyac› duyuyorum. 

Osman Turhan: Teflekkür ediyorum hassasiyetiniz için. Bu sorunu ya
da benim tespitimi üzerinize almaman›z› tavsiye ederim öncelikle. Be-
nim e¤itim gördü¤üm ilçeyi, ili bilmiyorsunuz belki. Bilmek zorunda da
de¤ilsiniz elbette, fakat bu genel anlamda böyle. Bu konuda hassasiyeti
olan, çocuklar› do¤ru yönlendiren, onlar›n yeteneklerini hakikaten gelifl-
tiren duyarl› ö¤retmenlerimiz tabii ki var. Biz genelde sorunlar› konufl-
may› öncelikli buluyoruz. Sorunlar› konuflurken de arada iyi örnekleri
söylemeye gerek duymuyoruz. Benim tan›d›¤›m birçok ö¤retmen arka-
dafl›m var. Onlarla her zaman sohbet ediyoruz çocuklar› anlama yönün-
de. Okullara gidiyoruz. Oradaki ö¤retmen arkadafllarla sohbet ediyoruz,
çocuklara nas›l daha iyi resim dersi verilece¤iyle ilgili olsun, di¤er ders-
lerle ilgili olsun. Asl›nda bu tepkinizden çok memnun oldum. Çünkü bu
tepkiler duyarl› ve hakikaten iflini iyi yapmak isteyen ö¤retmenlerin se-
sidir. Ben teflekkür ediyorum sizin bu hassasiyetinize. Ve rahat olun, in-
flallah daha iyi olacak.

Dinleyici: Küçük Prens adl› hikâyede, Küçük Prens ile pilot aras›nda
geçen bir konuflma var. Pilot, Küçük Prens ile bir süre konufltuktan
sonra ona bir resim çiziyor. fiapka yutmufl bir y›lan resmi. Okullardaki
e¤itimde bir noktada çocuklar›n o hayal dünyas›n› köreltiyoruz. Ev res-
mi dendi¤i zaman, çocuklara hep üçgen çat›s› olan kare fleklinde ev
yapmay› ö¤retiyoruz. Baflka bir fleyin çocuklar›n kafas›nda flekillenme-
sine izin vermiyoruz. Bence Osman Bey -ben acizane bunu anlad›m-
çocuklar›n kafas›nda baflka bir fleyin flekillenmesine izin vermeyen bir
e¤itim sistemimiz vard›, demek istiyor. Demek istedi¤i çocuklar›n hayal
dünyas›n› s›n›rlamak yerine ona uçabilece¤i özgür alanlar vermek bel-
ki. Ben onu anlad›m. Teflekkür ederim aç›klamalar› için.

Dinleyici: Dergilerde sanal çizgiler kulland›¤›m›z sürece çocuklar ger-
çeklik duygusundan biraz daha uzaklafl›yor. Zaten sanal bir âleme do¤-
ru h›zla gidiyoruz. Dergilerde mümkünse gerçek hayattan al›nma re-
simler, kareler olursa daha iyi olur diye düflünüyorum. 

Sorum ise flu: Çocuk dergisi editörleri, yaz› iflleri ya da yazarlar›
acaba kendi aralar›nda bir platform düflünüyorlar m›? Çünkü benim
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edindi¤im izlenim flu: Bir çocuk dergisi editörü bir di¤erini maalesef ta-
n›m›yor. Israrla sordum, maalesef tan›m›yor. Yazar›na sordum di¤erini
tan›m›yor. Hatta bu toplant›da da birbirimizi yani sahnedekilerin birbiri-
ni yeterince tan›d›¤›n› düflünmüyorum. Üzülerek söylüyorum.

Hatice Ifl›lak: Benim dâhil oldu¤um böyle bir platform giriflimi mevcut
de¤il flu anda. Ama bir yerlerde bu giriflim bafllat›lm›fl ve benim habe-
rim olmam›flsa, genel olarak çocuk dergicilerini suçlam›fl olmak iste-
mem buradan. Yaln›z bu düflündü¤ünüz oldukça hakl› bir endifle. Zira
iflbirli¤inin önemine hepimiz inan›yoruz. Biz bu noktada ayn› düflünce-
leri paylafl›yoruz. Henüz harekete geçmemifl olsak da, çocuk dergicile-
rinin belirli zamanlarda bir araya gelip istiflare yapmas› arkadafllarla
aram›zda konufltu¤umuz, hatta -sadece kendi yay›n ekibimiz ad›na söy-
lemiyorum- farkl› dergilerin editörleri olarak aram›zda konufltu¤umuz,
ama henüz bafllatamad›¤›m›z bir fley. ‹nflallah sizin bu hat›rlatman›z bi-
zi h›zland›r›r. 

Dinleyici: Ben özelde din e¤itimi sahas›yla ilgileniyorum. Onun için bu-
nunla ilgili sorum olacak Mevlâna Bey’e. Hoflland›¤›m için, hofluma git-
ti¤i için yaz›yorum dediniz. Erhan Bey de e¤itmek iddias›ndan söz etti.
Genelde çocuklar için yazanlar›n, çocuk edebiyatç›lar›n›n bu e¤itmek id-
dias›na çok fazla kat›lmad›klar›n› görüyorum. fiahsen, din e¤itiminin en
iyi flekilde edebiyatla verilebilece¤ini düflünüyorum. Siz buna kat›l›yor
musunuz? Dinî yay›nc›l›¤›, yani didaktik olabilecek bir konuyu edebiya-
ta tafl›mak gibi bir kayg›n›z var m›?

Mevlâna ‹dris: E¤itmek için ya da ö¤retmek için yazm›yorum, yazma-
yaca¤›m, keyif ald›¤›m için yaz›yorum dedim. Bunun içinde ac› duymak
da var. ‹nsanlar genel olarak yapt›klar› iflten sevinç duymuyorlarsa, he-
yecan hissetmiyorlarsa yapt›klar› ifli b›rakmal›lar zaten. Bu, baflbakan
için de geçerli, çöpçü için de, kahvedeki garson için de. Yazarken kah-
kaha da at›yorum zaman zaman; keyif al›yorum yazd›¤›m fleyden. Yaz-
d›¤›m fleylerin hepsini yay›nlam›yorum zaten. Filtrelerden geçip bir k›s-
m› ancak yay›nlan›yor. Dolay›s›yla e¤itim konusuna karfl›y›m; yani yaz›
yoluyla e¤itime. Ö¤retmek için bir fleylerin yaz›lmas› gerekti¤i bana son
derece ters geliyor. Edebiyat› önemsedi¤im için bu böyle; ama flimdi
psikolojik geliflim, yetiflkin vs. kiflisel geliflim, flu-bu z›rva Türkiye’de ki-
tap raflar›n› kaplad› maalesef. Yay›nc›lar da bunun çok içindeler; bunu
art›ran tehlikeli fleyler yap›yorlar. Tabii para kazan›yorlar, bir fley diye-
miyoruz ama kiflisel geliflim veya toplu geliflim, bunlar bana safsata ge-
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liyor. Kitap yoluyla insan›n iç zenginli¤i vs. artar ama bunun mutlak so-
nuçlar› oldu¤una filan inanm›yorum. Öyle olsa herkes ifli gücü b›rak›r
kitap okurdu. Baflka da bir fley yapmam›za gerek kalmazd›. Edebiyat
ayr› fley, e¤itim ayr› fley, pedagoji ayr› fley. Bunlar› birbirine kar›flt›rma-
mak laz›m. Baz› çocuk yazarlar›nda flöyle bir yanl›fll›k görüyorum ben.
Psikolojik veya pedagojik verilere uygun olarak sekiz yafl çocu¤u için
bir fley yaz›yorum, diyor. Bu bana son derece saçma geliyor. Buna ça-
nak tutan yay›nc›l›¤› da reddediyorum. Böyle bir fley olamaz. Bir anne-
nin çocu¤una anlatt›¤› bir fley, dünyan›n en çok satan yazar›ndan daha
de¤erlidir belki bu anlamda. Arkadafl›m›z da de¤indi biraz önce. Bütün
bu pedagojik vs. yaklafl›mlar baflka bir toplumun, baflka de¤erlerin,
baflka kal›plar›n bir hülasas›. Benim bildi¤im, ‹stanbul’da yaflayan bir
çocuk Pakistan’›n bir köyündeki çocuktan farkl›d›r, Washington’daki bir
çocuktan da farkl›d›r. Ancak bu toplumun yazar› bu ülkenin çocu¤una
sahici bir fley söyleyebilir. Ama evrensel de¤erlerimiz, ahlak›m›z, dini-
miz vs. bunlar her toplumda tabii ki yaz›labilir ancak bu edebiyat de¤il-
dir. Yani ben edebiyattan bahsediyorum, öbürü baflka bir fley. Dini an-
latmak da baflka bir fley. Dini güzel anlatmak veya itici bir flekilde an-
latmak ayr›m›n› yapabilirsiniz, ama bir de¤eri anlatmakla edebiyat ta-
mamen baflka fleylerdir. Dünyan›n en de¤erli fleyini anlatay›m diye yaz-
d›¤›n›z bir metin, edebiyat bak›m›ndan çok de¤ersiz olabilir. Dünyan›n
en sünepe fleyini anlatan bir edebiyat metni size müthifl bir haz verebi-
lir. Bunlar›n ikisi farkl› fleylerdir. Bu ayr›m› yapmak laz›m. Her kutsal
de¤eri anlatan metin de¤erli de¤ildir, ölçe¤imiz edebiyatsa. Ama ölçe-
¤imiz edebiyatsa çok s›radan bir fleyi anlatan metin de pekâlâ edebiyat
tarihi içerisinde çok önemli, de¤erli bir yere oturabilir. Bunun da say›-
s›z örnekleri var. Bu alanlar› birbirinden ay›rmak laz›m. Yoksa hepimi-
zin çocuklar baflta olmak üzere kafas› kar›fl›r.

Dinleyici: Melike Han›m’a ve Mevlâna ‹dris Bey’e ortak olarak sormak
istiyorum. 90’l› y›llardan itibaren çocuk tipi de hayli de¤iflti. Art›k nesil-
ler nerdeyse 25 y›lda bir de¤il de 5 y›lda bir de¤iflen bir hal ald›. Sanal
dünyan›n çocuklar›ndan bahsediyorum. Sorum flu: Sanal dünyan›n ço-
cuklar›n›n kitap okumaya devam edebilece¤ine, iyi kitaplar› olabilece¤i-
ne inan›yor musunuz? Bu konuda iyimser misiniz? Melike Han›m sunu-
munda, çocuklar› kitap seçiminde serbest b›rakmal› anne babalar, de-
di. Fantastik dünyan›n cazibesine kap›lan, Harry Potter’lar›n, Yüzüklerin
Efendisi’nin vs. bütün bunlar›n bombard›man›na tutulan çocuklar bu
seçimlerinde ne kadar özgür olabilecekler?
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Melike Günyüz: Asl›nda konuflmamda vurgulamak istedi¤im fley tam
okuma kültürünün oluflturulmas›yd›. Bu kültürün oluflturulmas›, kitap-
lar›n seçimi, kitaplar›n seçiminden de önemlisi, kitapta okudu¤u fleyin
kendisinde oluflturaca¤› durumun ne oldu¤uyla ilgili. Çocuklar zevk al-
mad›klar› bir fleyi okumazlar; bu bir gerçek. Ne kadar zorlasan›z en faz-
la bir kere okurlar. Oysa hepimiz bir kitab› birkaç defa okumufluzdur.
Sevdi¤imiz, belli periyotlarda döne döne okudu¤umuz kitaplar vard›r.
Dolay›s›yla esas olan burada çocu¤un döne döne okuyaca¤› ya da her
gece size okuyaca¤›, okutturmak isteyece¤i kitapt›r. Burada çocu¤un ne
anlad›¤› çok önemlidir. Onda ne buldu? Çocuktaki hangi duyguyu hare-
kete geçirdi? Oradaki ya da sanal âlemdeki o fantezi çocu¤un hayal
dünyas›na m› hitap etti; yoksa çocuk o karakterle kendisini mi özlefltir-
di? Bu sorular›n cevab›n› bulmak laz›m. Bu kültürün oluflturulmas› da
ö¤retmenlerden ziyade ebeveynlere düflen bir sorumluluk. Yap›lmas›
gereken fley, çocuk konuflmaya bafllad›¤› andan itibaren, okudu¤u kitap
üzerinden çocukla diyalo¤a girmeye çal›flmakt›r. Burada yap›lacak me-
tot fludur:

“Yavrum burada ne görüyorsun?” 
“‹ki tane adam görüyorum.”
“Ne yap›yorlar?” 
“Çitin üzerinde duruyorlar.”

Böyle bafllay›p bu resimde görmedi¤imiz birtak›m fleyleri görmeye
çal›flmakt›r çocukla birlikte. fiu bulutun arkas›ndan daha sonra ne ola-
ca¤›, rüzgâr›n az sonra onu bu tarafa m› sürükleyece¤i, rüzgâr çok flid-
detli eserse öne do¤ru düflüp düflmeyece¤i gibi çok basit sorularla bafl-
lay›p çok daha baflka mecralara bu resim üzerinden gidebilmektir.
Okuma kültürü budur. Dolay›s›yla –az önce din e¤itimiyle ilgili de konu-
fluldu- siz pekâlâ bu metin üzerinden bir din e¤itimi yapabilirsiniz. Çün-
kü bana öyle bir konu söyleyin ki din e¤itimi kapsam›nda olmas›n! Dün-
yadaki herhangi bir konu, herhangi bir tav›r, durufl, kalk›fl, oturufl, soh-
bet edifl, yeme-içme… Akl›m›za gelebilecek her fley bizim din anlay›fl›-
m›z içinde var olan fleylerdir. Dolay›s›yla bir din e¤itiminden söz eder-
ken dinî amaçlarla yaz›lm›fl bir metin aramay› çok  do¤ru bulmuyorum.
Küçük Prens üzerinden de çok güzel karakter e¤itimi yapabilirsiniz.
Farkl› düflünmek, farkl› düflüncelere sayg›, yerleflmifl düzene karfl›
mücadele etme, akl›n›za gelebilecek her türlü konuyu Küçük Prens
üzerinden iflleyebilirsiniz. Yüzüklerin Efendisi üzerinden de, Harry Pot-
ter üzerinden de. O¤lum Harry Potter hayran›. Bir dönem bana, “Niye
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ad›m› Aragon koymad›n›z? Çünkü onun böyle bir k›l›c› var.” diyordu.
Ben de gittim ona çift bafll› Hz. Ali k›l›c› yapt›rd›m. Ve dedim ki: “Hz.
Ali’nin böyle bir k›l›c› oldu¤u için sana Ali ismini verdim.” Dolay›s›yla
Aragon’a öykünmekten vazgeçti ve ismiyle gurur duymaya bafllad›.
Çünkü o çocu¤un dünyas›nda bir k›l›ca sahip olmak çok önemliydi sa-
nal âlemden ald›¤› beslenmeyle. Buradaki mesele sizin o okuma kültü-
rünü oluflturman›zla ilgili; yoksa art›k bu kaç›n›lmaz bir fley. Yani flu
noktada çok tedirgin de¤ilim: Bizim çocuklar›m›z tabiattan çok uzak bü-
yüyorlar. Evet tabiattan uzakta büyüyorlar;  bu kaç›n›lmaz bir fley. Bizim
burada yapmam›z gereken fley, buna ah’lan›p, vah’lanmak yerine bu-
günkü hal ve durumda onlar› nas›l zenginlefltirebilece¤imizle ilgili. fiu-
nu yapmaya çal›fl›yorum ben. Mesela oyun kartlar›… Sürekli canavar-
lar yap›l›yor. Ha, o zaman ben de kendi canavar›m› oluflturmaya çal›fl›-
yorum. Çocu¤un çizgi filmde gördü¤ü canavar yerine sesiyle, görüntü-
süyle, bilinçalt›nda oluflturabilece¤i fleylerle bize ait canavar› olufltur-
maya çal›fl›yorum. Onunla o flekilde bir diyalo¤a girmeye çal›fl›yorum.
Söylemek istedi¤im fley, bu okuma kültürünün oluflturulabilmesiyle ço-
cuklar›m›z›n gelece¤ini kurtarabiliriz. O bak›mdan ben hiç umutsuz de-
¤ilim. Çünkü iyi yaz›lm›fl bir metin her zaman çocu¤un zihninde çok de-
rin anlamlar oluflturabilir; ister Harry Potter olsun, ister Yüzüklerin
Efendisi, isterse de K›rm›z› Masal.

Mevlâna ‹dris: Arkadafl›m›z sordu. Sanatsal bir dünyaya kendisini
kapt›ran bir çocuk iyi bir kitap okuru olabilir mi, yoksa bu flans›n› ebe-
diyen kay›p m› eder? Bir defa sanal dünyadaki her fleyin (filmler, oyun-
lar vs.) arkas›nda yine bir yazar var. Yaln›zca yaz›n›n görünümü de¤ifli-
yor. Baflka atraksiyonlarla yaz› baflka bir fleye dönüflüyor. Yani onun ar-
kas›nda düflünen, akleden fikreden bir beyin var. Öncelikle buna dikkat
etmek laz›m. Gençli¤imizde baz› romanlar okumufluzdur, ya da flimdi.
Sonra filmine gitmiflizdir. Film bir buçuk saatte biter. Roman› bazen on
günde okuruz. Bazen, film süper yap›lm›fl, kitaptan daha iyi deriz. Ba-
zen de tersini söyleriz. Mesela Koku isminde bir film oynuyor flu anda,
birkaç sinemada kald›. Koku benim çok sevdi¤im, çok etkilendi¤im bir
romand›. Filme gidemedim. Roman›n bende b›rakt›¤› tat parçalan›r di-
ye gitmekten korkuyorum. Hâlâ tereddüt içindeyim gitsem mi gitme-
sem mi diye. Sanall›k ya da gerçeklik… E¤er çocuk ya da yetiflkin bun-
dan haz al›yorsa yapaca¤›n›z hiçbir fley yok, engelleyemezsiniz. Engel-
lemeyi düflünmüyorsan›z ve çocuk onu izlemeye devam ediyorsa ek-
siklik sizdedir; fazlal›k sanal âlemde de¤il. Demek ki siz çocuk için da-

36 Notlar 20 | Sanat Araflt›rmalar› Merkezi



ha az çekici birisiniz evde. Ya da çocu¤un zihin dünyas›na sa¤lad›¤›n›z
ortam çok konforsuz, çok s›radan, çocu¤un elinin tersiyle itebilece¤i bir
ortam. Yani flöyle söyleyerek bu durumdan s›yr›lmak mümkün de¤il:
“Ya iflte orada bir ekip var. On tane ak›l var ve onlar çocu¤u benden da-
ha iyi avl›yorlar.” Bu bir avlamaksa? Neden o etkileyebiliyor da siz etki-
leyemiyorsunuz? Bunu düflünmek laz›m belki. 

Bir yazar arkadafl›m var. Çok say›da da kitab› var. Çok da tan›nan bi-
ri. Üç dört hafta önce flöyle bir fley söyledi bana: “Ben kitap okumuyo-
rum. Film bunun yerini tutuyor, yani nedir ki.” Yani yazar›n bile bunu
söyledi¤i bir dünyaday›z. Çünkü art›k kimse piramit yapm›yor. Çok zor
bugünün teknolojisiyle bile piramit yapmak. Zor fleyleri yapm›yor art›k
insanlar. Seyretmek çok kolay bir fley. Dü¤meye bas›yorsunuz, görün-
tüler ak›yor. Bu konfor hepimizin hofluna gidiyor. Ama flöyle bir fley de
var. Benim evde hâlâ televizyon yok. Üç tane de çocu¤um var. Bir gün
gerçekten televizyon almam› istedi¤inizde alacam, dedim onlara. Eve
girdi¤imde masal dedi¤im zaman nerdeyseler kofluyorlar. Sadece on-
lara anlatt›¤›m masallar var. Bu tabii marjinal bir durum bir yan›yla,
ama ben bunu tercih ediyorum. Kitap okuyorlar, yaz›yorlar. Hatta onla-
ra telif ücreti veriyorum yay›nlanm›fl gibi. Ben böyle bak›yorum. Bu be-
nim yolum ama herkes böyle baflka yollar deneyebilir. Denemek laz›m
flikâyetçiysek e¤er. Dedi¤im gibi, çocuk ya da yetiflkin ondan haz alabi-
lir ve o evrende mutlu olabilir. E¤er öyleyse ve siz bir fley yapam›yorsa-
n›z onu da bozmamak laz›m. Tersine etki yapabilir çünkü, daha büyük
sorunlar ç›kabilir. Ayn› sanall›¤› üretmeniz laz›m. O sanall›ktan daha iyi
bir sanall›¤› onun önüne koyman›z laz›m. Baflka çaresi yok.

Dinleyici: Mevlâna Bey’e olacak benim sorum. Mevlâna Bey’in sunu-
muyla biz koltuklara z›p diye sapland›k. Bir dönem Kemalettin Tu¤cu
yasaklan›r gibi oldu. Yad›rgand› ac› var, ›st›rap var diye. Fakat ben ço-
cuklar›m›zda flu an büyük bir duygusal yoksunluk oldu¤unu görüyo-
rum. Birbirine ac›mayan çocuklar, empati kuramayan çocuklar, seve-
meyen çocuklar, çerez gibi kitap okuyan çocuklar… Bu yoksunlu¤un
sebebi ne? Hep söylüyoruz, bizim zaman›m›zda resimli kitaplar yoktu
diye. Bunca varl›¤›n içersinde, çocuklar›m›z›n bu kadar hissizli¤inin,
duygusuzlu¤unun sebebi nedir demeyece¤im ama bizim burada edebi-
yatç›lar olarak hatam›z nerede? Ac› olmal› m›?

Mevlâna ‹dris: Ac› olmal› tabii. Ben Marafll›y›m, ac›y› da çok severim
yemeklerde. Kemalettin Tu¤cu’nun kitaplar› var hâlâ. Son dönemde
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yazd›¤› kitaplar çok ilginç bir biçimde -belki siparifl verilirken öyleydi-
önceki dönemde yazd›¤› kitaplarda hiç görülmeyen temalara sahip. El-
li kitapl›k bir seti var. Bunlar›n tümü bizim ahlaki de¤erlerimiz içerisin-
de hepinizin flafl›raca¤› derecede olumlu. Namaz› anlat›yor, hacc› anla-
t›yor, Nur Baba tipi var vs. Camileri dolafl›yor çocuk. Yine o dram var.
Ama böyle bir fley de var. Belki gençli¤inde okuyup daha sonra Kema-
lettin Tu¤cu’ya hiç bakmayan arkadafllar›m›z bunun hiç fark›nda de¤il-
dir ama böyle bir fley var. Kemalettin Tu¤cu bir yazar tipi. Bir benzeri de
gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama bugünkü dizilerden -yüz kadar di-
zi sezon bafl›nda bafllam›flt› Türkiye’de- kesinlikle daha ileri düzeyde
olay örgüsüne ve vicdani a¤›rl›¤a sahip kitaplar, büyükler için bile. Yani
bugün bile bir Kemalettin Tu¤cu kitab›n› elinize ald›¤›n›zda akar gider-
siniz. Öyle bir yazarl›k yönü var. Çok da sevdi¤im biridir benim. Küçük-
ken okudum, flimdi de okuyorum. fiu an da okuyorum mesela evde, ço-
cuklar da okuyorlar. Dokuz yafl›ndaki o¤lum günde iki üç tanesini biti-
riyor. Neden diyeceksiniz. Yazma biçimi elbette rol oynuyor ama içimi-
ze seslenen bir yan› var Kemalettin Tu¤cu’nun. Bu sahte de¤il. Çocuk
kendisini özdefllefltiriyor. Genellikle -zaten biliyorsunuz- bütün roman-
lar›nda hep iyiler kazan›r. Çok ac› çekerler ama hep mutlu sonla biter.
Keflke yaflasayd› ve daha yazsayd› ama herkes gibi onun da bir ömrü
var. Kemalettin Tu¤cu ‹stanbul ölçe¤inde yaz›yordu. Çocuklar›n sanal
yolla geliflen alg›lar›n› da hesaba katarak, küresel ölçekte bu iyilikleri,
bu ac›lar› belki yeniden yazmak laz›m diye düflünüyorum.

Erhan Erken: Soru soran bir dinleyici, burada konuflan insanlar bile flu
anda birbirlerini çok iyi tan›m›yorlar, dedi. Ben olay› flöyle de¤erlendiri-
yorum. Esas›nda BSV Sanat Araflt›rmalar› Merkezi hepimizi tan›yor. Ya-
ni buraya gelen konuflmac›lar› bir flekilde daha evvelden tan›yorlar ve
bu tak›m› onlar oluflturdular. “Çocu¤u Anlayan Edebiyat” konusu etra-
f›nda farkl› görüflleri, farkl› yaklafl›mlar› olanlar›n, illâ ayn› hedefi vur-
malar› gerekmiyor ama bu konuyla ilgili söylenmesi gereken sözleri
mümkün oldu¤u kadar söyleyecek insanlar›n bir yerde toplanmas›n›
murat ettiler. Dolay›s›yla, panelin onlar›n kurgusu aç›s›ndan bir faydal›
neticeye do¤ru gitti¤ini düflünüyorum. Burada bir zenginli¤i olufltur-
duklar›n› düflünüyorum. Bu kurguyu yapan arkadafllar›m, bu noktada
da inflallah dinleyenler aç›s›ndan faydal› olmufllard›r. ‹nflallah Bilim ve
Sanat Vakf›?n›n yapaca¤› di¤er çal›flmalarda da bu zevki tadar›z. Kendi-
lerinden bu tür çal›flmalar bekliyoruz. 
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Mevlâna ‹dris Zengin

1966 y›l›nda Kahramanmarafl/And›r›n’da do¤du.1989 y›l›nda ‹stanbul Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. ‹kindiyaz›lar›, Dirilifl, Dergâh, Albatros, Düfller,
Genifl Zamanlar ve Gerçek Hayat dergilerinde fliir, hikâye ve denemeleri, ay-
r›ca, çocuk edebiyat› dal›nda birçok kitap kaleme alm›flt›r. Kufl Renkli Çocuk-
lu¤um isimli fliir kitab› ile 1987’de Gökyüzü Yay›nlar› Çocuk Edebiyat› Ödü-
lü’nü, Korku Dükkân› isimli kitab› ile de 1998 y›l›nda Türkiye Yazarlar Birli¤i
Çocuk Edebiyat› Ödülü’nü alm›flt›r. Ayr›ca Prizren’de Türkçeye katk› yapan-
larla ilgili uluslararas› bir ödülü de 2008’de alm›flt›r. ‹yi Geceler Bay›m isimli
fliir kitab› Farsçaya çevrilerek 2006’da ‹ran’da bas›ld›. Dondurmal› Matema-
tik isimli fliir kitab› ise 2008’de Arapçaya çevrilerek Kahire’de bas›ld›. Baz›
masal, fliir ve di¤er çocuk kitaplar› Urduca, Almanca ve Farsçaya çevrildi.
Baz› masallar› çizgi film olarak çekilmifl ve TV’de yay›nlanm›flt›r. Yazar hâlen
‹stanbul’da hayat›n› sürdürmekte ve yaz› çal›flmalar›na devam etmektedir.

Eserlerinden Baz›lar›: Ç›nç›nl› Masal Soka¤›, Dondurmal› Matematik, Hayâl
Dükkân›, Kirpiler fiapka Giymez, Korku Dükkân›, Kufl Renkli Çocuklu¤um,
Sinir Dükkân›, Bekledim Gece Oldu, Tehlikeli bir Kitap, Ütüsüz Ayakkab›lar,
Sufi ile Pufi, ‹yilik Dükkân›, Tuhaf Adamlar (10 kitap) Acaip Hayvanlar (10 ki-
tap) Tuhaf Adamlar serisindeki kitaplar› Almanya’daki bir yay›nevi taraf›ndan
9 dünya diline çevrilerek yay›na haz›rlanmaktad›r. (www.wikipedia.com’dan

faydalan›lm›flt›r.)

Melike Günyüz

1968 y›l›nda Erzurum’da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini ‹stanbul’da ta-
mamlad›ktan sonra 1991 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü’nü bitirdi. 1992-1994 y›llar› aras›nda MEB’de ‹ngilizce ö¤retmenli¤i
yapt›. “Bursal› Talip Divan›, Edisyon Kritik, ‹nceleme” adl› tezi ile 1994 y›l›nda
Bo¤aziçi Üniversitesinde yüksek lisans e¤itimini tamamlad›. 2003 y›l›nda ‹s-
tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyat› Anabilim
Dal›’ndan, “Ahmedî Divan›’n›n Tahlili” adl› eseriyle doktor unvan›n› ald›. 1994
y›l›ndan beri Erdem Yay›nlar›’nda editörlük ve yay›n yöneticili¤i yapmakta ve
çocuk masallar› üzerinde çal›flmaktad›r. Evli ve iki çocuk annesidir. (www.er-

demyayinlari.com’dan al›nm›flt›r.)

Çocu¤u Anlayan Edebiyat 39



Osman Turhan

1976 y›l›n›n ilkbahar›nda Mersin’in Mut ilçesinde do¤du. Çocukluk y›llar›n›n
büyük bir bölümünü köyünde geçirdi. Çelik çomak oynad›. Kendine a¤aç ka-
buklar›ndan oyuncaklar yapt›. Kâ¤›t ve kalemle tan›flt›¤› y›llarda bafllad› çiz-
gi maceras›. ‹lk ve orta tahsilini vasat bir ö¤renci olarak tamamlad›. Ders ki-
taplar›n›n bofl sayfalar›nda çizgilerle anlatt› kendini. 1994’te Mersin Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne girdi. Farkl› bir dünya ve
farkl› insanlar tan›d›. Yerel gazete ve dergilerde çizgileri yay›mland›. 1998 y›-
l›nda bölümünden birincilikle mezun oldu. Askerli¤ini yapt›¤› Gaziantep’teki
birli¤inde “Asker ve Anne” konulu sergi açt›. Çal›flmalar› ulusal ve uluslara-
ras› platformlarda sergilendi, çeflitli ödüller ald›. Çocuklar için de hikâyeler
resimleyen, illüstrasyonlar haz›rlayan Osman Turhan, çizgiyle ç›kt›¤› anlam-
l› yolculu¤una, Zaman gazetesi sayfalar›nda devam ediyor. (www.osmantur-

han.com’dan al›nm›flt›r.)

Hatice Ifl›lak

1970 Üsküdar do¤umlu. ‹lkokulu Üsküdar Üçüncü Selim ‹lkokulu’nda, liseyi
Fikirtepe Mehmed Beyaz›d Lisesi’nde bitirdi. 1992 y›l›nda, Marmara Üniver-
sitesi ‹lâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans›n› 1995 y›l›nda, yine
ayn› üniversitede tamamlad›. Daha sonra doktora program›na kaydoldu fa-
kat tamamlamad›. 1996-2000 y›llar› aras›nda Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l›
okullarda ö¤retmenlik yapt›. 2000-2002 y›llar› aras›nda Beyaz Lâle Ebru Atöl-
yesi’nde Tüzin Tiryaki’den ebru dersleri ald›. 2003’ten bu yana EDAM (E¤itim
Dan›flmanl›¤› ve Araflt›rmalar› Merkezi)’da çal›flmaya devam ediyor. Çok sa-
y›da akademik ya da popüler/akademik derginin (Kuram ve Uygulamada
E¤itim Bilimleri Dergisi, De¤erler E¤itimi Dergisi, Sivil Toplum, ‹nsan Hakla-
r› Araflt›rmalar›, ‹çerik vb.) yay›n kurulu üyesi ve redaktörüdür.Yayg›n E¤itim
ve Kültür Derne¤i (YEKDER) ve Kad›köy ‹rfan Vakf› üyesi olan Hatice Ifl›lak
hâlen ‹stanbul’da yaflamaktad›r. 
Eserleri: Kara Tahtay› Aflmak-ö¤renci Merkezlik ö¤retmenlik (Ed. Alpaslan
Durmufl ile birlikte), Dinimi ö¤reniyorum (Alpaslan Durmufl, ‹lyas Aslan, Ne-
riman Gökçegöz Karatekin ile birlikte), Helik: Karakter E¤itimi Aile Kitab› 1-
5 (Yay›n Kurulu üyesi), Perese: Karakter E¤itimi ö¤retmen Kitab› 1-5 (Yay›n
Kurulu üyesi).
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