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Değişik fikirlerin harmanlanarak ortak bir dil oluşturan ve 

aradaki mesafeleri kaldıran bu güzîde kılavuzun yeşil ile 

mavinin buluştuğu Rize için hayırlı olmasını dilerim. 
 

Yaşar Koçak 

Rize İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 
Milli Eğitim Bakanlığı hakkındaki her 

türlü soruyu 7/24 yanıtlayan yapay  

zeka tabanlı bir sanal asistan. 
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Sunuş 

Değerli Okurumuz, 

 

Öğrencilerimiz, sınıflarımız ve meslektaşlarımız-

dan uzun bir süre ayrı kaldık. Sosyal yaşamımız-

da birçok değişiklik yaşadık ve daha da yaşamaya 

devam edecek gibiyiz. Pandemi süreci bazı alış-

kanlıklarımızı değiştirdi. Hayatın her alanına oldu-

ğu gibi eğitim alanına da yenilikler getirdi. Süreç 

içinde web araçlarını ve teknolojiyi etkin kullanma, 

öğretmenlik mesleğinin olmazsa olmaz becerile-

rinden biri haline geldi. Teknolojik araçlardan uzak 

tutmaya çalıştığımız çocuklarımıza ekran başında 

eğitim vermenin deneyimi içindeyiz. Onların fizik-

sel, zihinsel, psikolojik gelişimlerini sekteye uğrat-

madan bu sürecin geride bırakmayı umut ediyo-

ruz. Bu gelişimin bir paydaşı olan biz eğitimciler, 

faydalı olma gayretiyle bir şeyler yazmaya ve 

üretmeye devam ediyoruz. 

 

Eğitimin odağında bir mesleğin icracısı olunca, 

öğretmenlik; çocuğu eğitimin en değerlilerden biri 

kılarız. Geleceğe umutla bakabilmek için, çocukla-

rı yetiştirmek için çabalarız. Onların edebiyatı biz-

lerin edebiyatı olur. Bir çocuk edebiyatı yolundan 

yürüyerek edebiyatın ve edebiyatla alakalı tüm 

eylemlerin kaynağına varırız. Çocuklukta, çocuk-

ça bir tanışma, ilerleyen yaşlarda medeniyet inşa-

sı olarak gösterir kendini. Geriye baktığımızda 

toplumların hikâyelerinde bunu görürüz. 

 

Nihayet üçüncü sayımızla sizlerin karşısına çıka-

bildik. Her yeni sayımızda bir öncekinden bir adım 

öteye ulaşma gayretindeyiz. Bu doğrultuda 3. sa-

yımızda mahalli sınırlarımızı aşarak ulusal düzey-

de çok değerli yazar ve akademisyenlerin birikim-

lerinden faydalandık. Çaydanlık dergisinin hedef-

lerinden biri de yerel ile ulusal olanı buluşturma/

tanıştırma gayretidir. Öyle umuyoruz ki bu uğraş; 

eğitim, kültür, sanat adına nitelikli paylaşımları 

beraberinde getirecektir. 

 

 

 

Her sayımızda olduğu gibi bu sayımız da bir tema 

ekseninde oluşturuldu. Eylül-Ekim 2020 sayımızın 

teması "Çocuk ve Edebiyat" Bu sayımızda kitapla-

rıyla çocuklarımıza ışık olan, ülkemizde çocuk 

edebiyatı denince ilk akla gelen isimlerden kıy-

metli Sevim AK hocamız ile  ‘Çocuk ve Edebi-

yat’konulu röportajı gerçekleştirdik. Bu röportajın 

çocuk edebiyatı alanına ilgisi olanlar için çok ve-

rimli bir röportaj olduğunu düşünüyoruz. Çocuk 

edebiyatı konusunda akademik çalışmalarıyla 

dikkat çeken Prof.Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN 

‘Okuma Becerisi ve Çocuk Kitapları’ adlı yazısıyla 

dosyamızda yer aldı. Çocukların severek okuduğu 

‘Levent’ kitaplarıyla tanınan Mustafa ORAKÇI 

‘Çocuklar İçin Edebiyat’ isimli bir deneme kaleme 

aldı. Bu sayımız da yine yerelde görev yapan yö-

netici ve öğretmen arkadaşların ve edebiyat se-

verlerin gönderdiği içerikle renklendi. Fatma IŞIK 

‘Çocuk Edebiyatı’, Selçuk TORPİL ‘Okulsuzluk 

Dünyanın Sonu Değil’, Osman Atalay ’Çocuk ve 

Felsefe’, Yıldıray ÖZKURT ‘Satranç’ Abdullah 

KARALİ eğitim ve kültür tarihi alanında ‘Okul ve 

Öğretmen’ yazılarıyla katkıda bulundu.  İbrahim 

VARELCİ ve Murat KESELİ öyküleriyle,  Abdullah 

BAŞ portreyle, Ömer Eski ve İsmail Şimşek kitap 

tanıtımlarıyla bu sayımızda yer aldılar. Parşömen 

sayfamızda da düşünce dünyamızın önemli isim-

lerinden merhum Nurettin TOPÇU’nun ‘Çocuklar’ 

yazısını görüyoruz.  

 

"Çaydan-lık" sayesinde sizlerle bir araya gelmek 

bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Son zaman-

larda yaşadığımız süreç ne kadar zorlu olursa 

olsun üretmeye ve eğitime katkı sağlamaya de-

vam ederek daha güzel günlere kavuşabilmek 

ümidiyle… 

 

“Dem bu demdir.” 

 

Lokman BAYNAZOĞLU* 

*Müdür / Rize Çay İlkokulu 
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SEVİM AK* İLE ÇOCUK VE EDEBİYAT ÜZERİNE 
 

Söyleşi: İsmail Şimşek 

Sevim Hanım, Çay ilkokulundan, Çaydanlıktan, ço-
cukların bakışlarıyla güzelleştirdiği yeşil ve mavinin 
şehri Rize’den merhabalar, Çaydanlık dergisinin 3. 
sayısının dosya konusunu “Çocuk ve Edebiyat” ola-
rak belirledik. Dergimiz bir şey söylemek, bir şey 
paylaşmak isteyenlerin dergisi. Bu niyetle yayına 
başladık. Sizinle bu görüşmeyi yapabilmek de dergi-
miz ve çocuklarımız adına bizi fazlasıyla mutlu edi-
yor.  
 
Bir röportajınızda uçurtma ile ilgili şöyle diyorsu-
nuz: “Bir ara nasıl olduysa ip kaçtı elimden, 
uçurtma göğe karıştı. Çok çok üzüldüm ama geri 
döneceğine de inandım. Kuyruğun bizi dost kıldı-
ğı inançla aylarca her sabah penceremi açtığım-
da ‘ben geldim” deyişini bekledim .” Şimdiki ço-
cukların beklediği bir uçurtma var mı? 
 
Uçurtmanın ipinin kopuşu simgesel anlamda, anlaşı-
lamamaktan ötürü yalnız kalışa, küçük bir umut kırın-
tısıyla hayatı yeniden yakalama beklentisine karşılık 
geliyor. Günümüzde kendin olmak, kendi sesine ku-
lak vermek, kendini önemsemek üstüne çok söz edi-
lirken, başkasının sesine kulak vermenin, duyguların-
daki derinliğe ulaşabilmenin değerine daha az odak-
lanıyoruz. Hız çağında kotarılması gereken onca ge-
rekli gereksiz iş arasında  sürüklenirken duygularımız 
üstüne yoğunlaşma fırsatı bulamadan kendimizi bir-

biriyle alakasız bir çok konunun içinde buluyoruz. 
Çocuklar da yetişkinlerle birlikte benzer tempolarda 
kendi kendilerine kalma zamanlarından kaybediyor-
lar. Yalnız kalmak, bir grubun içinde yer yer alama-
mak korkusu yüzünden görünmez olmak ya da ken-
dini gösterebileceği bir alanda var olmak gibi ikilem-
ler arasında kalakalıyorlar. Bildik kodlar üstünden 
toplumla, insanla kurulan ilişkiler, başkalarının de-
neyleriyle hayatlara yön vermeler daha az düşünerek 
yol almayı gerektiriyor.  Uzun ve incelikli düşüncelere 
sabrımız kalmayabiliyor.  Oysa bakışlarımızı içimize, 
başkalarının duygularını anlamaya yönelttiğimizde 
kendimiz ve başkaları hakkında bildiklerimizin yeter-
sizliğine ulaşıyoruz. Her çocuk özeldir ve yetişkinler-
den farklı algılarla nesneleri, duyguları anlamlandırır, 
hayallerine kanat takar. Her çocuğun ipi kopan uçurt-
masına yüklediği duyarlıklar ve bekleyişler benzer-
sizdir ve kulak vermeye değer. 
 

Her çocuğun ipi kopan 
uçurtmasına yüklediği 

duyarlıklar ve bekleyişler 
benzersizdir ve kulak  

vermeye değer. 

> SÖYLEŞİ 

*Yazar 

 
Sevim Ak 

 
Yazma tutkusu öğrencilik yıllarında 

artan Sevim Ak’ın ilk öyküsü 1985 yı-
lında yayımlandı. Çağdaş çocuk ede-
biyatımızın en üretken yazarlarından 
olan Sevim Ak; Vanilya Kokulu Mek-
tuplar, Toto ve Şemsiyesi, Uçurtmam 
Bulut Şimdi ve Melo gibi birçok kitabın 

yazarıdır. 
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-Kitap isimlerinizde çocuksu bir dil fark ediliyor, 
bu çocuklarla aynı dili konuşmak anlamına geli-
yor, iletişim bir beceri işi. Yaşadığımız yüzyılda 
çocuklarla aynı dili kullanmak mümkün mü, Bunu 
ne kadar başarabiliyoruz? – 
 
Bir yetişkin olarak çocukla aynı dili konuşmak müm-
kün değil. Çocuksu bir dili taklit etmekten ziyade ço-
cuğa göz hizasından bakmanın, algı biçimine ve dili-
ne yakın hissetmenin çocuk edebiyatı yaratıcıları için 
anlam taşıdığına inanırım. Çocuklar kitaplarımı okur-
ken ‘benim aklımdan geçenleri yansıtmış, ben de 
yazabilirim,’ duygusuna kapıldıklarını söylerlerse  
aramızda bir ortaklık, bağlantı kurulmuştur, diye dü-
şünürüm. 
 
Sevim Ak’ın bir çocuk tanımı var mıdır? Öğret-
men kimi öğretir, anne-baba kime velilik yapar, 
yazarlar kime kitap yazarlar? 
 
Çocuk sorular sorarak, deneyerek, sezgilerle, algılar-
la dünyayı anlamlandırmaya çalışan varlıktır. Öğret-
men çocuğun içinde yaşadığı topluma uyumu için 
yetenek, bilgi ve becerileri geliştirmekle ilgilidir, ebe-
veyn gelenekleri ve edindiği kültür doğrultusunda 
zihinsel, psikolojik, sosyal gelişiminde rehber olur. 
Yazarlar felsefi sorular üstüne düşündürterek, farklı 
yaşam biçimleriyle tanıştırır, başka bir dünyanın 
mümkün olduğunu düşünmelerine aracı olur. 
 
Çocuk kitabı yazmak çocuksu kalmayı gerektiri-
yor mu? Sevim Ak’ın çocuksu dediği yanları var 
mıdır? Bahseder misiniz?  
 
Çocuk kitabı yazmak için çocuğu anlama isteğinin, 
çocuğun düşünce biçimi ile bağ kurabilmenin önemi 
yadsınamaz. Yetişkinlere yazan yazarlar çocuk kitabı 
yazmayı pek tercih etmezler. Büyürken gelişirken 
edinilen deneyimler, travmalar, zihinsel yüklenmeler, 
içsel derinleşmeler  yani çocuklukla bağı koparan bir 
çok etmen çocuğun diline ve dünyasına yakınlaşma-
da engel oluşturabilir çünkü. “Çocuksuluk” ifadesinde 
üstü örtülü bir küçümseme hali sezerim. Oysa çocuk-
luk evresi hayata, evrene dair sayısız sorular sorulup 
merak duygusuyla keşiflerin yapıldığı hayatın en 
zengin çağıdır. Sanat ve Felsefe çocukluktaki merak, 
keşif ihtiyacı ve saf sorular silsilesiyle ortaya çıkmış-
tır. Bu yaşımda ben de hala soru sorar, merak duy-
gumu diri tutar, sanatla, öğrenmekle bağımı kopar-
mamaya çalışırım.   
 
Çocukluğunda sizi etkileyen kitaplar veya yazar-
lar hangileridir? Bugün bu alanda “bir çocuk şu 
kitapla kesinlikle karşılaşmalı” dediğimiz kitaplar 
var mıdır?  
 
 
 

Çocukluğumda klasiklerin kısaltılmışlarını ve çizgi 
romanları bolca okudum. İlkokulu bitirene kadar ya-
şadığım Samsun’da kırtasiyelerde bulabildiğim çocuk 
kitapları onlardı. Son yıllarda yüzlerce yerli ya da çe-
viri çocuk- gençlik kitabı elimden geçiyor. Sevdiğim 
yazarlar, kitaplar sürekli çeşitleniyor. Çocuklar hangi 
konulara ilgi duyarlarsa o alanda yazılmış bir çok  
seçenek önlerine konulabilir artık. Sevdiğim yazarlar 
denince ilk aklıma gelenler; Roald Dahl, Sepuveda, 
David Almond, Christine Nostlinger, David Boyne, 
Angela Nanetti, Andreas Steinhofel …  
  
Bugün çocuk kitapları veya dolaylı olarak çocuk 
edebiyatı dediğimizde bunun bir tanımı, sınırı var 
mıdır? Olmalı mıdır? Z kuşağının kitapla ilişkisi 
“yeni açılımları” beraberinde getiriyor mu? 
 
Çocukluk çağındakilerin hayal gücünü geliştiren, 

duygu ve düşüncelerine yer veren kitaplar çocuk ya-

zını kapsamına girer. Çocuk edebiyatı ise çocuğun 

olduğu kadar yetişkinin de zevkle okuyacağı, sanatçı 

duyarlığı ve inceliğiyle yazılmış, karakterleri, olay 

örgüleriyle çocukları cezbeden, farklı hayatlara götü-

ren, eleştirel, sorgulayıcı bir bakışla yazılmış kitapları 

anlıyorum. Z kuşağı gençleri teknolojik çağın çocuk-

ları olarak dünyaya gözlerini açtılar. Bilgiye ulaşma-

nın kolay ama iletilen anlamın zayıfladığı, insanların 

duyarsızlaştığı bir dünya bu. Digital dünyanın dilini, 

geleneklerini hikaye anlatmanın yeni yolu digital 

oyunlarla öğrendiler. Onlar aracılığıyla dünya arka-

daşları edindiler. Ekranlar yoluyla daha çok kelime 

okunmasına karşın gerçek okur yazarlık o mu değil 

mi tartışması da süreceğe benzer. Geçen yüzyıllar-

dan beri okunagelen pek çok masal, antik mit ve kla-

sikleşmiş hikayenin modası geçmiyor, digital oyunla-

rın içinde yer alabiliyor, alışkanlıklar değişse bile ilgi 

oluşturmaya devam ediyor. Teknoloji dostu Z kuşağı 

gençleri iklim değişikliği, enerji krizi, uzay, yapay ze-

ka, robotlar, nükleer savaş… gibi konulara ilgi duyu-

yor, fantastik, bilim kurgu okumayı seviyorlar.  E-

kitap, sesli kitap uygulamaları aracılığıyla- ülkemizde 

yaygın kullanılmasa da- ulaşım araçlarında, yürür-

ken, en ücra bölgelerde edebiyata erişim şansı bula-

biliyorlar. Gerçeklikle kurdukları bağlar ise sandığı-

mızdan güçlü. Sorun, travma odaklı gerçekçi edebi-

yat eserleri de tercihleri arasında.  Tarih boyunca 

nasıl sözlü kültür ve yazılı kültür örnekleri bir arada 

var olduysa modern dünyada da digital  hikaye anla-

tıcılığı ile roman, öykü kitaplarının aynı potada olaca-

ğına inanıyorum. 
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Kitaplarınızda sizi yalnız bırakmayan kahraman-
lar var sanırım, Toto ve Melo’yu (Toto’nun Sınıfı, 
Toto v e Şemsiyesi) buna örnek gösterebilir mi-
yiz? Bir karakter nasıl var olur? İlk kitabınız 
“Uçurtmam Bulut Şimdi”den bu yana sizi yalnız 
bırakmayan bir çocuk var mıdır? 
 
Karakterler kendi kendini yaratıyor sanki. Uzun süre 
bir karakteri oluştururken onun o yaşa kadar geçirdiği 
evreleri, ailesini, yaşadığı mekanları, ilişkilerini, zevk-
lerini, huylarını, hobilerini ayrı bir deftere yazdım. Her 
ana ve yan karakter için ayrı ayrı hayat öyküleri kur-
guladım. O bilgileri kitapta kullanmadım ama bana 
karakterlerin başkalarıyla ilişkileri, konuşma biçimleri, 
tavırları, duygu aktarımı konusunda yardımcı oldular. 
Karakterler içinde ilk göz ağrım, ilk kitabımın ana ka-
rakteri Meltem’dir. Onda da öteki karakterlerde de bir 
parça kendim varım. 
  
Düşlere Sobe, Horoz Adam ve Korsan gibi tiyatro 
oyunlarınız yanında bir dönem köylerde, yatılı 
bölge okullarında okuma ve yazma atölyeleri de 
yaptınız. Güneşin Çocukları bize ne söyledi, ne 
söylüyor. 
 
Annem ve babam öğretmendi, çocukluğum Sam-
sun’da geçti. Anadolu’daki çocukların dünyalarına 
çok yabancı değildim. Ama çocukluktan 30 yıl kadar 
sonra mezralara kadar uzanan yolculuklarımızda 
günümüz köy çocuklarının dünyasına girebilme şan-
sına eriştim. Çok çocuklu ailelerin üyesiydiler, bahçe-
de, tarlada, çocuk bakımında, tarım işçiliğinde, ço-
banlıkla uğraşıyor, okula geç başlıyor, erken ayrılı-
yorlardı. Büyük kent çocuklarının yaşadığı çocuklu-
ğu, oyunlu hayatı yaşamadan yetişkin dünyasının 
sorunlarıyla baş ediyorlardı. Çok zeki, hayata dört 
elle sarılmış çocuklar gördüm, onlardan çok şey öğ-
rendim. Edebiyatımın rengi o yolculuklarla büyük de-
ğişime uğradı. Çocuk sorunlarını dert edinmiş bir türe 
doğru evrildiğimi gördüm. 
 
Son yıllarda kitap fuarlarında, kitapçılarda çocuk 
kitaplarının çok fazla öne çıktığını görüyoruz. İn-
sanlar bir şeylerin farkına mı vardı? Çocuk kitap-
larının sayısındaki bu artış bir niteliği beraberin-
de getirebilecek mi ? Yoksa durum niteliğin tersi-
ne nicelik olarak tüketimi mi destekliyor. Bu alan-
da bizi neler bekliyor. 
 
- Anne, baba ve öğretmenler bebeklikten okul çağına 
uzanan yolda kitaplarla, sanat eserleriyle erken tanı-
şan çocukların duyarlıklarının arttığını gördüler. Ço-
cuk kitapları eğitimde yaygın olarak kullanılıyor artık. 
Son 10 yıldır çocuk yazını genç yazar ve çizerlerin 
ilgi gösterdiği bir alan oldu. Bu ilgi,  çeşitliliği ve yayı-
nevi rekabetleri etkisiyle kaliteyi de arttırdı. Bu ne-
denlerle şu sıralar dolaşımda her konuda, büyük çe-
şitlilikte çok sayıda kitap var. Tutan bir kitabın ben-
zerlerini de bulmak mümkün. Bir yayınevinin basma-
ya uygun göremediği bir kitap dosyasının birkaç ay 
sonra başka bir yayınevince yayınlandığını görebili-
yoruz. Bugünkü okurun tüketmesine yönelik, yarını 
belirsiz , tüketim amaçlı üretilmiş çok sayıda kitap 

nitelikli ürünleri de gölgeleyebiliyor bazen.  Gelip ge-
çici bu süreçte kimi yazar ve çizerlerin bir kısmının 
yolculuğu uzun soluklu olacak, bir kısmı ise başka 
alanlara kayacaklar, diye düşünüyorum.    
 
Sevim Hanım, bize vakit ayırdığınız için çok te-

şekkür ederiz. Biz hiç yaşlanmayan çocuklar ola-

rak gökyüzüne bakmaya devam edeceğiz.  

 

 



9 

 

 



10 

 

OKUMA BECERİSİ VE 
ÇOCUK KİTAPLARI 
  Selahattin Dilidüzgün* 

> DOSYA 

 

Eğitimimizin geleneksel yapısı içinde iyi 
yürekli ve azimkâr öğretmenlerimizin çoğu 
elbette bütün iyi niyetleriyle öğrencilerine 
okuma alışkanlığını ve okuma kültürünü 
kazandırmak isterler. Çünkü okuma önce 

bilgilenmek demektir; okumak, söyleyecek 
bir şeyi olanlarla iletişimde bulunmak de-
mektir; okumak, anlama becerileri geliş-

miş insan gerektirir; okumak, hoşgörünün 
kapılarını aralar.  

 

Selahattin Dilidüzgün 

*Uludağ Üniversitesi Alman Dili Eğitimi 

Anabilim dalını 1985 yılında bitirdi. 2000 

yılında Türkçe Eğitimi alanında doçent 

2007’de profesör oldu. Halen İstanbul 

Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fa-

kültesi Türkçe Eğitimi Anabilim dalında 

öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
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Her çocuğun ipi kopan uçurtmasına yüklediği duyar-
lıklar ve bekleyişler benzersizdir ve kulak vermeye 
değer. 
Bu söylenenlerin çocuk kitaplarıyla ne ilgisinin oldu-

ğu sorusu pekâlâ akla gelebilir hemen. Bu nedenle 

önce günümüzde çocuk yazınından ne beklediğimizi 

saptamak gerek. 

Evet, artık ülkemizde de eskimiş, dahası çocuk yazı-

nı çerçevesinde geleneksel bir anlayış içinde sürüp 

giden ‘çocuk yazınının gerekli oluşu ya da olmayışı‘ 

tartışmalarını bütünüyle bir tarafa bırakarak değişim 

çağı içinde çocuk kitaplarının, çocuk yazının yerini ve 

işlevini iyi belirlememiz gerek. 

Bu bağlamda öncelikle okuma ediminin, daha doğru-

su, alışkanlık haline gelen ya da gelmesi istenen 

okuma davranışının neden önemli olduğu hakkında 

biraz düşünelim. Bu arada bu satırları okuyan herkes 

okumaya kısa bir süre ara verip kendi kendine şu 

soruların yanıtlarını arayabilir: Okumak neden önem-

lidir ya da okumak gerçekten önemli midir? Bu bağ-

lamda her şeyi okumak mı yoksa seçtiğimiz şeyleri 

mi okumak gerekir? Bu sorulara verilecek doğru ve 

tutarlı yanıtlar çocuk kitaplarının işlevini de yine çağı-

mızın gereksinimleri doğrultusunda ortaya koyacak-

tır. Eğitim sistemimizi ve okuma ediminden beklenti-

lerimizi ortaya koymaya çalışarak bu sorulara yanıt 

arayalım. 

Eğitimimizin geleneksel yapısı içinde iyi yürekli ve 

azimkâr öğretmenlerimizin çoğu elbette bütün iyi ni-

yetleriyle öğrencilerine okuma alışkanlığını ve okuma 

kültürünü kazandırmak isterler. Çünkü okuma önce 

bilgilenmek demektir; okumak, söyleyecek bir şeyi 

olanlarla iletişimde bulunmak demektir; okumak, an-

lama becerileri gelişmiş insan gerektirir; okumak, 

hoşgörünün kapılarını aralar. Okuma adına söylene-

cek o kadar çok şey var ki aslında! Ne var ki, her şe-

yi okumak neredeyse hiçbir şeyi okumamak anlamı-

na gelecek kadar da tehlikelidir. Neden mi? Okuma 

beğenisi gelişmemiş olmak henüz yazın adına tam 

bir eğitilmişlik ve olgunluk sergileyememek anlamına 

gelir de ondan. O halde, çağdaş edebiyat okurunu 

belirleyen en başat öğelerden ilki onun eleştirel okur 

kimliği taşımasıdır. Eleştirel okur olmak ise, okudu-

ğunun özü ile belli bir uzaklıktan ilişki kurmayı, oku-

duklarıyla hemen özdeşleşmeden anlatılanı nesnellik 

ölçütleri içinde yorumlamayı ve yargılamayı gerekti-

rir. Ancak bu aşamadan sonra seçici okur kimliğin-

den söz edebiliriz. Yani seçici okur okuduklarını sıra-

dan bir anlayışla seçmez. Daha çok ‘ne istediğini 

bilen okur’ tipi diyebileceğimiz okurlar, bu anlamda 

okumayı gerçek bir gereksinime dönüştürmüş, beyni-

ni okuyarak doyurmayı öğrenmiş kişilerdir diyebiliriz. 

Peki, toplumumuz böylesi okurlara sahip midir ger-

çekten? Ne yazık ki yanıt çok olumlu değil. Çünkü 

gerek basının yaptığı sormacalar, gerek yapılan bi-

limsel çalışmalar ve gerekse toplumu oluşturan bi-

reylerin okuma kültürü adına sergiledikleri açık tutum 

bu sorunun yanıtını olumsuz kılıyor. Kendini yetiştir-

miş az sayıda birey ya ailesinden ya öğretmeninden 

ya da bireysel özellikleri nedeniyle gerçek okurlar 

olabilmiştir. Ne yazık ki toplumumuzda bunların sayı-

ları oldukça az. Bu tabloyu ortaya koymamın nedeni, 

eğitimimizin bugüne kadar başaramadığı nitelikli okur 

yetiştirme işini çocuk kitaplarıyla rahatça gerçekleşti-

rebileceğimiz yönündeki düşünceleri açıklamak.  
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Öncelikle, yukarıda anlatılanlar ışığında şunu belirt-

mek gerek: Her şeyi okuyan değil, okuma beğenisini 

yine okuma aracılığı ile geliştirdiğimiz seçici okur 

kimliğine gereksinim duyuyorsak, bu işin eğitimiyle 

ilgilenen kişilerin de daha baştan hem bu kimliği taşı-

maları gerekmektedir hem de çocuklara baskıcı bir 

anlayışla kitap okutma anlayışını bir kenara bırakma-

ları gerekmektedir. Bu noktayı özellikle önemsemek 

gerekir, çünkü kısa bir süre önce eğitimcilerin olduğu 

kadar tüm toplumu ilgilendirecek derecede ortaya 

çıkan ‘100 Temel Eser’ anlayışıyla dayatılan okuma 

anlayışı, rahatlıkla ters etki yapabilecek bir tehlikeyi 

içeriyordu. Basında ve çeşitli eğitsel etkinliklerde tar-

tışıldığı gibi değişmez bir listenin baskısı altında ka-

lan okur/çocuk bu alanda baskı gördüğü anda oku-

madan uzaklaşabiliyor. Hepimiz biliriz ki; çocuklara 

özellikle istemedikleri bir şeyi yapmaları söylendiğin-

de çocuk bunu yapmamak için bin dereden su getirir. 

Bu bakış açısıyla ‘100 Temel Eser’ projesi özünde iyi 

niyetli bir girişim olarak başlamışsa da, sonuçları ba-

kımından tam ters etki yapabilecek durumlar ortaya 

koydu.  

Yukarıdaki soruların yanıtlarına eğilirsek, başka de-

yişle okuma kültürü ve alışkanlığı edinme sürecinde 

neden çocuk kitaplarına gereksinim duyduğumuzun 

yanıtı aşağı yukarı kendiliğinden belirginleşmeye 

başlamaktadır. Çocuk yazını, adı üzerinde öncelikle 

yazındır, edebiyattır, sanattır. Yani nitelik ve sanat 

kaygıları güdülerek hazırlanmış edebiyat kitaplarıdır. 

İyi bir çocuk yazarının aynı zamanda gelişim ruhbili-

mi, eğitbilim, toplumbilim, yazınbilim gibi konularda 

da deneyimli ve yetkin olması gerektiğini söylemek 

ilk anda abartılı gibi görünse bile, aslında gerçeğin 

mutlak bir dile getirilişidir. Çünkü çocuğun dilsel, top-

lumsal, kişilik gibi çeşitli gelişim evrelerini kavraya-

mamış bir yazar, hedef kitlesi olan ‘gerçek çocuğa’ 

değil, kafasında yarattığı hiç de gerçek olmayan ha-

yali çocuğa yazacaktır. Bu durumda ‘okur çocuk’ 

kendi ilgi alanlarını yakalamayı becerememiş bir ya-

zarı, öğretmen ya da anne baba baskısıyla okusa 

bile gerçek bir okuma davranışı geliştiremeyecektir. 

Benzeri durumlarla diğer alanlarda da karşılaşabiliriz. 

Yani, yazar iyi bir yazınbilimci bakış açısına sahip 

değilse, dili kullanma, öyküsünü kurgulama, çocuk 

gerçekliğini tutarlı bir biçimde ele alma, çocuğa göre 

yazma vs. gibi alanlarda da beceri sergileyemezse 

okur çocuğu daha baştan yakalayamamış demektir. 

Ne yazık ki çocuk yazınımızda böylesi örnekler, nite-

likli örneklerin kat kat üzerinde. Bu nedenle, son 15-

20 yıl içindeki olumlu gelişmeler ve bazı istisna ya-

zarlar ve kitaplar sayılmazsa çocuk kitaplarımız ko-

nusunda çok iyimser olmak hayalcilik sayılabilir. 

Ancak hedef kitle olan çocukların özelliklerine göre 

biçimlenen çocuk yazını ürünleri, çocukları, Dahren-

dorf’un deyimiyle, çocukları yazın konusunda yürek-

lendirir, onların yazınsal ürünler hakkında düşünce 

ve yargı üretmesine yardımcı olur, sonuçta da onla-

rın ilerde iyi bir okur olmalarını sağlar. Bu tümceyi 

biraz açacak olursak, aslında yazın okuru olmak yu-

karıda da dile getirildiği gibi güç ve emek gerektiren 

bir iş. Planlı ve düzenli bir eğitime gereksinme duyar. 

İşte tam bu nokta da Dahrendorf’un saptamaları ışı-

ğında çocuk kitapları işimize yarayan bir araç oluveri-

yor. Çünkü henüz okumayı özümsememiş çocuklar 

okudukları şeylerin kendilerini ilgilendirmesini bekler. 

Anlatılan olayların, kendilerinin günlük yaşamlarında 

var olan konulardan oluşmasını bekler. Okudukları 

kitabın kurgusunun ve dilsel örüntülerinin kendilerini 

aşmamasını ister ki; okuduğunu rahatlıkla anlayabil-

sin, okuduğuyla rahat iletişim kurabilsin, okuma eyle-

mi amacına ulaşabilsin. Ancak böylece çocuk oku-

maya ısındırılabilir, okumaya alıştırılabilir. Hemen 

belirtmek gerekir ki; okumanın kendisi amaç değil, bir 

araçtır. Hem de düşünen, yargılarını düşünce süre-

ciyle elde eden, iletişim becerileri gelişmiş, kendi ka-

rarlarını kendi başına verebilen insanlar yetişmesi 

için okumak bir araçtır. Elbette zevk için, hoş zaman 

geçirmek ve eğlenmek amacıyla da okuyabiliriz. An-

cak bizlerin amacı, çocuk kitapları aracılığıyla okur 

yetiştirmek ise, başka deyişle düşünen bireyler yetiş-

tirmek ise bu durumda çocuk kitapları yetişkin yazını-

na geçişte bir köprü görevi üstlenmektedir. Evet, ço-

cuk kitaplarının geçiş yazını niteliği taşıdığı tezi gü-

nümüzde geçerli bir tezdir.  
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Çocukların okumasını istiyorsak, kitabı ve kitap oku-

mayı abartmadan ve okumanın anlamını yitirmesine 

izin vermeden çocuğun dünyasına sokmak gerek. 

Bunun en iyi yolu, basındaki çeşitli tanıtım ve eleştiri 

organlarının bize sunduğu kitapları edinerek çocuğun 

görebileceği bir yere bırakmak ve çocuğun merakını 

çekmeye çalışmaktır.  

Çocukluğu boyunca çocuk yazınının seçkin örnekle-

riyle yüz yüze gelecek olan çocuk, kendisi için hazır-

lanmış kitaplarda önce kendini bulacak, sonra kendi 

dünyasının sorunlarına benzeyen sorunların çözüm-

leri için kitaplar aracılığı ile soru sormayı öğrenecek, 

hem eğlenecek hem düşüncesi gelişecek çocuk için 

bu arada okuma zevkli bir alışkanlığa dönüşecektir. 

Böylece sağlıklı düşünen ve yargılar üretebilen ço-

cukların okuldaki başarısının kapıları da ardına kadar 

açılmış olacaktır.  

Elbette bu ideal durumu gerçekleştirirken çocuk kita-

bının nitelikli olması bir önkoşuldur. Ülkemizde artık 

bu konuda da bilimsel bilgi üretilmeye başlanmış ve 

basın yayın kurumları da bu konuda duyarlık sergile-

yip çocuk kitapları tanıtımlarına ve eleştirilerine yer 

vermeye başlamıştır.  

Burada andığım konu bağlamında özellikle anne ba-

balara ve öğretmenlere yol gösterici olması bakımın-

dan Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk 

ve Gençlik Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merke-

zine ve bu merkezin etkenliklerine dikkat çekmek 

istiyorum. Çocuklar ve gençler için üretilen edebiyatı 

araştırma ve yaygınlaştırmayı amaç edinen bu mer-

kezin ağ ortamındaki adresi şöyle: 

www.cogem.ankara.edu.tr. Ülkemizdeki çoğu eğitim-

ci ve ebeveyne yol gösterici nitelikte olan bu site bi-

limsel çalışmalara olduğu kadar çeşitli radyo ve tele-

vizyon yayınlarına da yer veriyor. Ama her şeyden 

önemlisi Sizin İçin Seçtiklerimiz sekmesi açıldığında 

yaş grubuna göre seçilmiş güncel çocuk kitapları kü-

çük tanıtım ve değerlendirmeler görselleriyle birlikte 

örnekleniyor. Gerçekten de bu sayfadan bilinçli çoğu 

anne ve baba çocuklarına öğrencilere doğru kitap 

seçme konusunda yardım alıyor.  

Artık her bulduğunu okuyan değil, bilinçli okuma sü-

recinin eşgüdümünde duygu ve düşüncelerini gelişti-

rebilen, duyan ve düşünen insana gereksinme duy-

duğumuzdan bilim insanlarına olduğu kadar bütün 

anne babalara ve öğretmenlere de büyük görevler 

düşmektedir.  

1966 yılında Bursa, Muradiye İlkokulu’na başladığım-

da sevgili öğretmenim bütün iyi niyetiyle “çocuklar 

okumak çok önemlidir, ne bulursanız okuyun” derdi. 

Sevgili öğretmenim, elli dört yılda o denli değişimler 

oldu ki, bizler kitabın yanı sıra televizyonu, bilgisaya-

rı, interneti de yoğun olarak izlemek durumundayız. 

Kitabı medyatik araçlar karşısında bir rakip olarak 

görmüyoruz, ama ikisinin yan yana yaşaması gerek-

tiğine inanıyoruz ve biliyoruz ki; hiçbir şey kitabın 

yerini tutamıyor!  

 

(*) Bu yazı, 2009 yılında Mavi Ada dergisinde çıkan 

yazımdan derlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Kitabı medyatik araçlar  

karşısında bir rakip olarak  

görmüyoruz, ama ikisinin  

yan yana yaşaması gerektiğine  

inanıyoruz ve biliyoruz ki;  

hiçbir şey kitabın yerini  

tutamıyor!  
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 ÇOCUKLAR    
 İÇİN EDEBİYAT 
   Mustafa Orakçı* 

> DOSYA 

*Yazar 
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Pek çok kaynakta edebiyat duygu, düşünce ve 
hayallerin etkileyici bir şekilde anlatılması ola-
rak geçmektedir. 
 
12 yaşına kadar olan çocukları hedef alan ede-
bi eserler de çocuk edebiyatı olarak adlandırıl-
maktadır. Bazı uzmanlar çocuk edebiyatı diye 
bir kavramı doğru bulmadığını da belirtiyor…  
Kim ne derse desin adına çocuk edebiyatı veya 
sadece edebiyat deyin. .. Çocuklar için yazılan 
kitaplar her geçen gün hızla artıyor. Ülkemizin 
en istikrarlı okurlarının çocuklar olduğunu düşü-
nüyorum.  
 
Artık sadece çocuklar için kitap yayınlayan ya-
yınevleri, sadece çocuk kitabı satan kitapçılar 
var. Bu yakın gelecekte daha da fazla olacaktır 
kanaatindeyim. Çocuklar için yazan kişilerin 
artması kaliteyi arttırdığı gibi kalitesizliği de art-
tırmaktadır. Öğrencilerin gelişimini kötü yönde 
etkileyen veya olumsuz davranışlara sevk eden 
kitaplar da eskiye göre daha fazla…  
 
Çocuğa kitap seçme yöntemlerini öğretmek, 
eleştiri yapmayı anlatmak görevi ailelere ve öğ-
retmenlere düşmektedir.  
 
Çocuk kitaplarının pek çok faydası olduğunu 
düşünüyorum. Bunlardan en önemli gördükle-
rim: okuma alışkanlığı kazandırması ve hayal 
gücünü zenginleştirmesi… 
 
 
 

Geleceği tasarlayacak olan geleceğin yetişkin-
leri olan bugünün çocuklarının yanında taşıma-
sı gereken becerilerin okuma alışkanlığı ve bol 
miktarda hayal gücü olduğu bir gerçektir. Bunu 
sağlayacak olan –benim bildiğim- en etkili yol 
ise okumaktır.  
 
Bu sebepten hareketle çocuklara okuma alış-
kanlığı kazandıracak kitaplara her zamankinden 
daha çok ihtiyaç var.  
 
Dikkat eksikliğinin, odaklanamamanın zirve 
yaptığı günümüzde kitap aynı zamanda en bü-
yük ilaçtır da…  
 
Çocukların kitap okumaya özendirmenin bazı 
yararlı yan etkileri de oluyor. Mesela kitap satın 
alan çocuk, biriktirmeyi, sahip çıkmayı, tutumlu 
olmayı öğrenir. Biz yetişkinler olarak belki bir 
kitap satın alırken çok üzerinde durmayız ama 
bir çocuk bir kitap alacaksa en az bir hafta harç-
lığını biriktirir, yemesinden,  isteklerinden keser 
ve kitap alır. Bu kitabı alırken de oldukça da 
seçicidir. Pek boşuna kitap almaz. Bu sayede 
harcamayı da öğretir.  
 
Kısaca söylemek gerekirse kitap çocuğa sade-
ce okumayı sevdirmez; ona hayatı öğretir. Bu 
yüzden de çocuklarımızın zihinlerini kaliteli, gü-
zel , edebi değeri olan ve varlık sebebimiz olan 
Türkçemizi öğreten kitaplara her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız var. Kitaplarla dolu, bir 
hayat dileği ile…  

 

 

Dikkat eksikliğinin, odaklanamamanın zirve yaptığı 
günümüzde kitap aynı zamanda en büyük ilaçtır da…  
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 ÇOCUK EDEBİYATINA GENEL BİR BAKIŞ 
  Fatma Işık* 

> 

> DOSYA 

*Yazar / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

Çocukluk, insanın hayatına yön veren bir za-
man dilimidir. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin 
yaptığı iyi şeyler de kötü şeyler de bu zaman 
dilimine dayandırılır. Doğan Cüceloğlu bu duru-
mu; “İnsanın anavatanı çocukluğudur.” diyerek 
özetler.   
Peki, çocuk kimdir? Sezai Karakoç “Bir insanı 
al, onu çöz çöz çocuk olsun.” der. Bu sözden 
de anlaşıldığı gibi çocuk edebiyatının bir tanımı 
olsa da çocuk kitaplarının yaş sınırı belirlense 
de hitap ettiği kitle çok geniştir.  
  
Çocuk Edebiyatının Önemi 
 
Çocuk edebiyatının önemi işlevinden gelir. Ço-
cuğun ne işine yarar çocuk edebiyatı? Hangi 
ihtiyacını karşılar? Bunlar kilit sorulardır. Ce-
vaplarına gelince:  
Çocuk geliştikçe gereksinimlerinin alanı geniş-
ler. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışan çocuk; sık 
sık kişisel mutluluk ile toplumsal onay arasında 
kalır. İkisi arasında nazik ve dikkatli bir denge 
kurabilmenin yollarını arar. Bu hiç kolay değil-
dir. İşte kitaplar burada devreye girer.  
Kitaplar doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
ona yardım eder. Okuyan çocuğun sözcük da-
ğarcığı ve buna bağlı olarak hayal gücü gelişir. 
Ufku genişler. Hayatı anlamlandırması, topluma 
uyum sağlaması, kendini tanıması daha kolay 
olur.Hikâye, yani kurgu metinler; eğitimin bir 
parçasıdır. Çocuk, hikâyelerle iyiyi de kötüyü 
de çok çabuk öğrenir. Büyüme sancıları hafif-
ler. Toplumda kendine daha kolay yer bulur.  
 
Çocuk Edebiyatının Sırları 
 
Çocuk edebiyatının en önemli sırrı; az kelimey-
le çok şey anlatmayı hedeflemesidir. Bunu ya-
pabilmek için çocuk metni yazarının üslup sahi-
bi olması gerekir. Üslup için iyi bir birikime ihti-
yacı vardır. Mesnevi’yi okumalıdır.Mitolojik 
hikâyelerden, söylencelerden, efsanelerden, 
kutsal kitaplardan, tefsirlerden haberdar olmalı-
dır.Divan edebiyatının zihniyetini anlamalı, dün-
ya edebiyatı klasiklerini incelemiş olmalıdır. An-
cak sözün her haliyle hemhâl olmuş bir yazar, 
az kelimeyle çok şey anlatmayı başarabilir.   
 
Bir diğer sırrı ise; alt metin ustalığıdır. Çocuk 
metinlerinin okunan kısmının yanında bir de alt 
metin kısmı vardır. Asıl aktarılmak istenen alt 
metinde verilir. Mesajı yaşamdaki gibi sakin ve 
hikâyenin doğal akışında vermeyi başaran ya-
zar, doğrudan öğretmez. “Çağrışım”, “izlenim”, 
“bakış açısı kazandırma” şeklinde ifade edebi-
leceğimiz yolları seçer. Böylece etkileyici ve 
kalıcı bir öğrenme gerçekleşir. Bu; yaşamın 

sesiyle çocuğun kalp atışının birleşiminden olu-
şan doğal ritmi yakalamaktır. Çünkü çocuk için 
kitap sadece bir öğrenme yolu değildir. Elindeki 
kitap ona eğlenmeyi ve güzel vakit geçirmeyi 
vadetmelidir.   
 
Çocuk Edebiyatında Çeviri Kitaplar 
 
Çocuk evrensel bir varlıktır. Yaşadığı çevre, 
şartlar, ortam farklı olsa da çocuklar birbirine 
benzer. Çünkü hepsinin ortak noktası aynıdır: 
büyüme telaşı.  
 
Çocuk, doğduğu kültüre ait olsa da uzun bir 
süre evrensel yanı ağır basar. Onun işi büyü-
mek, hayatı anlamlandırmaktır. Merak duygu-
sunu tetikleyecek her şey dikkatini çeker. O 
yüzden çocukların çeviri kitaplara bakışı “kitaba 
bakışı” ile aynıdır.   
 
Her çocuk kitabının bir ruhu vardır. Bu ruhu ze-
delemeden çeviri yapabilmek için sadece dil 
bilmek yeterli değildir. Çocuk kitaplarının dün-
yasını bilmek, çok kitap okumak, hayal kurma 
yeteneğine ve mizahi bir anlayışa sahip olmak 
da gerekir. Tekerlemeleri, oyunları, şarkıları, 
duygu içeren diyalogları çevirmek kolay bir iş 
değildir. Her çevirmen yazarla iletişim kurama-
yacağına göre o yazarın dünyasını tanımalıdır. 
Bunun için yazarın diğer kitaplarını da okuması 
gerekir. 
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Son Söz 
 
Ülkemizde çocuk edebiyatı ilgi görse de henüz 
bir bilim dalı olarak kabul edilmemektedir. Belki 
de bu yüzden İtalyan Edebiyatı’ndaki Pinokyo, 
Fransız Edebiyatı’ndaki Küçük Prens, İsveç Ede-
biyatı’ndaki Pippi gibi yetişkinlerin de zevk alaca-
ğı kalıcı, sıra dışı, etkileyici karakterler oluşturma 
konusunda yetersiz kalıyoruz. Oysa kültürümüz-
den ve değerlerimizden uzaklaşmadan, dilimizi 
güzel kullanarak sağlam karakterler oluşturabilir, 
çocuk edebiyatımıza hediye edebiliriz.   
  
Keyifli metinlerin yer aldığı, dilimizin inceliklerini 
yansıtan, neşeli çizimleri olan güzel kitapların 
raflarda çoğalması dileğiyle…  

 

“Bir insanı al,  
onu çöz çöz  

çocuk olsun.”  
 

Sezai Karakoç 
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Bir türlü düşmeyen Covit-19 vaka sayıları ve bu 
sayılarla okulların açılıp açılmayacağı, açılmaz-
sa neler olacağı tartışmaları sürerken neden 
okulsuz yapamadığımız üzerine biraz düşünün-
ce bir kez daha gördüm ki eğitim başka şey, 
okul eğitimi başka şey aslında. Okul; olmazsa 
olmaz, vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz bir 
yer değil. Belki çoktan aşılmış, bir sürü alternatifi 
oluşmuş, çağdışı, anakronik bir kurum. 
 
Öğrenmenin gerçekleştiği her yer okul aslında. 
Aile, çevre, toplum, medya ve teknolojik araçla-
rın hepsi birer okul… İnsan yavrusu, doğuştan 
öğrenmeye programlı. Öğrenme her koşulda ve 
yerde gerçekleşiyor. Öğrenme için çoğu zaman 
bir öğretim programına ve öğreticiye ihtiyaç yok. 
Ana dilini kendi kendine öğrenen çocuklara bu 
kadar öğretim programı, öğretici, özel mekân, 
araç-gereç ve materyale rağmen bir türlü yaban-
cı dil öğretemememiz bize bir şey anlatıyor ol-
malı?  Örgün eğitim ve tam da örgün eğitimin 
kalbi olan okul, öğrenmenin doğasına aykırı şey-
ler içeriyor gibi. Çocukların yeteneklerini keşfet-
tikleri, hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirdikle-
ri, kendi ufuklarına yürüdükleri bir yer olması 
beklenen okul; paradoksal bir şekilde doğal öğ-
reniciler olan çocukların öğrenme şevkini ve he-
yecanını öldürmektedir. 
 
Öğrendiklerimizin kahir ekseriyetini okul dışı or-
tamlarda öğrendiğimiz bilinen bir gerçek. Tarihte 
pek çok önemli buluşa imza atmış, bilimin, sana-
tın ve yaratıcılığın her alanında klasik haline gel-
miş eserler vermiş birçok kişinin ya hiç okula 
gitmediği ya da okuldan erken ayrılmak zorunda 
kaldığı da. 
 
Buna rağmen okulsuzluktan bu kadar kaygılan-
mamız, okullar açılmayacak diye endişeye kapıl-
mamız nedendir? Hangi dersler veya konuların 
okul dışında bir yerde öğrenilemeyeceğinden 
endişe edilmektedir? Meselenin bununla ilgili 
olmadığı açıktır. Okulun bilişsel öğretim işlevinin 
tamamı alternatif kaynaklara devredilebilir. 
Okulda; uzaktan öğretimle, bilgi teknolojileri ve 
interneti kullanarak veya evde kendi kendimize 
öğrenemeyeceğimiz neler öğretilmektedir? Milli 
ve manevi değerleri, iyi insan ve iyi vatandaş 
olmayı uzaktan öğretemeyiz ya da kendi kendi-
mize öğrenemeyiz demesin kimse ya da okulun 
sosyalleştirme işlevinden bahsetmesin. Bugünkü 
okulun belki de en başarısız olduğu konular ara-

sında bunlar sayılabilir. Örtülü olmayan progra-
mı alternatif öğrenme kaynaklarıyla rahatlıkla 
edinilebileceğinden örtülü ideolojik bir amacı 
yoksa okulun varoluş sebebi tartışmaya açılabi-
lir. 
 
Teknolojik araçlara ve internete erişim imkânları 
kısıtlı olan çocuklar için öğrenmede kısmi fırsat 
eşitliği sunsa da sadece bu özelliği sebebiyle 
kutsanacak bir yer değildir okul.  Her çocuğumu-
za bu koşullara erişim imkânı sağlandığında 
okulun bu misyonu da anlamını yitirecektir. 
Google’ın, Youtube’un, Web 2.0’ın olduğu bir 
dünyada öğrenme için özel bir mekana, özel bir 
öğreticiye, başkaca araç-gereç ve materyale 
eskisi gibi ihtiyaç var mıdır? 
 
Okulöncesi eğitimi dâhil edersek 3, etmezsek 6 
yaşından 18 yaşına kadar her çocuğu zorunlu 
olarak okula göndermek çok akıllıca bir iş değil 
sanki. Öğretilen içerikle kıyaslandığında okul 
sürelerinin uzunluğu oldukça dikkat çekicidir.  
Acaba; üniversiteye, işe ve mesleğe girişte oku-
lun verdiği diplomaya ihtiyaç olmasa okullarımız 
bu haliyle müşteri bulabilir mi?  
Bu salgın dönemi, okullar açıkken ve hepimiz 
okuldayken asla yapamayacağımız mevcut okul 
kurgusu üzerinde düşünme fırsatını bize sunu-
yor. 
 
Bilginin hava gibi, su gibi serbest bir meta oldu-
ğu, yani o kadar kolay erişilebildiği, bilgi kaynak-
larının sayıca ve nitelikçe çeşitlendiği bir ortam-
da hala öğretmen, ders kitabı, müfredat merkezli 
bir eğitimde ısrarcı olmak, üstelik bunu zorunlu 
eğitim adı altında yapmak ne kadar doğru? 
Mevcut okul modeli yaşanan değişime uyum 
sağlamalı ve mutlaka dönüşmelidir. Sadece okul 
değil, öğretmen de dönüşmeli, veli de… Bu dö-
nüşümü yakalayamazsak dünyada ve ülkemizde 
değeri, önemi ve misyonu sorgulanan bir kuru-
mun bu koşullarda uzun süre ayakta kalma şan-
sı bulunmamaktadır.  
 
Okul dönüşmeli ve hiçbir teknolojik aracın vere-
meyeceği insani değerler ile iş ve yaşam beceri-
lerini kazandıran özel bir yer, öğretmen de hiçbir 
dijital içeriğin yerini tutamayacağı canlı, sıcak ve 
dinamik bir öğrenme kaynağı olmalıdır. 

 OKULSUZLUK  
 DÜNYANIN  SONU DEĞİL 
  Selçuk Torpil* 

> GÜNCEL 

*Rize İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
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Okul dönüşmeli ve hiçbir teknolojik  
aracın veremeyeceği insani değerler ile  

iş ve yaşam becerilerini kazandıran  
özel bir yer, öğretmen de hiçbir dijital 

içeriğin yerini tutamayacağı canlı, 
sıcak ve dinamik bir öğrenme  

kaynağı olmalıdır. 
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> DENEME 

*Öğretmen / Satranç Antrenörü 

SATRANÇ 
  Yıldıray Özkurt* 
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Satranç, günümüzden en az 4000 yıl önce Mısır'da 
oynandığına dair bulgular piramitlerdeki kabartma-
larda bulunmaktadır. Yine Çin'de, Mezopotamya'da 
ve Anadolu'da oynanmaktaydı. Oyunun bugünkü 
adını alması, MS 3. - 4. yüzyıllarda Hindistan'da, 
oyuna ÇATURANGA denmesi ile başlar. Satranç ile 
ilgili ilk yazılı belgeler Hindistan'dan kalmadır. Daha 
sonra satranç İran'a, onlardan Araplara, Endülüslüler 
sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa'ya yayılmış-
tır… 
 
Satrancın öğrencinin gerek akademik başarısında 
gerekse de kişisel gelişiminde oldukça fazla yararları 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; 
 
- Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kav-
ratır. 
-Süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmeye yardımcı 
olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yete-
neklerini geliştirir. 
- Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. 
-"Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir. 
- Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıya-
rak,  bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve 
bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur. 
- Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alış-
kanlığı kazandırır. 
-Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavraması-
na  yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştır-
malar yapmaya yönlendirir. 
- Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları 
ezberci zihniyetten arındırır. 
- Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar hali-
ne getirir ve  yaratıcılıklarında özgür bırakan bir or-
tam hazırlar. 
- Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir 
çalışmayla varılabileceğini gösterir. 
- Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gereklili-
ğini benimsetir. 
- Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için 
daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir. 
- Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini veya bir 
davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır. 
- Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi 
kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir. 
 
 

 
- Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve 
sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur. 
 
Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, 
Milli Eğitimin de temel amaçlarındandır. Türk Mil-
li  Eğitimi’nin  öğrenciler tarafından kazanılmasını 
istediği temel davranışlardır. Bu kadar pozitif etkisi 
olan bir araç kesinlikle bir 'EĞİTİM ARACI'dır. Yeryü-
zünde başka hiçbir araç, bu kadar olumlu davranış-
ların hepsini birden bireylere kazandıramaz! 
 
Öyleyse, çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan 
başlayarak 'Kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkile-
rinden yararlanma’ amaçlanmalı, çocuklarımızın 
olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamaya çalış-
malı ve bu amaç  bir  'görev' olarak benimsenmelidir. 
 
Çokça sorulan bir soru olarak satranca balama yaşı-
nın 4 ile 6 yaş arasında olması gerektiğini söyleyebi-
liriz. Burada amaç, satranç figürlerinin 
ve satranç temasının çocuk gözündeki cazibesinden 
de yararlanarak, çocuğu satranç ile tanıştırmaktır. 
 
Ülkemizin son yıllarda satrançtaki başarısı ülke milli 
takımına da yansımıştır. Satranç A Milli Takımı, ne-
fes nefese takip edilen 2017 Dünya Takımlar Şampi-
yonası’nda dünya beşincisi olarak, Türk satranç tari-
hinin en büyük başarısına imza atmıştır. 
 
Ülkemizde son yıllarda çocuk eğitimde yapılan yan-
lışlar düşünüldüğünde ebeveynlerin çocukları için 
doğru eğitim seçeneklerini belirlemeleri ve onları bu 
yola kanalize etmeleri geleceğimiz olan çocuklar için 
olduğu kadar iyi birer evlat-ülkesine hayırlı bir fert 
yetiştirme telaşındaki ebeveynler için de büyük se-
vinç kaynağı olacaktır. Bizler devamlı öğrencilerin 
okuma alışkanlığının olmamasından, televizyona, 
internete çok fazla vakit harcadıklarından şikayet 
ediyorsak önce Roma’nın bilge hükümdarı Aure-
lius’un oğlu tarafından boğularak öldürülüşü sırasın-
da söylediği şu sözü ’’Evlat olarak yaptığın her hata 
bir baba olarak benim hatamdır…’’büyükler ola-
rak kendimize rehber edinmeliyiz…  
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‘Bir avuç dolusu çimenle yanıma yaklaşarak; ‘Çimen 
nedir? Diye sordu. Çocuğa nasıl cevap verebilirim, 

onun bildiğinden daha fazla şey bilmiyorum ki!’ 
 

      Walt Whitman 
 

Soru sormayla başlar bir çocuğun macerası, hatta 
hikâyesi. Sormaya başladığı anda başlar var olma 
süreci… Var olma merdivenin ilk basamağında bir 
çiçek gibi acar gözlerini yabancısı olduğu dünya-
ya...   
 
İlk doğumu gerçekleşmiş  ikinci doğum için var olma 
merdivenin en kritik ikinci basamağında, artık sorula-
rını sormaya başlar. Var olmanın varlığına dair bir-
çok soruyu sorar çocuk.  
 
Gözünü açtığı bu uçsuz bucaksız evren misali soru-
ların da sınırı olmayacaktır. 
 
Eşyayı anlayıp kavrama sürecinde öyle sorularla kar-
şılaşırız ki sanki hiç üzerinde düşünmediğimiz bu 
sorular karşısında terleriz. 
 
Çocuklar, yabancısı oldukları bu dünyanın tüm varlı-
ğına kayıtsız kalamayacak kadar çok zengin bir keş-
fetme duygusuna sahiplerdir. Soruların ardı arkası 
kesilmez, hep daha fazlasını merak ederler. İşte bu 
merak duygusuyla başlar felsefe çocuklarda. 
 

Platon’un ifadesiyle: filozofu başkalarından ayıran 
özellik hayrettir. Bu açık ifadeden yola çıkarsak  fel-
sefe yapmanın temelinde hayreti ve merakı gördüğü-
müzde: varacağımız ilk durakta çocukların o hayret 
ve merak dolu bakışlarına şahit oluruz. Biz ebeveyn-
ler ve  öğretmenler,  çocukların hayretini  ve merakı-
nı artıracak davranışlarda bulunmakta ısrarcı olmalı-
yız. Daha çok soru sormaları, daha çok merak etme-
leri, daha çok düşünmeleri için gerekli şartları yerine 
getirip  o havayı teneffüs etmelerini sağlamalıyız.  
Onların bu bitmez tükenmez, bu sınırsız  dünyayı 
tanıma, bilme isteğine karşı biz büyüklere çok önemli 
görevler düşüyor.  Çocukların dünyasını anlayıp dilini 
yakalamak çok kolay bir durum değil. Öğrenme ve 
bilme isteği hiç bitmeyecek bir uğraştan öte hayatın 
kalbidir. Sadece çocuklara has bir özellik değildir. 
Yetiştiriciler ve eğitimciler bu kalbi taşımadığı sürece 
çocukların işi gerçekten çok zor bir hal alır. Suyla 
buluşamayan toprak misali; yeterli sıcağa ulaşmayan 
bitki gibi, ne kadar tutunabilir ki bu hayata! Ne kadar 
anlam arayışına girebilir ki! Ne kadar sürdürebilir ki 
bu öğrenme ve bilme isteğini; ne yazık ki çok fazla 
sürdüremez. Nietzsche'nin  de dediği gibi: Eğiticileri 
eğitiniz.  
 
“Güçlü çocuklar yetiştirmek, sorunlu yetişkinleri onar-
maktan daha kolaydır” diyor Frederick Douglass. 
Konuya bu açıdan bakarsak, sağlıklı ve bilinçli bir 
toplumun varlığının güçlü çocuklar yetiştirmekten 
geçtiğini söyleyebiliriz. 

 
 

 ÇOCUK VE FELSEFE 
     Osman Atalay 

> DENEME 
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Çocuklarımızı daha çok dereye vurmuş bir balinaya 
benzetirim. Onları dereden alıp okyanusla buluştura-
mazsak var olan bu potansiyellerini açığa çıkarama-
yız 
Eğiticiler de  kendilerini eğitmediyseler bu süreçte ne 
kadar çocukların  önlerini açabilirler? Bazen anlam-
sız gibi  görünen konuşmaların başında ortasında 
sonunda birden ortaya çıkabilecek olan etik, kozmo-
loji, tarih, fizik, biyoloji, antropoloji, sosyoloji ve  fel-
sefe gibi disiplinlere ait sorular karşısında ne kadar 
hazırlıklıyız?  
Çocukların gayet yerinde anlamlı sorularına karşı 
konuyu önceden kavramış olmanız dahi yetmeyebi-
lir. Çünkü bu sürecin en zor kısmı konuyu onun anla-
masını sağlayabilecek şekilde anlatabilmektir.  
 
Çocuk ve felsefenin kökensel birlikteliğini kavrayıp 
bunu bir tutkuya dönüştürdüğümüzde onların sorma-
larını, düşünmelerini, yorumlamalarını kendilerine 
özgü bir şekilde yaratabilmelerini sağlamış oluruz. 
Sokrates’ten bu yana "öğretmek, öğrenmek" demek-
tir. Bu anlamda Sokrates’ten yaklaşık iki bin beş yüz-
yıl sonra Heidegger’in: “Öğretmek yol göstermek, 
eşlik etmek ve eşlik edilenle bir ve aynı tutkuyu his-
setmektir.” vurgusu son derece anlamlıdır. Öğretmek 
ve öğrenmenin ne kadar  keyifli, ne kadar muazzam, 
ne kadar coşkulu bir etkinlik olduğunu ancak çocuk 
ve felsefe birlikteliğinde net olarak görebiliriz. 
 
 
Amerikalı filozof Matthew Lipman, 1960’larda Colum-
bia Üniversitesi’nde felsefe öğretirken öğrencilerinin 
dünyayı değiştirme konusunda son derece tutkulu 
olduklarını ama sağlam akıl yürütme ve iyi muhake-
me becerilerinin eksik olduğunu gördüğünü söylüyor. 
Lipman, düzgün düşünmeyi öğrenmek için üniversi-
tenin biraz geç olduğunun da farkına vardığını söylü-
yor. Ve tam da bu amaçla Çocuklar için Felsefe ha-
reketini başlatıyor. 
 
Paulo Freire’ nin ifadesiyle ‘Canlı, zinde kalabilmemi-
zin tek yolu ve gerçek filozoflar olabilmemizin tek 
yolu, içimizdeki çocuğun ölmesine asla izin verme-
memizdir. Toplum bize bu çocuğu öldürmemiz için 
baskı yapar ama direnmemiz gerek, çünkü içimizdeki 
çocuğu öldürdüğümüz zaman kendimizi de öldürü-
rüz.’ Ne yazık ki toplum, insanın içinde potansiyel 
olarak bulunan merak duygusunu iğdiş edip kurut-
maktadır! 

 

Sorgulayan, düşünen, araştıran, gelişmiş toplumlar 
felsefenin ne kadar önemli olduğunu bir birey olma 
sürecinde ne kadar etkili olduğunu deneyimledikle-
rinden dolayı çok erken yaşlarda çocuklarla felsefeyi 
buluşturmaya çalışıyor. 
 
Nuran Direk’in “Küçük Prens Üzerine Düşünmek” 
isimli kitabında altını çizdiği üzere: “Felsefe eğitimi 
arayış ve sorgulama temeline dayanır ve bu eğitime 
küçük yaşlarda başlamak gerekir.” 

“Güçlü çocuklar yetiştirmek, sorunlu  
yetişkinleri onarmaktan daha kolaydır.”    F. Douglass 



24 

 

OKUL VE ÖĞRETMEN 
  Abdullah Karali* 

* Doktora Öğrencisi  / Avrasya üniversitesi 

Uygarlığın gelişimine yazının bulunması kadar 
katkı sağlayan önemli bir gelişme de matbaanın 
icadıdır. Son yüzyıllardaki bilimsel gelişmelerin 
yayılmasına öncülük etmiş, gelişmelerin dünya-
nın bir ucundan diğer ucuna yayılmasını sağla-
mıştır. Bunu yaparken de harf klişeleriyle birlik-
te fikir cümlelerini tarihe kaydetmiştir. İlk kez 
8.yy’da Uzak Doğu’da İmparatoriçe Shotoko 
Budizm'in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin 
alfabesiyle bastırmıştır. Çin'de ise ilk kez, 
1041'de Pi Sheng adlı bir Çinli “ayrı ayrı harfler 
dökerek basma” yapmıştır. Ortaya çıkışı bu ka-
dar eski olmasına rağmen bu teknik ülkemize 
ise Batı’dan 17.yy’da gelebilmiştir. Bizde de 
önceleri el ile kaydedilen bilgiler bu sayede artık 
kolaylıkla çoğaltılabilir hale gelmiştir. 
 
Nasıl ki kitap yazının bulunmasını takiben orta-
ya çıktıysa, dergi de matbaanın icadıyla ortaya 
çıkmıştır. Ülkemizde ise dergi kullanımının tam 
anlamıyla yaygınlaşması 18-19.yy’ı bulmuştur. 
Osmanlı’da ilk dergi 1849’da Vaka-yı Tıbbiye 
dergisidir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu dergi-
den sonra birçok dergi yayınlanmıştır. Tam bu-
rada şunu da belirtmek isterim ki; tarihi bir vesi-
ka olarak gazete ve dergiyi birbirinden ayırma-
nın belirli kriterleri vardır. Bir süreli yayıma dergi 
diyebilmemiz için; Düzenli bir yayım aralığında 
olması, bir ücret karşılığında satılması, bir süreli 
yayımdan bağımsız olarak çıkartılması, içinde 
metinlerin yayınlanması ve ciltli olması gerek-
mektedir. Bunun bir vesika olarak gazete ve 

dergiyi ayırt edebilmek için üç haftadan uzun 
süreli aralıklarda yayımlanmışsa bu dergi olarak 
değerlendirilir. 
 
Bu anlatımdan sonra, matbaanın ehemmiyetin-
den ve çağımıza sağladığı katkılardan bahse-
deceğimi düşünebilirsiniz. Ama aslında yukarı-
daki temel bilgiler üzerine bahsetmek istediğim; 
fikirlerin yayılmasını sağlayan bir araç olan der-
ginin Cumhuriyet eğitim camiasında nasıl kulla-
nıldığına dair bir fikir oluşturmaktır. Somut bir 
örnek de teşkil etmesi açısından sizler için 
1937’yılında yayımlanmış olan Okul ve Öğret-
men dergisini seçtim. Bu dergilerin kütüpha-
nemde orijinal baskılarından altı adet var. Yak-
laşık 3 yıl önce kütüphaneme katılmış olan bu 
dergileri Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki eği-
tim hayatını anlamak için okurken, elimde olan 
bir nüshanın tahlilini sizler için yapmak istedim. 
 
Cumhuriyetin ilanından sonra yeniden düzen-
lenmeye çalışılan toplum yapısının en büyük 
düzenleyicileri eğitimciler olmuştur. Belki de 
yenilik bağlamında bu alanda yapılmış olan en 
büyük düzenleme 1924 yılında kabul edilen 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla öğretimin birleşti-
rilmesidir. Program ve müfredat çalışmaları yeni 
kurulan rejimin hedeflerine uygun olarak düzen-
lenmeye başlanmış; eğitim alanında gerçekleş-
tirilen reformlar, öğretmen yetiştirme konusun-
daki düzenlemeler, köy enstitüleri, idari bağlam-
da okulların teşkilatlanmalarının yeniden yapı-
landırılması gibi düzenlemelerle eğitim çağdaş-
laştırılmaya çalışılmıştır. 
 
Okul ve Öğretmen Dergisi İstanbul’da 1936 - 
1937 yılları arasında aylık olarak yayınlanmıştır. 
Sahibi M. Faruk Gürtunca, yayın direktörü Raşit 
Saraçoğlu’dur. Dergide Falih Rıfkı Atay, H.R. 
Öymen, Saffet Arıkan, Selim Sırrı Tarcan, Bed-
riye Bekem, Reşat Ekrem… gibi isimlere ait 
yazılar, şiirler ve tablolar yayımlamıştır. Çoğun-
lukla öğretmenlerden oluşan kadro, Dönemin 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan gibi yöneticilerini de 
barındırıyordu. İçeriğinde; yazarların, eğitim 
sistemi ve programlarla ilgili görüş ve düşünce-
lerinin yer aldığı yazılar, hâlihazırdaki uygula-
malarla ilgili tespitlere de yer vermişlerdir. Dö-
nemin eğitimdeki durumunu daha iyi anlayabil-
mek için, derginin 11. Sayısı içerisinde bulunan 
bir ilköğretim ispekteri (müfettişi) olan Osman 
Turgut Erkekli’nin yazısının bir kısmını sizinle 
paylaşmak isterim. “Çavuş Öğretmenler Oca-
ğında 24 Saat” başlıklı yazının alt başlığı 
“Devası Bulunan Derdin Büyüklüğü”. Peki neydi 
bu devası bulunan dert? 
 

> TARİHİ VESİKALAR 
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Yozgadın Dedeli Köyü öğretmeni idim. Bir Cu-
ma günü köyün kenarında gezmeğe çıkmıştık. 
İstiptadın çok yoksul düşürdüğü köyün geçimini 
birkaç yıl üst üste süren kuraklık güçleştirmişti. 
Köy, en çok hükümetin yardımı ile kendini yaşa-
tıyordu.köyün kadınlarından birkaçı şehir yolu-
nun üstündeki tarladan sebze ihtiyacı için güz-
lek ot topluyorlardı. Şehir yolundan gelen yaylı-
dan bir adamın inerek bu kadınlarla konuştuğu-
nu gördük. Bize yaklaşan yaylıyı karşıladık. 
İçindekiler bizim kültür direktörle ispekter imiş… 
direktörümüz sebzelik olarak toplanan otların 
ekmeklik için toplandıklarını sanmış. Hal bu ki, 
Ziraat Bankasına Kızılay’ın vaktinde yaptıkları 
yardımlar köyü doyurmağa ve işini yürütmeğe 
tam kafi geliyordu. Konuklarım daha tam köye 
girmeden direktörümüz: “Arkadaş biz bu köyde 
kalmıyacağız. Bunların ekmekleri yenmez. De-
di. Üzülen konuklarımı köy odalarında  hiç biri-
ne inmeyecekleri için kendi odama getirdim...” 
 
…Bizim köy kültürümüz öyle bir faaliyet sahası 
ki, unsurun yetişme şartları ile direktörü ve is-
pekteri öğretmeninden daha ziyade işin acemi-
leri. Yeni öğretmenliğe atandığım 100’den fazla 
nüfuslu bir köyün insan ve hayvanların içme 
sularının mevcut dört kuyudan tedarik edildiğini 
söylediğim bir direktörüm: Demek Türkiye’de 
böyle  köy vardır” karşılığını vermişti. Bahsetti-
ğim köy muhitine küçük Mısır dediklerini, yaz 
aylarında o kuyu sularını da bol bol bulamayan 
köylerimiz olduğunu ilave edince Bay direktör 
hayretler içinde kalmıştı. 
 
…Genç Muhtar Haydar Şahan Çavuş’tan çuval-
dan köydeki okuryazar sayısı kadar kitap alma-
larını diledim. Her kitaptan beşer tane aldı ve ve 
“okur yazar olanımız hepsi beş” dedi. 350 nü-
fuslu koca köyde 5 okuryazar… 
 
Yazı böylece uzayıp gidiyor. Ben bu yazıyı okur 
okumaz hemen köyü merak edip internetten 
kısa bir arama yapmıştım. Şimdilerde de köyün 
nüfusu aynı olsa da 83 yılda değişen çok şeyin 
olduğu belli oluyor. 
Derginin içeriğini incelediğimizde “Sıralar ve 
Talebelerin Oturuş Vaziyeti”, sanat köşesinde 
“Kral Lir ve Kordelya”, “Yurt Araştırmaları”, 
“İlkokullarda Aile Bilgisi Dersi Nasıl Yapılıyor”, 
tarih materyalleri kısmında “Anibal Ron Irmağını 
Geçerken”, “Hesap Dersi Hakkında Bazı Müla-
hazalar”, “Okulda İş Resim”, bir müfettişin hatı-
raları kısmında “Mekteplerde Dayak”, “Sezar’ın 
Ölümü”, hayat bilgisi kısmında “Kış Aylarında 
Kuşlar”, “Ev ve Okulda Hareketli Oyunlar”, 
“Altıncı Asırda Türk Çinileri” ve “Ülküm” başlık-
ları var. 86 sayfalık bir dergi olarak içeriğinin 

dönemine göre oldukça resimli olduğunu söyle-
yebilirim. Dönemin dergilerini incelediğimizde 
fotoğraftan ziyade daha çok anlatımların oldu-
ğunu görüyoruz. Bunu, dönemin teknik şartları-
na bağlamıştım. Lakin, mevzu maarif olunca 
itinalı davranıldığını belirtmeden geçmek iste-
mem. Dergiler fotoğraflı olunca yazılar daha 
güzel şekilleniyor zihnimizde. 
 
Hülasa, dergiler sadece bilimsel bilgilerin yayıl-
masına katkı sağlamıyor, aynı zamanda tarihi 
bir vesika olarak da bizlere dönemin içtimai 
şartlarını da gösteriyor. Bizler de 83 yıl sonra 
okuyunca dönemin eğitimcilerinin müfredat not-
larını, bir köyün mini bir monografisini okuyup 
hayal gücümüz yettiğince günümüzle mukaye-
se ediyoruz. Belki şimdi elimizde tuttuğumuz bu 
dergileri 83 yıl sonra birileri okuyacak ve günü-
müze yolculuk edecek.  
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 ÇİÇEKLERİN GÖLGESİNDE 
     İbrahim Varelci* 

* Yazar 

 
Bazı insanlar önünü görebilmesi için çevresinde 
ne varsa ona tutunmak zorundadır. Yoksa yürü-
yemez, öylece kala kalır. Mesela Suzan abla 
var bizim mahallede. Konuşurken saçlarının 
kıvırcıklığı artar sanki. Bedeni ritmik hareketler-
le sürekli uzar ve kısalır. Konuşmanın içeriğine 
göre bu değişir tabii.  Belini sağa sola döndürür, 
kalçası hafifçe titrer, bunları istemsizce ve öyle 
uyumlu şekilde yapar ki, en ufak bir yapmacıklık 
sezilmez. Elini leğen kemiğine yerleştirince 
cümlenin sonuna gelmiş demektir.  
 
Suzan abla, Tarık abinin onu zerre kadar sev-
mediğini görmez, belki de görmek istemez. 
Ama görmeyi reddetmek bir çeşit körlük değil 
midir zaten. İnsan görmek istemediklerinin de 
körü olabiliyor demek ki.  
 
Her ne hikmetse Suzan ablayla annemin ara-
sında geçmeyecek bir soğukluk vardır. Birbirle-
rine yalandan gülümserler; günaydınlar, iyi ak-
şamlar, bugün nasılsınlar, güzel görünüyorsun-
lar, çiçeklerin kokusu ta buralara kadar geliyor-
lar, havada uçuşur. Annem Suzan ablaya karşı 
hep mesafelidir. Aslında Suzan abla anneme 
yanaşmak ister ama pek karşılık bulamaz. An-
nemle yıldızları barışık değildir. Annem, Suzan 
abladan on yaş büyük. Suzan abla otuz yaşın-
da. 
 
Tarık abi boş arsa, karkas ev, icralı daire ne 
varsa kovalar. Bunun için sık sık şehir dışına 
çıkar. Eve ekmek getirmek zorundadır, ekmek 
genellikle şehrin dışında bulunur. Ekmek dedi-
ğin öyle kapının dibinde mi olurmuş canım, ak-
sine evden çok uzaklardan getirilip sofraya kon-
malıdır ki kıymet bilinsin. Daha önceleri aslanın 
ağzında bildiğimiz ekmeğin, artık midesine indi-
ğini cümbür cemaat kabullendiğimizden, evin 
reislerinin de geçim savaşını kazanmaları için 
her yolu mubah saymamız normaldir.  
Tarık abi eve gelmeden birkaç gün önce Suzan 
ablayı arar, ona bir şey istiyor musun diye so-
runca, Suzan abla da ondan çiçek isterdi. Çiçe-
ğin ismini cismini söyler, getirirken dikkatli ol-
masını tembihlerdi. Tarık abi ilk başlarda pek 
şikâyetçi olmasa da, her çiçeği bulup getirmesi 
zor olduğu için, “Ben sana parasını vereyim sen 
istediğin çiçeği sipariş et.” demeye başladı.  
Çiçek sevdası yüzünden Suzan ablanın evinde 
her nevi çiçekten bulunurdu. Evin salonu çiçek-
lere göre tanzim edilmişti. Orta yerde küçük bir 
halı ve köşelerde iki küçük kanepe, bir televiz-
yon sehpası ve televizyon, içinde beş on tane 
kitap olan küçük bir kitaplık ve bir de gümüşlük. 
Salon geniş olmasına rağmen pek eşya olduğu  

 
söylenemezdi. Evin iki de balkonu vardı. Bal-
konlar küçüktü ama yine de bazı çiçekleri bal-
kona koymuştu.  
 
Peygamber kılıcı, Kalanşo, Afrika menekşesi, 
Barış çiçeği, Gloksinya, Guzmanya, Eşmaya, 
Menekşe, Kasımpatı, Fulya, Begonya, Anemon 
ve daha niceleri. Hepsinin huyunu suyunu öğ-
renmişti Suzan abla. Hangi çiçek ne zaman su-
sar, bazı çiçekler dokunmaktan hoşlanmaz, ba-
zılarıyla konuşmak gerekir, kimine uzun süre su 
vermezsen bile kolay kolay solmaz, öyle çiçeği 
de vardır ki bir gün sulama hemen boyun büker. 
İlgiye daha çok ihtiyacı olanı var, ilgisizliğe ta-
hammül edeni var, güçlü olan var, zayıf olan 
var. Hepsini hatırında tutup her birine ayrı ayrı 
muamele gösterdiğini düşünürsek, Tarık abiyle 
olan münasebetini anlamak çok zor.  
 
Suzan ablanın insanlar dışında her varlıkla çok 
daha kolay anlaştığını düşünüyorum. Mesela 
bir televizyon programıyla çok iyi arkadaş olabi-
lir. Sabahları Müge Anlı, akşamları da Esra Erol 
çok sevdiği arkadaşlarıdır. Onların Suzan abla-
dan haberi var mıdır, bilinmez. Muhtemelen 
umurlarında değildir Suzan ablanın çiçekleri. O 
bu duruma aldırmaz, onları sadık bir şekilde 
programlarını asla kaçırmaz, onlar anlattıkça 
bazen sesli olarak bazen de içinden cümleler 
sarf eder. Öfkelenir sesini yükselttiği olur, ba-
zen ise sessizliğe bürünür, o sırada gözlerinden 
yaşlar akıyordur.  
 
Tüm bunları nerden bildiğimi düşünebilirsiniz. 
Ben Suzan ablanın mahalledeki en iyi arkadaşı 
Aslı. Orta ikiye gidiyorum. Suzan ablanın söyle-
miyle onu en iyi ben anlıyormuşum. Yalan da 
değil.  
 
Suzan abla çiçeklerle konuşmayı öğretmeye 
çalışırdı bana. Ben bunun çok saçma olduğunu 
düşünürdüm: 
 “Ne alakası var Suzan abla, şimdi çiçekler bizi 
nasıl duyacak.”  
“Öyle deme, onların da bir kalbi var.”  
İçimden, senin kalbin yok sanki Suzan abla, 
hani Tarık abi senin kalbinin farkında mı, bunu 
anlayabiliyor musun, diye soracak oluyorum, 
gözlerinin içine bakınca o parıltı başımı döndü-
rüyor ve beni hemen yumuşatıyordu.  

> 

> ÖYKÜ 
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“Bir insan kendini nasıl böyle insan dışı varlıkla-
ra adayabilir?” Bunun gerçek sebebi ne olabilir 
diye düşünmeden duramıyor, ama işin içinden 
çıkamıyordum. Hadi diyelim çiçekler güzel, 
programlar heyecan verici, örgü keyifli, evin 
dekorunu sürekli değiştirmek rahatlatıcı. Bunla-
rın hepsi tamam, ama bir insan nasıl yalnızlığı-
na bu kadar sıkıca bağlı olabilirdi. Sevgiye ihti-
yaç olmadığı anlamına gelebilir miydi bu? Belki 
o da Tarık abiyi sevmiyor, sadece günü kurtar-
mak için davranıyordu. Olamaz mıydı?  
 
Suzan ablanın da biraz takıntıları vardı sanki. Bu 
takıntılı halleri gittikçe şiddetleniyor gibiydi. Canı 
her sıkıldığında gidip çarşıdan bir çiçek satın alı-
yordu. Kocasından güç bela tırtıkladığı paraları 
gidip çiçeklere yatırırdı. Çiçeklere ve saksılara. 
Çiçeklerin suyunu, utanmazsa gram gram ölçe-
cekti. Her gün internetten çiçeklerle ilgili saatlerce 
araştırma yapar, video izler çoğunlukla klorsuz su 
kullanır, bulamayınca da suyu önce kaynatır, ılı-
maya bırakır, ondan sonra çiçekleri sulardı. Üşen-
meden bunları günü gününe yapardı. Bazen sak-
sıların yerini değiştirir, kimini güneşin en yoğun 
sirayet ettiği yere yerleştirirken, bazılarını gölgeye 
koyardı. Bir gün benden Kasımpatıları sulamamı 
rica etmişti de çiçeğin yerini hemen bulamamış-
tım. Bazen de çiçeklerin yerlerini yadırgadığını 
söyler ve onları değiştirmekten kaçınırdı.  
 
Çiçeklerin dilinden anlayan bir insan nasıl olur da 
kocasının dilinden anlamazdı. Hep buna şaşırır-
dım. Anneme anlatmıştım bir gün, “anne” demiş-
tim, o da hemen kulak kabartmıştı bana yine ne 
icat çıkardım diye,  
 
“Bana öyle geliyor ki, Tarık abi Suzan ablayı hiç 
sevmiyor.”  
 
“Nereden çıkarıyorsun bunları!” diye kızmıştı. Ben 
de bir daha bu konuyla ilgili ağzımı açıp tek kelam 
etmemiştim. Ama o kadar emindim ki bundan.  
Baktığında öyle şahit olduğum aman aman bir 
hadise de olmamıştı. Tek bildiğim Tarık abinin 
uzak yerlere gittiği ve eve çok nadir uğradığıydı. 
Bazen iki ayı buluyordu eve dönmesi. Hep şaşırı-
yordum, kişi sevdiği kadının yanında olmaz mı? 
Mesela ben evlendiğimde kocamın ekmek parası 
için uzaklara mı gitmesi gerekecek? Bunun orta 
yolu yok mudur? Madem hayat bu kadar zor, evli-
lik aynı zamanda ayrılmanın farklı bir hali olmuyor 
mu o zaman, ne diye insanlar birbirleriyle evleni-
yorlar o halde? Kafamda bu sorular dönüp duru-
yor, Suzan ablaya açılıp bu konuyla ilgili pek bir 
şey söylemiyordum.  Sadece Tarık abi ne zaman 
gelecek diye sorduğumda, haberim yok, gelme-
den bir iki gün önce arar söyler diyordu bana.  
 
 

 
Çiçekleri sularken ki neşesi bir anda kayboluyor, 
sanki günlerce sulanmamış narin bir çiçeğin buruş 
buruş olan gövdesine dönüyordu. İşte Tarık abinin 
Suzan ablayı sevmediğini anladığım anlardan biri 
işte o suskunluk anlarıydı. Babamı küçük yaşta 
kaybettiğim için ki, ben yüzünü dahi hatırlamıyo-
rum, sadece fotoğraflarından tanıyorum, babamın 
konusu geçince annemin yüzünde beliren o hü-
zün, Suzan ablanınkisine hiç benzemiyordu. 
Onunkisi çok daha farklıydı, anlamaya çalışıyor-
dum ama onda çözemediğim başka şeyler var 
gibiydi.  
 
Tarık abi yine ekmek parasına gitmişti. Van’da bir 
tarla varmış, orası imara açılacakmış, çiftçinin 
bundan haberi yokmuş, çiftçi hemen satmak isti-
yormuş, sıkışmış, gidip onu ikna etmesi gerekiyor-
muş. Suzan ablanın söylediği bu. Tarık abinin bu 
kadar ayrıntılı anlatmasına şaşırmıştım. Demek ki 
geri dönmesi gecikecek. Bu kadar cümle kurduğu-
na göre, uzun süre yokum anlamına geliyor olma-
lı. 
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Tahmin ettiğim gibi de oldu. Bir ay olmuştu ve 
Tarık abiden pek ses yoktu. Bu sefer Suzan 
abla hiç oralı olmuyor gibiydi. Neredeyse her 
gün evde çiçeklerle konuşuyor, onlarla meşgul 
oluyordu. Bir hafta önce evine uğradığımda sa-
londa çiçek koyacak yer kalmamıştı neredeyse. 
Hâlâ çiçek almaya devam ediyordu. Merak edi-
yordum Suzan ablayı. Her gün telaşlı bir şekilde 
elinde bir saksı çiçekle geldiğini görüyordum. 
Hem eskisi kadar kendine de bakmıyor gibiydi. 
Belli ki bir derdi vardı ama neydi? Kapısını çal-
sam bana anlatır mı, diye düşünüyordum. Sevgi 
eksikliğinden mi bu hale geldi acaba. Ya çiçek-
ler, onlar Suzan ablaya derman olamıyor muy-
du? Kendini çiçeklere adamıştı da çiçekler ona 
bir gün olsun karşılık vermiyor muydu?  
 
Ertesi sabah sabah gürültüyle uyandım. Pat, 
küt, güm gibi sesler. Pencerem açıktı, perdeye 
baktım. Toprak lekeleri vardı üzerinde. Pence-
renin önüne geldim. Önce ne olduğunu anlaya-
madım. Yukarıdan aşağıya saksıları nasıl fırlatı-
yor Suzan abla. Ama kendisi sus pus. Ne bir 
küfür ne bir haykırış ne de bir cinnet belirtisi. 
Salonun penceresinden hepsini teker teker so-
kağa atıyordu. Toprak saksılar yerle temas eder 
etmez patlıyor ve içindeki topraklar etrafa saçılı-
yordu. Plastik saksılar genellikle çatlıyor bazıla-
rı da kırılmadan olduğu gibi kalıyordu. Teneke 
saksılar ise eğilip bükülüyor, topraklar içinden 
çıkabildiği kadar yere dökülüyordu. Ama istisna-
sız her çiçek daha yere inmeden rüzgârın etki-
siyle zarar görüyordu. Penceremin önü toprak 
olmuştu, çiçeklerin yaprakları havada uçuşuyor, 
bazıları dans ede ede yere düşüyordu. Ben hiç 
istifimi bozmadan, sanki günün birinde böyle bir 
sahneyle karşılaşacağımı hissediyormuş gibi 
manzarayı seyrediyordum. O sırada mahalle-
den çocuklar ve birkaç kadın sokağa doluşma-

ya başlamıştı. Bazıları kadın sonunda çıldırdı, 
olacağı buydu diyor, kimileri de Suzan ablaya 
acıyarak bakıyordu. Ben Suzan ablayı hiç böyle 
sinirli görmemiştim bu yüzden yanına da gitmek 
istemiyordum. Gökten çiçek yağıyordu ama 
saksılar yere güm diye iniyordu. Çiçekler hafif, 
toprak ağırdı.   
 
 
 
 
 

Gökten  
çiçek  

yağıyordu  
ama  

saksılar  
yere  

güm diye  
iniyordu.  

 
 

Çiçekler  
hafif,  

toprak 
ağırdı.  
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YETİM OSMAN 
  Murat Keseli* 

* Yüksek Lisans Öğrencisi / Bayburt Üniversitesi /Türk Dili ve Edebiyatı 

 
İsmail Kaptan'a ve bekleyenlere…  
Bir çocuk tanıyordum. Adı Osman. Mahallemiz-
deki diğer çocuklar ona Yetim Osman derlerdi. 
Ben Yetim ne demek bilmezdim. Bilmezdim 
çünkü o zamanlar daha çok küçüktüm. Sanırım 
on yaşlarındaydım. Babama “baba, yetim ne 
demek” demiştim. Babam “babası olmayana 
yetim denir; neden sordun ki” dediğinde “ne 
yani şimdi Osman’ın babası yok mu” diye şaş-
kınlıkla cevap vermiştim. Babam ise bana 
“Osman’ın babası İsmail, gemiciydi. Osman 
daha doğmadan önce babası İsmail Kaptan, 
fırtınalı ve yağmurlu bir günde denizde kaybol-
du” demişti. Demek Osman’ın babası gemiciydi 
ve kaybolmuştu denizde. 
 
Mahallemiz, küçük bir sahil kasabasıydı. O za-
manlar daha henüz mahallenin aşağısından 
otoyol geçmediği için sahilde taşlar yerine kum-
lar vardı. Evimiz, gündoğumu ve günbatımını 
rahatlıkla izleyebileceğimiz iki katlı güzel bir 
evdi. Güzel bir evdi; çünkü babam inşaat usta-
sıydı. Köyden göçüp geldiklerinde amcasının 
yanında işçi olarak çalışmış ve bu işi kısa süre-
de öğrenmiş. Daha sonra usta olunca, kendisi 
ev yapmaya başlamış. İşte şimdi oturduğumuz 
bu güzel evi de kendisi yapmış. “Ben o zaman-
lar” diye başlayan cümlelerinde önce çektiği 
sıkıntı ve yokluktan bahseder; sonra ise çok 
çalışıp çabaladığını, bu evi büyük zorluklarla 
yaptığını ve bu günlere geldiğini söylerdi ba-
bam.  
 
Hatırladığıma göre; bir eylül sabahı uykudan 
uyanıp, denize nazır odamdaki yatağımdan 
kalkmıştım. Her zaman olduğu gibi o sabah da 
her şeyden önce, pencereden sahili ve denizi 
izlemiştim. Sahilde çocuklar kumların üzerinde 
oynuyorlardı. Ben de dayımın bana çam kabu-
ğundan yaptığı traktörü ve römorku alıp sahilde 
kumların üzerinde oynamaya gitmiştim. Oyun 
oynayan bir sürü çocuk olmasına rağmen baba-
mın bana söylediklerini hatırlayıp onlara 
“Osman nerede” diye sormuştum. İçlerinden biri 
“Yetim Osman ilerde kumculuk oynuyor” demiş-
ti. Biraz daha ilerleyip yanına vardığımda elin-
deki küçük bir gemiye kum doldurduğunu gör-
müştüm. “Osman beraber oynayalım mı” dedi- 
 

 
ğimde “tamam, ben denizin içinden gemi ile 
kum çıkarayım, sana getireyim; sen de traktö-
rünle şuraya taşı ve üst üste biriktir” demişti. Ve 
bu şekilde oynamıştık uzun bir süre. Bir ara, 
Osman’a “büyüyünce ne olacaksın” diye sor-
muştum. “Babam gibi ben de gemi kaptanı ola-
cağım ve denizde yük taşıyacağım. Çocuklar 
büyüyünce babaları gibi olurlar; onların yaptığı 
işi yaparlar” demişti. O an karar vermiştim ve “ 
ben de inşaat mühendisi olacağım” demiştim 
Osman’a. Öyle ya benim babam da inşaat usta-
sıydı. "İnşaat ustasının oğlu inşaat mühendisi 
olur” demiştim. Ama “benim babam burada ev 
yapıyor; senin baban nerede kaptanlık yapıyor” 
dememiştim, diyememiştim. Birkaç saat böyle-
ce oynadıktan sonra gökyüzünde şimşekler 
çakmaya başlamıştı ve denizde fırtına çıkmıştı. 
Yağmur başlayınca diğer çocuklar gibi, ben ve 
Osman da hızlıca koşuşup ayrılmıştık sahilden, 
birbirimizden ve çocukluğumuzdan… 
 
Aradan uzun zaman geçmişti. O gün orada ko-
nuştuğumuz gibi öyle de olmuştu aslında. Üni-
versitede, İnşaat Mühendisliği okumak için bü-
yükşehire taşınmıştık. Orada iyi bir eğitim alıp 
aynı zamanda Mimarlık alanında da yan dal 
yapmıştım. Büyükşehirde iş imkânı çok olur 
mantığıyla orada kalmış ve hayata oradan de-
vam etmiştim. Babam ise yaşlanıp emekli olun-
ca tekrar büyükşehirden sahil kasabasındaki 
'eve dön'müştü. Ve inzivaya çekilmişti. Her ko-
nuşmamızda hâl hatır sorduktan sonra benimle 
ne kadar gurur duyduğunu söylerdi.  
Yine bir telefon görüşmemizde babam mahalle-
nin aşağısından otoyol geçeceğini söyledi. Oto-
yol ile birlikte buraların hinterlandının büyüyece-
ğinden ve bir de yat limanının yapılacağından 
bahsetti. Hatta bu limanda gemisiyle beraber 
Osman Kaptan’ın da çalışacağından bahsedin-
ce, ben de bahsettiği Osman Kaptan’ın kim ol-
duğunu sordum. Babam da “mahalleden biri” 
dedi. Kendisine de iş teklifi geldiğini söyleyen 
babam “benden geçti, ben yaşlandım; isterse-
niz oğlum yat limanının yapımında çalışabilir 
ama büyükşehirden buraya gelir mi bilmem” 
demiş. Kaptan Osman’ın, çocukluğumdaki Os-
man olma ihtimali beni heyecanlandırınca ba-
bama teklif gelirse mahalleye dönebileceğimi ve 
limanda çalışabileceğimi söyledim. 

> ÖYKÜ 
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Görüşmeler yapıldıktan sonra, kısa bir süre içe-
risinde anlaşmaya varıp mahalleye döndüm. 
Buraya gelmeyeli uzun zaman olmuştu ve bir-
çok şey değişmişti çocukluğumdan bu yana. Bu 
değişimlerin başında ise tabi ki otoyol yapımı ve 
benim de çalışacağım yat limanı inşaatı vardı. 
Eskisi gibi sahilin her yeri kumsal değil; kumlar-
la beraber otoyol yapımı için döşenen taşlar da 
vardı. Ama her ne olursa olsun yine çok güzeldi 
mahallemiz ve buraya yat limanı çok yakışacak-
tı.  
 
Hasret giderme faslından sonra hemen sahilde-
ki yat limanı şantiyesine gittim. Burada tahmin 
ettiğim gibi Osman Kaptan ile karşılaştım. Evet 
oydu. Çocukluğumdaki Osman. O da büyümüş 
ve kaptan olmuştu. Burada yat limanının şanti-
yesinde, yük gemisi ile denizden kum çıkaraca-
ğını ve şantiyeye taşıyacağını söylemişti. Konu-
şurken bir yandan da eliyle ilerde demirlenmiş 
gemisini gösteriyordu. Gözlerim bir anda gemi-
nin ismine takılmıştı: Yetim Osman. Sorup sor-
mama arasında biraz çekinsem de yine de da-
yanamadım ve geminin isminin neden böyle 
olduğunu sordum. Osman Kaptan “Hala bekli-
yorum; ya bir haber gelir ya da kendi gelir diye.” 
dedi. Ağlamamaya çalıştım ama olmadı; gözle-
rimdeki yaşları görmesin diye ona sarıldım, ço-
cukluk arkadaşım Osman’a. “O zaman bekle-
meye devam” dedim. 
 
Çalışmaya başladık. İşler adım adım ilerliyordu. 
Teslim tarihine daha aylar vardı ama biz var 
gücümüzle çalışıyorduk, daha erken bitsin diye 
ya da daha erken gelsin diye… Yine bir sonba-
har günü, fırtına ve yağmur çalışmaya engel 
oldu. Ben de bu engeli fırsata çevirdim ve sahi-
le nazır odamın penceresindeki masanın başı-
na geçip “Yetim Osman” hikâyesini yazmaya 
karar verdim: 
 
“Bir çocuk tanıyordum. Adı Osman. Mahalle-
mizdeki diğer çocuklar ona Yetim Osman…” 

“Bir çocuk tanıyordum. Adı Osman. Mahalle-
mizdeki diğer çocuklar ona Yetim Osman…” 
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 DEM BU DEMDİR 
     Abdullah Baş* 

* Müdür Yardımcısı / Rize Çay İlkokulu 

 
Bazı şarkılar vardır, sadece “şarkı” demek yet-
mez onlara.  Çocukluğumuzdur onlar, hayatımı-
zın en mutlu anlarında yanı başınızdaki dostu-
muz…  Ruhumuzda fırtınaların koptuğu mev-
simlerde acımızı hafifleten deva… Çocukluğu-
muzu, gençliğimizi yahut ilk aşkımızı tozlu raf-
lardan indirip hatıralarımıza can veren rüzgardır 
adeta. 
 
Minik bir yüreğin dediği gibi “Çocukluktur en 
büyük zaman.” Ve ben, o en büyük zamanımı 
yaşadığım 80’li yıllarda Nur Yoldaş’ın efsunkâr 
sesiyle hayat verdiği bestelerde tanıdım onu. 
Ustanın “Nagehan Bustan Faslı” adlı eserini 
Nur Yoldaş’ın billur sesinden yıllar sonra dinle-
diğimde ise kendimi bir uçan halıyla anılarımın 
üzerinde gezinirken buldum. Bilim insanları za-
man makinesinin icadını hayal ededursun, ben 
çocukluğumu ustanın eserleri ile yolculuklara 
çoktan açtım bile. Affan Dede’ye para da say-
madım hatta, ustanın nameleriyle satın aldım 
çocukluğumu. Adım da var artık, yaşım da… 
Kâh “Mihrimah” ile evden kilometrelerce uzak 
Karaçalı suyunu bidonlara doldurup eve taşıyor, 
kâh “Sultan-ı Yegah” ile memleketin soğuğunda 
üzerimi örtüyor, kâh “Nagehan Bustan Faslı” ile 
hayallerimin zirvesine tırmanıyordum artık.  
Benim ve kuşağımızın genç ruhlarını ilmek il-
mek işlerken “Beyhude geçmiş günleri yad et-
me.” diye nasihat veren büyük usta Ergüdar 
Yoldaş’tan bahsediyorum. Delilik ve dâhilik ara-
sındaki o ince çizgide bir uçtan diğerine gidip 
gelen, bana göre bu toprakların yetiştirdiği ama  
 

 
pek anlaşılamadığını düşündüğüm en büyük 
müzisyenlerden biri…  Hayatında gerçek sanat-
çılara özgü o duygusal derinlikte yolunu kaybet-
miş, çevresindekiler tarafından yeterince anlaşı-
lamamış olmanın verdiği huzursuzlukta boşluğa 
düşmüş, bestelerine hayat veren hayat arkada-
şından ayrılması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Has-
talıkları Hastanesine kadar savrulmuş bir da-
hi…  
 
Şarkılarıyla divan edebiyatına son derece ha-
kim olduğunu gösteren, klasik Türk müziği ile 
batı müziğini muazzam bir şekilde harmanlamış 
bu müzik ustasının z nesline yabancı gelmesi 
değil de, “müzisyenim” diye geçinen insanlar 
tarafından dahi tanınmamasıdır beni üzen. İnzi-
vaya çekildiği Büyükada’da herkes onun delirdi-
ğini düşünürken bile 4500’e yakın beste yapan 
üstadın eserlerinin Kültür Bakanlığımızca gün 
yüzüne çıkarılıp yeni nesle tanıtılması mübrem-
dir. Zira bazı tohumlar vardır ki yeşereceği top-
rağı bulamadıklarında zamanın seli içerisinde 
kaybolup giderler. Büyük Usta'nın eserlerinin de 
yeni neslin dimağında yeşermesi gerekiyor.  
Çünkü konuştuğu dil ve dinlediği müziktir bir 
toplumu ayakta tutan en önemli kolonlar. Ve bu 
kolonların şimdi hiç olmadığı kadar güçlendiril-
meye ihtiyacı var. Çünkü dem bu demdir, dem 
bu dem… 
 
 
 
 

> PORTRE 
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Bazı şarkılar vardır, sadece “şarkı”  
demek yetmez onlara. Çocukluğumuzdur onlar, haya-

tımızın en mutlu anlarında yanı başınızdaki dostu-
muz… Ruhumuzda fırtınaların koptuğu mevsimlerde  

acımızı hafifleten deva… 
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 ÇOCUKLAR 

 

Biz günahkârız; meyvesi nur olacak ruh tarlası-
nı harabe yaptık. Biz çocuklarımıza zulmettik; 
ezel bezminde yaşanan hayatın rüyasını yeryü-
züne indiren yavrularımızın getirdiği ilahi ema-
nete değer vermedik. Onu kendi rüyasının âle-
minde elinden tutup adım adım yürüterek haki-
katin mihrabına ulaştıracaktık. Çocuk dediğimiz 
melek varlıkta samimiyet, sevgi, ümit, bunların 
hepsi vardı. Biz onun ruhundaki bu ilahi tohum-
ları, Cennet kapılarını aydınlatacak olan nurları 
inkişaf ettirecekken, onu kendi dünyasından 
çekip ayırdık. Kendi zevk, menfaat, riya ve zu-
lüm zindanımıza soktuk. Ondaki ruh cevherinin 
daldığı rüya içindeki Allah’a götürücü olgunlaş-
mayı yalanladık. Yerine kaba maddenin dürt-
meleriyle kımıldanan kirli iskeletin bütün istekle-
rini doldurduk. 
 
Biz suçluyuz; iman aşkıyla dolup taşan masum 
kalpleri zehirledik. Aşk ihtiyacıyla yanan gönül-
leri kararttık. Peygamber’in gösterdiği yolun 
remz olduğu itaati isyana tebdil ettik. Çocukları-
mızın gözlerinde parlayan teslimiyet sevgisini 
öldürdük; yerine hoyrat saldırışları koyduk. Bir 
büyük gün gelince bize mutlaka sorulacak: 
Gözlerinde iman, gözyaşında Allah görünen 

yavruya nasıl kıydık? Bizden, kalbine yapılacak 
kuvvet aşısı, hakikat rüyasına tutulacak ışık 
isteyen, temiz ruhundaki himaye ihtiyacıyla bize 
sığınan Allah kuzusunu nasıl boğazladık? Onlar 
bizimdir de onun için değil mi? Acaba bizim ola-
caklar mı? Acaba bin bir zehirle zehirlediğimiz, 
yalanı, fitneyi, hırsı ve kini öğrettiğimiz, elimizin 
ve dilimizin her kımıldanışıyla ruhlarına zulmü 
aşıladığımız çocuklarımız gerçekten bizim ola-
caklar mı? Onlar, Cennet yolunu arayan o ma-
sum yürüyüşleriyle dünyamızda dolaşırlarken, 
biz, onları arkadan vuran kahpe eller gibi takip 
ettikten sonra, onlar yarının imanlı ve temiz 
neslini meydana getirecekler midir? Mezarımız-
da dolaşacak ayaklar, acaba Allah’ın emaneti 
olan o melek adımlar mı olacak? Yoksa, yok-
sa?... 
 
Çocuk denen ve nüsha-i kübra olan bu ilahi 
cevherden bin bir hayvanın hırslarıyla yüklü 
çehreler çıkarmak hüner mi, inkılap mı, nedir 
dersiniz?  
                                                                                                                             
Nurettin TOPÇU  
Ekim 1962/ Var Olmak 

> PARŞOMEN 

Pieter Brueghel-Çocuk Oyunları 
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TOKYO’NUN SON ÇOCUKLARI 
  Ömer Eski* 

* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

Bir şehrin son çocukları yaşça küçük olanlar 
mıdır, kendini çocuk hissedenler midir, yoksa 
çocuk kalbi taşıyanlar mıdır? Bir ülkenin son 
çocukları olmak neyi ifade ediyor? Japon yazar 
Yoko Tawada, Tokyo’nun Son Çocukları adlı 
kitabında bu sorulardan hangisine cevap veri-
yor dersiniz. Yazarın çok katmanlı metninde 
birçok sorunun cevabı var. (Tokyo’nun Son Ço-
cukları, Siren Yay, 2020) 
 
Sözcükler, Hassas Çocuklar, Dünya Fikri… 
“Sözcüklerin raf ömrü zaman geçtikçe daha da 
kısalıyordu.” Yoşiro bir yazar, resim yapmış bir 
ara, yabancı kelimeleri sevmediği ortada, bu 
kelime saplantısı romanın başından sonuna 
devam ediyor. Yazarın söylemek istediği bir şey 
var: “Nedendir bilmem yaptığım resimler hep 
yabancı ülke manzarası zannediliyordu.” Yoşiro 
(Mumei’nin Büyükdedesi) bu vurgularla nereye 
varmak istiyor. Yabancı kelimeler bir kuşatma 
mı? Hayatımızdan çıkıp giden sözcüklerin far-
kında mıyız? 
 
İlk bölümlerde diyalogların işlevi tecrübe payla-
şımı, iç dökme, eleştiri, taşı gediğine koyma. 
Bunların sayısı fazla değil fakat Tawada söyle-
mek istediklerini farklı çevrelerden insanlara 
söyletmiş: bir fırıncı, bir öğretmen, yaşlı bir ka-
dın…  
 
Yoşiro biricik torunu Mumei’nin geleceği konu-
sunda kaygılıdır. Romanın akışı içinde hayaller, 
semboller, geriye dönüşler hep onun zihninde 
canlanır. Bu hastalıklı kurgunun içinde verilen 
mesaj çocukları iyi bir geleceğin beklemediğidir. 
Mumei, bedeni zayıf, midesi hassas, dirençsiz 
bir çocuktur. Zekidir yalnız bu zekâ onu kurtulu-
şa götürmez.  
 
Yoşiro bir döngü: geçmişi, şimdiyi geleceği bir-
birine katıp zamanın içinde ilerliyor. Bu ilerleyiş 
bir yıkım, bir sorgulama, bir hayal kırıklığı, bir 
sanrılar bütünü… Kıyaslamalar ve karşılaştır-
malar bu yaşlı adamı daha da ümitsiz hale geti-
riyor. 
 
Yoşiro bir kez olsun Hildegard’ı ziyarete Alman-
ya’ya gitmek istedi, ama Japonya’yla dış dünya-
yı bağlayan hatların tamamı kopmuştu. Belki de 
bu nedenle, üzerinde yürüdüğü dünyanın yu-
varlak olduğunu duyumsamıyordu artık. Bir 
ucundan diğerine seyahat edebileceği yuvarlak 
dünya fikri, artık sadece kafasının içindeydi… 
Dünyanın bir ucuna gitmek için tek yapabileceği 
zihnindeki kıvrımlı yolları takip etmekti. (s. 26). 
Çizilen tabloda birikmiş çöplerin kötü kokuları 
etrafa yayılıyor. Büyükdede, bu zihin fırtınasının 

içinde torunu Mumei’yi düşünür, her zamanki 
gibi, dişleri dökülmüş, midesi hassas, hiç çiçeğe 
dokunmamış, hayvanları tanımayan Mumei: bu 
çocuğun ismi yok. Kendi dilinde “adsız” anlamı-
na gelen sözcük; zayıf bedeni, kırılgan yapısıy-
la var olmaya çalışan çocuğu daha da aşağılara 
çekiyor. Yoşiro, onun için bir şans.  
 
Mumei hep Yoşiro’nun yanında evde, fırında, 
koşuda, hayallerinde. Bu hep böyle. Üzerine 
titrediği torununun zayıf yapısı yanında öne çı-
kan bir yanı ise bilgiçliği. Yoşiro, torununu şu 
cümle ile niteliyor: “Mumei, doğduğu günden 
beri esrarengiz bir bilgelik taşıyormuş gibi görü-
nüyordu.” Torununda gördüğü bu özellik Yoşi-
ro’yu düşündürüyordu. Çocuklara, torunlarına 
öğretecek ne vardı? Çok zeki çocukların bilmesi 
gerekenler listesi uzundu. Bizi düşündüren de 
bu tezat aslında.  
 
Uzak Bir Zamanın Distopik Fotoğrafı:  
Tawada’nın sözcüklerle yaptığı bu. Romanın 
her kişisi bu karmaşadan, kirlenmişlikten, düş 
saldırılarından nasibini alıyor. En çok da Memui 
gibi çocuklar. 
 
Bir yere gelmiş bir ülkenin nefesinin tükenip, 
yorulduğunu fark etmesi: Çocuklarıyla, teknolo-
jiyle, Tokyo’yla, Okinawa’yla, Hokkaido’yla yo-
rulmuş bir ülke Japonya. Yoşiro, asırlık yaşıyla 
bildiklerini taşıyor. Zihni dolu; sözcükler kovul-
muş; ekmek yabancı; çocukları (torunları) has-
sas, kırılgan dişleri dökülen bir nesil, portakal 
suyundan incinen bir nesil.  Şaşıran, susan, 
yorgun Yoşiro; bir ülkenin analizine, eleştirisine, 
sözcülüğüne soyunmuş gibi anlatıyor bize. Ya-
zarın büyükdedeyi romanın odağına alma sebe-
bi belli: Gün görmüş, günler görmüş Yoşiro. 
Yazarın Japonya eleştirisinde her şey ne kadar 
da güllük gülistanlık değil. Çürümüş bir nesne-
nin ağır kokusu ilk çocuk ciğerlerini parçalıyor. 
Burada ailelerin tercihi ne olmalıydı. Yoşiro’ya 
göre anlattıkları “gündüz düşleri” idi.  
 

Bir şehrin son çocukları 
yaşça küçük olanlar mıdır, 
kendini çocuk hissedenler 
midir, yoksa çocuk kalbi ta-
şıyanlar mıdır? Bir ülkenin 
son çocukları olmak neyi 
ifade ediyor? 

> KİTAPLIK 
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Yoşiro geriye döner, geride eşi, kızı, torunları 
ve bütün bu insanların hayat hikâyeleri vardır. 
Bu anlatımlar içinde “bebek arabası parkına” 
dönüşen kafeler ve kaldırımlar dikkat çekicidir. 
Burada sayılı mazeretlerin kuşaklar arası iletişi-
me olan etkisini de görüyoruz. Paylaşma ve 
aynı ortamda yaşama yok. Bunun yerine ihmal-
ler ve mazeretler var. Mumei’nin gittiği okulda 
anne-babasının yanında yetişen tek bir çocuk 
yoktur. Bundan dolayı çocuklar anne baba söz-
cüklerini kullanmaz.  
 
Yonatani, bir öğretmen: gözetmen değil göz-
lemci: çizilen tablo şimdiden farksız bir sınıf or-
tamını gösteriyor. Doğru ve yanlış bildikleri ile 
okula gelen farklı karakterlerde öğrenci toplulu-
ğu. Kısa da olsa bir arada yaşama kültürü, top-
luluk becerilerini bu sınıf ortamında görebiliyo-
ruz.  
 
“Mumei zifiri karanlık boğazın derinliklerine dü-
şüp kayboldu.” Yoko Tawada, içine her şeyi 
doldurduğu romanı Mumei’yi silerek bitirmeyi 
tercih etmiş. Çocuk anlatının gittikçe bulanıkla-
şan yapısı içinde karanlığa gömüldü. Zamanda 
geri dönüşler her şeyi anlatan bir yazar için kur-
tarıcı, Yazar çok parçalı eklentilerle akıcılığı 
bozdu. Her şeyi söylemeye çalıştı, çok şey de 
söyledi. Bu teknik bir yama. Okuyucunun sab-
rıyla alakalı… 
 
Yoşiro, 115 yaşında hala hayatta… Mumei, 15 
yaşında zifiri karanlık bir ülkede kayıp… 
 
 

Kitaptan: Eşya Mezarlığı  
Burası herkesin saygıyla ayrılmak istediği eşyasını serbestçe gömdüğü bir kamu mezarlığıydı. Gönülseler 
bile gözleri arkada kalmış olduğundan yeryüzüne geri gelmeye çalışan eşyalar da vardı. O gün yağmurlu 
havada basan ayakların hırpaladığı toprak yüzeyinde kırmızı doğan güneş amblemli beyaz bir bandana 
yarı yarıya dışarı çıkmış rüzgârla kıvranıyordu. (….) Başka bir yerde oyuncak bir ayı ayağı tersine çıkmıştı 
o da yeryüzüne dönmek istiyor olmalıydı. Mumei torağın altında gömülü eşyaları gözünde canlandırmaya 
çalıştı. İki parçaya ayrılıp bir kurbağa yavrusu gibi şekil almış bir bahçıvan makası, giyilmekten tabanı 
kâğıt kadar incelmiş bir ayakkabı, derisi yırtılmış bir davul, boşanmış bir çiftin evlilik yüzüğü, ucu bükülmüş 
bir dolmakalem, bir dünya haritası. Yoşiro, yarısına getirdiği bir romanın müsveddesini gömmeye gelmişti 
bir seferinde. (s. 34-35.) 
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HASSAS ÇOCUKLAR,DAYANIKLI  
KARAHİNDİBA VE KIRILGAN ORKİDE 
 İsmail Şimşek* 

* Müdür Yardımcısı / Rize Çay İlkokulu 

Astrid Frank'ın yazıp Regina Kehn'in resimledi-
ği, Semra Pelek tarafından Türkçeye kazandırı-
lan "Enno ya da Asfalttaki Karahindiba " bir ki-
taptan daha çok, ruhunu kaybetmiş dünyadaki 
hassas çocukları anlayabilmemiz için bizlere 
Hayalistan'dan gönderilmiş bir mektup gi-
bi....141 sayfa ve 12 bölümden oluşan kitap 
zeka olarak gayet normal olup hassaslığından 
ötürü normalin içinde anormal görülen bir çocu-
ğun yaşadıklarını kendi gözünden aktarıyor.  
Sade bir anlatıma sahip kitap, başlangıcından 
itibaren okuyucuyu içine çekebilecek bir akıcılı-
ğa sahip. Farklılıkların göz ardı edilerek bütün 
çocukların aynı görülmesinin getirdiği sorunların 
fark edilmesini amaçlayan kitapta diğer arka-
daşlarına göre daha hassas olan çocukların 
karşılaştığı pek çok olay farklı açılardan ele alı-
nıyor.  
 

İhtiyacı olan insanlar varken kendi kahvaltı sof-
ralarındaki yiyeceklerin fazlalığını sorgulayan, 
karıncaların toz birikintisinden ilerleyemediğini 
görüp annesine dolabın arkasını temizlemeyi 
teklif eden(tabi sebep olarak annesine karınca-
ları söyleyemeyen), bir soyadı seçme hakkı ol-
sa "tekdüze " yi seçeceğini söyleyen, çevre kirli-
liğini, diğer canlıların doğadaki yaşam hakkını 
sorgulayan, kendisini dünyaya değil kendi dün-
yasında kurduğu Hayalistan'a ait hisseden En-
no'nun hikayesini okuyoruz. Aynı zamanda 
farklı özelliklere sahip hassas bir kalbi noktala-
ma işaretlerini doğru kullanamadığı için hor gö-
ren arkadaşlarını Almancadan düşük not aldığı 
için Çince öğrenmesini tavsiye eden öğretmeni-
ni genele göre "tuhaf"davrandığı için çocuğunu 
hasta olarak gören annesini gözlemliyoruz.  
Annesinin Enno'yu götürdüğü uzman "Gelişim 
bozukluğuna dair hiç bir sonuç bulamadım. En-
no tamamen normal bir çocuk ama onu sınıf 
arkadaşlarının çoğundan ayıran özel bir yetene-
ğe sahip"diyor ve orkide ile karahindibalardan 
bahsediyor. "Çoğu insan karahindibadır"diyor. 
"Karahindibalar kötü hayat koşullarıyla baş ede-
biliyorlar ama orkide insanlar ancak etrafların-
daki her şey tamamen mükemmelse iyi hissedi-
yorlar"diyor. Dayanıklı karahindiba ve kırılgan 
orkide farklı iki insan türü. Enno, kendini bir ka-
rahindibaya benzetiyordu, önemsiz sevilmeyen 
işe yaramaz istenmeyen ot. 
 

Peki ya annesi? Bu zorba kadın kim? 
Cevabı Enno ile tek arkadaşı Olsen'in konuş-
masında buluyoruz.  
 

"Yani çoğu insanın karahindiba olduğunu söylü-
yorsun . Bu insanlar uyum sağlayabildikleri için 
kötü hayat koşullarıyla bile baş edebiliyorlar . 

Ayrıca örneğin benim gibi orkide olan insanlar 
da var. Bunlarsa ancak etraflarındaki her şey 
tamamen mükemmelse iyi hissediyorlar ve hat-
ta bazen karahindiba insanlardan daha fazlası-
nı bile yapabiliyorlar " 
 

Olsen başını sallayıp gülümsedi. "Aynen öyle 
"dedi. "Ama eğer bir orkideye iyi bakılmaz-
sa...."  
 

"......o zaman solar "diye sözünü tamamladı . 
Ama bu düşünce bir anda beni çok üzdü. Çün-
kü annemin bir zamanlar bana söylediği bir şeyi 
hatırladım . Bütün çiçekleri soluyordu çünkü 
çiçek bakmayı beceremiyordu. "Bu sözleriyle 
anne olarak şöyle bir dönüp kendimize baktırı-
yor Frank. 
 

"Annemin de Olsen gibi düşünmesi için neler 
vermezdim. Keşke annem beni olduğum gibi 
sevseydi ve ne olduğum hiç umrunda olmasay-
dı. Üstün yetenekli,az yetenekli,tamamıyla nor-
mal veya büsbütün farklı, yani Enno bambaşka 
olmam umrunda olmasaydı. " ifadesini bir çocu-
ğun ağzından suratımıza tokat gibi çarpan bir 
hikayenin içinde ilerliyoruz .  
 

Bir röportajında Astrid Frank haklı olarak" Bazı 
çocuklar zamanın ruhuna aykırı, hatta zamanın 
ruhu diye bir şey bile yok artık.  Ruhsuz, zorba 
bir dünyada ruhu olan çocuklar var ve sen aşırı 
hassaslar diye oturup ağlayacak mısın? diye 
soruyor .  
 

Kitap boyunca bireysel farklılıklar, annelik, ba-
balık, aile, çevre, toplumsal normlar, okul, öğ-
retmenlik gibi kavramları sorgulatan yazar, En-
no'nun "..... annemin beni yalnız bırakmasını 
bekledim, sonra yastığımın kaç litre gözyaşı 
çekebileceğini test ettim." sözlerinde özetlediği 
eseriyle adeta büyük Alman şair Goethe'nin 
"Dünya hassas kalpler için cehennem gibidir." 
sözlerini haykırıyor. 
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O bahşetti 
Ağaçları biz büyüttük 

Önce salıverdik duyguları denize 
Ağlara takılan  

Bizden başkası değildi 
 

Yağmur ağlayan çocuklara verilen bir  
Hediyeydi sıcak günlerde 

 

Son dakika  
Elinde meşale bütün pusuları delerek 

Aydınlığı insanlığın emrine vermeye 
Geliyor seher 

 

Asırlık bir ağacın gölgesine 
Boylu boyuna uzanıyor yapraklar 

Gelen sonbahardır giden yaz 
Az bir zaman  

Tabiri yok sözlüklerde 
Çürüyüp kaybolma vakti kadar 

 

Güneş yazın olumsuz cevabına aldırmadan 
Tatile gidiyor bir başka dönenceye 

Bir daha yaz gelene kadar 
 

İşte çocuk yağmurla ıslatıyor 
Oyuncaklarına dokunan elleri 

 

Üzerinden köprü geçen dereler gibi 
Uzlaşmaya çalışıyor şehrin iki yakası 

Hem nesnesi bu şehrin hem öznesi çocuk  
Yol örüyor parke taşlardan hayatını yürümek için 

 

Ömer Eski 


