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Sunufl 

Bilim ve Sanat Vakf›, 7 Mart 2009 Cumartesi günü “Çocuk

ve Sanat Buluflmas›” bafll›¤› alt›nda kimi etkinliklere ev sa-

hipli¤i yapt›. Bu çerçevede, 4-11 yafl grubundan çocuklar›n

resimlerinden oluflan “Büyük Çizerler Sergisi” ayn› gün

muhataplar›yla bulufltu. Vak›f binas›n›n katlar›na serpiflti-

rilen sergi, bahar boyunca sergilendi.

Etkinli¤in omurgas›n› oluflturan “Çocuk Dilinde Sanat”

bafll›kl› panel, Vakf›n Vefa’daki merkezinde gerçeklefltiril-

di. Program, ihmal edilmifl bir konuyu gündeme tafl›mak,

çocuk gerçekli¤inde sanat ürünlerinin nas›l alg›land›¤›n›

tart›flmak ve çocuk yay›nc›l›¤›n› bu aç›dan sorgulamak

amac›yla haz›rland›.

Sanat Araflt›rmalar› Merkezi’nin düzenledi¤i panel, Musta-

fa Özel’in, “Çocuklu¤un Ekonomisi, Sosyolojisi, Psikolojisi,

Epistemolojisi, Mitolojisi ve Metafizi¤i”ni irdeleyen al›fl›l-

mad›k tarzdaki aç›fl konuflmas›yla bafllad›. 

Ali Pulcu’nun yönetti¤i panelde ilkin Fatih Erdo¤an, yazar

ve yay›nc› kimli¤iyle, ülkemizde bireylerin çocukluk dö-

nemlerinden itibaren kitapla olan iliflkisizli¤ini etkili bir bi-

çimde vurgulad›. Çocuklara yönelik edebiyat›n dünü ve bu-

gününü de¤erlendiren yazar, gittikçe incelen sorular›yla

dinleyenleri de meselenin üzerinde düflünmeye sevketti. 

On y›ld›r Ihlamur Kasr›’nda çocuklara resim e¤itimi veren

ressam Emel Kehri, çizgilerin çocuk dünyas›ndaki yans›-

malar›n› sanatç› penceresinden yorumlad›. Çocuklar›n

kendi ürünlerini ortaya koymalar› ve bu süreçte kendileri-
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ni de¤erlendirmeleri, günün en kulak kesilerek dinledi¤i-
miz bölümüydü.

Çizer Osman Turhan ise, kitaplar konusunda -en az besin
maddeleri kadar- seçici olunmas› gerekti¤ini belirtti. Ka-
rar mekanizmas›n›n bafl›nda duran anne babalar›n bir ki-
taba görsel aç›dan da emek verildi¤ine dikkat etmelerinin
alt›n› çizdi.

Konuya iliflkin akademik bak›fl ise Dr. Nilgün Canel tara-
f›ndan aktar›ld›. Canel, önce çocuklar›n sanat alg›s›n›n na-
s›l olufltu¤una de¤indi. Bu k›s›mda, çocuklar›n niçin resim
çizdikleri, hangi dönemden itibaren hayal gücünden söz
edilebilece¤i gibi merak edilen sorular› irdeledi. 

Program›n en ilgi çekici sürprizlerinden biri, anaokulun-
daki çocuklarla kendi çizdikleri resimler üzerine yap›lan
söyleflilerin yer ald›¤› k›sa film gösterisiydi. 

GGüüllüümmsseemmeeyyee bbiirr AAdd››mm

“Çocuk ve Sanat Buluflmas›”na elbette çocuklar da dâhildi;
onlar gün boyunca resim ve masallarla hafl›r neflir oldular.
Erdem Yay›nlar›’ndan Özlem Mumcuo¤lu’yla, masal sand›-
¤›ndan ç›kan objelerden yola ç›karak masallar›n dünyas›n-
da gezindiler; ressam Reza Hemmatirad’la boyalara elle-
rini dald›r›p gönüllerince e¤lendiler. 

Bilim ve Sanat Vakf›, tarihinde ilkleri yaflarken, çocuklar›n
mutlu ayr›ld›¤› bir günde bizim pay›m›za da bir kazanç
düflmüfltü: gülümsemeyi hat›rlamak…
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TAKD‹M

Neslihan Demirci

De¤erli konuklar davetimize icabet ettiniz, hofl geldiniz. Önceki pa-

nelimizde oldu¤u gibi söze Cahit Zarifo¤lu’yla bafllamak istiyorum:

Babac›¤›m 
Bir balon daha al
Patlad› deminki

Babac›¤›m 
Bir balon daha al dedim
Patlad› deminki

Aman sus art›k 
Al sana 
Bir balon daha 
Patlatma emi 
Bunu da

Babac›¤›m
Bana de¤il 
Balona söyle bunu
De ki
Patlama emi

Cahit Zarifo¤lu ustam›z› ve geçen hafta kendisini u¤urlad›¤›m›z sa-

natç› usta mimar Turgut Cansever hocam›z› bu vesile ile rahmetle an›-

yoruz. Bilim Sanat Vakf› bugün ikinci kez çocuklara yönelik edebiyat,

sanat ve yay›nc›l›k faaliyetlerini mercek alt›na almay› hedefleyen bir pa-

nele ev sahipli¤i yap›yor. 2007 y›l›nda “Çocu¤u Anlayan Edebiyat” sloga-

n›yla yola ç›km›flt›k. Çocuklar için üretilen eserlerin “çocuk ifli” cinsin-

den bir ihmalle hafife al›nmamas› gerekti¤inin alt›n› çizmifltik. Bugün

daha genifl bir perspektiften bakmak istiyoruz. Sanat ürünlerinin mu-
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hatab› olan çocuklar›n estetik ürünlerle ne ölçüde iliflki kurduklar› hâlâ
ilgimiz dâhilinde. 

Bu kez flunu sorguluyoruz: Çocuklar, yazd›¤›m›z metinleri ve kendi-
leri için çizildi¤i kabulüyle önlerine sürdü¤ümüz resimleri nas›l alg›l›-
yorlar? Ve biz büyükler bu saf dünyalar›n gerçekli¤ine ne denli nüfuz
edebiliyoruz? Bugün de¤erli konuklar›m›zla bu hususlar› sorgulayaca-
¤›z. Biz burada yeni pencereler açma çabas›ndayken çocuklar da masal
etkinli¤iyle masallar›n içine girecekler. Kendi dünyalar›n› boyalarla,
renklerle dile getirecekler. fiimdi sözü aç›fl konuflmas› için Yönetim Ku-
rulu Baflkan›m›z Mustafa Özel Bey’e b›rak›yorum.
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De¤erli konuflmac›lar, say›n baflkan, de¤erli misafirler; hepiniz hofl
geldiniz. Bilimle, siyasetle u¤rafla u¤rafla as›k suratl›, gülümsemeyi
unutmufl bir toplum olduk. Bu, bütün toplumlar için biraz geçerli. Belki
gülümsemeye çal›flaca¤›z ama çocuklar›, çocuklu¤u anlamadan bunun
imkâns›z oldu¤unu düflünüyorum. Vak›f baflkan› olarak buraya ç›kt›m.
53 yafl›mday›m. Yaklafl›k 20 yafl›mdan beri bu tür toplant›lar› izliyorsam,
demek ki 33 y›l olmufl. 33 y›ld›r -ifademi hofl görün- en hazzetmedi¤im
bu tür ön konuflmalard›r. Bir bilimsel ya da sanatsal toplant› olacak. O
vakf›n ya da o kulübün baflkan› ç›kacak, yar›m saat, bir saat sinirlerimi-
zi gerecek. Biraz da abuk sabuk fleyler söyleyecek. Ben iktisatç›y›m, ne
konuflabilirim dedim. Bir ön konferans bafll›¤› att›m. Sanat›n pencere-
sinden girmeye çal›fl›p çocuklu¤un ekonomisi, sosyolojisi, psikolojisi,
epistemolojisi, mitolojisi ve metafizi¤i üzerine bir ön konferans içinden
bütün kendime ait laflar› ç›kard›m. (Toplam› sekiz dakika, söyleyeyim.)
Onu sunmaya çal›flaca¤›m: 

Çocuklu¤un ekonomisi de¤erli bilim adam› Prof. Dr. Behçet Necati-
gil’den:

Kap› önünde Ayfle
Han›m han›mc›k ifl gördü
Sonunda kendine göre
Bir yuva kurdu.
‹lk ben oldum misafiri
Güle güle otur’a gittim
Bir yüksük-fincanda getirdi¤i
Hayal kahveyi içtim.
Kibrit kutusu fleklinde
Oturmufltuk bahçeye karfl›
Ortada hokkadan bir masa
Üstünde örtü yerine yald›zl› çikolata ka¤›tlar›.
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Gözüm gazoz kapaklar›na gitti
Sorup ö¤rendim; kapkacakm›fl
Toplam›fl sokaktan ucu yanm›fl kibritleri
Bu k›fl odun yakacakm›fl.

Yang›n yeri bir arsadan buldu¤u
Cam k›r›klar›; para
Ev çevirmek kolay, diyordu
‹fl tutumlu olmakta. 
Ayfle’yi o anda görmeliydiniz!
Eski kad›nlar›n kan›yla evcimen
Sisli geleceklere haz›rl›k
Ç›km›fl çocuk varl›¤›ndan
Zamanlar›n ötesine tertemiz

Ayfle’m gibi, dünyada
Ayfle’ler dolu
Hepsi “evcik” oynar
Öteden beri.

Ayfle’ler büyür
Günün birinde
Oyun-ev’leri
Sahici olur.
Ama hepsinin mi?
Hepsinin de¤il.

Ayfle’lerin kimisi
Yuvadan evden yoksun
Sert rüzgârlar önünde
Güz yapraklar› gibi
Boflluklara savrulur.

Çocuklu¤un sosyolojisi bir baflka profesörden, Arif Nihat Asya’dan:

Benim de bir annem olsa annemin
Befli¤ini seve seve sallard›m
Gülse güller aç›l›rd› içimde
Ve a¤lasa inci inci a¤lard›m
Sesler gelir sarn›çlar›n dibinden:
Ç›kay›m m›, ç›kay›m m›? Ç›k da gör!
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Bir y›k›lm›fl, bir y›k›lm›fl yerdeyiz...
Daha neler y›kacaks›n y›k da gör!
Ça¤lar yüksük dolusuymufl ve hayat
‹ki i¤ne bir çuvald›z boyu yol...
Söyle anne: Neye yarar niçindir
Demir çar›k, demir âsâ demir kol?
O¤lun oldum ey anneler annesi...
Türküce de masalca da bilirim
fiehniflinden sark›t›rsan saç›n›
Saçlar›na t›rmanarak gelirim.

Çocuklu¤un psikolojisi bölümünü Sezai Karakoç’tan ald›k:

Anne öldü mü çocuk
Bahçenin en yaln›z köflesinde
Elinde siyah bir çubuk
A¤z›nda küçük bir leke

Çocuk öldü mü günefl
Simsiyah görünür gözüne
Elinde bir ip nereye
Bilmez ba¤layaca¤›n› anne

Kaçar herkesten
Durmaz bir yerde
Anne ölünce çocuk
Çocuk ölünce anne

Daha a¤›r bir konuya geliyoruz: çocuklu¤un epistemolojisi. Bu, Za-

rifo¤lu’ndan bilgi teorisi:

Bazen anl›yorum
Bazen anlam›yorum
Annemi
Babam›
Ninemi

Annem flöyle der
Göstererek beni
— Cin gibi maflallah
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Cin ne demek
Gibi ne demek
Babam diyor ki
Bana bakarak
Alt›n› üstüne getirmifl evin

Hiç yapabilir miyim
Dediklerini
Tek bafl›ma
Ninemse der bana 
Topaç gibi
Bir dedem
Aç›k insan
Pek de zeki
Dilinden bal akar
Atta’ya gidelim der
Al sana fleker der
Göz k›rpar
Okflar
Sever
Bir de g›d›klar

Dedemi çok anl›yorum.

Çocuklu¤un mitolojisi mitolojik flair Atilla ‹lhan’dan. Bu biraz büyü-
müfl çocuklar için:

Boynuna o yeflil fular› sarma çocuk
Gece trenlerine binme kaybolursun
Sokaklarda m›z›ka çalma çocuk vurulursun 

Bunu Ali Pulcu için söylemifl. Son olarak çocuklu¤un metafizi¤i. Bu
da Necip Faz›l’dan:

Fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür;
Biz ak›l tutsa¤›y›z, çocuktur ki as›l hür.

Bugün a¤la çocu¤um, yar›n a¤layamazs›n!
fiimdi anlad›¤›n›, sonra anlayamazs›n!

Evet, biz babalar, anneler, ablalar olarak sonradakileriz. ‹nflallah bu
tür faaliyetler bugünü de biraz olsun anlamam›z› sa¤lar. Teflekkür edi-
yor, baflar›lar diliyorum.

12 Notlar 21 | Sanat Araflt›rmalar› Merkezi



Say›n davetliler, hofl geldiniz. Söz vermeden önce, benim de pane-
listlerden bir beklentim var. 1966 y›l›nda Do¤an Kardefl’le tan›flt›m, 67’de
de okula bafllad›m. Daha okuma-yazma bilmeden Do¤an Kardefl ç›ks›n
diye bayide bekler, ç›kar ç›kmaz benden bir yafl büyük a¤abeyime sayfa
sayfa okuturdum. Dergi kufle kâ¤›da bas›l›rd›. ‹lk sayfada Atefl Topu’nun
maceralar›n› verirdi. Tarzan, Süpermen, Atefl Topu kahramanlar› vard›;
bir tek garip Nasrettin Hoca bunlara karfl› mücadele ediyordu. Panelist
arkadafllar bu dilemmay› aç›klarlarsa çok memnun olurum. 

‹lkokulda bir resmim duvara as›ld›. A¤ac›n arkas›ndan geçen adam
resmi yapm›flt›m: bir a¤aç ve bir yol. Adam yoktu. Bu ne dediler. A¤a-
c›n arkas›nda adam var dedim. Saçmalama dediler muhtemelen. Ben
de yolu a¤ac›n üzerinden geçirdim ve adam› a¤ac›n üstüne diktim. Çok
be¤endiler, ast›lar. Adam›n gözükmemesi için kollar›n› çizmemifltim;
çünkü yine bir mant›k olmas› laz›md›. Resim as›ld›. Her gelen geçen ho-
ca adam›n kollar›n› sordu. Adam a¤ac›n arkas›nda oldu¤u için kollar›
gözükmüyor dedim. O kadar çok itiraz ettiler ki iki kol, befl tane de par-
mak çizdim. Çok be¤endiler. Sergideki resimlere bak›nca akl›ma bu
hat›ram geldi. O harika çocuklar› al›yoruz, e¤itiyoruz, kendimize benze-
tiyoruz. Onun için rahmetli Nasrettin Hoca’y› hay›rla yad etmek laz›m. 

Muhtemelen Salvador Dali babas›ndan çok dayak yemifltir. Babas›,
a¤açtan sarkan saat olur mu diye bir tokat atm›flt›r. Filin ayaklar› ince,
uzun olsa çöker diye bir daha dövmüfltür. Fakat o muhtemelen babas›-
n› dinlemedi¤i için sanatkâr olmufltur diye düflünüyorum. 

Bu çok uzun konuflmadan dolay› özür dileyerek, “Çocuklar ve Ede-
biyat” bafll›kl› bir sunum yapmak üzere sözü Fatih Erdo¤an Bey’e b›ra-
k›yorum. 
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Orhan Pamuk’un “Bir kitap okudum hayat›m de¤iflti” sözü hepimi-
zin hofluna gitti. Bu flafl›rt›c› de¤il; çünkü bizler hayat›n kitapla de¤iflti-
rilebilece¤ine pek inanmay›z. Kitap okumak bofl zamanlar›m›zda yapt›-
¤›m›z bir ifl oldu¤u kadar bofl bir ifltir de. Bofl iflleri de hiç sevmeyiz. Bofl
ifllerle u¤raflanlar› da sevmeyiz. Pul biriktirenlerimizin bile, ço¤unun
akl›n›n bir k›y›s›nda ileride para eder gerekçesi tetiktedir en az›ndan,
böyle bofl ifllerle neden u¤raflt›¤›n› aç›klamak için. Birinin hayat›n›n ki-
tap okuyunca de¤iflmesi bu nedenle ilgimizi çekmifl olabilir. 

Bizde, okumak tahsil görmek anlam›nda kullan›ld›¤›nda daha bir
k›ymeti harbiyesi olagelmifltir. Yönetim kademelerinin, yani Cumhuri-
yet öncesinin de sonras›n›n da itibarl› mesle¤i olan memuriyet tahsil
gerektirir. Tahsilin birebir karfl›l›¤› ise diploma idi. Yoksa okumaktan
roman, öykü, masal okumay› kastediyorsan›z, bunun toplumsal karfl›-
l›¤›n›n var olup olmad›¤›n› anlamak için yazarl›k-yay›nc›l›k alan›n›n du-
rumuna ve geliflmesine bakmak gerekir. Yakup Kadri, Falih R›fk› gibi,
bir dönemin edebiyatç›lar›ndan baz›lar›n›n devlet katlar›nda makam
bulabilmesi istisnas›n› bir kenara b›rak›rsak edebiyat okurlu¤unun bu
toplumda pek itibar görmedi¤i bilinir. B›rak›n itibar›, benim çocuklu-
¤umda roman okuyan k›zlar babalar›ndan dayak yerdi. fiuras› muhak-
kak ki, ülkemizde ve dünyada geliflmenin tek bir boyutu yok. Hiç kitap
okumadan üniversiteye kadar gelen gençlerle, en nitelikli resimli kitap-
lar› e¤itimli anaokulu ö¤retmenlerinin sesinden dinleyen çocuklar, do-
¤udan bat›ya uzanan bir köprü üstünde k›p›r k›p›r ve huzursuz bir itifl
kak›fl içerisinde yaflamaya çal›flan yetmifl milyonun içinde ayn› anda
varl›¤›n› sürdürüyor. 1992-2002 y›llar› aras›nda 10 y›ll›k akademik ya-
flant›m s›ras›nda ders verdi¤im Belge Bilgi Yönetimi Bölümü’nde üni-
versite ö¤rencilerinin yüzde 90’›n›n ilk edebi kitab›n› üniversitede oku-
du¤u gerçe¤ini korkunç mu bulurdunuz? Ya, Çocuk Edebiyat› dersinde
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her y›l tekrarlad›¤›m anket sonucunda, okul öncesinde eline kitap veril-
mifl ya da bir yetiflkin taraf›ndan kendisine kitap okunmufl ö¤renci sa-
y›s›n›n yüzde s›f›ra yak›n oldu¤unu. Daha korkuncu, mezun olan ö¤ren-
cilerden birinin son s›nav kâ¤›d›nda “e¤itim” e-y-t-i-m yazd›¤›n› söyler-
sem… Belge Bilgi Yönetimi’nden yani önceki ad› Kütüphanecilik olan
bölümden söz ediyorum; kitab›n bilgisinin örgütlendi¤i alandan! Evet,
bunlar do¤rudur ama kitap bütün dünyada irtifa kaybediyor denilebilir.
Bütün dünyada bizler ve bizim gibi insanlar kitab›n ve edebiyat›n çocuk-
luk yafllar›ndan bafllayarak hayat›n içinde daha çok yer edinmesi için
u¤rafl›yoruz. Hayat› yaflan›labilir k›lan, yaflam kalitemizi yükselten ince-
liklerin, güzelliklerin insan› yok sayan bir geliflme h›rs› karfl›s›nda ye-
nik düflmemesi için çal›fl›yoruz. Ancak de¤iflimin önünde hiçbir fley du-
ram›yor. Kitaplar, edebiyat›n insanlara sundu¤u zihin zenginli¤ini kar-
fl›laman›n yan›nda, geliflen di¤er medyalarla da rekabet etmek zorunda
böyle bir dünyada art›k. Türkiye de bunun d›fl›nda de¤il. 

Her ülkede geliflimin iç ve d›fl dinamikleri vard›r; bu da do¤ald›r. Di-
yelim Türkiye’nin bugünkü f›nd›k rekoltesi, f›nd›¤›n fiyat› kalitesi, ihra-
cat›, ticari getirisi vs. Bunlar f›nd›¤›n dünyadaki pazar›, rakip ülkelerin
üretimi veya pazarlama gücüyle pazar paylar›, baflka ürünlerin f›nd›¤›n
yerini alabilirli¤i gibi d›fl etkenlerle birlikte, ülke içindeki hava koflulla-
r›, hükümetin f›nd›¤a verece¤i taban fiyat, o y›l çiftçinin f›nd›ktan daha
kârl› bir ürüne yönelmesi, tan›t›m kampanyalar› ile pazar gücünün art-
mas› gibi birçok iç nedenlerden etkilenir. Bu iç nedenlerden ço¤u o ül-
kenin özel koflullar›na ba¤l› olan ve her ülkede karfl›l›¤› olmayabilen ye-
rel nedenlerdir. Ülkemizde çocuk kitaplar› alan› da t›pk› bu örnekte ol-
du¤u gibi d›fl etkilerle birlikte birçok iç dinami¤e ba¤l› olarak geliflmifl-
tir. D›fl dinamikler, dünyada e¤itimin pedagojik pratiklerinin, kitap ya-
y›nc›l›¤›n›n geldi¤i nokta ve daha birçok fley olarak say›labilir. 

Türkiye’de çocuk kitaplar› yay›nlayan yay›nevleri uzun y›llard›r var.
Ülkemizde yüz k›rk y›l önce çocuk dergisi yay›mland›¤› dikkate al›n›rsa,
çocuklara yönelik yay›nc›l›¤›n sand›¤›m›z kadar da taze bir konu olma-
d›¤› ortaya ç›kar. Bir döküm vermek gibi bir amac›m yok, yeri de de¤il
zaten. As›l amac›m, az önce iç dinamikler olarak sözünü etti¤im ve ço-
cuklara yönelik edebiyat›m›z›n en temel rengini oluflturan bir tutuma
de¤inmek. Bu nedenle üzerinde durmak istedi¤im konu say›sal gelifl-
meler de¤il. Bunlara ulaflmak art›k kolay; ama ille de bir-iki say› ver-
mek gerekirse 1980’den bu yana çocuklara yönelik kitap yay›nlayan ya-
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y›nevlerinin say›s› en az yirmi kat, y›ll›k üretilen kitap say›s› da çeflit ola-
rak en az befl kat artt›. Bunlar önemsiz mi? Tersine, çok önemli ama
bunlar kadar önemli olan bir fley daha var. Bugünkü çocuk edebiyat›m›-
z›n henüz geldi¤i noktaya neden bu kadar geç geldi¤ini aç›klayan bir
özellik. fiöyle düflünün, yeni kurulmufl bir cumhuriyet. Kurucular için,
kurumlar›, yap›lar›, her fleyi yeni. Yeni olan her fleyi, bir tür kültür dev-
riminin izlemesini hedeflemekten daha do¤al bir fley olamaz. Yeni bir
dünya kuruluyor. Yeni olan her fleyin yeni cumhuriyetin bireylerine ö¤-
retilmesi gerek. ‹flte genel edebiyat›m›z›n do¤al sonucu olarak ve çok
daha etkin olarak çocuk edebiyat›m›z›n kendine özgü niteli¤ini belirle-
yen iç dinamik, bu ö¤retme kayg›s›d›r. 

Genel edebiyat›m›z›n dedim. Asl›nda, ille de cumhuriyet ile bafllad›

demiyorum. Örne¤in bu türün en iyi örneklerinden Ahmet Mithat Efen-

di’yi ve tarz›n› düflünün. Roman›n orta yerinde durup, “Ey okur! Kahra-

man›m›z›n flu anda t›rmand›¤› merdivenlerin iki yan›ndaki sütunlar›n

üzerindekiler Yunan Korint tarz› sütun bafll›klar› olup…” diyerek bilgi

veren bir tarz› vard›r. Ahmet Mithat cumhuriyetin kuruluflundan önce

öldü,1912’de. Yani bir gelenek olarak münevverin halk› e¤itmesi sevda-

s› yeni de¤il. Ama cumhuriyetle birlikte yepyeni ve hedefi belli bir ö¤ret-

menlik, edebiyat›m›za, özellikle de çocuk edebiyat›m›za köklü bir biçim-

de yap›fl›p kald›. Cumhuriyeti kurarken gerekli olan bilgilendirme ve or-

tak bir ülkü etraf›nda buluflturma hedefinin ürünleri olarak kitaplar›n da

var olmas› do¤ald›. Mehmet Emin’lerin, Faruk Nafiz’lerin, Enis Behiç’le-

rin hamaset ve vatan sevgisi fliirleri hep bu ruhla yaz›ld›. Ancak, bu an-

lamda çocuklara yönelik edebiyata afl›r› yüklenilmesi, gerek toplumsal

geliflmeler gerekse e¤itim kavram›yla ve e¤itim tekniklerindeki gelifl-

melerle giderek çeliflmeye bafllad›. Örne¤in dinî e¤itimde geçerli olan

ezberleyerek ö¤renme, yerini anlayarak ö¤renme aray›fllar›na b›rakt›;

bu da anlafl›labilir kitap aray›fllar›na. Önce ders kitaplar›nda kendini

gösteren bu yenilik aray›fllar› öykü, masal kitaplar›na yans›rken, dün-

yadan epey sonra -asl›nda halk masallar›m›zda öteden beri var olan-

bir fleyi keflfettik: hayal gücü. Bu bir dönüm noktas›yd›. Hayal gücünün

devreye girmesi standart e¤itim flemalar›n› zorlamaya bafllad›. Neyse

ki bilimsel geliflmeler hep hayal gücünün önemini vurgulayan bir seyir

izledi. Bizler de çok flükür “A¤aç yapra¤› mor olmaz, yeflile boya” diyen

resim ö¤retmenleri olmaktan ç›kt›k. Sanat, e¤itime kafa tutmaya baflla-

d›. Hatta çok daha iyi bir fley yapt›, e¤itimle iflbirli¤ine bafllad›.



Çocuk ve Sanat Buluflmas› 17

28 y›l öncesinden bugüne, yaflanan de¤iflime bir bakal›m. Niye 28
y›l? Çünkü 28 y›l önce bu alana bafllad›m. Birebir gözlemlerimden yola
ç›karak konuflmak istedi¤im için 28 y›l diyorum. Ülkemizde art›k e¤i-
timciler, çocuklar›n iyi bir edebi kitap okumas›n›n onlar› e¤itimde de
daha baflar›l› k›ld›¤›n› biliyor. Her y›l okullara birkaç kez çocuk yazarla-
r› davet ediliyor, kitaplar üzerine konufluluyor, birlikte hayaller kurulu-
yor. Neredeyse bütün yay›nevleri çocuklara yönelik kitap projelerine
bafllad›. Yurtd›fl› fuarlarda yay›mc›lar›m›z çekirge sürüsü gibi gezip ye-
ni yeni çocuk kitaplar›n›n pefline düfltüler. Bütün okullarda art›k kilitle-
ri aç›lm›fl kitapl›klar var. Baz› özel okullar›n kütüphaneleri neredeyse
halk kütüphanesi kadar zengin. Hepsinde okumufl kütüphaneciler çal›-
fl›yor. Yazarlar kitaplar›nda iyi çizerler görmek istiyor. Yay›mc›lar nite-
likli bask› peflinde. Art›k daha çok yay›nevi çocuk yay›nlar› editörü çal›fl-
t›rmaya bafllad›. Çocuk edebiyat› üzerine birçok ödül kondu ve istikrar-
l› bir biçimde sürüyor. Gazetelerin kitap ekleri var. Çocuk kitaplar› tan›-
t›mlar› ve elefltiri yaz›lar› birbiriyle yar›fl›yor. Çocuk yay›nlar› alan›nda
birden fazla sivil toplum kuruluflu var. Var gücüyle çocuk kitaplar›n›n
niteli¤inin yükselmesi için çaba harc›yorlar. Ö¤retmenler art›k ö¤renci-
lerine kendi çocuklar›ndan ad›n› hat›rlad›klar› kitaplar› önermekle ye-
tinmiyor. Hatta ço¤u, önerdikleri çocuk kitaplar›n› okumaya bile baflla-
d›. Akademisyenler yazarlar›n yap›tlar›n› inceliyor. Onlar›n, sözcükleri
cümlelerle ördü¤ü dantellerin ilmeklerini çözümlüyor. Baflkalar›nca da
yararlan›labilir örneklerini ç›kar›yor. Bunlar foto¤raf›n ayd›nl›k olan ve
daha çok niceli¤e iliflkin olan yüzü; bir de nitelik konusu var. Evet, okul-
larda kitaplara daha çok önem veriliyor ama hangi kitaplara? Çocuklar
yazarlarla daha çok buluflturuluyor ama hangi yazarlarla? Bütün yay›-
nevleri çocuklara yönelik daha çok kitap yay›nl›yor ama nas›l kitaplar?
Okullarda kitapl›klar›n kilitleri aç›ld› ama içinde hangi kitaplar var? Da-
ha çok yay›nevi daha çok çocuk yay›nlar› editörü çal›flt›rmaya bafllad›
ama bu editörlerin bilgi düzeyleri nedir? Çocuk edebiyat› alan›nda daha
çok ödül var ama bu ödülleri hangi birikime sahip kurullar da¤›t›yor?
Gazetelerin kitap eklerinde çocuk kitaplar›yla ilgili daha çok yaz› ç›k›yor
ama bu yaz›lar› kimler, hangi ehliyetle yaz›yor? Tan›t›lan veya tan›t›lma-
yan kitaplar› eleyen ölçütler neler? Akademisyenler yazarlar›n kitapla-
r›n› daha çok inceliyor ama alana evrensel boyutta bulgularla katk› ya-
pan kaç bilimsel araflt›rmam›z var? Bunlar el fenerimizi alana do¤ru
tuttu¤umuzda ilk anda gördüklerimiz. Bir de bu alan›n içinde yer ald›¤›
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ülke gerçeklerinin oluflturdu¤u dekor var. Çocuklar›n nitelikli kitaba
ulaflabilece¤i kaç kütüphanemiz var? Kaç ilde düzgün kitapevi var? ‹yi
yazarlar›n kitaplar› birkaç büyük kent d›fl›nda nerelere ulaflabiliyor?
Ö¤retmenlerimiz nitelikli yay›nlar› ne kadar s›kl›kla izleyebiliyorlar?
Kaç evde kitap baflköflede? Kaç evde kitap var? Kaç evde kitab› ailenin
gündemine getirebilecek bir refah ve huzur var? E¤itim sistemi kitaba
ve okumaya iliflkin nas›l bir yönlendirme mekanizmalar›na sahip? 

Daha ince sorular: Çocuklara yazan bir yazar ne kadar özgürdür?
E¤itim ve edebiyat yani sanat okuma kültürü temelinde nas›l uzlaflt›r›-
labilir? Okulda baflar›, hayatta baflar› ve toplam yaflam kalitesinin kitap
okumaktan geçti¤i bilgisi toplumsal olarak nas›l içsellefltirilebilir? Ya-
zarl›¤›n niteli¤i nas›l yükselir? Bilgisayar, internet, televizyon kitapla
nas›l bar›fl›k olarak bir arada var olabilir? Kitap okumak, çocuklara
ödev de¤il de zevk olarak nas›l sunulabilir? 

Daha da ince sorular: Çocuk kitaplar›ndaki dil günlük hayattaki dil-
den farkl› m›d›r? Masallardaki ejderhalar çocu¤umun psikolojisini bo-
zar m›? Çocuk kitaplar›ndaki cümleler ille de k›sa olmak zorunda m›?
Bu sorular da uzar gider. Her soruya iliflkin de küçük birer araflt›rma
veya yüksek lisans tezi yap›labilir. Ancak hepsini bir araya toplay›p, ne-
dir as›l sorun dersek her fley özgür bireyler olmakta dü¤ümleniyor. Sa-
nat› da edebiyat› da güdümsüz ve yarat›c› k›lan fley bu… A¤ac›n yaprak-
lar›n› sadece can› öyle istedi¤i için mor boyayan bir çocu¤u takdir etme-
yi ö¤rendi¤imiz gün herkes daha çok kitap okuyacak. Sözlerimi, bütün
bu söylediklerimi benden çok daha iyi anlatan bir fliirle bitirece¤im: 

B‹R KÜÇÜK O⁄LANCIK

Bir küçük o¤lanc›k bir gün okula bafllad›.
Pek mi pek ak›ll›yd›.
Okulu da pek mi pek büyüktü. 
Ama ak›ll› çocuk s›n›f›na d›flar›dan kestirme bir yol buldu. 
Buna çok sevindi. 
Art›k okul ona kocaman görünmüyordu.

Bir zaman sonra bir sabah 
Dedi ki ö¤retmen 
“Bugün resim yapaca¤›z”
“Ne güzel” diye düflündü çocuk.



Çocuk ve Sanat Buluflmas› 19

Resim yapmay› çok severdi.

Her fleyin resmini yapard›: 

Aslanlar, kaplanlar, tavuklar, inekler, trenler, gemiler.

Mum boyalar›n› ç›kard› ve çizmeye bafllad›.

Ama ö¤retmen “Durun” dedi, “Henüz bafllamay›n!” 

Ve herkes haz›r görünene dek bekledi.

“fiimdi” dedi ö¤retmen,

“Çiçek çizmesini ö¤renece¤iz”

“Ne güzel” diye düflündü çocuk.

Çiçek çizmeyi çok severdi. 

Ve en güzellerini yapmaya bafllad›: 

Pembe, mavi, kavuniçi mum boyalar›yla.

Ama ö¤retmen “Durun” dedi.

“Size nas›l çizilece¤ini gösterece¤im.”

Yeflil sapl› k›rm›z› bir çiçek çizdi. 

“‹flte” dedi ö¤retmen. “fiimdi bafllayabilirsiniz.” 

Küçük çocuk bir ö¤retmenin çiçe¤ine bakt›, 

Sonra kendi çiçe¤ine. 

Kendi çiçe¤ini daha çok sevdi,

Ama bunu söyleyemedi. 

Defterinde sayfay› çevirip

Ö¤retmeninki gibi çizdi 

K›rm›z› bir çiçek sap› yeflil...

Bir baflka gün,

Dedi ki ö¤retmen:

“Bugün çamurdan bir fleyler yapaca¤›z” 

“Ne güzel” diye düflündü çocuk.

Çamurla oynamay› çok severdi 

Her fleyi yapabilirdi çamurla:

Y›lanlar, kardan adamlar, filler, 

Fareler, arabalar, kamyonlar. 

Bafllad› çamuru yo¤urmaya.

Ama ö¤retmen “Durun” dedi, “Henüz bafllamay›n!”

Ve herkes haz›r görünene kadar bekledi. 

“fiimdi” dedi ö¤retmen, “Bir çanak yapmay› ö¤renece¤iz.” 
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“Ne güzel” diye düflündü çocuk. 
Çanak yapmay› çok severdi. 
Ve bafllad› yapmaya 
Boy boy, flekil flekil çanaklar›. 

Ama ö¤retmen “Durun” dedi. 
“Size nas›l yap›laca¤›n› gösterece¤im.” 
Ve de gösterdi herkese bir büyük çana¤›n nas›l yap›laca¤›n›. 
“‹flte” dedi ö¤retmen. “fiimdi bafllayabilirsiniz.” 
Küçük çocuk bir ö¤retmenin çana¤›na bakt› 
Bir de kendi çana¤›na.
Kendi çana¤›n› daha çok sevdi 
Ama bunu söyleyemedi. 
Çamur topa¤›n› yuvarlay›p yeniden 
Yapt› ö¤retmeninki gibi derin bir çanak.

Ve çok geçmeden 
Küçük çocuk ö¤rendi beklemeyi, izlemeyi,
Ve her fleyi ö¤retmen gibi yapmay›. 
Ve çok geçmeden 
Bafllad› kendili¤inden hiçbir fley yapmamaya.

Ama birdenbire 
Tafl›n›verdiler baflka bir eve, 
Baflka bir flehirde 
Ve çocuk gitti baflka bir okula. 
Bu okul daha da büyüktü öbüründen.
Kestirme yolu da yoktu d›flar›dan 
Büyük basamaklar› ç›kmak
Ve uzun koridorlardan geçmek gerekiyordu s›n›fa kadar.

Ve daha ilk gün 
Dedi ki ö¤retmen:
“fiimdi resim yapaca¤›z.” 
“Ne güzel” diye içinden geçirdi çocuk.
Ve bafllad› beklemeye 

Ö¤retmenin, ne yapaca¤›n› söylemesini beklemeye.
Ama ö¤retmen hiçbir fley söylemedi
Bafllad› s›n›fta dolaflmaya.



Küçük çocu¤a gelince durup sordu:
“Resim yapmak istemiyor musun?”
“‹stiyorum” dedi çocuk.
“Ama ne resmi yapaca¤›z?”
“Ne resmi istersen” dedi ö¤retmen
“Nas›l çizmeliyim?” diye sordu çocuk
“Nas›l istersen” dedi ö¤retmen
“‹stedi¤im renk mi?” diye sordu çocuk.
“‹stedi¤in renk” dedi ö¤retmen,
“E¤er herkes ayn› resmi yaparsa ve ayn› renkleri kullan›rsa
Kimin neyi yapt›¤›n›
ve neyin ne oldu¤unu nas›l anlar›m ben?” 

“Bilmem” dedi çocuk.
Ve bafllad› çizmeye:
K›rm›z› bir çiçek, sap› yeflil…

Helen Buckley 
(‹rlanda’da Dublin Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi)

Ali Pulcu: Afla¤›da, sergideki resimler harika resimler. Fakat yafl art-
t›kça o harikal›k biraz azal›yor maalesef. O azalmada biraz biyolojinin
tesiri vard›r muhakkak. Psikoloji farkl› bir fley; dünyay› alg›lay›fl›m›z de-
¤ifliyor. Fakat e¤itmenlerin çocuklar› bu tarz e¤itmelerinin büyük katk›-
s› oldu¤unu zannediyorum. Sunumunuzdan sonra, çocuklar›n bu hayal
dünyalar›n›n daralmamas› için neler teklif edersiniz? Bununla ilgili bir
iki kelime söylerseniz çok makbule geçer. 

Emel Kehri: San›r›m konuflmam›n içinde olacak.

Ali Pulcu: Teflekkür ederim. Emel Kehri Han›mefendi çizgilerin çocuk-
lar üstündeki büyülü etkisini konuflacak. 
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Emel Kehri atölyesinden üç genç ressam
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Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü mezunuyum. 1984 y›l›ndan
bu yana çocuk çizerli¤i yan›nda, on y›ld›r milli saraylara ba¤l› bir kas›r-
da, proje bütünlü¤ü içinde çocuklara resim dersleri veriyorum. Çal›flt›-
¤›m mekânda resim atölyesi derslerimin d›fl›nda di¤er sanatç› arkadafl-
lar›mla birlikte resim, müzik ve yarat›c› drama atölyelerini birlefltirerek
ortak temal› sanat atölyeleri projeleri gerçeklefltiriyoruz. 

Farkl› sanat dallar›n› birlefltirdi¤imiz çal›flmalarda gördüm ki her
çocuk yarat›c› bir güce ve bir ya da birden daha fazla sanat dal›na yöne-
lik yetene¤e sahip olarak do¤uyor. Ve herhangi bir sanat dal›yla çok ko-
lay iletiflim kurabiliyor. Sanat e¤itimi çocuklardaki yarat›c› gücü ortaya
ç›kar›yor, kifliliklerini gelifltiriyor ve onlara özgür düflünme yollar›n› aç›-
yor. Çocuklardaki bireysel farkl›l›klar› göz ard› etmeden, onlara e¤itim
sistemindeki ezbere ve haz›r bilgiye dayal› e¤itim yerine özgür düflüne-
bilme ve kendilerini özgürce ifade edebilme yolunda yarat›c› bir e¤itim
modeli gerçeklefltirmeye çal›fl›yoruz. 

Bu projelerde -mekân› da kullanarak- çocuklar›n merak ve keflfet-
me dürtülerini oyun süreçleriyle keyifli bir çal›flmaya dönüfltürürken;
ben de çocuklardan çal›flmalar›mda kullanmak üzere pek çok fley ö¤-
reniyorum. Çocuklar al›flt›klar›n›n d›fl›nda farkl› fleyler bulmak isterler.
Farkl›l›¤›n en fazla sanat alan›na yans›d›¤› düflünülürse, sanat yapmak
bireyselli¤in geliflmesi için en ak›ll›ca yollardan biridir. Resim küçük
yafllardan itibaren çocuklar›n kendilerini en güçlü flekilde ifade ettikle-
ri bir iletiflim arac›d›r. Çocuklar›n resimlerine bakarak onlar›n zekâ ve
duygusal geliflimlerini, tecrübelerini, bilgilerini ö¤renebiliyoruz, bunu
gözlemleme f›rsat› buluyoruz. Bu konuda bir an›m› anlatmak istiyorum:

Deprem bölgesinde çad›r-kentlerde kalan çocuklarla resim çal›fl-
mas› yapmak üzere Çocuk Vakf›’n›n düzenledi¤i etkinli¤e bir grup çizer
ve pedagogla birlikte kat›lm›flt›m. Biz çizerler çocuklara nefleli fleyler
yapt›rmay› düflünüyorduk. Hatta çocuklar için komik el kuklalar› haz›r-

EMEL KEHR‹
‹llüstratör, Resim E¤itimcisi



lam›flt›m. Fakat pedagoglar bize çocuklara deprem resimleri yapmaya
yönlendirmemizi istediler. Çünkü çocuklar›n kendilerini ifade etmeye
ihtiyaçlar› vard›. Birçok çocuk yaflad›klar›n› kimseyle paylaflmak istemi-
yordu. Hiçbiri konuflmuyordu. Onlara, resim yaparak kendilerini deflarj
etmelerini sa¤lamam›z› istediler. 

D›flar›dan bak›ld›¤›nda oldukça nefleli görünüyorlard›. Hatta biz bu
çocuklar›n depremden etkilenmeyen flansl› çocuklar oldu¤unu düflün-
müfltük. Fakat resimler yap›l›nca farkl› bir durumun ortaya ç›kt›¤› gö-
rüldü. Çocuklar çok ac› fleyler resmetmeye bafllad›lar. Ölenler, yarala-
nanlar, y›k›nt›lar ve kurtarmaya gelen kurtarma ekipleri gibi. Resimler-
deki hakim renk k›rm›z›ya dönüflmüfltü. Bu bizi çok etkiledi. Duygular›-
n› boflalt›p rahatlamaya çal›flmalar›n› sa¤lamak için, her hafta de¤iflik
gruplar bu çal›flmalar› uzun bir süre çocuklara yapt›rd›.  

Çizgilerle ba¤ kurabilmifl çocuklar, çizgilerin gücünün etkisini çok
derinden hissedebilirler. Herhangi bir konuda verilmek istenen mesaj
resim yoluyla daha etkili ve kal›c› olur. Bir örnek vermek gerekirse,
atölye çal›flmalar›mdan birinde çevre mesaj› içeren bir çal›flma yapt›r-
m›flt›m. Çocuklar› iki gruba ay›rd›m. Birinci gruba sakin ve huzurlu bir
orman manzaras›, ikinci gruba da orman yang›n› resmetmelerini iste-
dim. Bu arada hangi renklerin sakin ve huzurlu bir etki uyand›raca¤›n›,
hangi renklerin de yang›n etkisi uyand›raca¤›n› söylemifltim. Resimleri-
ni bitirdikten sonra d›flar› ç›kt›lar. Panoya, orman manzaralar›n› bir ya-
na, yang›n resimlerini di¤er yana ast›m. ‹çeri girer girmez ilk tepkileri
flu oldu:  “Aaa! Orman yan›yor! Bu güzel ormanlar› biz mi yakt›k flimdi!”
Resmi kendileri yapt›klar› halde ormanlar›n yanmas›na çok üzüldüler.
Parmak sallayarak ö¤üt vermek her zaman ifle yaram›yor. Zaten çocuk-
lar bunun etkisini kendi yapt›klar› resimlerde bile olsa görebiliyorlar. 

Bu derste ayn› zamanda renklerin üzerimizde uyand›rd›¤› etkileri
de anlatt›m: yeflil-do¤a, mavi-huzur, beyaz-temizlik, safl›k; k›rm›z›-
atefl, s›cakl›k, enerji… 

“Çocuklar›n hayal gücünü nas›l çizgiler gelifltirir?” soruna gelince,
buna Salvador Dali’nin resimlerini örnek verebilirim. Çünkü o resimler-
de çok s›ra d›fl› bir ustal›k var. Hayal gücünün s›n›rs›z bir zenginli¤i var.
Keflfetmeyi, merak ve macera duygular›n› uyand›rarak çocuklar›n düfl
gücünü harekete geçirmeyi sa¤layan resimler bunlar. Salvador Dali
sergisine gitti¤im zaman, bir resim ö¤retmeninin bir grup çocu¤u gez-
dirdi¤ini gördüm ve pefllerine tak›l›p onlar› dinlemeye çal›flt›m. Çocuk-
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lar her resmin önünde çok uzun süre kal›yorlard›. Çok ilgilendiler re-
simlerle. ‹lginç yorumlar katmaya bafllad›lar. Enteresan sorular soru-
yorlar,  enteresan cevaplar veriyorlard› kendiliklerinden. De¤iflik detay-
lar› keflfettiler. Çocuklar resimlerdeki s›n›rs›z düfl gücünden çok etki-
lenmifllerdi. Geziden, resimlerde duygular›n› istedikleri gibi, özgürce
ifade edebileceklerini ö¤renmifl olarak ayr›ld›lar. 

Ben de ö¤rencilerime daha ilk derste duygular›n› özgürce resimle-
rine yans›tabilmelerini, düfl gücünün s›n›rs›z oldu¤unu, hiç kimseden
etkilenmelerine gerek olmad›¤›n› söylüyorum. Ayn› zamanda çocuklar›
kesinlikle yar›flt›rm›yorum. Herkesin tamamlamalar› flart›yla resimle-
rini panoya as›yorum. Bu onlara takdir edildikleri duygusu ve cesaret
veriyor. Sanat e¤itimine bafllad›ktan k›sa bir süre sonra, okul ö¤ret-
menleri ve velileri okulda çocuklar›n kendilerini daha rahat ifade ettik-
lerini, arkadafllar›yla iliflkilerinde daha uyumlu davrand›klar›n› ve ders-
lere olan ilgilerinin artt›¤›n› belirtiyorlar. Bu da sanat e¤itiminin bir fle-
kilde yans›mas› oluyor hayata. 

Çocuklar›n yapmaktan ve bakmaktan en çok zevk ald›klar› resimler,
hayvan resimleri, do¤a resimleri, kardan adamlar, kar manzaralar› ve
masallar. Masallar› okumay› çok sevdikleri için resimlerini yapmay› da
çok seviyorlar. Gizemli fleylerden çok hofllan›yorlar. Özellikle gizemli
ormanlar, gizemli flatolar, korkunç canavarlar… çok ilgilerini çekiyor. 

Resimlerle ba¤ kurmak için yapt›¤›m›z çal›flmalar var. Geçen sene
yarat›c› drama ve resim atölyelerini birlefltirerek çal›flt›¤›m›z mekânda
bir saray projesi gerçeklefltirmifltik. Bu proje içinde o dönemin iki Türk
ressam›n› ele ald›k: Osman Hamdi Bey ile fieker Ahmet Pafla. fieker
Ahmet Pafla’n›n “Ormanda Oduncu” resmi çocuklar›n çok ilgisini çekti,
çok gizemli buldular resmi. Orman›n içinde ne oldu¤unu çok merak et-
tiler. Oduncunun neden a¤açlardan çok k›sa boylu oldu¤unu merak et-
tiler ve san›r›m orman›n büyülü bir orman olabilece¤ini düflündüler. 

Daha sonra Devrim Erbil’in “A¤açlar›n Ötesi” resmini gördüler. As-
l›nda, f›rça darbeleriyle yap›lm›fl soyut bir resim. F›rça darbeleri bizi
resmin içine do¤ru çekiyor. Çocuklar bunu da gizemli bir resim olarak
gördüler. Yine içinde ne oldu¤unu çok merak ettiler. ‹çinde ne oldu¤u-
nu düflünüyorsan›z onlar› çizin dedim. Plastik çatalla, yani ressam›n
resmi gibi yapmaya çal›flt›lar. Bunlar çocuklar›n gizemli ormanlar›yd›. 

Derste bir de Gencay Kasapç›’n›n “Befl Mevsim” resmini göstermifl-
tim. Onu da nefleli bir resim olarak gördüler. Resimde renk olarak her
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a¤aç farkl› bir mevsimi simgeliyordu. Fakat beflinci mevsimi anlayama-
d›lar. Sonra beflinci mevsimin, yapraklar›n uçufltu¤u zaman rengârenk
yapraklar›n ortaya ç›kt›¤› renk olabilece¤ini düflündüler. Çocuklardan
biri “Ben resimde rüzgâr›n sesini ve yapraklar›n h›fl›rt›s›n› duyuyorum”
dedi. Baflar›l› bir resim, asl›nda bizim bütün duyular›m›z› harekete ge-
çirebilen resimdir. Bu resim de baflar›l› bir resimdi. 

Onay Akbafl’›n “Rüya” resmini ise huzursuz bir resim olarak alg›la-
d›lar. Kâbus olabilece¤ini söylediler. Ömer Uluç’un “Kufl” resmini de
kâbus resmi gibi gördüler. Kendi kâbuslar›n› çizdiler, resmettiler. 

Farkl› bir çal›flmada, Osman Hamdi Bey’ in “Kaplumba¤a Terbiyeci-
si” resmini yarat›c› drama yöntemiyle canland›rd›lar. Kendi beden dille-
ri ile oluflturdular. O gün de tesadüfen bahçede kaplumba¤a bulmufl-
lard› ve çok severek, büyük bir zevkle kaplumba¤a oldular. 

‹lkokul ö¤rencileri ile yarat›c› drama ve resim atölyelerini birlefltire-
rek yapt›¤›m›z bir baflka çal›flmada ise masallardan yola ç›kt›k. “C›rc›r-
böce¤i ve Kar›nca Masal›”n› ele ald›k. Çocuklar c›rc›rböce¤inin tembel
olma karakterini be¤enmediler ve onu “sanatç› c›rc›rböce¤i” yapt›lar.
Sanatç› oldu¤u için bütün bir yaz flark› söylüyor, dans ediyor ve müzik
aleti çal›yordu. Çünkü kendisini ilerletmesi gerekiyordu. Kar›ncalar da
asl›nda masaldaki kadar ac›mas›z de¤illerdi. Yiyecek-içecekleri depo-
lad›klar›ndan k›fl›n son derece huzurlulard› ama asl›nda s›k›nt›dan pat-
l›yorlard›. Çünkü yapacak hiç bir fleyleri yoktu. Baz› küçük kar›ncalar
çok s›k›ld›klar›ndan yaramazl›k yap›yor, sonra ailelerinden azar ifliti-
yorlard›. Bu arada c›rc›rböcekleri geliyor ve onlara bambaflka bir dün-
yan›n kap›lar›n› aç›yordu. Kar›ncalar çok e¤leniyor, sanatla tan›fl›yor ve
bundan sonraki yaflamlar› daha anlaml› geçiyordu. Böylece, c›rc›rbö-
ceklerinin asl›nda tembel olmad›klar›n›, sanat yapt›klar›n›, sanat›n da
çok önemli bir fley oldu¤unu ö¤renmifllerdi. 

‹kinci masal›m›z› da yarat›c› drama, resim ve dans atölyelerini bir-
lefltirerek yapt›k. Bu masalda da Külkedisi’ni çok aptal buldular. Çünkü
her söyleneni yapmak zorundayd› ve koskocaman evin bütün yükünü
omzunda tafl›yordu. Madem bu kadar güçlü o zaman isyan etsin dedi-
ler. Ve isyan etti Külkedisi. Sonra di¤er k›skanç k›z kardefllerle rahat
iletiflim kurabildi ve ev ifllerini paylaflt›lar. Masal klasik bir flekilde de-
vam etti. Külkedisi baloya gitti, prensle evlendi vs.  

Yapt›¤›m›z bütün projeleri gösteriye dönüfltürüyoruz. Çocuklar gös-
terilerde kulland›klar› kostümleri, maskeleri ve dekorlar› kendileri üre-
tiyorlar. 
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Geçen ay atölyeye çok de¤erli iki çocuk kitab› çizeri arkadafl›m› davet
ettim: Sibel Demirtafl ve Füsun ‹yicil. Resmettikleri kitaplar›n› getirdiler. 

Kitaplar› ortaya koyup incelemeleri için çocuklara belli bir süre
verdik ve iki kitap seçmelerini istedik. Önce kitaplar›n resimlerine ba-
karak hikâyeleri tahmin ettiler. Okuduktan sonra ise resimlerle hikâ-
yelerin baflar›l› bir flekilde örtüfltü¤ünü gördüler. Daha sonra istedikle-
ri kitaptan seçtikleri resimleri yapt›lar. Resimlere kendi yorumlar›n›
kat›p, ayn› zamanda kendi hikâyelerini de oluflturarak resimlerle çok
yak›n bir ba¤ kurdular. Bu resimler çocuklarda yeni hikâyeler olufltur-
ma ve resim yapma iste¤i uyand›rd›. Zaten baflar›l› bir kitab›n görevi bu
de¤il mi?

K›saca söylemek istedi¤im, kitaplar›n yazar ve çizerin çok uyumlu
bir çal›flmas› oldu¤u. Çünkü hikâyeler de çok baflar›l›yd›, resimler de
çok baflar›l›yd›, kitaplar›n bask› kalitesi de çok baflar›l›yd›. Bunlar ço-
cuklar üzerinde çok etkili. Çocuklara asl›nda sanat eseri sunuyor gibi
haz›rlamam›z gerekiyor kitaplar›. Kitaplar arac›l›¤›yla sanat dünyas›na
ad›m at›yorlar ve sanat eserleri ile tan›fl›yorlar ve olaylara ressamlar›n
ve yazarlar›n dünyas›yla bak›yorlar. 

Ali Pulcu: O¤lum 10 yafl›nda. Yaklafl›k iki sene önce “Baba, H›ristiyanl›k
nas›l bir din?” diye sordu. “Bilmiyorum, sence?” dedim. “Bence,” dedi,
“de¤iflik ve iyi bir din olmas› laz›m.” Biraz konufltuk. Yüzüklerin Efendi-
si’ni, Harry Potter’›, Aslan Kral’› çok seyrediyor. Çocuklar›n oyunlar› da
inan›lmaz imajlarla dolu, animasyonlar harika. Mesela internette bir
kaykay oyunu var. Bu oyunda hiç konuflma yok. Fakat oyunun en bafl›n-
dan sonuna kadar inan›lmaz güzellikte haç resimleri var. Bafllang›ç
noktas› haç, yolda haç, havada atlad›¤› zaman haç, bitiflte haç var. O s›-
ralarda 8 yafl›ndaki o¤lum tepkimi ölçmek için “Baba H›ristiyanl›¤›n iyi
bir din oldu¤unu zannediyorum” dedi. fiafl›rd›k kald›k. Onun için pane-
listlerimize ve salondaki izleyicilere hat›rlatay›m. Piyasada Hz. Musa ve
Hz. Muhammed ile ilgili bir film var. Eve gidince ikisini de mümkünse
bulun al›n. ‹kisi de seyredilebilir. “Siz çocuk olsan›z hangi dinin peygam-
berini tercih edersiniz?” Bunun bir testini yaps›nlar isterim. Ufak tefek
testler yap›yorum ve her seferinde malum sonuçla karfl›lafl›yorum. 

Osman Turhan Bey 2007 y›l›nda çocuk panelimizin konu¤uydu, tek-
rar teflrif ettiler. Bu kadar güzel resimler yapan çocuklar› ne yap›yoruz
da kendimize benzetiyoruz? 
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Dünyam›zda onca problem varken “Çocuk ve Sanat” konusunu gün-
demimize tafl›yan Bilim ve Sanat Vakf›’na özelikle teflekkür ederim. Çok
çok önemli bir konu; çünkü geçmiflte o çocuklara da programlar düzen-
lenip onlarla ilgilenilseydi flimdiki savafllar olmazd›. Belki politikac›lar
da çok h›rç›n olmazd›. Çocuk ve resim konusunda sa¤olsunlar Emel
Han›m çok fley söylediler. Ben farkl› bir aç›dan yaklaflaca¤›m konuya. 

Okul öncesinde asl›nda birçok fley olufluyor çocukta: ilgi, görsel ze-
kâ, iflitsel zekâ, say›sal zekâ, içsel zekâ… Bunlar› do¤ru keflfedip çocu-
¤u do¤ru yönlendirmek gerekir. Bahsedece¤im konu görsel zekâd›r. Ço-
cu¤un görsel alg›s› fark edildi¤inde ne yapmak laz›m? Nas›l fark edilir?
Çocuk matematik dersini çok sevmiyordur ama boyamay›, resim yapma-
y› çok seviyordur. Böyle bir durumla karfl›laflan ailenin öncelikle panik-
lememesi, “Eyvah! Benim çocu¤um bir meslek sahibi olamayacak, adam
olamayacak” fikrinden kurtulmas› laz›m. Çocu¤un ileride bir sanatkâr
olabilece¤i düflüncesini do¤ru e¤itimci ile oluflturmak gerekir. Bu konu-
da maalesef e¤itim kurumlar›m›z çok yeterli de¤il... Bilinçli ö¤retmenler
de var tabii. Emel Han›m’›n çocuklarla yapt›¤› etkinlikler bu konuda çok
önemli. Bu ve benzeri yerleri araflt›r›p çocu¤unuzun ilgisini güçlendire-
bilirsiniz. Biraz önce Ali Bey geçmiflte çizdi¤i bir resimden bahsetti¤inde
kendi yapt›¤›m bir resim akl›ma geldi. Ben çizdi¤im resimlerde çocukla-
r›n ellerini ceplerinde çizerdim. Asl›nda çok iyi el çizemiyordum, bu yüz-
den yap›yordum ama ö¤retmene söylemiyordum bunu. 

Çocuksu resim nas›l yap›l›r? Çocuklarla empati kurmaya çal›fl›yo-
rum. Mesela geçti¤imiz dönemlerde 6-8 yafl grubuyla bir atölye çal›fl-
mas› yapt›m. E¤er anneleri ve babalar› kar›flmasayd› çok daha iyi re-
simler yapacakt›k. Çünkü sürekli “Benim çocu¤um iyi resim yapam›yor,
renkleri iyi kullanam›yor, acaba ilerde ressam olabilir mi?” gibi müda-
halelerle çocu¤un rahat çal›flmas› engelleniyor; çocu¤un o duygusunu
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yans›tmas› engelleniyor. Mesela mor yapraklardan bahsetti Fatih Bey;
çok çok hakl›; çünkü e¤itim ald›¤›m dönemde de yapraklar›n yeflil ol-
mas› gerekti¤i konusunda dayatmalar vard›. Ailenin biraz daha bilinçli
olmas› gerekiyor. Çocu¤a sadece çal›flabilece¤i; boyalar›, renkleri kul-
lanabilece¤i bir ortam haz›rlay›p onu serbest b›rakmal›lar. Okula gitti¤i
zaman e¤er ö¤retmeni de bilinçli de¤ilse, yine sil bafltan herkes ayn›
flekilde boyamalar yapmaya, bulut, a¤aç vs. ayn› kompozisyonlar› olufl-
turmaya bafllar. Daha sonra, ne güzel resimleri var diye heyecanland›-
¤›m›z, okul öncesi tan›flt›¤›m›z çocuklar bir de bak›yoruz ki üçüncü, dör-
düncü s›n›fta benzer resimler ortaya koymaya bafll›yorlar. Bu hayal k›-
r›kl›¤›n› ben defalarca yaflad›m. Hatta daha önceki panelimizde de bu
konuya de¤inmifltim. Bunun çok önemli oldu¤una inand›¤›m için tekrar
hat›rlataca¤›m. Özel e¤itim kurumlar› bu konuda daha iyi durumda.
Çünkü ö¤retmenler daha dikkatli, daha bilinçli seçiliyor. Bir ressam›,
bir illüstratörü e¤itim kurumunda çal›flt›ran bir sistem var; iyiye iflaret
tabii ki; ama yeterli de¤il. Çünkü bir not sistemi, bir görev var. O sistem
içinde ne kadar özgür, ne kadar rahat olunabilir? Belki bunun sorgulan-
mas› laz›m. 

Sanat e¤itiminin nas›l verilebilece¤i ayr› bir panel konusu. Burada ne
kadar teorik olarak konuflsak da, asl›nda çocuklar›n heyecan›n›, duygu-
lar›n› anlatmak için onlar›n yapt›¤› resimlere bakmak laz›m. “Genç Çizer-
ler Sergisi” ad›yla düzenlenen resim sergisindeki resimleri çok dikkatli
incelemenizi isterim. Çünkü bu resimlerde do¤ru-yanl›fl fikri yok. Mese-
la matematikte 2x2= 4’tür. Ö¤retmen 4 sonucunu bulan çocu¤a tam pu-
an verir, bulamam›flsa zay›f al›r. Resimde bir de¤il, birçok do¤ru vard›r.
Çocuk, içinden gelen duyguyu nas›l yans›tm›flsa, onu o flekilde anlar,
onun heyecan›n› paylafl›r›z. Bu anlamda kendi çocu¤unuzun resimlerine
bak›n. Belki resme ilgi duymayabilir. Herkes ressam, illüstratör olacak
diye bir kaide yok ama maalesef geçmiflten gelen bir dürtü var ailelerde:
Çocu¤umuz doktor olmal›, mühendis olmal›, kimyac› olmal›… Tabii bü-
tün bunlar çok önemli ama sanat k›sm›n› hep ›skal›yoruz. 

Biraz önce bir örnek verildi: Niye Hz. Musa çizgi filmi çok kaliteli
de, Hz. Muhammed filmi kaliteli de¤il? Zaman›nda çocuklar sinema
okumaya, resim okumaya, grafik tasar›m okumaya yönlendirilseydi,
belki flu anda çok kaliteli, belki Hollywood kalitesinde yerli çizgi film-
ler görebilirdik. Bunun sebebi, resme ilgi duyan bir çocu¤a hemen
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müdahale edilip di¤er derslere yönlendirilmesi. Çünkü resim dersle-
rinin, sineman›n vs. önemsiz oldu¤u, çocu¤un bunlarla bir yere vara-
mayaca¤› yan›lg›s› vard›; hâlâ görmekteyiz maalesef. Bunlardan kur-
tulmak laz›m. 

E¤er görsel zekâs›n›n yüksek oldu¤u fark edilirse çocu¤u nas›l des-
tekleriz? Ona evde çal›flabilece¤i, onu heyecanland›racak ortam haz›r-
lan›r. Küçük bir atölyesi olur. Daha sonra, okuldaki ö¤retmeninin dona-
n›m›na, e¤itim durumuna göre ö¤retmeniyle paslaflarak çocuk bu do¤-
rultuda yönlendirilebilir. 

Eve al›nan kitaplarda -kitap k›sm›n› çok önemsiyorum- çok seçici
olmak gerekir. Çünkü çocu¤un estetik yarg›lar›n› oluflturan küçük yafl-
tan itibaren okudu¤u kitaplard›r, seyretti¤i çizgi filmlerdir. Nas›l ki bir
marketten yiyecek al›n›rken sa¤l›kl› olup olmad›¤›na bak›l›yor, hatta
fazla para verilip organik yiyecekler tüketiliyor. Ama kitaplara gelince
en ucuz kitap al›n›p çocu¤un önüne konuluyor. Çocu¤un zihinsel sa¤l›-
¤› önemseniyorsa, ailenin bu konuda da çok seçici olmas› gerekir. E¤er
iyi kitap pahal›ysa bunun bedelini de ödemelidir, bence zihinsel sa¤l›k
belki biraz daha önemli. Özetle söyleyeceklerim bunlar. 

Ali Pulcu: Okumuyor, ders yapm›yorlar diye flikâyet etsek de, sürekli
okuyor çocuklar. Açt›¤› sayfay› okuyor, girece¤i sayfay› okuyor. Hatta
ufakl›klar bilgisayar kullan›rken klavyeye bakmadan yaz›yorlar. Dünya
tarihinde ilk defa çocuklar›n anne babalar›n›n tecrübelerini aflt›¤› bir
safhaya girdik. Belki soru-cevap k›sm›nda kat›l›mc›lardan internet, te-
levizyon vb. konularda daha çok soru gelirse, cevaplar›n› al›rsak, çok
memnun oluruz.

Nilgün Canel Han›m, sanat›n çocuk gerçekli¤indeki yans›malar›n-
dan bahsedecek bize. 
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Ben sadece bir akademisyen gözüyle, bir çocu¤un sanata veya çiz-
di¤i resme nas›l bakt›¤›n› ya da o resme bakt›¤› zaman ne gördü¤ünü
anlatmaya çal›flaca¤›m. Bizler böyle bir soruya cevap verirken, önce-
likle çocuklar nesneleri ve flekilleri acaba nas›l alg›l›yorlar, bakt›klar›
zaman ne görüyorlar diye soruyoruz. Çünkü bir çocu¤un dünyas›ndaki
gerçeklik, bir yetiflkinin dünyas›ndaki gerçeklikten çok çok farkl›. Her
ne kadar hepimiz çocukluk yaflant›s›ndan geçmifl olsak da bir çocu¤un
gözüyle dünyay› nas›l gördü¤ümüzü çok k›sa bir süre içinde unutup gi-
diyoruz. Bir çocu¤un dünyas›nda sanatsal aktiviteler, özellikle de re-
sim, yetiflkin dünyas›ndaki alg›lan›fllar›ndan biraz daha farkl› özellikler
tafl›r.

Çocuklarda sanat alg›s› nas›l gelifliyor? Bu alg›ya zemin haz›rlayan
yarat›c› düflünce ne gibi özellikler tafl›yor? Bu sorulara verdi¤imiz ce-
vaplar, çocuklar›m›za yard›mc› olabilmek için ve sanatla dolu bir gele-
ce¤i flekillendirebilmek için oldukça önemli. Çocu¤un nesneleri ve fle-
killeri nas›l alg›lad›¤› ya da biliflsel geliflim süreci içerisinde sanat alg›-
s›n›n nas›l geliflip flekillendi¤i sorular›na verece¤imiz bu cevaplar, ayn›
zamanda çocu¤un kendi dünyas› içerisinde varolufl biçimi hakk›nda da
ipuçlar› tafl›maktad›r. Bu varoluflun en önemli anahtar› ise, çocukta do-
¤ufltan var olan bir hazine niteli¤indeki yarat›c› düflüncenin anlafl›lma-
s›n› gerektirir. Bu cevaplar›n özellikle zeminlerini ararken, -çok fazla
kuramc› var üzerinde durulabilecek ama- belki sanatsal içerikleri ço-
cuk gözüyle en iyi yans›tt›klar› için bir iki kuramc›ya de¤inebiliriz.
Önemli geliflim kuramc›lar›ndan Jerome Bruner, üç yafl›ndan itibaren
çocu¤un hayal gücünü gittikçe daha fazla kulland›¤›na dikkat çeker. Ha-
yal gücünün etkin kullan›m› çocu¤un aktif ve s›n›rs›z yarat›c›l›¤›yla bir-
leflti¤inde, çocuk taraf›ndan kendini ifade edebilmek amac›yla kullan›-
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lan do¤al bir yaflant›ya dönüflür. Bu dönemde çocuk, dil gelifliminin ka-
zan›mlar›yla birlikte, dünyas›n› nesnel olarak temsil edebilme yetene-
¤ini de kazan›r. Çocu¤a sunulan her türlü aktivite -boya kalemi, çamur,
kil, su, oyuncak vb.- çocuk taraf›ndan zihninde var olan dünyan›n d›fla-
r›ya yans›malar› için birer araç olarak kullan›l›r. Bruner’in söyledi¤i gi-
bi, çocuklar 3-8 yafl aras›nda hayal güçlerini kullanmaya bafll›yorlar;
ama bu demek de¤il ki 3 yafl›ndan önce hayal gücü yok. Bir çocuk dün-
yaya geldi¤i andan itibaren flemalar biriktirmeye bafll›yor. Biriktirdi¤i
flemalar, onun ileride kullanabilece¤i zeminleri, arka planlar› oluflturu-
yor kendisinde. 3 yafl›ndan itibaren hayal gücü, bu flemalar› bir araya
getirip düzenlemek üzere ifllemeye bafll›yor. Kendi dünyas›n› nesnel
olarak temsil edebilme kapasitesini bu dönemde kazanm›fl durumda.
E¤er nesnel dünyas›n› temsil edebiliyorsa, bu art›k çizebilir demek.
Kendini ifade edebilmek için dilin yan› s›ra baflka yollar deneyecek ço-
cuklar. Hatta çok iyi biliyoruz ki baz› çocuklar bu ifade yolunu dilden da-
ha fazla, daha rahat ve daha istekli kullan›yorlar. 8 yafltan itibarense ço-
cuklar›n dünyay› en üst düzeyde temsil edebildiklerini görüyoruz. Sem-
boller oluflturuyorlar ve bunlar arac›l›¤› ile düflüncelerini gerçeklefltiri-
yorlar; tabii bu resim konusunda da onlar› etkileyen bir süreci içeriyor.
Biliflsel geliflim bize çok önemli doneler sunuyor. fiöyle ki, çocuklar bü-
yürken birtak›m de¤iflik aflamalardan geçiyorlar. Bu, zihinlerindeki bi-
liflsel sürecin farkl›laflt›¤›n› gösteren bir fley. Mesela nesne devaml›l›¤›
gibi bir kavram› 6 ayl›k olduktan sonra yavafl yavafl kazanabiliyorlar ve-
ya say›, sembolizasyon vs. kavramlar› belirli yafllarda görüyorlar. Me-
sela bir çocu¤un ilkokula 7 yafl›nda bafllamas› bir tesadüf de¤il, çünkü
s›ralama yetene¤ini, büyükten küçü¤e göre dizebilmeyi ancak 7 yafl›n-
da girdi¤i dönemde kazanabiliyor. Öncesinde ona verdi¤imiz bir fleyi net
olarak alg›lamas› okul mant›¤› içerisinde mümkün olmuyor. 

Biliflsel geliflim düzeyleri, çocu¤un sanatsal geliflimine de paralel
gider. Piaget -kendisini biliflsel geliflim aç›s›ndan oldukça önemli kabul
ediyoruz, tüm dünya literatüründe yer alan bir isim-, çocu¤un etraf›n›
inceleyen aktif bir araflt›rmac› oldu¤unu söylüyor ve kazand›¤› her tür-
lü deneyimle bir flema oluflturdu¤unu söylüyor. Bebek ilk dünyaya gel-
di¤i zaman John Locke’un söyledi¤i gibi bofl bir levha asl›nda. Biz onun
üzerine ne yazarsak ileride onu okuyoruz. Duyu organlar›n›n toplad›¤›
tüm bilgiler beyinde birer flemaya dönüflüyor. Annesine, babas›na, d›fl
dünyaya, çevreye ait bir sürü flema biriktiriyor. Bazen bu flemalar bir-
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biri ile iliflki halinde olabiliyor, gruplafl›yorlar, ço¤al›yorlar. Ama sonuç-
ta çocuk her yeni gördü¤ü fleyi de¤erlendirirken zihnindeki bu imgele-
re, imajlara baflvuruyor. Bunlar yoluyla dünyay› anlamland›rmaya çal›-
fl›yor. Bir çocu¤un bir kâ¤›da çizdi¤i fley, zihninde yer alan flemalar›n d›-
flar›ya yans›mas›d›r. Asl›nsa sanatsal bir kayg› de¤il bu anlamda. Ço-
cuklar resimlerinde bu flemalar› kulland›klar› için, bu flemalar› nas›l
kodlad›larsa öyle kullan›yorlar. Mesela çocuklar gözü limon fleklinde çi-
zer. Göz, nereden bakarsan›z bak›n limon fleklindedir. Yandan çizilmifl
bir portrede bile gözü ayn› flekilde ifade eder. Gözün aç›s›n›n de¤iflti¤i-
ni düflünmek istemez. Çünkü onu bir flema olarak depolam›flt›r ve siz
flekli nas›l sunarsan›z sunun, onun üzerine o flemas›yla yerlefltirme yo-
lunu seçer. Resim yapmak Piaget’ye göre çocuklar için bir oyun. Ama
biz biliyoruz ki oyun çocu¤un gerçek dünyas›. Çocukluk depresyonu çok
s›k rastlad›¤›m›z bir fley de¤ildir ama bir çocu¤un depresyonda olup ol-
mad›¤›n› oyunlar›ndan anlar›z. E¤er oyun oynam›yorsa depresyona gir-
mifl olabilir diye düflünüyoruz. Bir çocu¤un hayat›ndaki en önemli, en
ciddi u¤rafl› oyunu. O yüzden resim çocu¤un ortaya koydu¤u duygusal
ve düflünsel yaflam› ile ilgili bir oyun ve bu imgelerin yans›mas›. Bu
noktada önemli olan belki de fludur: Hiçbir çocuk sanatsal kayg› ile çiz-
mez. Sadece zihinlerindeki var olan› yans›tmak amac› ile çizerler ve
yans›t›rken de kendilerine özgü birtak›m yollar kullan›rlar. 

Çocuklar›n sadece zihinlerinde var olan› yans›tt›klar›n› bildi¤imiz
için, onlara bir fley çizdirdikten sonra, mutlaka bu resimde ne var diye
sorar›z. Mesela, üzerinde alt alta duran iki daire resmi olan bir kâ¤›d›
(bu bir yarat›c› düflünce egzersizi) önlerine koyuyoruz. Sadece bu iki
flekli kullanarak bize herhangi bir fley çizebilir misin diye soruyoruz.
Çok güzel cevaplar veriyorlar 0-6 yafl içerisinde. Bir dönem bir yuvada
çal›fl›rken 4 yafllar›nda bir k›z çocu¤u bu iki flekilden mükemmel bir gi-
tar çizdi bize. Ortas›na tellerini oturttu. fiekle bakt›¤›n›z zaman notala-
r›n akort yap›lan dü¤melerine kadar onun bir gitar oldu¤unu görüyor-
sunuz. Mükemmel bir yarat›c›l›kla iki yuvarla¤›n içinde o gitar› görmeyi
baflard›. Biz gene de, tabii usulen, “Burada ne var?” diye sorduk. Net ve
k›sa bir flekilde “Bir gitar bu” dedi. 

4 yafl›nda bir erkek çocu¤u ise bu iki yuvarla¤›n etraf›nda bir sürü fle-
kil -ne oldu¤unu anlaman›z imkâns›z- Kâ¤›d›n her taraf› doldurdu: üç-
genler, yuvarlaklar, e¤ri çizgiler, her taraftan taflm›fl bir tak›m lekeler…
Resimlere bakt›¤›n›z zaman görebilece¤iniz hiç bir fley yok. Asl›nda flu
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anki varolufl fleklimizle yafl›m›za uygun kendi flemalar›m›za baflvurdu-

¤umuzda, o kâ¤›tta gördü¤ümüz, bir karmafla. “Bu kâ¤›tta ne var?” diye

sordu¤umuzda, çocuk bize yaklafl›k 20 dakika süren bir hikâye anlatt›. O

kâ¤›tta bir kardan adam var. Kardan adam›n bafl› erimeye karar vermifl.

Annesi eriyecek diye ona çok k›zm›fl. oradan koflarak geliyormufl... 

Zihnindeki yans›ma bu yüzden bizim için çok önemli, çok k›ymetli.

Bu yüzden o kâ¤›tta ne var diye sorar›z. Çünkü çocuklar sadece ve sa-

dece zihinlerinde var olan› çizerler. Uzun süredir takibimizde olan bir

çocuk; flu anda 11 yafl›nda ve bütün ideali yönetmen olmak. 

De¤erlendirme aflamas›nda flöyle söyleyebiliriz: Gitar› mükemmel

flekilde çizen küçük k›z›m›z flekilsel yarat›c›yd›, di¤eri sözel yarat›c›yd›.

Her ikisi de uygun zemin bulduklar› takdirde bu yarat›c›l›klar›n› d›fl

dünyaya yans›tma yollar›n› muhakkak ki bulacaklar. Burada Piaget’nin

dönemleri gözüküyor. Bu dönemler içerisinde çocu¤un bize anlatmaya

çal›flt›¤› zihinsel geliflimindeki farkl›l›klar› görüyoruz. Mesela çocuk 0-2

yafl civar›ndaysa bu duyusal motor döneme denk geliyor. Bu dönemin

sanatsal aç›dan en büyük önemi, çocu¤un zihnindeki flemalar› yeni ye-

ni oluflturmaya, oturtmaya bafllamas›. Motor kontrol fiziksel objeler yo-

luyla ö¤reniliyor. Bizim, 0-2 yafl içerisinde çocu¤a bol uyar›c› sunulma-

s›n›n önemli oldu¤unu ifade eden bir bak›fl aç›m›z söz konusu; bu yafl

grubunda da yapabilece¤imiz çok fley var. En az›ndan, mümkün oldu¤u

kadar farkl› objelere dokunmas› bile çok de¤iflik ve çeflitli say›da ba¤-

lant›lar kurmas›na sebep olacak. E¤er bir insan›n zihninde ba¤lant› ku-

rabilece¤i çok say›da done varsa, bu, ileride onlar›n aras›nda yeni ba¤-

lant›lar kurarak yarat›c› düflüncesini kullanabilece¤i anlam›na gelecek. 

2-7 yafl, ifllem öncesi dönemdir. Bu dönemde özellikle sözel beceri-

leri geliflir. Sözel becerinin geliflmesi, ayn› zamanda art›k imgeler yoluy-

la düflünebilece¤i, sembolleri kullanabilece¤i anlam›na gelir. Çünkü söz

tamamen sembolik bir ifade. Gördü¤ümüz her türlü objeye karfl› bir

isim veririz. Sonra bunlarla ilgili zihnimizde kal›plar olufltururuz. Ard›n-

dan bunlar›n ars›ndaki ba¤lant›lar› kullan›r›z. Çocuk bu ba¤lant›lar› d›fl

dünyaya ayn› flekilde sembollerle yans›tarak da cevap vermeye bafllar.

Herhangi bir d›fl müdahale söz konusu de¤ildir; özgürdürler. Bu yüzden,

bu dönemde çizdiklerinin çok önemli olduklar›n› düflünüyoruz. Çünkü

henüz kültürden veya di¤er d›fl etkenlerden çok fazla etkilenmezler. 

7-12 yafl döneminde resim hâlâ çok önemlidir; ama bir önceki dö-
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nemde kayg›s›zca çizdi¤i, rahat ifade edebildi¤i bir objeyi bu dönemde
ayr›nt›lar›yla göstermeye çal›fl›r. Mesela 2-7 yafl döneminde bir çocuk,
kâ¤›d›n üzerine upuzun bir çizgi çizip size getirir. “Ne kadar güzel bir ok
yapt›m, görüyor musun!” der veya “Ne kadar güzel bir tüfek çizdim, far-
k›nda m›s›n!” O çizgi onun için her fley olabilir. Sadece tek bir çizgi, bir
k›l›c›, bir tüfe¤i, bir at› vs. her fleyi sembolize edebilir. Ama 7-12 yafl dö-
nemindeki bir çocu¤a, ö¤retmeni “Bana güzel bir ok çiz” dese uzun sü-
re u¤rafl›r, ayr›nt›land›r›r. Ö¤retmen “Çok güzel olmufl, benzettin iflte!”
dedi¤inde itiraz edebilir: “Hay›r iflte, benzemiyor!” Yani d›fl dünyada ka-
bul edilir olma ihtiyac›n› yavafl yavafl göstermeye bafllar. Gördü¤ünü ol-
du¤u gibi yans›tmaya çal›fl›r. Hangisi daha k›ymetli diye soracak olur-
san›z, asl›nda biraz kültürden etkilenme veya bizim ister istemez zihni-
ni flekillendiriflimiz söz konusu. Genellikle çok etkilendi¤imiz, bakmak-
tan çok zevk ald›¤›m›z eserlerin, kiflilerin bu hiç bozulmam›fl iç dünya-
lar›n›n yans›malar› oldu¤unu düflünüyoruz. Mesela hiç kimse Picas-
so’nun çizdi¤i deve için, devenin birebir gerçek flekli diyemez. Ama bir
insan›n içsel dünyas›n›n bu kadar güzel yans›t›lmas›n› da hepimiz say-
g›yla karfl›layabiliyoruz. 

12-15 yafl, soyut ifllemler dönemidir. Çocuk tamamen bizim gibi dü-
flünmeye bafllam›flt›r art›k. D›fl dünyaya ait her türlü gerçekli¤i bir yetifl-
kin gibi alg›layabilmesi için en az 15 yafl›na gelmesi gerekir. Çok çarp›c›
oldu¤u için genellikle ölüm örne¤ini veriyoruz. Bir çocu¤un, flu anda he-
pimizin hemfikir oldu¤u ölüm kavram›n› anlayabilmesi için 15 yafl›na
gelmesi gerekir. Bu, çocu¤un d›fl dünyaya ait her türlü gerçekli¤i bizim
gibi alg›lamad›¤›n›, bir yetiflkin gibi görebilmesi için soyut ifllemler dö-
nemini de geçmesi gerekti¤ini bize gösteriyor. Çocuk neden resim çizer
diye sormam›z gerekti¤ini düflünüyorum bu noktada. D›fl dünyay› kavra-
ma çabas› ile çizebilir. Ya da -nesneleri gördü¤ü gibi de¤il, bildi¤i gibi
çizdi¤ini düflünürsek- kendine has flemalar› kâ¤›t üzerine yans›tmaktan
zevk ald›¤› için çizebilir. Bu flemalar kendine özgü oldu¤u için, çizdi¤i
fleyleri mümkün oldu¤u kadar bize yans›tmak için çizer. 

Belki bunu flöyle de anlatabiliriz. Küçükken size çok büyük gelmifl
bir mekân, mesela anneannenizin-babaannenizin evi, büyüdü¤ünüzde
gerçek ölçülerine ulafl›r. Çünkü sizin için orada olmak, o mekân› öyle
alg›lamak daha önemlidir. Ama biliflsel ve zihinsel gelifliminiz tamam-
land›kça flemalar tam olarak yerine oturur. Ya da çocuklar resimlerin-
de ak›llar›ndaki flemalar› kullan›rlar. Mesela, göz her zaman karfl›dan
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göründü¤ü gibi limon fleklindedir, dedik. Ya da gökyüzüne bakt›¤› za-
man, akl›nda mavi bir imge oldu¤u için bulutu mavi çizer. Bulutun ma-
vi olup olmad›¤› hepimiz için tart›fl›labilir bir fleyken, bir çocuk için gör-
dü¤ü tek renk olan mavidir ve resimlerde o flekilde yer alacakt›r. Alt›n-
c› s›n›fta çocuklar edindikleri imgelerle resimler yaparlar. Özellikle se-
kizinci s›n›fa do¤ru, resimlerinin oldukça farkl›laflt›¤›n› görürüz. O dö-
neme kadar tipik olarak, mesela bir ev veya okul resmi çizerken fleffaf
resim dedi¤imiz bir özelli¤i bize yans›t›rlar. Duvarlar›n içinden içeriyi
direkt gösterirler. Bir aile resmi çizdiklerinde ev vard›r ama siz içeriyi
de görüyorsunuzdur. Sekizinci s›n›fta art›k yavafl yavafl bundan vazgeç-
meye bafllarlar. Bir ev çizdiyse evin içini bize göstermez, ev oldu¤u gi-
bi duruyordur. ‹nsanlar› bir kal›ptan ç›km›fl gibi de¤il de, birbirlerinden
farkl› özellikleriyle çizmeye bafllarlar. Ergenlik dönemine geçti¤i devre-
de d›fl dünyay› alg›lay›fl› da tamamen de¤iflti¤i için realist yans›malar›-
n› çok daha fazla ve net olarak görmeye bafllar›z.  

Bazen de çocuklar iç dünyalar›n› bize yans›tmak için çizerler. Özel-
likle psikoloji dünyas›nda biz bunlar› projektif testler olarak da kullan›-
yoruz. “Bana bir aile çiz” gibi özel komutlarla yapt›rd›¤›m›z resimlerde
çocuklar›n içinde bulundu¤u sorunlar›, s›k›nt›y› bize yans›tt›klar›n› gö-
rebiliyoruz. Veya geçirdikleri travmalar neticesinde konuflarak anlata-
mad›klar› pek çok fleyi rahatl›kla çizerek bize ifade edebiliyorlar. Bu,
özel bir e¤itim sonucunda yorumlayabildi¤imiz bir projektif teknik ama
çocuklar bize resim yoluyla iç dünyalar›n› rahatl›kla sunabilme imkân›-
n› kazanm›fl oluyorlar ve bunu ifade edebiliyorlar.

Zihinsel geliflimde oldu¤u gibi çizme gelifliminde de bu evreler söz
konusu. Birinci evre, 1-4 yafl aras› gördü¤ümüz karalama evresi mese-
la. Dünyan›n neresine giderseniz gidin, hangi kültür olursa olsun ço-
cuklar ayn› geliflim evrelerinden geçiyorlar. Kalemi eline verdi¤iniz za-
man önce karalamaya bafll›yorlar. Özellikle içe veya d›fla dönük spiral-
ler -ki mandala diyoruz biz bunlara-, yuvarlak karalamalar görüyoruz.
Ard›ndan flema öncesi dönem 4-7 yafl aras›nda yine dünyan›n bütün
kültürlerinde evrensel bir çizim görüyoruz: bir kafa, kafadan ç›kan kol
ve bacaklar. Henüz bir boynu yok, boyun çizebilmesi için ilkokula kadar
beklememiz gerekiyor. Bu kafadan ç›kan kol ve bacaklar 5 yafllar›nda
tipik olarak hemen hepsinde gördü¤ümüz karalamalar. ‹nsan çiz dedi-
¤imiz zaman bize genellikle bunu çiziyorlar.  Yavafl yavafl 7 yafl›n son-
lar›na do¤ru yer çizgilerini görmeye bafll›yoruz; bir zemine oturtma ih-
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tiyac›. Bu da biliflsel geliflimleriyle do¤rudan alakal›. fiematik dönem 7-
9 yafl aras›nda art›k daha belirgin ayr›nt›lara rastl›yoruz. ‹lk bak›flta res-
min ne oldu¤unu bu yafllarda daha rahat anlayabiliyoruz. Resimler da-
ha gerçekçi ve mekânsal iliflkilere daha fazla dikkat edilebiliyor. Ger-
çekçilik dönemi dedi¤imiz 9-12 yafl civar›ndaysa ayr›nt›l› çizimler ve
gerçekçi yaklafl›mlar› görüyoruz. K›zlar ve erkekler aras›nda özellikle
konu seçimi aç›s›ndan farkl›l›klar görüyoruz. K›zlar daha çok bebek re-
simleri vs. çiziyorlar. Erkeklerde son zamanlarda Spider-Man en çok
gördü¤ümüz fleylerden bir tanesi, veya X-Man’ler. 12-14 yafl aras› do-
¤alc›l›k dönemi. Art›k daha fazla perspektife ve orant›ya rastlamam›z
mümkün. Resimlerde renklerin daha iyi kullan›ld›¤›n› ve daha iyi renk
seçildi¤ini de görebiliyoruz. 

Bütün bu noktalar aç›s›ndan de¤erlendirdi¤imiz zaman, yarat›c›l›k
bu iflin neresinde yer al›yor? Özellikle flunu kabul ediyoruz: Yap›lan
araflt›rmalar bize gösteriyor ki yarat›c›l›k do¤ufltan hepimizde var olan
bir süreç. Mesela zekâ belirli bir potansiyel olarak var ve biz onu çok
fazla de¤ifltiremiyoruz. Ama yarat›c›l›k hepimizde var olan ciddi bir po-
tansiyel ve biz yapt›¤›m›z e¤itimlerle sonuna kadar yarat›c›l›¤› açabiliyor
ve gelifltirebiliyoruz; bir s›n›r› yok. Yani flu anda hepiniz birer potansiyel
yarat›c› bireysiniz. Yarat›c›l›¤›n›z› ne kadar kulland›¤›n›z› bilmiyoruz
ama her birinizde söz konusu. Çocuklar›m›z da ayn› flekilde yarat›c› dü-
flünceye sahip olarak do¤uyorlar. Baz›lar›m›z zaman içinde yarat›c›l›¤›-
m›z› kaybediyoruz. Yaflad›¤›m›z çeflitli yaflant›lar, yarat›c› düflüncemizi
yitirmemize sebep oluyor. Yine bu araflt›rmalara göre, yarat›c› potansi-
yelini kullanabilen bireylerin depresyon seviyeleri daha düflük, problem
çözme becerileri daha yüksek ve hayat baflar›lar› normal popülasyonun
üstünde. Çünkü yarat›c›l›¤a aç›k bireylerin sa¤ beyin fonksiyonlar› aç›k
demektir; bu da onlara di¤erlerini otomatik olarak getirir. Sa¤ beyin
fonksiyonlar›n›n herhangi birini k›flk›rtt›¤›n›z zaman, mesela problem
çözme de sa¤ beyine ait, h›zla di¤erleri de aç›l›yor. 

Sa¤ beyin-sol beyin meselesi nedir diye soracak olursan›z, hepimi-
zin beyni iki yar›mküreden olufluyor ve bu her iki yar› kürenin di¤erine
göre bask›n oldu¤u bir alan söz konusu. Mesela sa¤ beyin içerisinde
duygular, iletiflim, yarat›c›l›k, çok boyutlu düflünme, paylafl›m, düfller,
sezgiler, içgüdüler gibi konular mevcutken, sol beyin aktivitelerimiz
matemati¤i, dili, mant›¤›, analizi, disiplini, gerçekçili¤i içeriyor. Hepi-
mizde sa¤ veya sol beyinden bir yar›mküre daha aktif. ‹kisini de kulla-

Çocu¤u Anlayan Edebiyat 37



n›yoruz ama biri daha aktif. Hangisini daha aktif kulland›¤›m›z genellik-
le geçirdi¤imiz yaflant›lara ba¤l›. Anne-babam›z›n sa¤ beyinli mi sol be-
yinli mi oldu¤una, okul ortam›n›n bize sa¤ beyni mi sol beyni mi kullan-
ma imkân› sundu¤una ba¤l›. Dikkat derseniz sa¤ beyin içerisinde hayal
gücü, renk, ahenk, müzik, el becerileri vs. var. Sol beynin içerisinde ise
matematik, dil, mant›k gibi beceriler var. Okul ortam›, kestirebilece¤i-
niz gibi sol beyin üzerine kurulu. Bu yüzden çocuklar›m›z›n yarat›c›l›k-
lar›n› kaybetmelerinin en büyük sebeplerinden biri, yedi yafl gibi, zihin-
lerin p›r›l p›r›l aç›k oldu¤u bir dönemde sadece sol beyne önem veren
bir e¤itim sisteminin içine girmifl olmalar›. Sa¤ beyin fonksiyonlar›,
okul ortam› içerisinde çok önem verilen, gerekli görülen fonksiyonlar›
maalesef içermiyor. Hiç bir e¤itim program›nda içgüdüden, sezgiden
bahsedildi¤ini duydunuz mu? Ama biz diyoruz ki elimizdeki bütün do-
neler, Türkiye’de benim de bizzat içinde bulundu¤um kültürleraras›
araflt›rmalarla desteklenmifltir ki yarat›c› düflüncesi aç›k, sa¤ beyni ak-
tif bireyler ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan çok daha ileride ve öndeler. Daha rahat
ve mutlu yafl›yorlar. Yarat›c› bireyin içinde bulundu¤u bu avantajlar›
sa¤layan fley de diverjant düflünce dedi¤imiz yetenek. Diverjant düflün-
ce asl›nda sanatsal yarat›c›l›¤›n da temeli. Koverjant düflünmek bir so-
runun tek bir do¤ru yan›t› oldu¤una inanmak demek; t›pk› okul orta-
m›nda sunuldu¤u gibi. ÖSS s›nav›na endeksli büyüyen bir nesil, “Afla¤›-
dakilerden hangisi do¤rudur”a hapsolarak büyüyor asl›nda. Diverjant
düflünce bir sorunun bir tek do¤ru yan›t› oldu¤una inanmamak demek.
Beyin e¤er sorunun tek bir do¤ru yan›t› oldu¤una inanm›yorsa flöyle
düflünür: “Bir problemim var, evet.” Koverjant düflünce flöyle diyecek:
“Bu problemin çözülmesi için flu flart›n yerine gelmesi gerek” Ama ha-
yat hiçbir zaman size o flart› sunmaz. E¤er diverjant düflünüyorsan›z
probleminizi daha rahat çözersiniz. Böyle çözülmüyorsa, flimdi bunu
devreye sokar›m, demeyi biliyorsunuzdur. Diverjant düflünen insanlar
herkesin gitti¤i yoldan gitmezler, yapt›¤›n› yapmazlar, sonuç olarak
kendilerine yeni yollar bulduklar› için yaratabilirler. Bu hem sanatsal
hem bilimsel yarat›c›l›¤› içerir. Mesela Gauss ö¤renciyken, ders s›ra-
s›nda ö¤retmen diyor ki: “Birden yüze kadar alt alta yaz›n ve toplay›n.”
Bunun yaklafl›k 20 dakika sürmesi gerekirken Gauss hemen parma¤›-
n› kald›r›p sonucu söylüyor. Herkes alt alta yazarken o kendi yöntemini
bulup gelifltirdi¤i için, herkesten daha çabuk çözüyor problemi. Veya
flöyle de düflünebiliriz: Diverjant düflüncenin her zaman için hem sanat-
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sal hem de bilimsel yarat›c›l›¤› gelifltirdi¤ini söylüyoruz. Mesela sanat-
sal aç›dan flu örne¤i verebiliriz: Sadece gördü¤ünü çizen ressam çok iyi
bir resim yans›tabilir bize; ama gördü¤ünün ötesine ç›kabiliyorsa, sa-
nata da yeni bir bak›fl aç›s›, bir ilerleme kazand›rabilir Picasso gibi, çok
bariz bir örnek oldu¤u için tekrar Picasso’yu veriyorum, ya da içinde
bulundu¤u devri bile flekillendirip de¤ifltirebilir. Mesela 18. yüzy›l son-
lar›nda Jules Verne bir roman yaz›yor: Aya Seyahat. O tarihte aya git-
mek bir hayal, ama biz biliyoruz ki bu romandan sonra bilimsel çal›fl-
malar h›zlan›yor, ta ki 1969 y›l›nda aya seyahat mümkün olana kadar.
Demek ki gerçekli¤i de¤ifltiren tek fley zaman. fiu anda ayda bir otel
projesi tart›flmalar›na bafllanm›fl bile... Belki çocuklar›m›z balay›n› ayda
geçirmeyi tercih edecekler. Bunu 18. yüzy›lda söyleselerdi, bu onlar için
belki de engizisyonda yarg›lanmaya sebep olurdu. Ama diverjant dü-
flüncesi olan insanlar, e¤er bu düflünceye saplan›p kalsalard› biz ayda
balay›ndan söz edemeyecektik. Sanatsal veya bilimsel yarat›c›l›k, diver-
jant düflünme noktas›nda o yüzden bu derece önemli. Biz bazen bir haf-
tal›k, bazen bir ayl›k, bazen sekiz haftal›k yarat›c›l›k e¤itimleri veriyoruz
ihtiyaca ve talebe göre. Her program›n bafl›nda öncelikle kural belirli-
yoruz. Diyoruz ki: “E¤er yarat›c› düflüncenizi açmak, daha yarat›c› birey-
ler olmak istiyorsan›z bu e¤itimden önce flu kurallar› kabul etmek zo-
rundas›n›z” ve alt›na imza att›r›yoruz. Kurallar›m›z aras›nda, “Rahat ol,
istedi¤in gibi düflün, akl›ndan geçenleri söyle, kendine güven” cümlele-
rinin yan› s›ra, “Lütfen mant›ks›z ol ve mümkün oldu¤u kadar ç›lg›n ve
saçma düflün” cümleleri var. Bunun da bir tek sebebi var: çocuklar 0-6
yafl içerisinde yarat›c›l›klar›n›n yüzde 70’ini kullan›r. Biraz önce söyledi-
¤im sebepten, yani sadece sol beynin k›ymetli oldu¤unu empoze etme-
miz yüzünden 7 yafl›ndan sonra bu oran yüzde 10’a iner. 40 yafl›ndaki
bir birey do¤al olarak sahip oldu¤u yarat›c›l›¤›n sadece yüzde 3’ünü kul-
lan›r. Çocuklar, neden yarat›c›l›klar›n›n yüzde 70’ini kullanabiliyorlar?
Çünkü mant›ks›zlar, ç›lg›n ve saçma düflünebiliyorlar. 

Ç›lg›n ve saçma düflünmek neden çok önemli? Yine çok k›sa bir ör-
nek vermek istiyorum. Bir tarihte Japonya’da belediyeye ait bir beyin
f›rt›nas› ekibi çal›fl›yor (beyin f›rt›nas› yarat›c›l›¤›n en geliflmifl teknikle-
rinden biri). 20 sene önce “Öyle bir fley tasarlayal›m ki depreme daya-
n›kl› bir ev modeli olsun, bu ülke çok fazla deprem görüyor” diyorlar ve
beyin f›rt›nas› (içinde mühendisler, mimarlar, baflka alanlardan insan-
lar da var) yap›yorlar. Grup çal›flmas› sonucunda ortaya ç›kan fley flu:
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Öyle bir ev olmal› ki böyle tekerlekleri olmal›, rezonans bafllad›¤› za-
man o tekerleklerin üzerinde sallanabilirse aç›s›n› rahatlat›r, bu yüzden
ev sa¤lam olabilir. Bir de demir bir fleyin içine otursa vs. Son derece ç›l-
g›n ve saçma olan bu düflünce, günümüzde bildi¤imiz depreme karfl›
koruyucu en iyi bina yap›s›. 

Ayn› fley yarat›c›l›k için de geçerli ama bizde maalesef yarat›c›l›¤›
engelleyen düflünce biçimleri var. Mesela “Bilgiyi vaktinden önce kul-
lanma” cümlesi veya çok daha önemlisi hatalardan korkmak. Çocukla-
r›m›z› böyle büyütüyoruz: “Sak›n hata yapma!”, “Her zaman çok baflar›-
l› olmak zorundas›n.” Bunlar insanlar›n depresyon geçirmesindeki en
büyük sebepler. Hep hata yapmamas› gerekti¤ine inanmas›. Herkes
kadar baflar›l›, herkes kadar iyi, güzel, zay›f… fiimdi yeni popüler kül-
tür ürünü kavramlar var: Herkes zay›f ve fit olmal›, kimsenin gözünün
alt›nda k›r›fl›kl›k olmamal› vs. Buna bir sürü paralar dökülüyor. Bunlar
insanlar› depresyona sürükleyen ve sol beyni aktif k›l›p sa¤ beyni en-
gelleyen düflünce biçimleri. Mesela mizah›n önemini görememek. Bu,
ö¤retmenler için özellikle önemli. Yarat›c› çocuklar maalesef s›n›f orta-
m› içinde ö¤retmenin çok da sevdi¤i bir çocuk tipi de¤il. Yerinde dura-
m›yor, çok merakl›, sürekli sorular soruyor, -bu yetene¤i hâlâ ölmediy-
se- yarat›c›l›¤› ve espri yapmay› çok seviyorlar; bir özelli¤i bu. 

Hep mant›kl› olmaya, daima kurallara uymak gerekti¤ine inanmak
bilimsel geliflimi, yenili¤i getirmiyor. Bak›n, okul ortam›na ne kadar z›t
fleyler! Kendi bafl›na yapmaya çal›flmak… Bu bizim ülkemiz için çok kö-
tü bir durum. Doktora tezimi yaparken sürekli yurtd›fl›ndan makale ve
kaynak bulmak zorundayd›m ve inan›n, tek isimli bir kayna¤a hiç rastla-
mad›m. Hep üç-dört isimli grup çal›flmalar›yd›. Bizim ülkemizde ise du-
rum tam tersine; kimse ortak çal›flm›yor üniversitelerde, herkes tek ba-
fl›na bir fleyler yapmaya çal›fl›yor. Oysa yarat›c› düflüncede birbirinden
görmek, esinlenmek söz konusudur. Biz, yuvalarda çocuklar sanatsal fa-
aliyetleri yaparken mümkün oldu¤u kadar bir arada olsunlar, birbirleri-
nin yapt›klar›n› görsünler istiyoruz. Bu, esinlenmelerine ve yeni flemalar
oluflturmalar›na sebep oluyor çünkü. Biz buna ilham diyoruz, birbirinden
kopyalamak veya çalmak demiyoruz. Gördü¤ü fleyi de¤erlendirip daha
iyisini, daha yenisini yapabilir çünkü bir çocuk. Ve yaln›z tek bir do¤ru ol-
du¤una inanmak, beraberinde sanatsal düflünceyi de, sanat e¤itimini de
bast›rabiliyor. “Bu bir ifle yaramaz”, “Biz böyle bir fleyi hiç denemedik”,
“Henüz böyle bir fleye haz›r de¤iliz”, “Baflkalar› ne düflünür?”, “Bunun al-
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t›ndan kalkamay›z”, “Resim çizmekle oyalanaca¤›na biraz matematik ça-
l›fl!”, “Gitar dersi mi! Büyüyünce çalg›c› m› olacaks›n!” gibi anne babala-
r›n veya ö¤retmenlerin de söyleyebildi¤i tipik cümleler, çocuklar›n sa¤
beynin önemli olmad›¤›na karar vermelerine neden oluyor yavafl yavafl.
40 yafl civar›nda da yüzde 3’ünü kullanabilen bireyler oluyorlar. 

Evlilik doyumu üzerine yap›lan araflt›rmalar, evliliklerinden en faz-
la zevk alan çiftlerden en az birinin yarat›c›l›k yetene¤inin hâlâ aç›k ol-
du¤unu bize gösteriyor. Bunu problem çözmenin ne kadar önemli oldu-
¤unu anlatabilmek için söyledim tekrar. Belki son olarak flunu söyleye-
biliriz: Sanatsal yarat›c›l›kta haz›rl›k evresi çocuklukla bafllayan bir sü-
reç. Sanatç› kifli, hayat› boyunca yaflad›¤›, gördü¤ü veya duyduklar›yla
ileride yaratacaklar›na haz›rlan›yor. O yüzden çocu¤un hem sa¤ hem
sol beyin aktivitelerine önem verilmesi gerekiyor. Tabii ki sol beyni bir
kenara atacak de¤iliz; çünkü ona da çok ihtiyaç duyuyoruz. Muhakkak
ki bol uyar›c› ile büyütebilece¤imiz, ne kadar imge ve imaj sunabilirsek
o kadar çok flema oluflturacak ve bütün bunlar› ileride kullanabilecek
çocuklar yaratabilmek için… Anneler genellikle çocuklar›na flunu söy-
ler: “Tabii ki fliirle, müzikle, felsefe ile ilgilenmeni istiyoruz. Bu bizim de
çok isteyece¤imiz bir fley, ama flimdi biraz derslerine çal›fl, emekli ol-
du¤un zaman da onlarla u¤rafl›rs›n.” Ama gördü¤ünüz gibi 40 yafl civa-
r›nda zaten oldukça depresyonu artm›fl ve yüzde 3 oran›nda problem
çözebilen bir insan söz konusu olacak. 

Ali Pulcu: Nilgün Han›m’a sunumu için teflekkür ediyorum. 
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Zülal Bulut, 6 yafl

GENÇ Ç‹ZERLER SERG‹S‹NDEN...

Ayflenur Sa¤lam-Hayvanlar Alemi, 10 yafl



Soru-cevap k›sm›na geldik. ‹lk soru Osman Bey’e. “Çizgi film ya da

çizgi dizi yapmay› hiç düflündünüz mü? Bu konuda Türkiye’de bir bofl-

luk oldu¤unu düflünüyor musunuz? Cevaplarsan›z makbule geçer.” 

Osman Turhan:: Türkiye’de bu konuda büyük bir boflluk oldu¤u do¤ru.

Çocuklar hâlâ yabanc› kaynakl› çizgi animasyonlar› seviyorlar. Çok da

hakl›lar çünkü hakikaten teknik olarak, konu olarak çok çok iyi ürünler

ç›k›yor. Ama bilinçalt›nda neler empoze ediliyor? Buna dikkat etmek ge-

rekir. Türkiye’de bu konuda yeni yeni ürünler var ama yeterli de¤il. 15 y›l

önce bu konular gündeme gelseydi, sineman›n, çizgi filmin, resmin öne-

mine vurgu yap›lsayd› belki flu anda güzel çizgi filmler görebilirdik, ço-

cuklar bu noktada yönlendirilmifl olurdu. Ben çizgi film yapmay› düflü-

nüyor muyum derseniz, bu apayr› bir alan. Bunun için bir proje olufltu-

rup bir ekiple beraber çal›flmal›. Benim flu an bir projem yok o noktada.

Umar›m iyi çizgi filmler görürüz. Bu vb. program ve etkinliklerden son-

ra aileler çocuklar›n› çizgi film, sinema, grafik tasar›m sektörlerine yön-

lendirirse belki önümüzdeki dönemlerde nitelikli ürünler görebiliriz.

Ali Pulcu: “Çocu¤un yarat›c›l›¤›n› boyama kitab› etkiler mi?” sorusu var

size, Fatih Bey.

Fatih Erdo¤an: Öyle bir görüfl vard› bir ara. Boyama kitab› s›n›rlar› belli

çizgiler oldu¤u için öyle al›flt›r›r vs. diye. Ben buna çok kat›lm›yorum. Me-

sela futbol kurallar› var ama çocuklar mahallede kurals›z bir flekilde top

oynayabilir veya kendi mahalle kurallar›n› koyabilirler. Hele -Nilgün Ha-

n›m anlatt›- motor geliflim döneminde, ellerini kullanma ve o küçük kas-

lar›n› gelifltirme aflamas›nda son derece yararl›, heveslendirici. 

Bir s›k›nt› oluyor bazen, ayn› resmi karfl›l›kl› sayfalara koyuyorlar.

Biri matbaa boyas› ile renklenmifl, müthifl bir sar›, müthifl bir k›rm›z›…

Çocuk elindeki kalitesiz kuru boya ile ayn› rengi elde etmek için ç›rp›n›-

yor. Belki örnek vermeden yapmak veya yetiflkinin k›lavuzlu¤unda “O

matbaa boyas›, kalemden bu kadar› ç›k›yor, bakma sen ona böyle yap”
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denilebilir. Zaten bu tür etkinliklerin hiçbiri anne baban›n yard›m›, etki-

si, deste¤i, k›lavuzlu¤u olmadan olmaz. Bu yüzden böyle kat› kurallar,

yok o boyama kitab› zararl›, yok bu çizgi roman zararl›, yok televizyon

zararl› vb. hiç bana göre de¤il. 

Ali Pulcu: ‹sim belirtilmemifl bir soru var. Hem Emel Han›m’a, hem de

Nilgün Han›m’a soray›m: “Çocuklar›n çizimlerinde kulland›klar› renk-

ler, hangi duygular›n d›flavurumudur?” 

Emel Kehri: Sevdikleri renkleri kullan›yorlar asl›nda. Yani, benim göz-

lemime göre, çok siyah kulland›klar› zaman, bu çocuklar›n içinin karar-

m›fl oldu¤u anlam›na gelmiyor. Gerçekten çok iyi gözlem yapt›klar› için

nesnelerin rengine göre boyuyorlar diye düflünüyorum. Nilgün Han›m’›n

söyledi¤i gibi bulutlar mavi olabiliyor. Genellikle bunu yap›yorlar zaten.

E¤er bir çocuk yol resmi yap›yorsa siyah yap›yor yolu, çünkü öyle. Siya-

h›n üstünde renkler üstelik çok da canl› görünüyor. Rengârenk arabalar

boyayabilir, yolun çizgilerini beyaz çizer, çok güzel ortaya ç›kar. Renk

bilgisi ald›ktan sonra biraz daha bilinçli kullan›yorlar ama yine de iç ka-

rart›c› bir manzara yapmak istiyorlarsa koyu renkleri tercih ediyorlar. 

Ali Pulcu: ‹kinci soruyu Nilgün Han›m’a soray›m: “Yap›lan çizimlerdeki

ço¤u nesnenin gülen insan ifadesi ile canland›r›lmas› hangi duygusal

tepkidir?” 
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Nilgün Canel: Bir çocuk resmini de¤erlendirirken, e¤er bunu çocu¤un

psikolojisine ait bir yans›ma olarak sorduysan›z ki tahmin ediyorum öy-

le, biz bunu genel kurallar çerçevesinde yan›tlamak yerine önce o ço-

cukla ilgili gerekli bilgileri toplar›z aileden veya çocuktan. Ard›ndan bu-

nu resmi desteklemek için kullan›r›z. Yani gülen bir surat çok genel bir

ifade ile flu anlama gelir demek yerine, o çocu¤u tan›mak ve onu tan›-

d›ktan sonra de¤erlendirme yapmak daha do¤ru olur demem gereki-

yor. Ama genel olarak söyleyebilece¤im, çocuklar mutluluklar›n› da

üzüntülerini de kâ¤›d›n üzerine yans›tabiliyorlar. E¤er bir çocu¤un sü-

rekli çizdi¤i resimlerde, zaten hep ayn› tipi çizerler, her zamankinden

farkl› bir fley söz konusuysa onu dikkate almam›z laz›m. Yani her za-

mankinden farkl› olarak a¤›z afla¤› do¤ru çizildiyse, a¤›z hiç yoksa veya

de¤ifltirildiyse o zaman o önemli bir ipucu olabilir. 

Ali Pulcu: Fatih Bey size tekrar bir soru var: “Kitaplar› bofl zamanlarda

okumaktan kurtarmak konusunda velilere önerileriniz var m›? Ne za-

man bofl zaman de¤erlendirme nesnesi olmaktan ç›kacaklar?”

Fatih Erdo¤an: Ç›kmas›n... Asl›nda kitaplar bir yandan bofl zaman de-

¤erlendirme nesnesidir de. Fakat burada kolektif bir çaba gerekiyor.

Milli e¤itim sisteminden tutun, bireysel olarak kendi hayatlar›m›zdaki

küçük seçimlerimize kadar uzanan evrim içinde kolektif bir çaba bu;

yazarlara da çok ifl düflüyor. Bir çocuk e¤er piflirdi¤iniz bir yeme¤i çok

lezzetli bulduysa ikinci taba¤› isteyecektir, bu kaç›n›lmaz bir fley. Biz ya-

zarlar e¤er lezzetli yemekler piflirmeye, lezzetli kitaplar yapmaya do¤-

ru gidersek ve yemeklerimiz gerçekten lezzetli olursa ya da kitaplar›-

m›z zevkli, e¤lenceli, komik ya da okumas› zevkli olursa siz istemese-

niz de çocuklar köfle bucak o kitaplar› okuyacakt›r. 

Yazarlar›n önce çocuklar› tan›y›p, onlar›n hangi yeme¤i lezzetli bul-

du¤unu anlay›p ona göre ürün vermeleri laz›m. Bunun d›fl›nda anne ba-

balar›n, ö¤retmenlerin kitaplar› biraz okuyarak ve inceleyerek çocuklara

sunmas› laz›m. Bütün bunlar çocuklar›n kitaplar›n› büyükler seçsin anla-

m›na gelmiyor. Biraz çocuklar›n seçimlerine de izin vermek, sayg› duy-

mak gerekiyor. Çünkü bir dönem, biz o anda tam da onun okudu¤u fley-

den haz almayabiliriz. Zaman›nda okudu¤umuz Tommiks’ler, Teksas’lar,

Tenten’ler bizim uzun vadede hedefledi¤imiz okur profiline uygun olma-

sa da o okur profilini oluflturan kilometre tafllar›ndan baz›lar›d›r. Oralar-
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dan dolaflarak gelir geçersiniz. Dolay›s›yla az önce de söylemeye çal›fl-

t›m, çocu¤un kitab›na bak›p bunun neresinde, hangi vitamin var diye

bakmaktansa, rahat olup onu yerken zevk almas› ile ilgilenmek daha

do¤ru... Biraz ferahl›k, biraz özgürlük duygusu. Biraz kendimizin kitap-

larla do¤ru dürüst bir iliflki kurmas›. Ö¤retmenlerin, belki okumadan

kendi çocukluklar›ndan s›rf ismini bildi¤i kitaplar› önermek yerine biraz

bugünkü yay›nlar›, yazarlar›, kitaplar› incelemesi, okumas›, programlar›-

na, Türkçe derslerine o kitaplardan küçük pasajlar okuyarak bafllamas›.

Oradan ald›¤› bir küçük espriyi, olay› paylaflmas›… Gördü¤ünüz gibi vir-

gül koyarak devam edebilece¤im birçok fley var. Zaten bu yüzden bu ko-

lektif bir çaba dedim, tek bafl›na birinin çözebilece¤i bir fley de¤il.

Ali Pulcu: Osman Bey’e uzun bir soru var. Ben, soruyu soran kat›l›m-

c›dan da özür dileyerek biraz k›saltarak soray›m: “Çocuk mizah› nas›l

olur? Okulumda resim kulüpleri var. Bunlar›n çerçeve ve program ha-

linde sunulmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?”

Osman Turhan: Çocuk mizah› için özel bir çabaya gerek var m›? Çün-

kü çocuklar zaten tüm içtenlikleri ile mizah yaparlar, espri yaparlar. O

do¤all›¤›n sonucu olarak çok keyifle bu ifli baflarabilirler. Ama ben bu-

nu “böyle bir yay›n olabilir mi” diye al›yorum. Daha önce Arkadafl›m
isimli bir dergi ç›kard›k gazete bünyesinde. Bu konuda çocuklarla çok

paylafl›mlar›m›z oldu. Gazete bünyesinde biraz daha zor, yani siyaset

çok fazla iflgal etmifl durumda gazeteleri. Okuldaki resimlerin çerçeve-

leriyle sunulmas› çok de¤er katar, yani çocuklar›n yapt›¤› resimlerin

çerçevelenip panolara, duvarlara as›lmas› onlar› çok mutlu eder, daha

heyecanla resim yapmalar›na vesile olur. Ben kendi k›z›mdan biliyo-

rum. Mutlaka çizdi¤i resmi heyecanla getirip “Baba bak! Ne güzel resim

çizdim!”deyip masama b›rak›r. Hatta ben yokken çizdi¤i resimleri ma-

sama koyup s›ralad›¤›n›, benim görmemi istedi¤ini anl›yorum. Oturup

onunla yorum yap›yoruz, onun güzel taraflar›n› konufluyoruz. Motive

oluyor, yeniden resim yapmaya gidiyor. Çocuklar›n yapt›klar› resimleri

sergilemek, çerçevelemek çok önemlidir hatta afla¤›daki sergide de k›-

z›m›n yapt›¤› birkaç tane resim var. Hatta benim portremi çizmiflti, 3 ya-

fl›nda. Belki bulabilirsiniz biraz dikkatle bakarsan›z.

Ali Pulcu: Emel Han›m’a sormufllar: “Çal›flmalar›n›z› ve yöntemlerinizi

kitap haline getirmeyi düflünüyor musunuz?” 
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Emel Kehri: Evet, bir tanesi yap›ld› zaten, resim, müzik ve yarat›c› dra-

ma ortak temal› bir çal›flma vard›. Klasik müzikten yola ç›karak yapt›¤›-

m›z bir çal›flmayd›. Hayvanlar Karnaval› isimli bir klasik müzik eserini

seçtik. Dünyada çocuklar için yap›lm›fl birkaç müzik eserinden biriydi.

Bestenin içinde çok güzel bölümler var ve her bölüm bir hayvanla tem-

sil ediliyor. Her hayvan da bir müzik aletini temsil ediyor. Biz bu proje

için bir de hikâye yazm›flt›k. O hikâyenin etraf›nda geçiyor olay. Hem

müzik hem resim hem de yarat›c› drama alan›nda bir çal›flma oldu.

Ali Pulcu: Nilgün Han›m’a bir soru var: “Oyun çocuk için çok önemli ise,

çocuklar›n› susturmak için televizyon ve bilgisayar› ödül olarak veren

velilere bir tavsiyeniz var m›?”

Nilgün Canel: Tabii ki; sizin de tahmin etti¤iniz cevap tabii ki bu. Bilgi-

sayar›n veya televizyonun ödül olarak sunulmas› çok tasvip edilecek bir

fley de¤il. Yaln›z bence daha önemli bir fley var. Fatih Bey’in belirtti¤i

fley çok önemliydi. Televizyon ve bilgisayar›n çocu¤a çok fazla k›s›tlan-

mas›n›n do¤ru olmad›¤›na ben de inan›yorum. Biraz özgür b›rak›lmas›

gerekiyor. Bir çocuk, içinde bulundu¤umuz ça¤da di¤erleri nelerle u¤-

rafl›yorsa onunla u¤raflmal›, bundan geri kalmamal›. Sadece saat dü-

zenlemesi yap›labilir. Yani çocu¤u televizyondan, bilgisayardan men et-

mek, ilerde onun için önemli olabilecek baz› flemalar› beyninde olufltu-

ramamas› demektir. Tamam, fliddet var, sosyal ö¤renme bak›m›ndan

olumsuz modeller var ama çocuklara televizyonu da bilgisayar› da siz

kontrol edebildi¤iniz müddetçe sunarsan›z onun çok daha fazla flema

oluflturmas›na yard›mc› olursunuz. ‹leride yaflayaca¤› dünyaya onu ha-

z›rlars›n›z. Bu yüzden bunu bir ceza olarak sunmak da yanl›fl, bir ödül

olarak sunmak da.  Sadece ne izledi¤ini bilmek ve saatlerini kontrol al-

t›na alabilmek çok daha do¤ru bir yaklafl›m olur diye düflünüyorum.

Ali Pulcu: Emel Han›m’a bir soru var: “Okullarda, okul öncesi ve ilkö¤-

retimi beraber düflünürsek, çocuklar›n resim derslerinde yarat›c›l›¤›n›

gelifltirmesi için neler yap›labilir? Resim e¤itimine bafllama yafl› nedir?”

‹kinci soru da flu: “Hangi ressamlar çocuklar›n alg› ve yarat›c›l›¤›n› ge-

lifltirmekte etkili olabilir?” 

Emel Kehri: Salvador Dali demifltim mesela en baflta, o akl›ma geliyor

flu anda. Yarat›c› resimler yapan Picasso olabilir tabii ki. Oyunlarla olabi-
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lir, oyunlar› yans›tabilirler resimlerine. De¤iflik malzemeler kullan›labi-

lir, serbest b›rak›labilir. Çünkü mutlaka yapmak istedikleri çok ilginç

fleyler vard›r çocuklar›n, kolaj tarz› resimlerden çok hofllan›rlar. At›k

malzemeleri bir araya getirip de¤iflik yarat›c› çal›flmalar yapabilirler.

Kendilerine oyuncaklar yapt›r›labilir at›k malzemelerle. Sevdikleri kitap-

lar›n resimleri çizdirilebilir. Bunlar da onlar›n önünü açacakt›r zaten.

Ali Pulcu: “Çocu¤un resimde mor yaprak çizmesi bir fleman›n yanl›fl

tan›mlanmas› m›d›r? Öyleyse, bu yanl›fl tan›mlamay› neyle aç›klar›z? Bu

durumda çocu¤a yapra¤›n yeflil oldu¤unu söylersek ne olur, söylemez-

sek ne olur?”

Nilgün Canel: fieman›n yanl›fl tan›mlanmas› diye bir fley zaten yok,

böyle bir fleyden bahsedemeyiz bile. Biraz önce söyledi¤im gibi, çocuk

neyi alg›l›yorsa onu çiziyor. Onun çok k›ymetli oldu¤unu söylememiz

gerekiyor. Asla ve asla yeflil oldu¤unu söylemememiz gerekiyor. T›pk›

bir çocuk tafl›rarak boyad›¤› zaman onu uyarmamam›z gerekti¤i gibi.

Tafl›rarak boyas›n; hiç mühim de¤il ya da isterse yapra¤› mor çizsin ve-

ya bulutu k›rm›z› çizsin. Bu diverjant düflüncesinin aç›k oldu¤unu gös-

terdi¤i için bunu bir flans olarak görmemiz gerekiyor. Yapra¤›n normal-

de yeflil oldu¤unu söylemeye hiç gerek yok; çünkü bir gün birileri ona

bunu zaten söyleyecek. Bence söyleyen siz olmay›n ki çocu¤unuzu ne

kadar kabul etti¤inizi ona geri bildirmifl olun. Onun da özgüveni k›r›lma-

s›n, yarat›c›l›¤› durmas›n. D›fl dünya bunu zaten ona söyleyecek, bildi-

recek. Biliflsel geliflimi normal seyrinde iflledi¤i müddetçe bir gün yap-

ra¤›n gerçek rengini en az›ndan Fen Bilgisi kitab›nda anlayacak. Nas›l

iflledi¤ini veya klorofilin ona o rengi nas›l verdi¤ini zaten bilimsel gö-

züyle de görecek. Keflke bir yandan mor oldu¤unu unutmadan görse o

yapra¤›n gerçek rengini.

Ali Pulcu: fiemayla ilgili bir soru daha var: “Bilgisayar kullan›m› beyin-

deki flemalar› daralt›r m›? Do¤ru kullan›ld›¤›nda gelifltirici bir yönü var

m›d›r?”

Nilgün Canel: Tam tersine bilgisayar do¤ru kullan›ld›¤›nda, e¤itici

programlarla kullan›ld›¤›nda yeni flemalar oluflturma flans› sunuyor.

Mesela Montessori Okulu gibi çok klasik okullar bile art›k bilgisayar›

kabul etmeye bafllad›lar. Bilgisayar tamamen beyin fonksiyonlar›n›n ifl-
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lemleri taklit edilerek ortaya konulmufl bir mekanizma. Seçti¤iniz prog-
ram, çok yap›land›r›c›, çok yönlendirici veya çok monoton olmamal› ta-
bii. Mesela çok önerebilece¤im bir fley, 2. s›n›fta okuma yazmay› ö¤ren-
dikten hemen sonra powerpoint kullanmay› ö¤retin. O program›n içeri-
sinde çal›flmas›n›, araflt›rmas›n› sa¤lay›n. Çok rahat ve kolay bir prog-
ram; o kadar h›zl› gelifliyor ki! Ondan sonra ona flunu söyleyebilirsiniz:
(Mesela arabalar› m› çok seviyor) “fiimdi internetten sana araba resim-
lerini nas›l bulabilece¤ini göstereyim. Sen bunlar› powerpoint’e tafl› ve
bize bir fley sun.” ‹kinci s›n›f, üçüncü s›n›f bunun için çok uygun, rahat-
l›kla yapabilirsiniz. Bu tarzda kullan›rsan›z e¤er, haz›rlanm›fl ve do¤ru
yönlendirilmifl flekliyle -tam tersine- faydas› var. Tabii belirli bir saati
geçmeyecek. Saat konusunda flunu söyleyebilirim: 45 dakika en uygun
süre ilkö¤retim ikinci s›n›f için. Ondan öncesi için e¤er bu bir e¤itim
program› ise, zaten 15-20 dakika süresi var; daha fazla de¤il dikkat sü-
releri çünkü. ilkö¤retim beflinci s›n›f civar›nda ise gene 45-50 dakika
yeterli bir süre bilgisayar›n bafl›nda geçirebilmesi için. 

Ali Pulcu: “Afla¤›daki bofllu¤u afla¤›daki seçeneklerden hangisi ile dol-
durursunuz ve niçin?” diye bir soru gelmifl Fatih Bey’e: “Her çocuk bir
.......d›r.”

a)  fiiirdir

b)  Romand›r

c)  An›d›r

d) Masald›r

Altlar›na ben flöyle ekledim:

e) Hiçbiri

f) Hepsi

Fatih Erdo¤an: Bu magazin programlar›ndaki anketlere benzemifl.
Her çocuk bir çocuktur. Zaten bütün konuflmalardan ç›kan da bu, az ön-
ce de Nilgün Han›m’›n söyledi¤i fley yani. Çocu¤u kendi, nev’i flahs›na
münhas›r, özel, tek bafl›na, efli benzeri olmayan, benzersiz bir varl›k
olarak alg›lamay› ö¤renirsek ve kabul edersek -biliyoruz asl›nda ama
kabul etmiyoruz bir türlü- asl›nda o zaman hepimiz çok rahatlayaca¤›z.
Yani o flablonlar, kitaplarda yaz›lanlar, onlar, bunlar... Böyle sanki çok
fley biliyormufl gibi birtak›m varsay›mlar›m›z var, kesin kurallar›m›z
var. Mesela, çocuk kitab›nda befl kelimeden uzun cümle olmaz gibi fley-
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ler var; biz de yafl›yoruz bunlar›. Yani sanattan söz ediyorsunuz, sonra

kurallar diyorsunuz. Bak›n mor yaprak var do¤ada, biliyorsunuz çok

gördünüz mor yaprak. Çok iyi bildi¤imizi sand›¤›m›z baz› fleyler tart›fl›l-

maya ve tekrar üzerinde düflünmeye muhtaç fleyler. Örne¤in en temel

besin maddemiz nedir? Ekmek. Dünyada 60 milyon y›ld›r memeliler

var, 6 milyon y›ld›r da insan benzeri memeliler var ve sadece 5500 y›l-

d›r tar›m var. Yani 60 yafl›nda bir adam düflünün, sadece son 5 ay ek-

mek yemifl gibi bir durum. Ve bu son 5 ay ekmek yemifl 60 yafl›ndaki

adam›n temel besin maddesi ekmek diyoruz. Yani her fleyi yeniden göz-

den geçirmek mümkün. Her fleyi sorgulamak mümkün. Çocuk flu mu-

dur, bu mudur? Hay›r, çocuk çocuktur. Oradan bafllayal›m bence, çok iyi

bir bafllang›ç noktas› olur.

Ali Pulcu: ‹ki soru var: “Mesaj veren hikâyeler çocu¤un yarat›c›l›¤›na

ayk›r› m›d›r? Çocuk hikâyelerinin kal›plardan kurtulup edebi a¤›rl›k da

kazanabilmesi için neler yap›labilir?” 

Fatih Erdo¤an: Demin de dedi¤im gibi, kesin do¤ru oldu¤undan emin

oldu¤um bir mesaj bulsam verirdim. Ama bu kadar emin oldu¤um, ke-

sin vermek istedi¤im ve uzun y›llar zaman› da aflacak flekilde arkas›n-

da durabilecek bir mesaja kendim sahip de¤ilim ki. Bu yüzden zaten

böyle bir fleye kalk›flamam. Varsa sizin çok güvendi¤iniz bir mesaj›n›z,

diyelim yazars›n›z, çok sa¤lam bir do¤runuz, bir sorununuz var… Ço-

cuk sizden o mesaj› alacak m›, yani kabul edecek mi? Bugün biz çocuk-

lara da yazarlara da çok fazla fley yüklüyoruz. Çocuklara diyoruz ki: Ya-

r›nlar›m›z› sen kurtaracaks›n. Ayn› fleyi yazarlara da söylüyoruz: Küre-

sel ›s›nmay› durdur, enflasyonu düflür, fliddeti durdur…  O çocuk, biz de

yazar›z. Çocu¤a da çok yak›n›z o anlamda, gerçekten çocuklar› yazan bir

yazarsa. Yarat›c›l›¤a ayk›r› m›? Evet, tabii. Çünkü bir flablon veriyorsu-

nuz, bir mesaj veriyor, flu do¤rudur, bu do¤rudur diyorsunuz: Bu tek

do¤rudur, onu benimseyin, bundan baflka da do¤ru bir fley yoktur, bu-

nu anla, bil gibi bir fley. 

‹kinci soruya gelince, asl›nda hep bunlar› konufltuk flu ana kadar;

yine kendimizden bafll›yor. Burada çocuklar yok, yetiflkinler var. Biz bi-

zeyiz. Birbirimize yalan söyleyecek hâlimiz yok. Kendi kendinize sorun:

En son ne zaman bir çocuk kitab› okudunuz? En son ne zaman tad›na

vararak bir çocuk kitab›n› çocu¤unuza okudunuz? Yani buradan bafll›-
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yor. Çünkü çocuklar sonuçta biz ne verirsek onlarla büyüyorlar ve d›fl
dünyadan ald›klar›n› bizim süzgeçlerimizle alarak gelifliyorlar. O süz-
geçleri titizlikle kullanarak, yani bizden bafll›yor, anahtar orada. Örne-
¤in, nas›l ki yedi¤i içti¤i önemli deyip organik g›da maddesine büyük pa-
ralar veriyorsak, beyni besleyen kaynaklara da ayn› titizli¤i göstermeli-
yiz. Yazd›¤›m›z, yay›mlad›¤›m›z kitaplar› okuyan ya da okumayan hedef
kitlemiz -ki bu durumda ticari hedef kitle anne babalar oluyor- daha se-
çici, daha titiz olurlarsa biz de kendimize çeki düzen vermek zorunda
kal›r›z. Yani o yüzden oradan bafll›yor diyorum. Teflekkür ederim.

Neslihan Demirci: Teflekkür ederiz. Sanat Araflt›rmalar› Merkezi ola-
rak ilke edindi¤imiz bir cümle var, rahmetli Aliya ‹zzetbegoviç’e ait: “Bi-
lime evet ama sanat›n kurdu¤u bir dünyada.” 

Son y›llarda çocuklar› da bu ifle katmam›z, gelecekte çok verimli ça-
l›flmalar olaca¤›n›n iflaretidir inflallah. Türkçenin güzelli¤ini ortaya ç›-
karan, çocuklar›n muhayyilelerini harekete geçiren, estetik anlamda
güzel metinler ve estetik ürünlerle onlar› ne kadar karfl›laflt›r›rsak, ile-
ride ressam, sanatç› veya yazar olmasalar bile, hayata dair estetik bir
bak›fla sahip olacaklar› konusunda hemfikiriz. De¤erli yorum ve katk›-
lar› için konuflmac›lar›m›za tekrar teflekkür ediyorum. 
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Emel Kehri
Yüksek ö¤renimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölü-
mü’nde tamamlad›. Ayn› bölümden yüksek lisans derecesi ald›. 1984 y›l›ndan
günümüze kadar grafik ve resim çal›flmalar›n›n yan›nda birçok çocuk kitab›
resimledi. Grafik ve resim dal›nda karma sergilere kat›ld› ve birçok sanatsal
projede yer ald›. Baz› çal›flmalar› Türk Grafik Sanatç›lar› 1. (1989), Türk Gra-
fik Sanatç›lar› 5. (2006) ve Türk Logo Tasar›mc›lar› (2006) kitaplar›nda yer al-
d›. Bugün ayn› zamanda çocuklara yönelik resim, maske ve farkl› malzeme-
lerin kullan›ld›¤› atölye çal›flmalar›n› Ihlamur Kasr› Çocuk Sanat Atölyelerin-
de sürdürmekte ve bu projeleri kitaplara dönüfltürmektedir. 2006 y›l›nda ‹fl
Kültür Yay›nlar› taraf›ndan yay›mlanan Hayvanlar Karnaval› adl› klasik mü-
zik eserinden yola ç›k›larak Ihlamur Kasr› Çocuk Atölyeleriyle gerçeklefltiri-
len alternatif sanat e¤itimi projesi, ilk ortak temal› projesidir. Yine Saint-Sa-
ens’›n Hayvanlar Karnaval›, Mussorsky’nin Bir Sergiden Tablolar, Prokofi-
ef’in Peter ve Kurt, Klasik Müzik Eserleri Repertuar› ve Müzik Yolcular› pro-
jelerinde ortak temal› sanat atölyeleri çal›flmalar›n› gerçeklefltirmifltir.
(www.boyalikus.com’da al›nm›flt›r.)

Fatih Erdo¤an
23 Nisan 1954 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. Kültür Koleji’ni ve Robert Kolej’i bitir-
dikten sonra, Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun
oldu. 1980 y›l›nda Mavibulut Yay›nlar›’n› kurdu.1990-2000 y›llar› aras›nda ço-
cuklar için ç›kar›lan ilk edebiyat dergisi K›rm›z›fare’nin ve ilk çocuk edebiyat›
araflt›rmalar› dergisi Binbir Kitap’›n editörlü¤ünü yapt›. 1992 y›l›ndan 2002 y›-
l›na kadar ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölü-
mü’nde ders verdi ve ayn› bölümde yüksek lisans ve doktora yapt›. Çocukla-
ra yönelik kitaplar yazd›, resimledi, çevirdi ve editörlü¤ünü yapt›. Cumhuriyet
ve Radikal gazetelerinde çocuk edebiyat› ve çocuk kitaplar›na iliflkin yaz›lar
yazd›. Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda ayn› konularda konferanslar verdi. Acar (1987)
ve Ozan (1994) adlar›nda iki o¤lu var. (www.fatiherdogan.com’dan al›nm›flt›r.)

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.osmanturhan.com dan al›nm›flt›r)
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Nilgün Canel
1970 do¤umlu. Marmara Üniversitesi Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Bölü-
mü’nden mezun oldu (1990). Ayn› üniversitenin, E¤itimde Psikolojik Hizmet-
ler Ana Bilim Dal›’nda yüksek lisans›n› (1993), Psikolojik Dan›flma ve Reh-
berlik Ana Bilim Dal›’nda doktoras›n› tamamlad› (2007). 1992-1994 y›llar› ara-
s›nda ‹stanbul Üniversitesi, 2001 y›l›nda Marmara Üniversitesi Psikolojik Da-
n›flma ve Rehberlik Ana Bilim dallar›nda araflt›rma görevlisi olarak çal›flt›.
2006-2007 ö¤retim y›l›ndan bafllayarak lisans ve lisansüstü düzeyde dersler
veren Canel, çok say›da bilimsel yay›na imza att›, birçok projede yer ald›.
Katk›da Bulundu¤u Eserler: Örnek Grup Rehberlik Programlar› (2004), S›n›f
Yönetimi (2004), Ergenlikten Yetiflkinli¤e Grup Çal›flmalar› (2005), Türkiye’de
E¤itim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi (2006), Rehberlik (2007), Rehberlik
(2008).
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