




İyiyi inatla üreterek ... 

Bugün, insanlık tarihinin izlere, iz bırakacak cümlelere ihtiyacı var. Edebiyatta, 

sanatta, evde, sırada ve sokakta... Günı�ı�ı Kitaplı�ı, 20. yılında insanın 

resmiyete dökülmemi� tarihine bu anlamda bir edebiyat çenti�i daha atmak  

için çalı�maya devam ediyor. Bunun için, 9. E�itimde Edebiyat Semineri’nde,  

bir Mart sabahı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ö�retmenler ve 

kütüphanecilerle bir aradaydık. Bu yola çıkarken dü�ledi�imiz gibi, bir okulu 

“edebiyat sarayına” çevirmek için oradaydık. Aslında tüm okulları, tüm sıraları...

Sevilen dilbilimci Yusuf Çotuksöken’in dildeki renkli gezintisi, ya�amın her  

alanında kullanılan dilin nelere yol açtı�ını, “ben”i nasıl var etti�ini gözler önüne 

seriyor. Fantastik kitaplarıyla edebiyatımıza güçlü bir soluk kazandıran, gençlik 

edebiyatında da verimini ba�arıyla sürdüren yazar Aslı Der ise, karanlık bir 

koridorda ba�layan felsefe yolculu�unu, sava�ın ve kavganın hiç eksik olmadı�ı 

bir co�rafyada kitaplarla ve barı�la süren direni�ini, büyüme serüvenini anlattı. 

Çocuk edebiyatının deneyimli iki yazarı Yalvaç Ural ve Mine Soysal ise, 

okullardaki ö�renci bulu�malarına ili�kin gözlem ve de�erlendirmelerini 

ö�retmenlerle payla�tılar. “Yazar”ın çocuklar ve gençlerle bulu�tu�u  

o büyülü anların tadını ustaların a�zından dinledik.

Günün en heyecan verici bölümlerinden biri de yaratıcı okuma uygulamalarıydı. 

Mersin, Bursa ve �stanbul’dan ö�retmenler, ö�rencileriyle yaptıkları uygulama 

çalı�malarını meslekta�larıyla payla�tılar ve edebiyat kitaplarından yola çıkarak, 

çocuklar ve gençlerle i�birli�i içinde nasıl yaratıcı yollar in�a edebileceklerini 

anlattılar. Edebiyatın çok ötesinde, hayata iyilikle, yaratıcılıkla devam  

etmeye yönelik yeni yollar önerdiler. 

Seminerin kapanı�ında Ahmet Ümit, edebiyatın dünyayı ve insanı kurtarabilme 

cesaretine sahip oldu�unu, yine edebiyat ve uygarlık tarihinden anekdotlarla 

aktardı. Dostoyevski’nin, “�nsan yüre�i, iyiyle kötünün sava� alanıdır,” cümlesini 

anımsatarak ve iyiyi de, kötüyü de atlamadan...

Edebiyat ve sinemanın çe�itli alanlarında verdi�i emekle kalplerde bamba�ka  

bir yer edinen Sevin Okyay’la okuma yolculu�unu, edebiyatta horgörülen  

türleri konu�tuk. Ülkemizde okulöncesi e�itimindeki çalı�malarıyla tanınan 

akademisyen Gülçin Alpöge de 2018’de Türkiye’de düzenlenecek, çocuk  

ve gençlik edebiyatı dünyasını yakından ilgilendiren uluslararası  

kongrenin müjdesini veriyor.

Keçi’nin YAZ 2016 sayısında i�te böyle bir içerik payla�ıyoruz sizlerle. 

20 yıldır oldu�u gibi, çocuklu�un ve gençli�in ba�tacı edildi�i bir gelecek 

hayaliyle, kötüyü anlayarak ve unutmayarak, iyiyi bir keçi inadıyla üreterek  

yürümeye devam ediyoruz. 

Halil Türkden
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Dünyadaki iki büyük yazardan biri Dos-
toyevski, di�eri de Shakespeare bana 
göre. Çünkü, edebiyat söz konusu oldu-
�u zaman subjektiflik ba�lar. Bir sanat 
eserini bilimsel olarak ele almaya çalı-
�an ele�tirmenler de subjektiftir. Bir ese-
rin iyili�i, kötülü�ü, bizi nasıl etkiledi�i 
okura göre de�i�ir. Edebiyat, okura söz 
hakkı verir. Güzel olan da budur. Çünkü 
demokratik olan budur. 

Dostoyevski, “Dünyayı güzellik kurtara-
cak,” der. Bunu söyledi�inde daha Birin-
ci Dünya Sava�ı ilan edilmemi�tir. Ama 
dünya yine kurtarılma ihtiyacıyla doludur. 
Aslında Dostoyevski, politik olarak kor-
kunç biridir ve politik anlamda güzelli�in 
kurtaraca�ını söylemez, son derece ka-
tıdır. Dünyayı Panslavizm’in kurtaraca�ı-
nı söyler, Türkler’den ve Müslümanlar’dan 
ho�lanmaz. Politik anlamdaki dar görü�-
lülü�üne ra�men, romanlarında ola�a-
nüstü bir derinlik ve gerçekçilik yakala-
masının, ruhumuzdaki perdeyi cesaretle 

kaldırıp atmasının altında, dehası kadar 
romanın özellikleri yatar. 

Nedir iyi edebiyat  ?

Roman, �iir, deneme ya da bir hikâye ki-
tabı. Hepsi birer aynadır. Bu ayna bize 
ruhumuzdaki kusurları gösterir. �çimizde-
ki iyiyi, kötüyü, korka�ı, kahramanı, mer-
hameti ve cesareti gösterir. Dostoyevs-
ki’yi romanlarında büyük bir hümanist 
yapan da edebiyatın bu tarafıdır. 

Politik görü�lerinin kötülü�üne ra�men, 
Dostoyevski gibiler, büyük yazarlardır. 
Balzac da öyledir. Kralcıdır, ama ya�adı-
�ı dönem Fransa’sını en iyi, en gerçek-
çi anlatan yazarlardan biridir. Çünkü iyi 
edebiyat, iyi bir romancı ve iyi bir sanatçı 
olması, onu buna zorlamaktadır. 

�yi edebiyat demi�ken, iyisini kötüsünü 
bilmiyoruz ki  ? Nedir iyi edebiyat, çok sat-
mak mı  ? Eserlerinin yabancı dillere çev-

Edebiyat dünyayı  
kurtarabilir mi  ?  

Ahmet Ümit 
Edebiyatımızın çok sevilen, üretken yazarlarından  

Ahmet Ümit, edebiyatın ayna olma ve insan  

ruhunu tüm yönleriyle ele alma i�levlerine  

de�inerek, edebiyatın ve yazarların  

dünyayı nasıl kurtarabilece�ini anlattı. 

9. Eğitimde Edebiyat Semineri, Mart 2016
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rilmesi, filmlere uyarlanması mı   ? Bilmiyo-
ruz, çünkü buna zaman karar verir. Tek 
bir ölçüt vardır, o da zamana direnmek-
tir. Örne�in Cervantes, Don Ki�ot ’u ya-
zarken, “Ben bu aptal �övalye romanını 
neden yazıyorum, büyük �iirler yazma-
lıyım,” biçiminde sürekli �ikâyet ediyor, 
kaygılanıyordu. Ama bugün �iirlerini de-
�il, bu ba�yapıt romanını hatırlıyoruz. 

Sherlock Holmes  ’ün yaratıcısı, �skoç ya-
zar Arthur Conan da, “Bu dedektif, saç-
masapan problemleri çözüyor. Benim 
önüme geçti, beni öldürdü, daha büyük 
romanlar yazmalıyım !” diyordu. Fakat 
hiçbiri olmadı. Cervantes’i de Conan’ı da 
günümüze ta�ıyan metinler, onların be-
�enmedi�i metinler. 100 yıl sonra okunu-
yorsanız, iyi edebiyat bu oluyor i�te. Hiç 
tanınmasanız bile. Kafka da öyle; hiç ta-
nınmayan biriyken, üstelik eserlerinin ya-
kılmasını istemi�ken...

Edebiyatın 
ayna özelliği

Edebiyatın ayna özelli�i, bize hayatın bü-
tün alanlarını gösteriyor. Onu muhalif ya-
pan da budur. Sanatın ve edebiyatın mu-
halifli�ini politik anlamda okumak, onları 
sınırlamak, güdükle�tirmektir. Edebiyat, 
hayata muhaliftir. 

Ernest Hemingway, Ya�lı Adam ve Deniz
adlı romanında, “Artık bitmi�, uzun za-
mandır balık da tutamıyor, i�e yaramaz,” 
denilen ihtiyar balıkçının dev bir kılıçba-
lı�ını yakalama hikâyesini anlatır. Bunu 
anlatmak yerine evdeki sardunyayla ili�-
kinizi, balkonunuza konan kumruyla ya 
da çocu�unuzla ili�kinizi, yatalak anne-
nizi de anlatabilirsiniz. Do�rudan rejime 
yazılan, politik bir metin de olabilir bu. 

Ayna olmak, kusurlardan güzelliklere, 
görünen her �eyi göstermek demektir. 
Çirkinli�i gördü�ünüzde de�i�tirme ih-

tiyacı duyarsınız. Aynı �ey toplum için 
de geçerlidir. Yanlı� olan ne varsa, bun-
ları edebiyat gösterir. “Kötülü�ü de�i�-
tir” demese bile, Charles Dickens’ın an-
lattı�ı yoksul çocukların hikâyesi Oliver 
Twist ’te, edebiyatın dünyayı kurtarabil-
me potansiyelini görürsünüz. 

Edebiyatın hakikaten bir amacı olabi-
lir mi ? Bu amaçların birço�undan söz 
edilebilir. Ama edebiyat, öncelikle kaçı-
�ı sa�lar. �nsan ruhunu anlatmak gibi bir 
amacı oldu�unu söyleyen de var. Ru-
hun foto�rafını çekebilir, dokunabilir mi-
siniz  ? Kokusu, a�ırlı�ı, rengi ya da tadı 
var mı  ? Hayır. Peki, insan ruhu var mı  ? 
Var. Nedensizli�imizden, nedensiz kö-
tülü�ümüzden belli. Gözya�larımızdan, 
kıskançlı�ımızdan, durduk yere “bir in-
san sırf bilgili diye” o insandan nefret 
etmemizden ya da ona inanılmaz saygı 
duymamızdan belli. 

Edebiyat cinayeti 
anlatır mı hiç!

�nsan ruhunu anlatmak müthi� zordur, 
belirsizdir ve sürekli de�i�ir. Günlük yaz-
mayı deneyenler bir süre sonra bırakır. 
Dürüstseniz bırakırsınız. Çünkü, duygu-
ları, istekleri, bunların hepsini yan ya-
na sıralamak dünyanın en korkunç i�i-
dir. Dünyada bunu yapan bir tek ki�i var; 
a�a�ılık ve muhtemelen katil: Marquis 
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De Sade, sadizmin kurucusu. ��renç bi-
ri olmasına ra�men, dünyaya çok büyük 
bir iyilik yaparak, içindeki bütün kötülük-
leri yazmı�tır Bastille Hapishanesi’nde.

�nsanın kötü yanlarını yazmak, bizi Rö-
nesans Dönemi’nin onu muhte�em, en 
iyi, en akıllı varlık olarak gösterme palav-
rasından bir nebze kurtardı. Rönesans, 
“�nsan ola�anüstü bir varlık, kusursuz-
dur,” diyordu. Bu yüzden polisiye roma-
nı, “Edebiyat cinayeti anlatır mı hiç !” diye 
yıllarca küçümsediler. Cinayetleri Marslı-
lar i�lemi�, atom bombasını Uranüs’ten 
gelenler atmı�, i�kenceleri timsahlar 
yapmı�, kimyasal silahları kaplumba�a-
lar kullanmı� gibi... Yıllardır böyle kan-
dırdılar bizi. 

“Pis iş, tam 
insana göre  !”  

Edebiyat insan ruhunu bütün çıplaklı�ıy-
la anlatır. Shakespeare’in en büyük sözü, 
“to be or not to be” de�ildir. En büyük sö-
zü, daha yalın, güzel ve geçerlidir: “Pis 
i�, tam insana göre.” Tıpkı Hamlet’in kur-
du�u cümledeki gibi: “Babamın cena-
zesinde taziye yeme�i olarak sunulanlar, 
annemin dü�ününde meze olarak çıkarıl-
dı.” �nsan budur i�te ! Aynı durumu Dos-
toyevski’nin Suç ve Ceza’sındaki Raskol-
nikov karakterinde de görürüz.

�nsan ruhu salt iyi olamaz. Salt iyi olan-
lar saftır, aptaldır. �yilik bir seçimdir. Kö-
tülü�e ra�men iyiyi seçmeniz gerekir. Bu 
yüzden Dostoyevski, “�nsan yüre�i, iyiy-
le kötünün sava� alanıdır,” der. Bu sava� 
her zaman devam edecektir. 

Sadece kendimizi yok etmiyoruz, öteki 
canlıları da öldürüyoruz. Bizden önce bu-
rada ya�ayan canlılar vardı, onların ço-
�unu mahvettik. A�açları, çiçekleri, otla-
rı, böcekleri, bütün canlıları, bizi besleyen 
her �eyi yok ettik. �yile�tirilmesi gereken 
bir varlık varsa, o da insandır. Hâlâ umut 
varsa tabii. Bunu yapabilecek en iyi yön-
temlerden biridir edebiyat. Çünkü dikta-
tör de�ildir. “Bunu yapacaksınız,” demez, 
gösterir. Sanatın i�levine uygun dü�en de 
budur, sorunun yanıtını okur vermelidir. 

“Dedi�imi yapın, do�rusu budur !” diyen 
metinler, tarihimize de uygun bir biçimde 
kul kültürünü a�ılamaktadır. Niye sesimiz 
çıkmıyor      ? Neden, “Hayır, dur yapma !” di-
yemiyoruz    ? Çünkü, bize kul kültürü miras 
kaldı. Bizde babayı öldürmek üzerine ro-
man yazılmadı. Çünkü, baba hep kutsal-
dı. Bugün kadınları öldüren bir toplumuz, 
çünkü biz imgesel olarak babayı öldüre-
medik. Batı bunu ba�ardı; öncelikle kili-
seye, “Benim inancıma karı�amazsın, 
ben karar veririm !” dedi. Romanların bi-
raz da bunları anlatması gerekiyor. 

Roman, �iir, deneme, öykü, dünyayı el-
bette kurtarabilir. Fakat çok uzun sürer. 
�ktidarı ele geçirebilirsiniz, ama kültü-
rel yapıyı de�i�tirmek yüzyıllar sürebilir. 
Hemingway, “Dünya güzel bir yerdir ve 
u�runda dövü�ülmeye de�erdir,” der. 
Dünya için dövü�meye devam edece-
�iz. Elbette kültürle; silahla, �iddetle de-
�il. Daha güzel bir dünya için, daha çok 
yazarak, daha çok okutarak... �nsanı ve 
kendimizi bo� yere övmek yerine, iyi bir 
doktor gibi, kendi ruhumuzu do�ru bir �e-
kilde tanımlayarak...  :
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Yazarlar okullarda  !  
Ama nasıl ?   

Yalvaç Ural
Mine Soysal 

Çocuk edebiyatının iki deneyimli yazarı, bugüne 

dek gerçekle�tirdikleri sayısız etkinli�in ı�ı�ında, 

okullarda yazar ve ö�renci bulu�malarına  

illi�kin görü� ve önerilerini payla�tılar. 

9. Eğitimde Edebiyat Semineri, Mart 2016

Mine Soysal: Son yıllarda daha çok okul, 
yazarları davet ediyor, ö�rencileriyle bu-
lu�turmak istiyor. Çocuk ve gençlik ede-
biyatına, ö�renci bulu�malarıyla da emek 
vermi� yazarlar olarak, biriken, konu�ul-
ması gereken konular oldu�unu dü�ünü-
yoruz. Bunları üç ana ba�lık altında topar-
layabiliriz: Okul bir yazarı davet ederken 
nasıl bir beklentiyle hareket ediyor     ? Yazar 
davet edildi�i okula hangi duygular ve 
beklentilerle gidiyor  ? Ö�renci, yazarla 
bulu�madan nasıl çıkıyor    ? 

Bu konuları konu�urken, Türkiye’nin her 
ilinde, ilçesinde ya da �stanbul gibi bü-
yük kentlerdeki özel okulların ve devlet 
okullarının fiziksel ko�ullarını göz önüne 
alaca�ız. Aynı zamanda, pek çok yazarın 
bugüne kadar dillendirdikleri ortak me-
seleleri, örnek olayları da yazarlık gözlü-
�ümüzle payla�maya çalı�aca�ız. Ön-
celikle, okulun bir yazarı davet ederkenki 
beklenti ve hayallerini konu�alım sevgili 
Yalvaç Ural.

Yalvaç Ural: Bugün de�erlendirme ya-
parken, geçmi�teki örnekleri de dü�ün-
meden edemiyorum. Sevgili Gülten Ab-
la’yla (Dayıo�lu) birlikte Cumhuriyet Kitap 
Kulübü’nün etkinli�inde, Beyo�lu’nda bir 
soka�ın ortasındaki masaya oturtuldu�u-
muzu hatırlıyorum. Soka�ın ortasında, bir 
adam ve bir kadın, ellerinde kalemle bir 
masada oturuyorlar. “Ne yapıyorsunuz 
burada  ?” diye sorandan “Size para ve-
recek miyiz  ?” diyene, etrafımızı merakla 
saranlardan arabası çalınmasın diye göz 
kulak olmamızı isteyen tüpçüye kadar, 
halkımızla bamba�ka anlamlarda bulu�-
mu�tuk o gün. 

Okullarda da, söyle�i yapmadan, bir 
odada oturup kitap imzalamamızı iste-
yenlerden köhne ve so�uk bir odayı im-
za yeri diye gösterenlere kadar ya�adık-
larımızı anlatabiliriz. Ama tüm bunlara 
ra�men, çocuk ve gençlik edebiyatına 
gönül veren yazarların okullarda bir �ey-
ler yapabilmesi çok önemli. Çünkü artık 
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kiye’nin en iyi karikatüristlerinin mimar-
lardan çıkması normaldir, bu ba�ka bir 
�eydir. Ama bir haftalık Hindistan yol-
culu�u sonrasında, kar�ısındaki 500 in-
sana nefes açtırmak, bir anda “yogacı” 
oluvermek, normal bir �ey de�ildir. 

MS: Ö�retmenlerin, farklı kitaplarını oku-
tarak çocu�u ya da genci yazara yakın-
la�tırması, çok seçenek sunması, etkin-
lik öncesinde daha büyük bir ilgiyle ve 
merakla hazırlık yapılmasını sa�layabi-
lir, de�il mi  ? 

YU: Okulların, “Biz bu dönem sizin �u ki-
tabınızı okutuyoruz,” yakla�ımı da ba�ka 
bir sorun. Benim kitabım ders kitabı de-
�il ki, herkes be�ensin. Farklı kitapları-
mı ya da i�lenen konuya yönelik, ba�ka 
yazarların kitaplarını da öner ki, çocu-

�un okumadan keyif alması için seçe-
ne�i olsun.

MS: Şimdi de etkinlik için yazarın hazırlı-
�ına bakalım. Yazarın elinde nasıl bir bil-
gi var, bulu�aca�ı ö�renci grubunu bili-
yor mu  ? Ö�renciler onu ne kadar tanıyor, 
hangi kitaplarını okumu�lar  ? Bu gibi te-
mel bilgilerin ı�ı�ında bir önhazırlı�ı olma-
lı mı ve bu hazırlık neleri gerektirmeli  ?

YU: Öncelikle ö�retmenin hazırlı�ına da 
bakmalı. �nternetten bulunmu� 20 yıl ön-
cesine ait biyografimi elindeki kâ�ıttan 
okuyan, ama ö�rencisine sundu�u kita-
bımın ba�ındaki güncel özgeçmi�imden 
bihaber olanlar var. 

Ancak yazar arkada�larımızın hazırlı�ı da 
önemli elbette. �mzalayaca�ı kitaptan öy-
kü okuyan, kolaya kaçanlar var. Çocuk 
zaten okuyacak ya da okudu o metni. 
Her yazarın dünya görü�üne ve çocu�a 
bakı�ına göre, biçimlendirece�i bir dra-
ması, uygulaması ya da çocukların me-
rak duygusunu dürtecek bir önçalı�ma 
yapması gerek. 

ğrenci et inliğin 
neresinde  

MS: Bu, aynı zamanda yazarın da bu-
lu�maya aktif olarak katılması demek. 
Yazarın, çocukların kar�ısına çıkıp, ak-
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lına geleni anlatması, çocukluk anılarını 
payla�ması, neden kitap yazdı�ını uzun 
uzadıya açıklaması, çocukların ilgisini, 
canlı katılımını köreltebiliyor. Hangi ya� 
grubu olursa olsun etkinlik süresince, 
ö�rencilerin de yazar kadar konu�abil-
mesi çok önemli. Çocu�u ve genci cid-
diye alarak, ona bu etkinlikte de ne ka-
dar de�er verdi�imizi dü�ünmemiz ve 
dü�ündürmemiz gerek. 

YU: Bu anlamda, çocukların ça�da�a 
olan ilgilerine saygı duymamız da lazım. 
Kendi yazarlık geçmi�imizden ya da ço-
cuklu�umuzdan bir �eyleri zorla anlat-
mak, anlamalarını istemek çok kötü. 

MS: Son olarak, bulu�malara ö�renci 
açısından da bakalım. Bizler yazarlık 
duygumuzla, o etkinlikten nasıl çıkma-
sını istiyoruz çocu�un  ? Onların beklen-
tileri neler  ? 

Aklıma gelmi�ken payla�madan ede-
meyece�im... Yıllar önce büyük bir özel 
okulda, epeyce kalabalık bir salonday-
dım. Altıncı sınıflarla, “Okuyaca�ınız ki-
tapları nasıl seçiyorsunuz  ?” sorusunu 
tartı�ıyorduk. Söz verdi�im bir çocuk 
kendinden emin bir tavırla, “Yazarla-
ra soruyorum ben, ona göre seçiyorum 
okuyaca�ım kitapları,” dedi. “Bu kadar 
yazar tanıdı�ın olması ne güzel, ailen 
çok özel olmalı,” diyerek konu�turmak 
istedim. Ama o kestirip attı: “Yok ya ne 
ailesi  ! Okula ha babam geliyorsunuz ya, 
ben de sizlere soruyorum i�te!” O anda 
kendimi çok tuhaf hissetmi�tim. Altıncı sı-
nıfa gelmi� bu ö�renci için hiçbir ilginç-
li�i ya da özelli�i olmayan, sıradan tip-
lerdik aslında. 

YU: Eskiden okullara gitti�imde, ö�ren-
cilerin enerjisinden dolayı kendimi Bat-
man ya da He-Man ile rakip görürdüm. 
Ama sonraları okullara gittikçe, etkinlik 
öncesi ö�retmenler ve idareciler, “Siz-

den önce Levent Kırca geldi, Gülben Er-
gen geldi,” gibi kar�ıla�tırmalar yapma-
ya ba�ladılar. 

hteşem izler

MS: Aslında çocuklar, gençler kitabını-
zı okumu�sa ve bu okumanın zihinlerin-
de yarattı�ı izleri bir �ekilde size hisset-
tirdilerse, bu çok özel bir an oluveriyor. 
Bazı etkinliklerde ö�rencilere, “Ben bu-
raya sadece sizin kafanızı karı�tırmaya 
geldim,” diyorum. Onlara bir �eyler ö�-
retmek benim haddim de�il. Ama umut 
ederim ki, birkaçının bile, o güne kadar 
dü�ündü�ünden farklı bir �eyler olabile-
ce�ine dair kafası karı�sın, yeni sorular 
edinsin! Bu muhte�em olur.

Yeni olandan korkmayan, kitapların ede-
biyat niteli�ini tartabilen, edebiyat duy-
gusu biriktirip biriktirmedi�ini anlayabi-
len, edebiyat keyfini hayatın her alanında 
nasıl örnekleyebilece�ini önemseyerek 
öneriler yapan ö�retmenlere ihtiyacımız 
var. Çocuklar ve gençlerle birlikte yürü-
yecek ö�retmenlere, edebiyat bulu�ma-
larından do�an uzun soluklu etkilere ve 
bunun yarataca�ı enerjiye çok ihtiyacı-
mız var. Elbette yazarlar olarak bizim de!

YU: Yazarlar ve ö�retmenler olarak, bu-
günün çocuklarının nasıl bir eksiklik için-
de büyüdüklerini tespit etmeli, ona göre 
üretmeli ve çalı�malıyız.  :
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larına geldi�imde de masal okumaya 
ba�lamı�ım. Çünkü küçükken annemin 
kitaplarını okumaktan masalları atlamı-
�ım. O sırada Do�an Karde�’ten çıkan 
Eflatun Cem Güney’in Nartanesi ve Ka-
rayılan kitaplarını çok sevmi�tim. Cem 
Güney çok iyi bir derlemeci ve masal 
bilginiydi. Sonrasında Andersen kitapla-
rı geldi ve bu tersten gidi�, lise yıllarında 
klasiklere ba�layıncaya dek devam etti. 

HT : Ba�langıçta her �ey gaz ve toz bu-
lutuydu, ya sonra ? Farklı türler, farklı ka-
rakterler nasıl girdi hayatına ?

SO: O bulutlar hep benim kafamda ol-
du�u için, hiçbir �ey fark etmedi aslın-
da. Hâlâ da duruyorlar. Her an arkada-
�ım olabilecek karakterleri okudu�um 
için farklı türleri okumada ve benimse-
mede hiç zorluk çekmedim. Arkada�ım-
dılar zaten. Küçük Kadınlar ’daki Jo arka-
da�ımdı mesela. 

asa lı lanı 
mera  etme

HT : Edebiyatta çe�itli türlerin okunması, 
yayımlanması, çevrilmesi gibi konulara 
bakı�ın nedir  ? Farklı türler sende nasıl 
patlamalara yol açtı  ?

SO: Çe�itli türler okumak oldukça önem-
li. Hayal gücünü besledi�i kadar ger-
çekleri gösteriyor insana. Bunlar insanın 
kendinde sakladı�ı gerçekler. Farklı du-
rum ve olaylarda verece�i en uç ve en 
sı� da olabilen, en gerçek tepkileri gös-
teriyorlar. Sadece fantastik edebiyatın 
de�il, bütün türlerin bunu ba�arabildi�i-
ni dü�ünüyorum. 

Özellikle tiyatro türü, beni önce okuma-
ya sonra izlemeye yöneltti. Çok iyi bir ti-
yatro izleyicisi oldum zamanla. Okulda 
seçmeli derslerimizden biri Drama’ydı. 
Oya Ba�ar’dı (o zamanlar Kaynar’dı so-

yadı) hocamız. �lk derste biz-
den neler bekledi�ini anlattı�ı 
sırada, sınıfa arkamızı dönüp, 
ellerimizi arkamızda kavu�tur-
mamızı ve bir alabalı�ın nehir-
den yukarı nasıl gitti�ini anlat-
mamızı istemi�ti. 

HT : Peki ya çocuklar, gençler 
için nasıl bir etkisi olabiliyor 
bu türlerin  ?

SO: Bizim evde polisiye çok okunurdu. 
Akba Yayınevi vardı o zamanlar, çok iyi 
kitaplar yayımlıyordu. Onların kitaplarını 
okurdum. Duygusal gerilim dolu Wilkie 
Collins’in Beyazlı Kadın’ı, Agatha Christie 
romanlarını, Louis Charles Royer’in �nsan 
Harası kitabını çok sevmi�tim. Deneme-
ler yapmayı, yeni ve bilmedi�im türde ki-
taplar almayı seviyordum. 

Babam, “Bunlar sana göre de�il,” gibi-
sinden �eyler dese de, ben devam ettim. 
Yasaklı kitaplar da öyleydi. Bir �eyin ya-
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Dilin birçok de�i�ik tanımlaması yapıla-
bilir. Dil açısından, anlamlı ses dizgesi; 
ki�i açısından, kendimizi bildi�imiz, bul-
du�umuz, yakaladı�ımız alan; dü�ün-
ce açısından da, dü�üncenin üretildi�i, 
kavramlarla yenilerinin yaratıldı�ı, ede-
biyatın, sanatın ve di�er bilim dallarının 
olu�turuldu�u bir araç diyoruz. �leti�im 
açısından, tam anlamıyla bir araç olarak 
kullanıyoruz. Kültür açısındansa, yaratı-
cı, ya�atıcı, aktarıcı, olgunla�tırıcı diye ta-
nımlayabiliriz dili. 

Dil, bireyleri topluluk, toplulukları da ulus 
haline getiren bir dizgi olarak tanımlanır. 
Bununla da yetinmiyoruz; bilim dili, kültür 
dili, uygarlık dili, do�al dil, özel dil, yapay 
dil, ölü dil, canlı dil, konu�ulan dil, beden 
dili ve benzeri gibi, pek çok katmanları 
olan dil tanımları yapıyoruz. Sanat ba�-
lamında, sinemanın, resmin ya da hey-
kelin ba�ka ba�ka dilleri oldu�unu ve her 
birinin kendi ana gereçleriyle dilin yara-
tıcısı ve ya�atıcısı oldu�unu görebiliriz. 

Dili kullanmadı�ımız yer yok gibidir. Sa-
bah uyanır uyanmaz söyledi�imiz “gü-
naydın” sözcü�ünden gece yatarken 
söyledi�imiz “iyi geceler” sözcü�üne 
kadar, ba�kalarıyla ileti�imden mesle-
�imize ya da sadece hayaller kurmaya 
kadar pek çok alanda dili de�i�ik �ekil-
lerde kullanıyoruz.

�nsan için dil, ya�amın hemen her ânında 
çok amaçlı, çok i�levlidir. Şöyle bir dü�ü-
nün, bir günde kaç saat konu�uyor, din-
liyor, okuyor, yazıyoruz  ? Bu sayı, ki�iye, 
çevreye, ko�ullara ve pek çok �eye gö-
re de�i�ebilir. Kesin bir gerçek var ki, i�, 
aile, arkada� çevresinde günün önem-
li bir bölümünü (4 -10 saat arası) dilimizi 
sözlü ya da yazılı kullanarak geçiriyoruz. 

ille d şleme

Dilin çe�itli i�levleri var. �leti�im i�levi, an-
latım i�levi, uyarı i�levi, buyurma i�levi, ri-
ca etme i�levi, ça�rı i�levi... Dilin yazın-

Dil içinde 
renkli gezintiler
Yusuf Çotuksöken 

Türkiye’nin sevilen dilbilimcilerinden, ara�tırmacı, yazar 

ve ö�retim görevlisi Yusuf Çotuksöken, Türkçe’nin 

bugünkü durumuna, kullanımına, geçirdi�i de�i�ime 

yönelik derledi�i ilginç örnekleri ve uzun yıllardan  

süzdü�ü deneyimlerini e�itimcilerle payla�ıyor.

9. Eğitimde Edebiyat Semineri, Mart 2016
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sal i�levinin içindeyse �iir, roman, öykü, 
deneme gibi türlerin hepsi yer alır. Da-
hası dü�sel bir i�levi de vardır dilin. Ben 
�iiri ancak dilimle ve dü�leyerek kurabi-
lirim. Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket 
�sterim” �iirinde oldu�u gibi: Memleket 
isterim / Gök mavi, dal ye�il, tarla sarı ol-
sun; / Ku�ların çiçeklerin diyarı olsun... 

Dilin betimsel i�levine de pek çok örnek 
verilebilir: Kaynana, çaydanlık gibidir, 
foku fokur kaynar. / Gelin, demlik gibi-
dir, sinsi sinsi demlenir. / Damat, bardak 
gibidir, bir gelin doldurur, bir kaynana. / 
Görümce, çay ka�ı�ı gibidir, arada bir 
gelir ortalı�ı karı�tırır. / Çocuk, �eker gi-
bidir, ortalı�ı tatlandırır. Dilin tanıtım i�le-
vi de gündelik hayatta sıkça rastladı�ı-
mız örneklerde kullanılır. 

r çe e llanımları

Türkçe’nin ya�ının birkaç bin yılı buldu-
�unu ve bugün, dünyada 200 milyonun 
üzerinde insanın konu�tu�unu, bu an-
lamda konu�ulan dünya dilleri arasın-
da be�inci sırada oldu�unu söyleyebili-
riz. Bu diller içinde, Türk dilinin sözvarlı�ı 
10 milyon sözcü�ü geçmi�tir. Türkçe’yi 
yoksul dil olarak görenlere bu sayı iyi 
bir yanıt olmalıdır. Bunun yanı sıra, Tür-
kiye Türkçesi’nin de bin yıllık ömründe 1 
milyon sözcü�ü geçti�i biliniyor. Dilimi-
ze yabancı dillerin ne oranda karı�tı�ına 
bakıldı�ında; Osmanlı Dönemi’nde %65-
70, Fuzûlî ’nin dilinde %72-74, Yunus Em-
re’nin dilinde bile %52 oranında yabancı 
sözcük oldu�u görülebilir. 

Peki, nasıl kullanıyoruz dilimizi  ? Çok çe-
�itli yazın insanlarının, edebiyat sanatçı-
larının dili, üst dil olarak kullandıklarını, 
bilim insanlarının bilimsel amaçla, halkı-
mızın gündelik gereksinimlerini kar�ıla-

mak adına, siyasetçilerin ve radyo-tele-
vizyon sunucularının da özel amaçlarla, 
özel diller, argo ve alan argosu kullan-
dı�ını görüyoruz. Üstelik bu kullanımlar 
sırasında, �ey yani, hadi ya, yapma be, 
oha, süper bir olay, bittim yaa, yok be, 
vallaa mı gibi birçok garip söz de dili-
mize yapı�ıveriyor.

1932’den 1983’e kadar 107 terim kılavu-
zu hazırlandı ve 100 binin üzerinde ye-
ni terim üretildi. Bu arada, sadece Batı, 
Arap ve Ortado�u dillerinden gelen söz-
cüklerle 25 bin dolayında yeni sözcük 
uydurduk. Bunların yanı sıra, dil devri-
mine tepkili olanların bizi kötülemek için 
türettikleri ittirgeçli götürgeç (bisiklet), 
gök konutsal avrat (hostes), yemeksel 
otlangaç (lokanta), ulusal düttürü (mil-
li mar�), öz iti�imli götürgen (otomobil), 
tavuksal fırlatgaç (yumurta) gibi sözcük-
ler de bulunuyor.

Tüm bunlar olup biterken, ö�retmenleri-
miz dilimizi, kültürümüzü gençlere aktar-
maya çalı�ıyor ki, bu çaba çok ama çok 
önemli. Aynı süreçte, erkekler ve kadın-
ların birbirlerine kızgınlıklarını ifade et-
mek için kullandı�ı eksik etek, kadın er-
ke�in elinin kiridir, pısırık, iskele babası 
gibi sözler de türetildi. Beddualar, ha-
yır duaları, arabalara ve duvarlara yazı-
lan, hatta tuvalet kapılarına yazılan ya-
zılar da...

ilin baharatı

Argo kötü müdür hakikaten  ? Do�an Hız-
lan a�bimizin dedi�i gibi, “Argo, dilin 
baharatıdır.” E�er argo olmasaydı, ya-
�amın tadı tuzu da olmazdı. Yeme�inize 
tuz koymadı�ınızda, e�inize dostunuza 
ikram edebilir misiniz? 

Çocuk ve gençlik edebiyatında argo kul-
lanılmalı mı? Ahlakçı yazarlarımız ve ede-
biyat ara�tırmacılarımız, argonun kullanıl-
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ku�atmalara, haksız-
ca uygulanan adale-
te ses etmiyorsak, 
bunda televizyonlar-
da izlettirilen sava�-
lar kadar, okumadı-
�ımız kitapların ve 
uza�ımızda tutulan 
edebiyatın ve sana-

tın eksikli�inin de etkisi var. Belki de 
Körfez Sava�ı’nı izleyen insanlar, Ya�ar 
Kemal, Nâzım Hikmet, Yusuf Atılgan, Sa-
bahattin Ali okuyarak büyüselerdi, bu-
gün bu kadar tepkisiz durmayı seçmez-
lerdi. Barı�ı elde tutmak ve sürdürmek 
için sava�a kar�ı dururlardı.

Dili edebiyatla geli�en, ruhu edebiyat 
ve sanatla �enlenen, hayatı bunlar üze-
rine ye�erten insanlar, sava�ın herhangi 
bir �ekline tepkisiz kalamaz. Edebiyatla 
bulu�an her bireyin, sava�ın yıkıcı, yok 
edici gücüne kar�ın, barı�ın uzla�macı 
diline sı�ındı�ına inanıyorum. 

arış dalarımızı  
inşa etme

Felsefe e�itimim, mutlak do�ru ve mut-
lak yanlı� diye bir �ey olmadı�ını ö�retti 
bana. Hayata böyle bakmak, beni çok 
daha anlayı�lı ve nazik kıldı. Has edebi-
yat metinleri ise, daha felsefe e�itimine 
ba�lamadan bana sorgulamanın, önyar-
gısız ya�amanın, kar�ımdakini ötekile�-
tirmeden anlamanın önemini çok önce 
kavratmı�lardı. 

Ö�retmenlerim de çok önemli kapılar 
açtılar. Nurullah Ataç’la, Ece Ayhan’la, 
Turgut Uyar’la, Cemal Süreya’yla, Edip 
Cansever’le, Murathan Mungan’la, Os-
man Şahin’le ve daha nice yazarla onlar 
sayesinde tanı�tım. Lise yıllarında beni 
Camus ve Kafka’yla bulu�turan ö�ret-
menim olmasaydı, ergenli�in o tuhaf ruh 
hali içinde, bir sabah ba�ka biri olarak 

uyanmaktan korkmamayı beceremez-
dim. Liseden önce Aziz Nesin’in bana 
verdi�i destek gibi, bu yazarlar da üni-
versite sınavına hazırlanırken ciddi birer 
psikolojik destek oldular. 

Edebiyat, çocuklu�umun o kafa karı�tı-
ran sorularını çözmeye çalı�ırken, ergen-
lik yıllarımda da bana neler oluyor diye 
dü�ünürken sundu�u benzersiz destek-
le hayatımı �ekillendirdi. Janne Teller’in 
A�açtaki (ON8) adlı romanından da bu 
nedenle çok etkilendim. Arkada�larının 
hiçlik söylemini kabullenemeyen, anlamı 
bulma pe�ine dü�en ve sınırları zorlayan 
bir grup çocu�un hikâyesini lise yıllarım-
da okumayı, tartı�mayı çok isterdim. 

Salt Edebiyat ve Türkçe derslerinde de-
�il, edebiyatın karı�tı�ı her dersteydim. 
6. sınıftaki müzik ö�retmenimiz bize “Al-
dırma Gönül” �arkısını çaldı�ında, Sa-
bahattin Ali’yi anlattı. Sayesinde daha o 
zamanlar Sabahattin Ali’yle tanı�tım ve 
edebiyatla, yazarlarla bulu�mak için, 
dersin illa ki edebiyat olması gerekmedi-
�ini gördüm. Çünkü, edebiyata sadece 
sınavdan geçmek için ihtiyaç duymayız, 
duymamalıyız da. Hayatın anlamı kafa-
mızı kurcalamaya ba�lamı�ken, ya�adı-
�ımız dünyanın renklerini bize sunan, 
varlı�ımızı sorgulamak için sayısız yol 
gösteren edebiyat, bizim sı�ına�ımızdır. 

�çine daldı�ımız metinlerde fark etme-
den kendimizi buldu�umuz, kendi yo-
lumuzu adım adım çizdi�imiz, insanın 
türlü hali içinde kendimizle yüzle�ip he-
sapla�tı�ımız, kendi barı� odalarımızı in-
�a etti�imiz, gerçek bir sı�ınaktır ede-
biyat. Edebiyat aracılı�ıyla kendisiyle 
yüzle�en insanın, sava�a, yoklu�a, açlı-
�a, e�itsizli�e, adaletsizli�e taraf olması 
mümkün mü  ? �çindeki korku ve kaygı-
larla yüzle�en okur, tüm bunların baskı 
unsuru olmasına ve bir korku imparator-
lu�u kurulmasına izin verir mi  ?  :
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77 ülkede temsilci dernekleri bulunan 
bir sivil toplum kurulu�udur. Bu ulusal 
derneklerin de çabalarıyla, nitelikli ki-
taplarla çocukları bir araya getirmeyi 
amaçlayan IBBY, her çocu�un okurya-
zar olma hakkını savunuyor. IBBY ayrı-
ca, çocuk kitapları yoluyla ülkelerarası 
anlayı� ve uzla�ma sa�lanabilece�ine 
inanıyor. Çünkü bu kitaplar çocuklara, 
ba�ka ülkeler ve onların de�erleri, kül-
türleri hakkında bilgiler de veriyor. Böy-
lece ülkelerarası iyi niyet, barı� ve ho�-
görünün olu�masına yardımcı oluyor.

IBBY’nin kurdu�u Yamada Fonu’nun ama-
cı da nitelikli kitapların yayımlanması ve 
da�ıtılmasını özendirmektir. Okuma alı�-
kanlı�ının yaygınla�ması için IBBY Asahi 
Ödülü olu�turulur. Bunların yanı sıra kriz 
ortamında büyüyen çocuklar için bir yar-
dım projesi ba�latılırken, engelli çocuk-
lar için de özel bir dokümantasyon mer-
kezi kurulur.

in önemi

2018 IBBY Kongresi, kurulu�un Türkiye 
temsilcisi ÇGYD’nin sorumlulu�unda, 
77 ülkeden 500 ki�inin katılımıyla �stan-
bul’da düzenlenecek. Kongre, IBBY’nin 
tüm ulusal temsilcilerini bir araya getirip, 
onlarla fikir alı�veri�inde bulunma ola-
na�ı sundu�u için Türkiye çocuk yazını 
için elbette çok önemlidir. Bu alana gö-
nül vermi�, kafa yormu� ustaları tanıma 
olana�ı sa�layacak. Özellikle ülkemiz-
de okuma alı�kanlı�ını geli�tirme çaba-
sı içindeki bizler için, kongrenin bu an-
lamda da çok yardımı olacaktır. 

Kongrenin, birçok disiplini kapsayan, 
okumayı i�levsel kılan, dü�ünme bece-
rilerini geli�tiren yaratıcı okuma uygu-
lamalarının geli�mesine katkısı olaca�ı 
ku�kusuz. Öte yandan, çocuk yazınında 
nitelikli kitapların öneminin ön plana çık-
masına ve yaygınla�masına vesile ola-

ca�ı da açık. Dünya çocuk 
yazını içindeki yerimizi be-
lirlemeye de, dünyaya biraz 
daha açılmamıza da yara-
rı olacaktır bu bulu�manın.

Düzenlenmesinden ÇGYD 
sorumlu olmakla birlikte, bu 
kongre Türkiye adına yapıl-
maktadır. Söz konusu olan, 
çocuklarla ilgili çalı�malar 
yapan herkesi, her kesimi 
ilgilendiren bir bulu�madır. Derne�imiz 
ÇGYD’nin ve IBBY’nin yelpazesi bu ba�-
lamda oldukça geni�. 

Çocuk ve gençlik edebiyatına emek ve-
ren yazar ve çizerlerin yanı sıra kütüp-
haneciler, akademisyenler, ö�retmen-
ler, yayıncılar, editörler, çocuk tiyatrosu 
ile ilgilenenler, televizyon ve radyo çocuk 
programı yapımcıları gibi çe�itli meslek-
lerden ki�ilerin bir araya gelece�i bir or-
ganizasyon olacak. 

Toplantıda sunulan çalı�malardan edini-
lecek bilgiler kadar pratik bilgiler de katı-
lımcılar için önem ta�ıyor. Özellikle geli�-
mekte olan ülkelerden okuma kültürünü 
zenginle�tirebilecek son derece yaratıcı 
fikirler çıkıyor.

Geçti�imiz aylarda yazarlarımızın ve ya-
yınevlerinin yardımıyla kongreye gele-
cek konu�macıları belirledik ve davetle-
rimizi yolladık. Şimdiden kabul edenler 
arasında; Roger Mello, Jack Zipes, Kat-
hy Short, Anastasia Arkhipova gibi dün-
yaca ünlü isimlerin yanı sıra, ülkemizden 
de de�erli pek çok sanatçı ve akademis-
yen bulunuyor.

Dünyanın neredeyse her kö�esinden 
gelecek edebiyatçılarla tanı�mak, No-
bel ödüllü yazarları dinlemek, aya�ımıza 
kadar gelen bu fırsatı de�erlendirmek 
için �imdiden 1- 4 Eylül’ü not etmeli.  : 
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�ki yılda bir düzenlenen ve yayıncılık sek-
törü payda�larını bir araya getiren, sek-
törün e�ilimleri, sorun ve ihtiyaçları çer-
çevesinde üretken bir diyalog zemini 
olu�turmayı hedefleyen Türkiye Yayıncı-
lık Kurultayı’nın yedincisinde yayıncılı�ın 
önemli konuları masaya yatırıldı.

Açılı� konu�malarını Kültür ve Turizm 
Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yay-
man, Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Ege Yazgan, Türkiye Yayıncılar Birli-
�i Ba�kanı Metin Celâl Zeynio�lu, Ulus-
lararası Ço�altım Hakları Kurulu�ları Fe-
derasyonu (IFRRO) Genel Sekreteri Olav 
Stokkmo ve Avrupa Yayıncılar Federas-
yonu (FEP) Direktörü Anne Bergman
-Tahon’un yaptı�ı kurultaya akademis-

yenler, yayıncılar, e�itimciler, yazarlar, 
hukukçular, ö�renciler, resmi ve sivil top-
lum kurulu�ları katıldı. 

Doç. Dr. Hüseyin Yayman, kentlerin en 
güzel yapılarının kültür ve sanat etkinlik-
lerinin yapıldı�ı binalar olması gerekti�i-
ni, Bakan Mahir Ünal’la birlikte göreve 
yeni geldiklerini ve Cumhuriyet tarihinin 
ilk “kültür paketi”ni açıklayarak i�e ba�-
ladıklarını, gerekli düzenlemeler için za-
mana ihtiyaç duyduklarını, bu anlamda 
en büyük adımı halk kütüphanelerinde 
atacaklarını belirtti. 

Prof. Dr. Ege Yazgan, Kurultay ba�ta ol-
mak üzere, yayıncılık ve edebiyat faaliyet-
lerini üniversite olarak desteklemeye de-

ayıncılar r ltayda bir araya geldi  !

Türkiye Yayıncılar Birli�i’nin �stanbul Bilgi Üniversitesi i�birli�iyle  
düzenledi�i 7. Türkiye Yayıncılık Kurultayı 12-13 Mayıs 2016  
tarihlerinde, Santralistanbul Kampüsü’nde, yayıncılık  
sektöründen payda�ların katılımıyla gerçekle�ti. 

llarda
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vam edeceklerini aktarırken, Metin Celâl 
Zeynio�lu da 14 yılda yedi kez düzenle-
nen kurultayın i�birlikleri, sorunları ve ge-
li�meleri tartı�mak, payla�mak ve ortak 
çözümler aramak açısından önemli ol-
du�unu vurguladı. 

“ eli  yaratıcılığı 
deste ler ”

Uluslararası Ço�altım Hakları Kurulu�-
ları Federasyonu (IFRRO) Genel Sekre-
teri Olav Stokkmo konu�masında, “Telif 
haklarının korunması yaratıcılı�ı destek-
ler. Bedelsiz, sınırsız istisnalar uzun va-
dede yaratıcılı�ı öldürür,” diyerek, telif 
haklarının ülke ekonomisine önemli kat-
kıda bulundu�unu, düzenlemelerin top-
lumun her kesimince ula�ılabilir, anla�ı-
labilir olması gerekti�ini söyledi. 

Açılı� konu�macıları arasında yer alan 
Avrupa Yayıncılar Federasyonu (FEP) Di-
rektörü Anne Bergman-Tahon Avrupa’da-
ki e-kitap pazarında çocuk ve gençlik 
edebiyatı eserlerinin dikkat çeken bir ar-
tı� gösterdi�ini söyleyerek, “ Toplumlara-
rası empatiyi geli�tirecek bir yayıncılı�ı 
ya�atabilmemiz için pozitif politikalar 
önemli,” ifadesini kullandı.

Kurultayın ikinci oturumu olan “Dijital Ya-
yıncılık, Yeni �� Modelleri ve Telif Hakları” 
ba�lıklı paneli yöneten YAYB�R Ba�kanı 
Serhat Baysan, geçti�imiz yıl yayıncılık-
taki kayıpların büyük kısmının dijitaldeki 
hak düzenlemelerinin yetersizli�inden 
kaynaklandı�ının altını çizerek, “Bugün 
ba�layamadı�ımız �eyler, be� yıl içinde 
kayıplara yol açacak. �thal kitapların çok 
fazla artması, kısırla�mayı ve çölle�meyi 
getirecek, sektör de bundan zarar göre-
cek,” dedi. 

Panelin öne çıkan konu�malarından bi-
rini yapan Katinka Bratvold (ProQuest) 
dijital geli�meler devam ederken, yayı-

nevlerinin de içeri�ini güncel, do�ru ve 
eri�ilebilir hale getirmesi gerekti�ini, “Bu-
günün dünyasında her �ey arama motor-
larıyla i�liyor ve her �ey bulmakla ilintili. 
Bulunabilir olan satar ve okunur,” cüm-
leleriyle aktardı. 

enginleştirilmiş 
içeri  nedir  

Kurultay kapsamındaki “E�itim Yayıncı-
lı�ında Zenginle�tirilmi� �çerik” ba�lıklı 
oturumda uzun yıllar Oxford Yayıncılık’ın 
genel müdürlü�ünü yapan Emrah Özpi-
rinççi, Milli E�itim Bakanlı�ı’nın yayıncı-
lık yapmak yerine, bu kayna�ını okuma 
olanaklarını geli�tirmeye ve ö�retmen-
leri desteklemeye ayırması gerekti�ini 
belirtti. Özpirinççi, yayıncılı�ın 1990’lı 
yıllarda do�an, hızlı içerikle ya�ayan, 
yaratıcılı�a ve ilk elden bilgiye ihtiyaç 
duyan Z Ku�a�ı’nın taleplerini kar�ılaya-
bilmesi gerekti�ini de vurguladı.

E�itim Reformu Giri�imi (ERG) Direktörü 
ve e�itim politikası uzmanı Batuhan Ay-
dagül, zenginle�tirilmi� içeri�in kötü ders 
kitabına resim ya da video eklemekle 
mümkün olamayaca�ını; ne yazık ki, Ta-
rih Vakfı ve Talim Terbiye Kurulu’nun ya-



yımladı�ı kitaplarda bile insan haklarına 
aykırı, ötekile�tirici ve ayrımcı söylemler 
bulunabildi�inin altını çizdi. 

Kurultayda ilk günün son oturumu olan 
“Ö�renci Kitapla Nasıl Bulu�ur  ?” ba�lıklı 
panelde konu�an Kütüphaneler ve Ya-
yımlar Genel Müdürü Hamdi Tur�ucu, 
kütüphanelere yönelik istihdam ve ge-
li�tirme projelerinin devam edece�ini, 
gelecek yıllarda Bologna Çocuk Kitap-
ları Fuarı’nda Türkiye’nin onur konu�u 
olabilece�ini, bu konuklu�a yakı�acak 
bir hazırlık yapılması gerekti�ini söyle-
di. Paneli yöneten yazar Nilay Yılmaz 
ise çocuk kitaplarındaki nitelik sorunu-
nu dile getirdi.

nadilde yayımlama 
direnişi  !

Yayıncılık Kurultayı’nın ikinci günü “Ana-
dilde Yayıncılık” oturumuyla ba�ladı. 
Fahri Aral’ın yönetti�i panelde Aras Ya-
yıncılık’tan Rober Kopta�, Lazika Yayın 
Kolektifi’nden �smail Bucakli�i ve Lîs Ya-
yınları’dan Lal Lale�, anadilde yayıncı-
lık deneyimlerini ve olanakları tartı�tılar. 
Kürtçe, Ermenice, Rumca ve Lazca gi-
bi dillerde anadil kullanımının seyrelme-
si, okuma yazma oranının azlı�ı gibi ne-
denlerle entelektüel ve nitelikli editör ya 
da çevirmen bulmanın zorlu�u belirtildi. 

Anadillerinde yayıncılı�a devam eden 
üç yayıncı da yaptıkları i�in bir tür di-
reni� oldu�u yönünde hemfikir oldular.
 
Kurultay kapsamındaki “Akademik Ya-
yıncılıkta Yeni Geli�meler: Fırsatlar, De-
zavantajlar” ba�lıklı panel, akademik 
yayıncılı�a emek veren akademisyen, 
da�ıtımcı ve yayıncıları bir araya getir-
di. Seçkin Yayınları’ndan Koray Seçkin, 
“Yayınevlerinin �ngiltere’de 95 milyon 
sterlin, Almanya’da 400 milyon avro li-
sanslama geliri var; ama Türkiye’deki 
yayınevlerinin hiçbir geliri yok,” diyerek, 
yurtdı�ında akademik yayıncılıkla u�ra-
�anların lisanslama geliri sayesinde bi-
le ülkemizdeki benzerlerinden çok daha 
iyi durumda oldu�unu aktardı.

Kurultayın son oturumu olan, “Kitap Ek-
lerinin 25 Yılı” ba�lıklı panelde, Dünya Ki-
tap’tan Faruk Şüyun, Radikal Kitap’ın es-
ki yayın koordinatörü Cem Erciyes ve 
Cumhuriyet Kitap editörlerinden Eray Ak, 
kitap eklerinin uzun soluklu yayın müca-
delesi üzerine sohbet ettiler. Panelin so-
nunda üç kitap eki temsilcisine Türkiye 
Yayıncılar Birli�i tarafından plaketleri tak-
dim edildi.  :
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Yaratıcı okuma uygulaması çalı�mamız-
da, Brigitte Labbé’nin “Çıtır Çıtır Felsefe” 
dizisinden Söz ve Sessizlik, Andrew Cle-
ments’in Bunun Adı Findel ve Aslı Der’in 
Büyük Tuzak kitabını ö�rencilerimizle bir-
likte okuduk. 12 hafta gibi uzun bir süre-
ye yaydı�ımız çalı�maya 5. sınıflardan 
80 ö�renci katıldı. Çalı�mamızın amacı, 
öncelikle çocuklara edebiyatı ve edebi-
yat eseri okumayı sevdirmek, edebiyatın 
hissettirdikleri aracılı�ıyla onlara aslında 
edebiyatın hayatlarının bir parçası oldu-
�unu sezdirmekti. 

Kitapların seçiminde ortak nokta, üçü-
nün de dil temasına yo�unla�ması oldu. 
Dil, onlar için de bizim için de çok gizem-
li bir kavram. Çocukların kafasındaki so-
rular, Bunun Adı Findel’deki Nick’in sor-
du�u sorulardan çok da farklı de�ildi. Bu 
nedenle, onları dil üzerine ara�tırmaya ve 
konu�maya yönlendirmeye çalı�tık. 

Çalı�mayı yaptı�ımız 5. sınıflarda, kitabı 
ellerine aldıklarında, daha arka kapaktaki 
yazısını bile okumadan, “Bu kitap güzel 
de�il, okumayaca�ım  !” diyerek, önyar-
gılı davrananlar oldu�unu gözlemledik. 

Bu önyargılı tavrı nasıl ortadan kaldıra-
biliriz diye dü�ünürken, bir kitabı ele�tir-
mek, be�enme durumunda bile neden-
lerini anlamak ve önyargılı davranmamak 
üzerinde durmaya karar verdik. 

Çalı�manın farklı noktalarından biri, aynı 
tema etrafında toplanan bu üç kitabı kar-
�ıla�tırmalı okumak oldu. Her kitaptan alı-
nan bazı paragraflar üzerine kar�ıla�tır-
malar ve yorumlamalar yapıldı.

aratıcılı  nedir  

Yaratıcılık nedir, sorusuyla ba�ladı�ımız 
yolculukta, onlardan yaratıcılık üzerine 
ara�tırma yapmalarını istedik. Sınıfa re-
sim, �iir ve öykü kitapları getirdiler. Bu 
a�amada, dil yaratıcı mıdır sorusuna yö-
neldik ve neden bu kitapları, materyalle-
ri getirdiklerini sorduk onlara. Türkçe ve 
�ngilizce dil ö�retmenleriyle bu konuyu 
tartı�tılar, dille ilgili daha da derinle�en 
ara�tırmalar yaptılar ve derslerimizin bir 
kısmını kütüphanede geçirdik. 

Dil ile ilgili sorular çıkardılar: Dil nedir ve 
nasıl ortaya çıkmı�tır, dünyada en çok ve 

Bunun Adı, Çıtır Çıtır,  
Büyük Tuzak... 

Deniz Şahin 
Bursa Çakır Eğitim Kurumları 

5. sınıflarla gerçekle�tirilen yaratıcı okuma 

uygulamasında, üç kitaptan yola çıkılarak  

dil, dil esteti�i, dilin olanakları ve kitap  

ele�tirisi gibi temalar i�leniyor.

9. Eğitimde Edebiyat Semineri, Mart 2016
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en az konu�ulan diller hangileridir, söz-
cükler nereden geliyor, sözcüklerin ya-
�ı var mıdır gibi sorular çıkardılar ve bu-
radan hareketle kökenbilime geçtik. Bu 
süreçte, en çok ba�vurdu�umuz kay-
naklardan biri Sevan Ni�anyan’ın Sözle-
rin Soya�acı – Ça�da� Türkçenin Etimo-
lojik Sözlü�ü oldu. Üç kitaptan da merak 
ettikleri sözcükleri seçtiler; önce anlam, 
sonra da kökeni üzerine çalı�tılar. Okulu-
muzdaki büyük bir duvarı bu çalı�madan 
çıkacak ürünlere ayırmı�tık; çocuklar da 
hazırladıkları küçük afi�leri bu duvarda 
tüm okula sunma fırsatı buldular. 

Çocukların dile ili�kin bazı soruları, biz 
ö�retmenleri de a�tı�ı için, onları bir uz-
manla tanı�tırmak istedik. Uluda� Üni-
versitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’n-
den Prof. Dr. Kerime Üstünova’yı davet 
ettik. Dil kirlili�inin salt yabancı sözcük-
lerle olmayaca�ı, dilin yapısının bozul-
masının da bu kirlenmede etkili oldu�u 
ve bunun giderek normalle�mesinin tar-
tı�ıldı�ı söyle�i, dile ili�kin önemli farkın-
dalıklar ve aydınlanmalara yol açtı.

Okuma öncesi, üç kitabın kapakları yo-
rumlanarak görsel okuma yapılması da 
sa�landı. Kitabın ne anlattı�ına ili�kin 
tahminler ve do�rulu�unu dü�ünmeden 
yaratıcı görü�ler almaya çalı�tık. Sınıfta-
ki çekingen çocuklar da bu çalı�mayla 
fikirlerini özgürce ifade etmeye ba�ladı-
lar. Tahmin ve görü�ler sonrasında ö�-
renciler meraklanmaya ba�ladılar. Oku-
ma öncesinde karakteri her yönüyle 
tanımak istediler ve kaç ya�ında, neler-
den ho�lanır gibi sorular hazırlayarak, 
okumaya geçtiler.  

Okuma sürecimizde be� haftayı Büyük 
Tuzak’a, be� haftayı Bunun Adı Findel ’e 
ayırdık. Söz ve Sessizlik’i tek bir okuma 
yapıp bitirmeden, on hafta boyunca pa-
ragraflar halinde inceledik. Bunun Adı 
Findel, dilin nasıl olu�tu�unu ve zengin-

le�ti�ini; Büyük Tuzak, dilin birey-
leri var edecek derecede önemli 
oldu�unu; Söz ve Sessizlik de di-
lin okuyup anlamada, yorumlama-
da ve ileti�imde ne kadar büyük 
bir güç oldu�unu konu ediniyordu.

Eleştiri ar ındalığı

Çalı�manın çocuklara en keyif veren bö-
lümlerinden biri, sözcük oyunları tasarla-
maktı. Evden getirdikleri sözcük oyunları-
nı okuldaki bo� zamanlarında oynadılar. 
Sonrasında, üç kitaptan seçtikleri söz-
cüklerle kendi oyunlarını tasarladılar, kü-
çük sınıflarla birlikte oynadılar.

Yaratıcılık üzerine ara�tırma yaparken, ay-
nı objeyi farklı resimlere yerle�tiren Victor 
Nunes adlı bir ressamla tanı�tılar. Onlar 
da, bir kalemi kaç farklı �ekilde, nerelere 
yerle�tirebileceklerini dü�ündüler ve bu-
nun üzerine çalı�tılar.

Okumaya ba�lamadan önceki önyargılı 
hallerini ortadan kaldırmak için, ele�tiri 
üzerine de e�ildik. “Bir kitap nasıl ele�-
tirilir  ?” sorusundan yola çıkarak ele�tir-
meden önce fikir sahibi olmaları gerek-
ti�inin farkına varmalarını istedik. 

Çocuk edebiyatından ele�tiri örnekleri, 
yayımlanmı� kitap ele�tirileri okuduk ve 
sonunda Büyük Tuzak ’la ilgili ele�tiriler 
yazdık. Bu süreçte, ele�tirinin her a�a-
masında onlara yardımcı olacak soru-
lar sorduk.

Bu çalı�mayla, okumayı ya�am biçimine 
dönü�türme yolunda önemli bir adım at-
tı�ımızı dü�ünüyorum. Ö�renciler, üç ki-
tabın yazarının da di�er kitaplarını oku-
maya, aralarında kitap alı�veri�i yapmaya 
ba�ladılar. Ele�tiri yapma konusunda ka-
zandıkları farkındalı�ın yanı sıra, dili sev-
menin ve konu�tukları dili bilinçli kullan-
manın önemini fark ettiler.  :
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mümkün olabilir  ? Bu sorgulamalar önem-
li birer hareket noktası oldu. 

Çalı�maya ba�larken farklı dil, din ve kül-
türlere saygı duyma farkındalı�ı yaratma-
yı ve sınava hazırlanan ö�rencilere yeni 
bir bakı� açısı kazandırmayı, onları ra-
hatlatacak uygulamalar yapmayı amaç-
ladık. Ortak ruhun, ortak amacın birle�-
tirici etkisinden hareketle, “ba�arı”nın tek 
ba�ına bir kavram de�il, birlikte yapılan 
ve insanı mutlu eden bir �ey oldu�unu 
anlamaya çalı�tık. Bunların yanı sıra, tek-
nolojinin bir üretim aracı olabilece�ini ka-
nıtlamaya çalı�tık.

Lise seviyesinde okuma süresini uzattık-
ça, kitaptan kopmalar ya�anabiliyor. Bu 
nedenle, kitabın içeri�ini tahmin ettirdik-
ten sonra, be� günlük bir okuma süre-
si verdik. Okuma esnasında bir okuma 
defteri tutmalarını istedik ve bu bir an-
da bütün okulda yaygınla�tı. 400’e ya-
kın ö�renci okurken alıntı yapabilecek-
leri okuma defterleri tutuyor artık.

ma s nrası 
çalışmalar

Adımlarımızdan biri olan anket çalı�ma-
mızda, deney grubu ve kontrol grubu 
olarak ikiye ayrılan 50 ki�ilik grup üze-
rinde romanın çok kültürlü ya�ama ili�kin 
farkındalı�ı nasıl etkiledi�ini inceledik. 

Roman kahramanına mektup yazma, 
ba�arı kavramıyla ilgili forum düzenle-
me, açılan bir sosyal medya sayfası ara-
cılı�ıyla dijital mecralarda da tartı�mala-
rı devam ettirme, internet ara�tırmaları, 
di�er ö�retmen arkada�larımızla ders 
içi ve ders dı�ı atölye çalı�maları, bran� 
ayrımı gözetmeksizin bütün okulun katı-
lımına ve izlemesine olanak sa�lamak, 
kitap alıntılarının foto�raflarının çekilme-
si ve  bunlardan afi�ler üretilmesi bu ça-
lı�manın öne çıkan di�er yanlarıydı. Ya-

ratıcı okuma uygulaması çalı�malarımız 
yakla�ık 1000 ki�iye tanıtıldı. 

Tıpkı romandaki Osman Hoca ve ö�ren-
cilerinin �stanbul’u ke�fe çıkmaları gibi, 
biz de ö�rencilerin teklifi üzerine birlikte 
orman ve do�a gezisine çıktık. Olu�tur-
du�umuz “Mutluluk Kö�esi” için herkes 
arkada�ı için kozalak topladı, ben de kö-
�elerine koymaları için her birine edebi-
yatımızdan �iirler arma�an ettim. 

Her okuma grubundan bir ö�renci bir 
kahramana mektup yazdı. En çok mek-
tubun aile içi ileti�imsizlik ya�ayan Em-
re’ye ve Osman Hoca’ya yazıldı�ı görül-
dü. Bunun yanı sıra, �stanbul Üsküdar 
Lisesi ile mektup arkada�lı�ı yürüttüler. 
Mektup, çocukların ve gençlerin en ko-
lay yazabildikleri, pek çok konu üzerine 
görü� ifade edebilecekleri bir tür oldu. 

Gençler, romandaki mahalle kültürü te-
masına da de�inmek istediler ve pek 
çok yerde, “Kavramsal Sanat Çalı�ma-
sı” ara�tırması yaptılar. Sınav stresinin ve 
ezberci e�itimin gençler üzerinde yarattı-
�ı tahribatı sorgulamak için çekilen kısa 
film ve kitap sözlerinden bestelenen �ar-
kı da çalı�ma kapsamında üretilen di�er 
sanatsal çalı�malardı. 

Ö�rencilerimizden birinin Karin Karaka�lı 
rolüne girmesiyle yaptı�ımız “Yazar Kol-
tu�u” etkinli�imiz ve “Bir ö�retmen nasıl 
olmalı  ?” temalı açıkoturumumuz da yara-
tıcı okuma uygulamamızın dikkati çeken 
di�er noktalarıydı.  :
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olaylara farklı bakı� açıları getirmeleri-
ni sa�layan soruları birbirlerine sorabil-
dikleri ve keyifli tartı�malara neden olan, 
yaratıcılı�ı körükleyen bir etkinlikti. 

eyne  emali yi 
tanıma

Ö�rencilerimizin Zeynep Cemali’yi tanı-
malarını, sonra da onun hayatını anlat-
malarını istedik. Ara�tırıp geldikleri ve 
özümsedikleri kadarıyla onu anlattıkları 
cümleleri, ortasında Cemali’nin foto�ra-
fı bulunan panoya renkli kâ�ıtlarla yaz-
dılar. “Çörek Tadında Zeynep Cemali” 
adını verdi�imiz bu çalı�madan tüm okul 
yararlansın diye kat panosu olu�turduk.

Romanın bir bölümünde, karakterlerden 
birinin ailesiyle ilgili kurallar tartı�ılıyordu. 
Ö�rencilerimiz de, “Kurallar olmalı mı, 
olmamalı mı  ?” diye tartı�tılar ve yaptık-
ları sokak röportajlarıyla hem farklı ki�i-
lerle farklı konularda konu�ma deneyimi 
ya�adılar, hem de sokakta arkada�larıy-
la keyifli vakit geçirerek kuralların önemi-
ni kavradılar.

Ö�rencilerimiz, Sıla’nın “hayalimizdeki” 
kafeteryasını okula kurdular. Renkli kar-
tonlar ve duvar kâ�ıtlarıyla okulun fua-
ye alanına kurulan bu kafeterya, “Bal-
lı Çörek Kafeteryası nedir  ?” sorusunu 
akılllara getirdi ve okuldaki di�er sınıflar 
da bizden bilgi edinmek istedi. Ö�ren-
cilerimize, tıpkı Sıla gibi, bir okul günün-
de çöreklerini yapmalarını ve ertesi gün 
okula getirip ikram etmelerini söyledik. 

Kız erkek, hepsi çok e�lendiler ve çörek 
yapımlarını videoya çektiler. Kafeteryaya 
gelen ö�renci arkada�larına, ö�retmen-
lere ve yöneticilere bunun bir kitap etkin-
li�i oldu�undan söz edip, yazar ve ki-
tap hakkında bilgi vermelerini söyledik. 

Bu uygulamada ö�rencilerimiz, hem 
okul genelinde keyifli vakit geçirdiler, 
hem de arkada�larıyla bir �eyler payla�-
manın tadına vardılar. Onlar da Sıla ve 
Zeynep Cemali gibi, aynı mekânda ke-
si�en farklı hayatları kendi okullarında 
birle�tirdiler; herkesi bir arada tuttular. 
Onlar Zeynep Cemali’nin güçlü kadın 
karakterleri gibi hedeflerinin arkasında 
durmayı deneyimlerken, biz de ö�ret-
menleri olarak Zeynep Cemali’yi onların 
gözünden okumayı ba�ardık.  : 
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Her ba�arının artalanında büyük emek-
ler yatar. Altı yıldır kesintiye u�ramadan, 
ba�arı düzeyi sürekli yükselen Zeynep 
Cemali Öykü Yarı�ması’nın, genellikle et-
kinlik olsun diye yapılan kimi yarı�malar-
dan ayrılan yanı nereden geliyor  ? 

Yarı�manın amacı, 6, 7 ve 8. sınıf ö�ren-
cilerini, duygu, dü�ünce ve gözlemle-
rini yazarak ifade etmeye özendirmek, 
öyküler yoluyla zengin ve do�ru Türkçe 
kullanımının yerle�mesine katkı sa�laya-
rak çocukların ö�renim ya�amını yaratıcı 
uygulamalarla zenginle�tirmek, gelece-
�in yazarlarının yeti�mesine de öncü-
lük etmektir. 

Günı�ı�ı Kitaplı�ı adına yarı�manın so-
rumlulu�unu ta�ıyan, aynı zamanda se-
çici kurulun de�i�mez üyesi Dr. Müren 
Beykan, bu amacın dü�ünsel açıklama-
sını da yapıyor: “Okumak yazmak, öz-
gürle�mek demek. En ba�ta da, hayal 
kurmada özgürle�mek... Hayal gücü ki, 
yarınları kurmada en derin pınar; ede-
biyat da, silkinip yenilenmek, hayallere 
dalmak ve illa ki, kendimizi olu�turmak 
olmalı...”

Günı�ı�ı Kitaplı�ı, yarı�mayı, aramızdan 
genç denecek ya�ta ayrılan yazarı, “Ço-
cuk edebiyatımıza ustalara yakı�an bir dil 
ve anlatım zenginli�i katan öykücü” Zey-
nep Cemali’ye adamı�. 

Yarı�manın teması, Cemali’nin yapıtla-
rından seçilen bir cümleden esinlenerek 
belirleniyor. Belirlenen cümleyle, ö�ren-
ci, dolaylı yoldan kitaba yönlendirilmi� 
oluyor. Ö�renci bu yolla, temanın belir-
lendi�i cümleyi ararken öyküyü tümüyle 
okumu� olacak. 

Yazmak, yazarak ö�renilir; ö�renci oku-
maya yatkın ise, yazarın öbür öyküleri-
ni de okuyacak, bu onun, yazarın neleri 
gözlemleyerek böyle bir cümle kurdu�u-
nu dü�ünmeye götürecektir. Böylece ö�-
renci, edindi�i birikimle yazarın anlatım 
dünyasına girecek, yazaca�ı öykünün 
ipuçlarını hevesle bulmaya koyulacaktır.  

Yazmak, hangi tohumun hangi tarlada 
kök salıp ye�erece�ini bilmek gibi bir 
�eydir. Yarı�maya katılmak, ö�renciye, 
neyi nerede de�erlendirece�ini de ö�-
retecektir.  :

eden eyne  emali y  arışması  
Adnan Binyazar

Günı�ı�ı Kitaplı�ı’nın 2011’den beri düzenledi�i ve tüm yurtta duyurulan 
Zeynep Cemali Öykü Yarı�ması’nın 2014 yılı seçici kurulunda yer alan, 
edebiyatımızın usta kalemi Adnan Binyazar, yarı�maya ili�kin görü�  
ve de�erlendirmelerini payla�ıyor.

Yazarın, Varlık Dergisi’nin Mart 2016  
sayısında yayımlanan “Zeynep Cemali Öykü 

Yarı�maları” ba�lıklı yazısından alıntılanmı�tır.eyne  emali y  arışması
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Halk kütüphanecilerinin mesleki geli�im-
lerini sa�lamak, çe�itli konulardaki bil-
gi ve yöntem ihtiyaçlarını sürekli bir hiz-
metiçi e�itim modeliyle kar�ılayabilmek 
amacıyla ba�latılan seminerler, Hacet-
tepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü ile Türk Kütüphaneciler Derne-
�i’nin çabaları sayesinde 2006’dan bu 
yana kesintisiz gerçekle�iyor.

Yurt genelinde yılda iki üç kez düzenle-
nen Halk Kütüphaneleri Bölge Seminer-
leri’nin, 2014’te ba�layan yeni döneminin 
ana teması “edebiyat”. Halk Kütüphane-
leri Edebiyat Bölge Seminerleri’nin Hatay 
ve Mersin’den sonraki dura�ı Sivas’tı. 29-
30 Nisan 2016 günlerinde gerçekle�en 
seminerin ev sahibi, yeni binasına ta�ınan 
Şems-i Sivasi �l Halk Kütüphanesi’ydi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü-
dürlü�ü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve 

Belge Yönetimi Bölümü, Türk Kütüpha-
neciler Derne�i (TKD), Türkiye Goethe 
Enstitüleri ve Günı�ı�ı Kitaplı�ı i�birli�iy-
le gerçekle�tirilen iki günlük seminere; 
Çorum, Elazı�, Erzincan, Kahramanma-
ra�, Kayseri, Kırıkkale, Kır�ehir, Malatya, 
Nev�ehir, Sivas, Tokat ve Yozgat illeri ve 
bazı ilçelerinde hizmet veren 18 halk kü-
tüphanesinden 22 kütüphaneci katıldı. 

r dan, llanıcı  
llanıcı dan r  

yaratma

Seminerin ilk gününde Prof. Dr. Bülent 
Yılmaz, “Edebiyat ve Halk Kütüphane-
si” ba�lıklı konu�masıyla kütüphanecinin 
edebiyat okuru olması, edebiyatı yakın-
dan takip etmesi ve edebiyat yayıncılarıy-
la i�birli�i içinde çalı�abilmesinin önemi-
ne de�indi. Yılmaz, “Edebiyat sayesinde 
‘okur’, ‘kullanıcı’; ‘kullanıcı’ da ‘okur’ olur,” 

Edebiyat nad l  y llarında, 
hal  t hanecileriyle

Halk kütüphanecilerinin farklı konularda meslekiçi e�itimlerini amaçlayan 
Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri, üniversite, resmi ve sivil toplum 
kurumları ve yayınevlerinin benzersiz i�birli�iyle 10 yıldır sürüyor. 

llarda

46 yaz 2016





“  Burada büyük demirler, 
büyük bir çatı var.  
Oysa ben fuarı okul  
gibi düşünmüştüm. ”

Çağan 7

“  İzin verseler tek 
başıma da gelip 
alabilirdim kitaplarımı, 
ama ailecek geldik. 
Öyküler seçeceğiz 
birlikte. ” 

Firdevs 10

“  Her fuarda, her masada 
resimli kitaplar görmek 
isterdim.” 

Sevgi 8

Çınar 9

“  Sınıfta olmaktan  
daha iyi sanki.  
Keşke buralarda  
işlesek derslerimizi . ” 

Sıla 8

“  Fuar kitabı okumak 
isterdim. Fuarın hikâyesi , 
fuarın masalı olsaydı 
okurdum. ” 

“Öğretmenimle internetten 
araştırmalar yapıp geldik , 
ama hepsini fuardan 
almayacağım tabii ki.”  

Engin 13

“  Tıpkı kitaplar gibi bu 
fuarlar da. Farklı farklı 
renkler, kişiler ve yüzler... ” 

Demet 14

Keçi, 2016’nın ilkyarısında Türkiye’nin dört bir yanındaki kitap fuarlarına 

katılan çocuklarla birlikte yayınevi stantları arasında yürüdü. Bursa, �zmir, 

Gaziantep ve Kocaeli’de düzenlenen kitap fuarlarına katılan çocuklar, 

kitap seçimlerinden fuara geli� nedenlerine, bir kitap fuarında görmek 

istedikleri �eylerden kitap edinme deneyimlerine kadar pek çok  

konuda görü�lerini payla�tılar. 

SESLER

“  Annem gidelim dedi, 
geldik. Son gelişim 
olmayacak. ”

Timuçin 9

“  Korku dolu romanlar  
en çok aradığım , ama  
en az gördüğüm kitaplar. 
Neyin korkulu olduğuna 
karar veremedim sanırım. ” 

Orhun 13
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“ Fuarların daha yakın ve 
daha çok olmasını isterdim. 
Gelecek fuar için para 
biriktirmeye başlayacağım. ”  

Can 9

“  İlk kitabımı bu fuardan 
almıştık , o zamandan beri 
geliyoruz. ”

İdil 1 1

Berk 10 Şule 8

Ece 9

“  Herkes fuara gelmeli. 
Kitapçıya sığmayacak  
kadar çok çeşitte  
kitap var burada. ” 

“  Kardeşim de gelsin 
isterdim, ama daha  
2 yaşında. Büyüdüğünde 
birlikte geliriz.” 

“  Fuarda en çok kitap 
kapakları ilginç. Hiç bu 
kadar kapağı bir arada 
görmemiştim.” 

“  Öğretmenim bugün 
geleceğimizi söyleseydi 
hazırlık yapardım. Almak 
istediğim , bilgisayarımda 
not aldığım kitaplar vardı. ” 

Tan 14

“  Kütüphanede ve 
kitapçımızda bulamadığım 
bilimkurgu romanlarını 
buldum. Daha mutlu 
olamazdım bugün. ”

Rana 13

“ Ne okuduğumuzun 
önemi yok bence. 
Herkes gelip görebilmeli 
buradakileri. ”  

Sumru 12

“  Babamla uzun zaman 
sonra dışarı çıktık ,  
onda da fuara geldik.  
İyi ki gelmişiz. ”

Ayşegül 12

Melike 13

“  Evde sadece anneannemle 
ben kitap okuyoruz.  
O yüzden beraber geldik. ”










