




Edebiyat, bir dilek feneri...

Oda�ına insanı ve edebiyatı alacak bir dergi hayaliyle çıktık bu  
Keçi yoluna. �lk sayıdan bugüne kadar dijital bir mecrada artarak 
okunmak, her gün daha da patikala�an edebiyat ve edebiyat  
yayıncılı�ı ortamında, genç ve inatçı bir dergi olmak mutluluk verici. 
Üstelik, edebiyat dünyasına e�siz eserler arma�an eden usta  
kalemlerle, edebiyatın insana ilk dokunu�unun en yakın tanıkları olan 
ö�retmen ve kütüphanecilerin bir araya geli�ini ve bu bulu�manın 
meyvelerini sizlere sunmak, patikaya tam anlamıyla umut serpiyor. 

Sözün kesildi�i, umudun dirli�ini yitirdi�i yokluklar ça�ında “inadına 
edebiyat” demek bir lüks de�il; ba�lı ba�ına bir inat, yeni bir yol demek. 
Şeylere de�il, yeni yollara, yöntemlere ihtiyacı var dünyanın. Öte yandan, 
sanat ve edebiyat, yeni yollar deneyenlere �ans tanıyamayacak bir 
kıskaçta. Böyle bir dünyanın herhangi bir okulunda, sıradan bir sınıfta, 
kılık kıyafeti ve sakalı yüzünden ö�rencileri önünde azarlanan, kalbi bu 
dayanılmaz kötülükte ve kesiflikteki dünyayı kaldıramayan ö�retmen  
Halil Serkan Öz, ö�rencilerine arma�an etti�i e�siz okuma listesiyle, 
adeta dilek fenerleri uçuruyordu. 

Dü� gücünün ve umudun tembellik sayıldı�ı, gökyüzüne hasret 
kaldı�ımız bu yasaklar ülkesinde dilek fenerleri uçurmak zordur elbette. 
��te bu nedenle, Keçi’nin yeni sayısında usta kalemler, edebiyat tutkunu 
ö�retmen ve kütüphaneciler, kitaplara merakla dokunan çocuklar ve 
gençler, ya�amın ustalıkla dö�enmi� tüm tuzaklarına direnen ve insanla 
hemhal olabilmeyi ba�armı� bir edebiyat tartı�ması bulacaksınız. YAZ 
2015 sayısının dosya konusunu, ülkenin pek çok kentinden gelen 
akademisyen, ö�retmen ve kütüphanecilerin katılımıyla gerçekle�en  
8. E�itimde Edebiyat Semineri olu�turuyor. 

Dünyaya, has edebiyatın imzasını atmı� önemli yazarları kaybetti�imiz 
yılın ilk yarısında, bir dü�ünce, sanat ve umut insanını, Ya�ar Kemal’i  
de yitirdik. Öykücü Necati Güngör, lise yıllarında ustayla yollarının  
nasıl kesi�ti�ini Keçi’de anlatıyor, hem de eski bir foto�rafla... 

2011 yılından beri yurdun dört bir yanından öykülerin bulu�tu�u; yeni bir 
dilin evrenini ku�atan ve dünyayı öykülerle de�i�tirmeye hevesli gençleri 
bir araya getiren Zeynep Cemali Öykü Yarı�ması da Keçi’de yerini alıyor. 
Tıpkı Ya�ar Kemal’in dedi�i gibi: “Bir dil bulaca�ız her �eye varan. Bir 
�eyleri anlatabilen. Böyle dilsiz, böyle dü�manca, böyle bölük pörçük 
dola�mayaca�ız bu dünyada...” 

Halil Türkden
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Bir Woody Allen filmi gibi… 
Usta edebiyatçılar, ö�retmen ve kütüphanecilerin edebiyat �ölenine dönü�türdü�ü, 
gelenekselle�en E�itimde Edebiyat Seminerleri’nin sekizincisi geride kaldı. Keçi,  
bu dopdolu gün boyunca seminerin katılımcılarıyla edebiyat gündemine ili�kin  
pek çok konuda söyle�i yapma fırsatı buldu.

i im e e iya  eminerleri n e lmak

Her yıl bu seminerlerden ba�ka bir insan olarak dönüyorum. Gerçekten besleniyorum.  
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi

Midnight in Paris (Woody Allen) filmi gibi... Her kö�eden sevdi�im bir yazar çıkıyor. 
Onları dinlemek, not almak, sadece ortamı solumak bile çok keyifli. Ayşe Caner,  
Sınıf Öğretmeni, Denizli

Kültür Bakanlı�ı ve Milli E�itim Bakanlı�ı’nın yapmadı�ı bir sosyal sorumluluk projesi 
yapılıyor burada. Ö�retmenleri ve kütüphanecileri günümüz edebiyatıyla donatmak, 
yayıncılı�ın da dı�ında bir kültür projesi. Edebiyat emek istiyor, bu seminerlerde de bu 
emek fazlasıyla veriliyor. Aydın İleri, Okul Kütüphanecileri Derneği Başkanı

Bu seminerlerde, edebiyatı seven bir e�itimci ve okur olarak kendimi de�erli hissedi-
yor ve do�ru bir yerdeymi�im duygusunu ya�ıyorum. Saadet Tabakçı, Sınıf Öğret-

meni, Mersin

Seminerlerde ö�rendiklerimizi, duyduklarımızı i�yerlerimizde uygulayabilece�imizi ve 
farkındalık yaratabilece�imizi dü�ünüyorum. Gevher Köseli, Kilis İl Halk Kütüphanesi
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Ö re men e kü üp ane ilerle ir ara a lmak

E�itim fakültesinde ö�retmen yeti�tiren biri olarak onlarla aynı ortamda bulunmak mut-
luluk verici. Ama onlara bir de kütüphanecilerin eklenmesi daha da ho�. Çünkü bizde 
kütüphaneler çok ihmal ediliyor. Prof. Dr. Gülçin Alpöge

Hayatımız boyunca en unutamadı�ımız insanlar arasında ö�retmenlerimiz de hep yer 
almı�tır. Bu ö�retmenler aynı zamanda edebiyat tutkunuysa, onların bizim yeti�kin ha-
yatımızda tuttukları yer kalıcı hale gelir. Semih Gümüş

Sanki bir tomurcuk hep birlikte çiçekleniyor. Çiçe�in açtı�ını gördü�ünüz ânın heyeca-
nı bu... Birlikte dü�ünüyoruz, birlikte ö�reniyoruz. Mavisel Yener  
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kl k a e en lik e e e iya la l şmak
 

Çocukların öteki bütün alanlardan önce, edebiyat ve sanatla iç içe ya�adıkları çocukluk 
yılları onları gelece�e hazırlar. Edebiyat aynı zamanda, insana gerçek hayatın dı�ında 
soyut hayallerle dolu ba�ka dünyalar açar. Bunlar insanın ki�ili�ini geli�tiren en önem-
li yanlardır. Kitap okuyan çocuklar her zaman daha güzel konu�ur.   Semih Gümüş

Çocukluk büyülü bir alan, altın bir ülke. Nasıl büyürken vücut de�i�iyorsa, zihin de ge-
ni�liyor. Bu dönemde okunan eserler çok derinlere dokunuyor. �nce Memed ’i be�inci 
sınıfta okumu�tum. Abdi A�a dövdü�ünde, �nce Memed, ‘Tükrük bir avuç kandı,’ diyor-
du. O cümle bana o kadar dokunmu�tu ki, yıllarca aklımda dolanmı�tı. Gülsevin Kıral  

Benim hayatımda çok büyük bir önemi oldu. 65 ya�ındayım ve bu ya�a kadar en iyi 
dostlarım kitaplar oldu. �yi ki, küçük ya�ta okuma sevgisi a�ılandı. O sevgi yakla�ık 60 
yıldır devam ediyor. Ülkemizde çocuklukta bu sevgi edinilmiyorsa, ileri ya�larda edin-
mek çok zor. Selim İleri

Edebiyatla büyüyoruz, edebiyatla ö�reniyoruz birçok �eyi. Sadece e�itimciler de�il, 
her insanın kendi geli�imi açısından edebiyata bula�mı� olması gerekti�ini dü�ünüyo-
rum. Hele e�itimcilerin edebiyatla beslenmi�, geli�mi� ve onun üzerine bir �eyleri in�a 
etmi� olması gerekiyor.  Aslı Der

Çocukluk ve ilkgençlik, onların çe�itli insanlık durumlarıyla ilk defa kar�ıla�tıkları, çarpı�-
tıkları ve etkinlendikleri, duyarlıklarının olu�maya ba�ladı�ı dönem. Çocuklar ve gençler, 
kendi içlerinde olu�an soruların, ilginin, merakın bir kar�ılı�ını çocuk ve gençlik edebi-
yatında bulabilirler. Cahit Ökmen
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Yaşar emal le yaşamak
 

Ben Ya�ar Kemal’i 1950’lerin sonunda tanımı�tım. Dostluklar konusun-
da çok cömert bir insandı. ‘Cevat’ın doktorasını ben yazdım,’ diyebile-
cek kadar da �akacı bir insandı. �nanılmaz derecede �a�ırtıcı bir belle�i 
vardı. Bir romanını yayımlamadan önce, ba�ından sonuna kadar sözlü 
olarak anlatabilirdi. Örne�in, Demirciler Çar�ısı Cinayeti romanını, daha 
yayımlanmadan önce, Amerikalı bir yazara bir saat boyunca anlatmı�, 
ben de �ngilizce’ye çevirmi�tim. Roman kafasında hazırdı, noktasına vir-
gülüne kadar. Bu onun sözlü edebiyat gelene�inin en parlak isimlerin-
den biri oldu�unu gösterir.   Cevat Çapan

Onu yolun ba�ında tanıdım. 1968’de Vedat Günyol’un evinde. Hayat do-
lu, iyimser, di�er edebiyatçılardan farklı olarak oldukça yapıcıydı. Son 
görü�memizde biraz aksıyordu, koluma girmesini istedim. Koluma gir-
di�inde benim ondan daha fazla aksadı�ımı görünce kolumdan çıktı ve, 
‘Sen benim koluma gir,’ dedi. Türkiye’nin yeti�tirdi�i en büyük yazarlar-
dan biridir. Onun yalnızca köy kökenli romanları de�il, büyük kent kö-
kenli romanları da çok önemlidir. Selim İleri  

O, Nobel Ödülü’nün tüm de�erlerini ta�ıyan, en önemlisi, edebiyatta ge-
leneksel bütün de�erleri ça�da�la�tıran bir yazardır. Ya�ar Kemal, ‘Bu 
evrende yalnız bedenimiz de�il, gönlümüz kalır,’ diyor. Gönül lafı bilinç-
le söylenmi�tir. Gönülle ilgilenen edebiyattır, romandır, �iirdir, öyküdür, 
dü�ünce yazısıdır, röportajdır... Türk edebiyatının en büyük röportajcı-
larından biridir o. O, gönlünü Türk diliyle zenginle�tirmi�, Türkiye’nin en 
önemli sorunlarına de�inmi�, kendini de, dünyayı da en iyi biçimde ifa-
de etmi�tir.  Adnan Binyazar

Hayatımın en �anslı yanlarından biri Ya�ar Kemal’i tanımaktır. Aramızda 
çok büyük bir ya� farkı vardı, ama yirmi yıla yakın bir ili�kimiz oldu. Za-
ten onunla ili�ki kurup da, o ili�kinin yakın olmaması mümkün de�ildi. 
Çünkü her ya�tan herkese yakın davranır ve herkesle arkada� olurdu. 
‘Hayatınız boyunca tanıdı�ınız en iyi insan kimdir  ?’ diye sorsalar, her za-
man Ya�ar Kemal’di derim.  Semih Gümüş
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8. Eğitimde Edebiyat 
Semineri’nde Mine Soysal’ın 
açış konuşmasının ardından, 
Yaşar Kemal’i en iyi 
anlatanlardan usta yazar 
Adnan Binyazar kısa bir  
anma konuşması yaptı.





Müren Beykan: Uluslararası Yayıncı-
lar Birli�i’nin (IPA) 2014 verilerine göre, 
Türkiye dünyanın en büyük 12. yayıncı-
lık sektörü; üretilen yeni kitap çe�idinde 
de 11. sırada yer alıyor. 

Türkiye Yayıncılar Birli�i’nin açıkladı�ı 
verilere göre, 2014 yılında ülkemizde 
561 milyondan fazla kitap üretilmi�. Bun-
ların % 71’i e�itim kitabı. MEB, ilk ve or-
taö�retim ö�rencilerine 217 milyona ya-
kın ücretsiz ders kitabı da�ıtmı�. Ancak 
o 561 milyon kitabın ancak % 3’ü yeti�-
kinler için hazırlanan kurgu kitaplar (ya-
ni edebiyat) ve %5’i de çocuk ve ilk-
gençlik kitapları. “Ki�i ba�ına dü�en 
kitap sayısı” diye açıklanan 7.3 ise, e�i-
tim kitaplarını da kapsadı�ı için, edebi-
yat çerçevesinde umut verici bir sayı 
sayılmaz. Çocuk ve gençlik kitaplarına 
dü�en % 5’in içindeyse edebiyat dı�ı ki-
tap sayısı çok. Bu arada 100 Temel Eser 
kitapları da bu % 5’in içinde. 

100 Temel Eser deyince Klasikler adı al-
tında toplanan “a�ır eserlere” geliyoruz. 
Pek ço�u “kült kitaplar” olan bu eserlerin 
kaçı günümüz çocu�unun ilgisini çeker     ? 
Kaçı, tüketim bombardımanı altında algı-
sı darmada�ın genci edebiyatla bulu�-
maya ikna eder    ? Klasikler, duygu ve dü-
�ünce evreni açısından olmasa da, ifade 
ve dil evreni açısından bamba�ka bir 
ça�dan seslenmekteler. Dede Korkut 
Hikâyeleri ’nden ve Mevlânâ’nın Mesne-
vi ’sinden seçilen öykülerin de sıralandı-
�ı yakla�ık 65 kitaplık ilkö�retim Türkçe 
eserler listesinde, çocuklara yakın duran 
az sayıda eser var: Sait Faik’in Hikâyele-
rinden Seçmeler ve Orhan Veli’nin kale-
me aldı�ı Nasreddin Hoca Hikâyeleri ilk 
göze çarpanlar. 

Bu listenin, dünya klasik çocuk edebiya-
tına ait bölümündeyse, ülkemizden çok 
çok önce çocuk edebiyatına emek ve-
ren Batılı ülkelerin eserleri sıralı. Bunla-
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Edebiyatı okumak,  
okutmak...

Müren Beykan  
Semih Gümüş

Ödüllü “Köprü Kitaplar” koleksiyonunu edebiyatımıza 
kazandıran iki deneyimli editör Semih Gümü� ve 
Müren Beykan, e�itimde edebiyattan 100 Temel  
Eser Listesi’ne, Klasikler’in ve ça�da� eserlerin 

edebiyat için önemine, edebiyatın kayna�ındaki 
gerçeklik duygusuna de�indiler.



rın ço�u, çocuklar için yazılmamı� eser-
lerdir. Andersen, Ezop ve La Fontaine 
masalları hâlâ da herkes tarafından oku-
nur. Öte yandan, farklı farklı kılıklarda 
defalarca yayımlanmı� Alice Harikalar 
Diyarında, Gulliver’in Maceraları, Pinok-
yo, Polyanna, Heidi, Define Adası, Peter 
Pan gibi, çocuk okuru cezbedecek fan-
tastik kurgular içinde ve macera bollu-
�unda, sade bir anlatımla yazılmı� on-
larca roman da, bu listede yer almakta. 

ele e in ay y l ları

Klasikler diye adlandırdı�ımız “kült ki-
taplar”ın “yeni”yle ba� etmesini bekle-
yemeyiz. Onların ço�u, geçmi� zaman-
ların mekânsal, yapısal ve duygusal 
dünyasında biçimlenmi�tir ve günümüz 
çocu�u için masal kıvamındadır. Çe�it-
li harflerle anılagelen ve ya�amlarının bir 
evresinde uzaya gidecekleri kesin olan 
yeni ku�akların, cep telefonunun ve bil-
gisayarın var olmadı�ı bir zamanı dü�ün-
meleri mümkün de�il artık. Dolayısıyla 
günümüz çocuk edebiyatı da bir anlam-
da, gelece�in uzay yolcusu çocu�una 
sesleniyor demektir.

Neden edebi her eser klasikle�miyor  ? 
Hepimizin fikir birli�i etti�i kitaplardan 
biri Küçük Prens ’tir mesela. “20. yüzyılın 
en iyi kitabı” seçilmi�, 250’den fazla dile 
çevrilmi�, yani dünyada en çok okunan 
Fransız klasiklerinden. Her okudu�umuz-
da yeni bir ayrıntıya takılıyor, yeni bir yo-
rum yapabiliyoruz, duygu ve dü�ünce 
dünyamızı tanımlanamaz biçimde etkili-
yor bu kitap. Mecazi göndermelerle do-
lu, çok katmanlı bir öykü olu�unun büyük 
önemi var bunda elbette. 

Güne� sistemindeki küçücük bir aste-
roitten gelen sıradı�ı bir çocuk, yeti�kin-
ler dünyasının çeli�kilerine, çıkmazları-
na dikkatimizi çekiyor. Saflı�ın temsilcisi 
olarak okura ayna tutuyor. Küçük Prens, 

ne bir masala, ne de alı�tı�ımız bir kur-
gu öyküye benziyor; daha çok “hızla 
akan tuhaf bir rüya gibi” diyebiliriz. ��te 
klasik edebiyat tam da budur: Her ça�-
da, her dönemde bize diyece�i vardır 
ve hepimizi ba�ka ba�ka açılardan, de-
rinliklerden yakalar. 

Semih Bey, geçen yıl siz de Notos Der-
gisi’nde geni� bir soru�turma yaptınız, 
“Türk edebiyatının klasikleri nelerdir  ?” 
diye sordunuz. Notos’un listesinde ba-
�a büyük usta Ya�ar Kemal’in �nce Me-
med ’i yerle�mi�ti. Böylece edebiyat vic-
danımız bir nebze olsun teselli buldu 
diyebilirim. Ustanın hiçbir kitabının, res-
mi 100 Temel Eser Listesi’nde yer alma-
ması büyük utanç sayılır. �nce Memed 
gerçek bir klasiktir, ku�ku yok. Her kitap 
edebiyat de�ildir, her edebiyat eseri de 
klasikle�miyor...

Semih Gümü�: 100 Temel Eser konusu, 
bu seminerlere katılan herkesi do�rudan 
ilgilendiriyor. Hakkında yapılan de�erlen-
dirmelere ve tartı�malara yazarak da ka-
tıldı�ım bu konu, ba�langıçta çok olumlu 
dü�üncelerle ortaya çıkmı�tı.  11 yılda pek 
çok açıdan tartı�ılan bu listenin ilk bakı�-
ta çok önemli birkaç yanlı�ı göze çarpı-
yor. Örne�in, listenin en ba�ında Nutuk 
var. Asıl dilinden okumaya kalkı�ıldı�ın-
da çocukların anlaması olanaksız olan, 
1100 sayfalık bir eser. Sadele�tirilmi� 
ve kısaltılmı� basımlarını okuyabilirsiniz, 
ama o zaman da bu metinleri kimlerin ya-
paca�ı sorusu ortaya çıkmıyor mu  ? Bu-
nun bir benzeri de Kutadgu Bilig. Bugü-
ne kadar ö�rencilerine bunu okutan var 
mı  ? Tarihsel de�eri olan bu önemli eser-
leri meraklılarına bırakmak daha mantıklı-
dır. 11 yıldır bu listeyi hiç kimse okumuyor, 
o zaman ne anlamı var    ? 

Bu listedeki isimlerin bir özelli�i de ya-
�ayan yazarların eserlerine yer verilme-
mesi. Ya�ar Kemal benim için yalnızca 
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bizim edebiyatımızın de�il, dünya ede-
biyatının da ya�ayan en büyük roman-
cılarından biri; ama siz onu ya�ayan bir 
yazar oldu�u için yıllarca okullarda oku-
tamadınız. Ya�ayan yazarların içinde bu-
lunmadı�ı bir edebiyat dü�ünüp onu ço-
cuklara götürebilir misiniz  ? Melih Cevdet 
Anday, Oktay Rifat, Edip Cansever, Tur-
gut Uyar, Cemal Süreya listede yok. Bü-
tün bu �airlerin olmadı�ı bu liste ça�da� 
Türk �iirini gençlere nasıl götürebilir  ? 

100 Temel Eser Listesi kitapların de�il, 
yazarların seçildi�i bir liste. Tolstoy, Dos-
toyevski, Balzac ve di�er bilindik isimler 
seçiliyor, ama hangi kitapları  ? Tolstoy’un 
iki büyük romanı Sava� ve Barı� ve An-
na Karenina... Bu kitapları elbette hepi-
miz okumalıyız, ama 2100 sayfa ve dört 
büyük ciltten olu�an Sava� ve Barı� ro-
manını çocu�a nasıl okutabilirsiniz    ? Bir 
çocuk ayda 100 sayfa okusa iki yılda bi-
tirebilir bu romanı. Bunun yerine Tolstoy’
un kendi çocuklu�unu anlattı�ı Çocuk-
lu�um kitabı seçilse, hem okuması ko-
lay olur, hem de birçok ö�retmen arka-
da�ımız defalarca önerebilir. 100 Temel 
Eser Listesi, tepeden tırna�a yanlı�lıklar-
la dolu, uygulanabilir olmayan bir liste.

lasikler in ayanıklılı ı

Edebiyatın büyüsünü olu�turan birkaç 
�ey var. Biri, yüzlerce yıl önce yazılmı� 
kitapların günümüze hiçbir de�i�iklik 
yapılmadan gelmesidir. Örne�in, dün-
yanın modern anlamdaki ilk romanı sa-
yılan Don Ki�ot 400 yıl önce yazılmı�tır. 
Shakespeare de öyle. Oyunlarını herkes 
biliyor ve 500 yıl önce yazılan metinleri 
sayısız kere sahnelenip çe�itli dillere çe-
viriliyor. Bu kadar yıldır ya�ayan bir �eyi, 
edebiyattan ve sanattan ba�ka bir �ey 
yapamaz. Yalnızca yaratıcılı�ın içinden 
geçmi� ürünler böyle olabilir. 

Ya�ar Kemal’i kaybettikten sonra birkaç 

yerde, “1000 yıl ya�ar ve okunur,” de-
dim. Yalnızca onu sevdi�imiz için mi 
söylüyoruz peki bunu  ? �lk akla gelen ro-
manı �nce Memed  60 yıl önce yayımlan-
mı�. E�kiyanın haksızlı�a kar�ı a�aya 
ba�kaldırmasının hikâyesidir ve onu dört 
cilt boyunca süren uzun bir hayat bekler. 
Klasikler’in zamana dayanıklılı�ının ne-
deni de budur. Binlerce yıl önce yazılmı� 
Latin a�k �iirini okudu�unuzda, yanıba-
�ınızdaki �air arkada�ınız yazmı� gibidir 
o �iiri. O kadar taze ve yenidir. �nsanlar 
sürekli de�i�iyor, ama de�i�irken özün-
deki duygular, acıma, korku, mutluluk, 
mutsuzluk de�i�miyor. De�i�en insanı 
bu gibi temel duygularından yakalayan 
yapıtlar mutlaka klasikle�ecektir.

MB: Kitap fuarlarında kolaylıkla bulabi-
lece�iniz ucuz çocuk kitaplarından bazı 
örnekler vermek istiyorum. Ucuz olduk-
ları için çocukların harçlıklarıyla daha 
fazla sayıda alabildi�i ya da okulların 
da daha çok tercih etti�i kitaplardan...
�nandırıcılı�ın olmadı�ı tartı�malar, cin-
siyet ayrımcılı�ının apaçık görüldü�ü ai-
leler, bir macera romanında beyefendi  
birer dilbilimci edasındaki korsanlar, ay-
nı ifadeleri ve sözcükleri konu�an, okuru 
yapaylıktan öldüren çocuk karakterler... 
�nsanlar tek ton mudur  ? Bütün anneler 
iyi, bütün ö�retmenler do�ru davranan, 
bütün babalar çalı�kan, bütün dedeler 
bilge midir  ? Siyah ve beyaz karakterler-
le örülü metinlerle edebiyata ula�amaz-
sınız, ancak e�itim kitabı yapabilirsiniz. 

Çocuk ne yapar  ? Okuma özgürlü�ü ta-
nınmı� bir çocuksa, ilk sayfalardan sonra 
kitabı bırakır, okuma hevesi kaçar. Baskı 
altındaki bir çocuksa, gönülsüz okuma-
ya devam eder ve, “Ben kitap okumayı 
sevmiyorum,” diyebilir. Edebiyat emek 
ister – hem yazarın, hem okurun eme-
�ini. Metni anlamakta zorlanmak, tekrar 
tekrar okumak iyidir. Kitabın hemen bit-
mesi gereklili�i de yoktur, neden olsun  ?
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Pop müzik sanatçısı Bengü’nün babası 
Tuncer Kelleci çocukluk arkada�ım. Ev-
lerimiz yan yana oldu�u için bir arada, 
aynı evin çocukları gibi büyüdük. �kimiz 
de okuma tutkunu çocuklardık. Benim 
kitap okumamı annem destekledi�i için 
babam pek karı�mazdı. Arkada�ımın 
babasıysa, cami hocalarının etkisinde 
kalarak o�lunun roman okumasını ya-
saklamı�tı. O da sahaftan, geceli�i be� 
kuru�tan kiraladı�ı romanları babasına 
göstermeden okuyordu. 

Sabah namazı için erken saatte kalkan 
babası, o�lunun yatakta kitap okudu�u-
nu görmü�; öfkeyle azarlamı� onu: “Ben 
sana roman okumak yok, demedim mi  ?  ” 
Tuncer akıllı ve so�ukkanlı bir çocuktu. 
Babasına, “Gel sana da okuyayım, be-
�enmezsen, o zaman kızarsın,” önerisin-
de bulunmu�. Merhum Lütfi Amca, o�lu-
nun önerisini kabul etmi�.

Arkada�ımın elindeki kitap, �nce Memed 
imi�. Ba�a dönüp, bütün romanı okumu� 
babasına. Saatler geçmi�, Lütfi Amca, 
kendini romanın sürükleyicili�ine kaptır-
mı� ki, namazı niyazı unutmu� o sabah ! 

O günden sonra bir daha o�lunun, ro-
man okumasına karı�mamı�tı. 

Çevremde ba�ka örneklere de rastla-
yacaktım bu konuda. Ya�amı boyunca 
eline hiç kitap almamı� ki�iler bile, �nce 
Memed ’i okumaya ba�layınca, ellerin-
den bırakamıyorlardı ! Bu, Ya�ar Kemal’in 
Türkçe sözcüklerle yarattı�ı bir büyüy-
dü. Sözcükleri kâ�ıdın üzerine üfleyip bir 
rüzgâr yaratıyordu. O, Türkçenin rüzgâr 
tanrısıydı denilse yalan olmaz. Ya�ar Ke-
mal’i okurken onun dilinin rüzgârına ka-
pılıyorsunuz. 

Ya�ar Kemal dil oyunları bilmez; hatta dil 
bilgisine de fazla önem vermez. Ama 
anadilini a�kla, tutkuyla sever. Yalnızca 
dilini mi    ? Anlattı�ı do�ayı da sever; böce-
�i, kelebe�i, arıyı, ku�u, atı, a�acı, yap-
ra�ı, da�ı, ta�ı, topra�ı, suyu... Her �eyi ! 
Yarattı�ı dil rüzgârı, gücünü bu sevgiden 
alır.

Ya�ar Kemal’i tanıdı�ımda, henüz lise 
birinci sınıf ö�rencisiydim. Malatya. Yıl 
1965. O güne kadar, Malatya kitapçıla-
rında bulabildi�imiz bütün kitaplarını, 

Türkçe’nin rüzgâr  
tanrısı: Yaşar Kemal  

Necati Güngör
Anadolu’yu ve Anadolu insanını en iyi anlatan 

öykücülerimizden Necati Güngör, edebiyat  

serüveninde Ya�ar Kemal’le ve �nce Memed ’le  

tanı�ma hikâyesini anlatıyor. 
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e a er ür l   

�stanbul’da yeniden kar�ıla�tı�ımızda, 
aradan dört be� yıl kadar süre geçmi�-
ti. Bir gün Şükran Kurdakul’la Ca�alo�-
lu’dan a�a�ı iniyoruz. Birkaç adım ötede 
Ya�ar Kemal biriyle ayaküstü konu�u-
yordu. Kurdakul birden ona do�ru ko�-
tu: “Aa, Kürt gelmi� !” Arkada�ları ara-
sında lakabı “Kürt”tü.

Sonra Şükran Kurdakul beni tanıttı üs-
tada. Malatya’dan tanı�tı�ımızı söyle-
di�imde, hemen anımsadı. “Ne haber 
Kürdo�lu  ?”

O günden sonra nerede kar�ıla�sak, 
böyle sesleniyordu. Adımı, ne i� yaptı�ı-
mı pek bilmiyor, ama hep edebiyat çev-
relerinde gördü�ü için edebiyatla ilgili ol-
du�umu tahmin ediyordu, o kadar. “Ne 
yazıyorsun, neler yapıyorsun  ?” diye sor-
du�u da oluyordu.

Bir gün, “Güne�” gazetesinin kültür say-
fası yöneticisi Faruk Şüyun’a, “Yahu bu 
Necati Güngör kim  ? Her yerde adına 
rastlıyorum,” demesi beni �a�ırtmaya-
caktı. Benzer hikâyeleri ba�kalarından 
da i�itmi�tim çünkü.

n  anlamaya 
a ır mıy ık  

Ya�ar Kemal usta bunların ötesinde bir 
de�erdi hiç ku�kusuz. Hep ezilenden ya-
naydı; hep ezenlere, sömürenlere, zalim-

lere, i�kencecilere kar�ıydı. Hep Abdi 
A�a’ya kar�ı �nce Memed ’in yanındaydı.
Efsanelerin yazarı, efsane gibi bir adam-
dı. Telefonunu herkese vermez; öyle her 
ortamda, her yayınevinde, her etkinlikte, 
meyhanelerde, barlarda görünmezdi. 
1970’li yıllar boyunca Cem Yayınevi’ne 
u�rardı yalnızca. Pek pek, Adanalı hem-
�erisi Arif ’in barında (Çiçek Bar) rastlar-
dınız ona. 

12 Mart döneminde, sıkıyönetim mahke-
melerinde yargılanıp güç ko�ullarda 
içerde yatan tanıdı�ı, tanımadı�ı genç-
lere para ve kı�lık giyecek gönderdi�ine 

bizzat tanık olmu�tum. Yine o yıllarda, 
toplumda çevre bilinci henüz söz konu-
su de�ilken, Ya�ar Kemal do�anın eko-
lojik dengesinin korunması gerekti�ini 
söyleyerek, adeta sisli denizlerde çan 
çalıyordu. 

Toplum olarak biz onu anlamaya hazır 
mıydık, bilemiyorum...  : 
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Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Necati Tosuner  2011 ve 2012 seçici kurul üyesi 

�yi ki Zeynep Cemali Öykü Yarı�ması var !
Yazmak. Yazmanın sevindirici bir �ey olu�unu çocu�a ya�atmak.  
Oyun. Yarı�maya katılmanın önemini, okulda yapılacak deneme çalı�malarıyla ö�renciye göstermek. 
Katılım. Bu çalı�malarda ya�anılan deneyimle, katılımın kendisinin bir ba�arı oldu�unu duyumsatmak. 
Ba�arı. Birlikte ba�armaktan sevinç duymanın tadına varmak.  

Meyvesigüzelfidanları bugünden... 

Prof. Dr. Sedat Sever  2014 seçici kurul üyesi

Çocuklarının öykü, �iir, roman yazdı�ı, okudu�u bir toplumun duygu ve dü�ünce evrenini; 
insana, ya�ama, do�aya yönelik duyarlıklarla örebilece�ine inananlardanım. Zeynep Cema- 
li Öykü Yarı�ması’nın da çocukları kendi duygu ve dü�ünce birikimlerinin kılavuzlu�unda,  
insana ula�tıracak, onunla bulu�turacak bir kanat oldu�unu dü�ünüyorum. Biliyorum ki, sev-
gili çocuklar, gençler o kanattan yararlanarak nice dü�sel ve dü�ünsel serüvene çıkacaklar. 
Her kanat çırpı�ta da kendilerine ula�acaklar...

Ustaların gözünden  
genç öykücü adayları… 

Keçi, 2011 yılından bu yana yurt çapında düzenlenen ve  
ilkgençlik çağındaki öğrencileri öykü yazmaya davet eden  

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın seçici kurullarında yer almış  
usta edebiyatçıların yarışmaya ilişkin görüşlerine yer veriyor.  
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Mavisel Yener  2014 seçici kurul üyesi

Seçici kurulunda görev yapma sevincini ya�adı�ım Zeynep Cemali Öykü Yarı�ması, Günı-
�ı�ı Kitaplı�ı’nın de�erbilirli�inin kanıtlarından biridir. Zeynep Cemali gibi bir yazın ustasının 
adına verilen bu ödül, nice çocu�a ı�ık oluyor, olacak... Bu yarı�ma, okuma ve yazma kültü-
rü açısından katılımcılarına pek çok kapı açıyor. Her yıl farklı bir teması olan yarı�manın 
çocuk ve gençlik edebiyatımızın geli�mesine de katkıda bulundu�unu dü�ünüyorum. Zey-
nep Cemali Öykü Yarı�ması ile öykü yazmaya adım atmı�, yüreklendirilmi� çocukların pek 
ço�unu ileride yazar olarak, ça�da� sanatın temsilcileri olarak görecek, yapıtlarına tanıklık 
edece�iz. Okuyan   /  okutan ö�retmenlerin de yarı�maya sahip çıkması, amaca ula�mada 
büyük etken olacaktır. Bu yarı�manın tek kazananı vardır  : Ülkemiz. Desteklemek hepimizin 
sorumlulu�udur. 

Gülsüm Cengiz  2013 seçici kurul üyesi

Konusu “arkada�lık” olan 2013 yılı yarı�masının seçici kurulunda yer aldım ve bu benim için de 
ilginç bir deneyim oldu. Yarı�maya Türkiye’nin çe�itli kentlerinden ve okullarından çok sayıda 
öykü gelmi�ti. Bu, yayınevinin yarı�mayı duyurmadaki ba�arısının yanı sıra, çocukların ve genç-
lerin yazarak kendilerini ifade etme konusunda ne kadar istekli olduklarının da bir göstergesiy-
di. Günümüz gençlerinin ruhsal durumuna ve davranı�larına ili�kin ipuçları veren öyküleri okur-
ken, çocukların ve gençlerin kendilerini çevreleyen dünyaya ba�lı olarak geçirdikleri de�i�ime 
de tanıklık ettim. Yeti�kinler için yazdı�ım kitaplarımın yanı sıra, çocuklar ve gençler için de 
yazan bir yazar olarak bu tanıklık benim için çok önemli. 

Çocukların ve gençlerin, bir yazarın bir cümlesinden yola çıkarak ya�am üzerine dü�ünüp, bu 
dü�üncelerini yaratıcılıkla yo�urarak kurguladıkları öyküyle kendilerini ifade etmelerinin; ebe-
veynlerinin, e�itimcilerin, özetle biz yeti�kinlerin günümüz çocuklarını, gençlerini tanıma, anlama 
do�rultusunda önemli bir i�levi oldu�unu dü�ünüyorum. 

Hacer Kılcıoğlu  2012 seçici kurul üyesi

2012 yılıydı. Sevgili editörüm Müren Beykan’dan bir telefon aldım. Günı�ı�ı Kitaplı�ı’nın 
her yıl çocuklar için düzenledi�i Zeynep Cemali Öykü Yarı�ması’nda jüri üyesi olmayı 
kabul eder miydim  ? Elbette. Elbette. Elbette. Telefonu kapattı�ımda, sevinçliydim. Ya�amı-
na yeti�emedi�im sevgili Zeynep Cemali’nin o güzelim kitaplarının, çocukların kalbinde 
ne kadar önemli bir yer kapladı�ını çok iyi biliyordum. Yayınevim Günı�ı�ı’nın bu yarı�maya 
ne denli emek verdi�ini de...

Yaz boyunca pek çok çocu�un pek çok öyküsünü okuduk. Hepsi çok kıymetliydi, ama biz jüri 
üyeleri bu güzel öykülerin arasından seçme yapmak zorundaydık. �lk üç; Beyza, Bilge ve 
Ceren kazanan çocuklarımız oldular. Ama bence tüm çocuklar kazanandı. Edebiyata gönül 
vermi�ler, çok okumu�lar, biriktirdiklerini yazmı�lar, en en önemlisi, yazdıklarını payla�ma 
adına bir yarı�maya katılma cesaretini göstermi�lerdi. Ya�asın edebiyat ! Çok ya�asın çocuk 
edebiyatı...
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Süleyman Bulut  2012 seçici kurul üyesi

Zeynep Cemali Öykü Yarı�ması’nın önemini ben �urada görüyorum; kısa ve öz:

Önce bir dikkat çekme: Dü�ündü�ünü yazmakla, yazarak dü�ünmek iki farklı disiplindir. 
Öykü ve di�er edebiyat türleri ise –  sanılanın aksine – dü�ündü�ünü yazmak de�il, yaza-
rak dü�ünmenin formlarından biridir.

Bir dikkat daha : Yazarak dü�ünmek, ancak ve ancak yazarak edinilebilen bir disiplin. Zey-
nep Cemali Öykü Yarı�ması, çocukların yazarak dü�ünme disipliniyle erkenden tanı�masını 
sa�lıyor. Yarı�manın sonuçları, katılan çocuklar arasından ilerde yazarlar çıkar mı çıkmaz 
mı, o kadar önemli de�il bence. Önemli olan epey bir çocu�un erken ya�larda, Zeynep 
Cemali Öykü Yarı�ması aracılı�ıyla yazarak dü�ünme disipliniyle tanı�ıyor olmaları. Türkiye 
çapında tanı�ıyor olmaları. 

Bir önemli nokta da �u: Ülkemizde, parlak i�lerin kısa ömürlü olması kuralını yıkan, devam-
lılık adına, kalıcıla�ma adına umut veren bir yarı�ma. 

Müren Beykan  Zeynep Cemali Öykü Yarışması Proje Başkanı  

Be� yıldır her yaz giri�inde gençlerin yazdı�ı öykülerle esrik, okuyor okuyoruz. Sevinç duyu-
yoruz: �lkgençli�in zor yıllarından geçmekte olan çocuklarımız kurgu öyküler yazmakta �a-
�ırtıcı bir heves gösteriyor. Gururlanıyoruz: Ülkemizin hemen her kö�esinde, öykü dü�ünen, 
öykü yazıp öykü konu�an çok sayıda gencimiz var, onları yüreklendiren çok sayıda ö�retmen 
var. Umut doluyoruz: Yarınlarda edebiyat bayra�ını yükseltecek gençler yeti�iyor bu top-
raklarda. Günı�ı�ı Kitaplı�ı, bu bayra�ı yüksekte dalgalandırma azmine, gençlerin hevesini 
yönlendirmeye bir parça olsun katkıda bulunma hayalini de ekledi. 

Edebiyat da, öykülere bulanmak da; dü�ünen, duygu ve dü�üncelerini özgüvenle ifade eden, 
hak ve özgürlüklerin savunucusu gençlerin yeti�mesini tek ba�ına sa�layamaz, ama gençli- 
�in hamuruna öyle efsunlu bir maya katar ki, has insana vesile olur. ��te bizler de, barı�ını 
yitirmi� �u dünyada, gençli�e öyküler yoluyla yüreklerini i�aret etmekte ısrarcıyız. Zeynep 
Cemali Öykü Yarı�ması bu yıl “cesaret” dedi, gelecek yıl “adalet” diyecek.





a ar ya m r n a iriken yküler  
Zeynep Cemali Öykü Yarı�ması’nın 2012 yılında, yedinci sınıftayken yazdı�ı 
“ho�görü” temalı öyküsüyle ikincilik ödülü alan ve edebiyat verimini yarı�ma 
sonrasında da sürdüren Bilge Arslan, artık onuncu sınıf ö�rencisi. Keçi, genç 
öykücüyle, yarı�madan okuma deneyimine dek pek çok konuda söyle�ti. 

Yarı�madan nasıl haberin oldu, takip 
ediyor muydun  ?
Ortaokulum bu konuda çok iyiydi. Katı-
lımımız için yarı�ma ve etkinlik duyuru-
ları etkin bir biçimde yapılıyordu. Bu ya-
rı�manın da afi�inin duvarlara asıldı�ını 
ve ö�retmenimizin derste sözünü etti�i-
ni hatırlıyorum.

Neden katıldın böyle bir 
yarı�maya  ? Ne vardı ka-
fanda  ? 
Zaten bir �eyler yazıyordum 
ama yarı�ma beni daha iyi 
motive etti. Hem yazdıkla-
rımı sadece kendim okudu-
�umda, kimseyle payla�ma-
dı�ımda iyi hissetmemeye 
ba�lamı�tım. Yazdıklarım bi-
rileriyle payla�ıldı�ında da-
ha de�erli olabilirdi. Kendi-
me hapsetti�im dü�ünceleri 
kimse okumadı�ında bunlar 
hiç kimseyi de�i�tirmezdi, 
bir i�e yaramazdı diye dü-
�ündüm. Yarı�maya katıl-
madaki öncelikli amacım, 
yazdıklarımın kıyıda kö�e-

de kalmaması ve birileri tarafından okun-
masıydı.

“Sessizli�in Ressamı” adlı öykünle ka-
tıldı�ın yıl, tema ho�görüydü...
Ho�görü, üzerine çok dü�ündü�üm bir 
konuydu. Dü�ünürken bir yandan etra-
fımı gözlemlemem gerekti�ini fark ettim. 

Bir yandan ho�görü kavramını ba�da�-
tırabilece�im isimler okumaya da çalı�-
tım, Mevlâna gibi... Ama ilginçtir ki, bu 
kar�ıla�ma bir gazete haberiyle oldu.

Neydi o gazete haberi  ?
Haberde Afrika’da bir kabilede do�an 
Katanta adlı bir çocuktan söz ediliyordu. 
Katanta, kabilenin kendi dilini konu�ma-
yan bir çocukmu�. Bu ba�larda bana çok 
ilginç gelen bir haberdi, beni çok dü�ün-
dürdü. Çocu�un psikolojisini ve nasıl bir 
çocukluk ya�adı�ını dü�ünürken de do-
�al olarak yarı�manın temasıyla ba�lan-
tısını kafamda kurdum. 

Öykü yazma sürecin nasıldı; sana etki 
eden �eyler oldu mu  ? 
Bir �eyler yazarken, öncesinde okudu-
�um kitapların dilinden ya da konusun-
dan mutlaka etkilenirim. O zamanlar da 
okudu�um bir kitaptan etkilendi�imi ha-
tırlıyorum. Ama sonrasında da kendime 
kızıyorum. Her okudu�um kitap, yazdı-
�ım yazıya üslup olarak yansıyor ve bu-
nu açıkça hissediyorum. 

Öyküde bir yerde tıkandı�ımı da hatırlı-
yorum. Sınav zamanları ya da kitap oku-
mak istedi�imde evimizin balkonuna 
kaçardım hep. Öyküyü de balkonda yaz-
mak için oturdu�umda, bir bahar ya�mu-
ru ba�ladı. Çok etkilemi�ti beni. Tıkandı-
�ım noktada, bahar ya�muru imdadıma 
yeti�ti ve öykümde bahar ya�muru da 
yerini aldı.

Söyle�i: Halil Türkden

Ö üllü ir en  ykü ü
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Ö�retmenim öykünün sonunun daha 
farklı, daha ilginç bitebilece�ini söyle-
mi�ti. Ama ben ö�retmenimin bu notu-
na ra�men öykünün sonunu de�i�tire-
medim. �lla her öykünün sonu, �a�ırtıcı 
olacak diye bir �ey yok. 

Zeynep Cemali Öykü Yarı�ması’na ka-
tılacak 6, 7 ve 8. sınıftaki ö�renci arka-
da�larına önerilerin neler  ?
Herkesin yazma yolu farklı. Ben gün için-
de gördü�üm bir olay ya da olaylardan 
yola çıkarak, iyi gözlem yaparak, dikka-
timi çeken �eyleri not alarak, üzerine bir 
�eyler ekleyerek yazarım. Yazmayı kafa-
ya koyanların çevresinde olan biteni iyi 
gözlemlemesi gerekti�ini dü�ünüyorum. 

Kitap okumayı önermek çok kli�e bir ce-
vap olabilir, ama ben kitap okumadı�ım 
zaman, kendimi yazmak için çok bo� 
hissediyorum. Okuduktan sonra, yazmak 
için daha rahat olabiliyor insan. 

Yarı�ma öncesi yazmakla ili�kin...
Daha çok Türkçe dersinde ö�retmeni-
mizle birlikte kompozisyonlar yazıyor-
dum. Ama her ne kadar not için yapılan 
bir i� olursa olsun, yine de yazmanın ta-
dını ve keyfini alıyordum. 

Sonrasında yazmaya devam ettin mi  ?
Evet, devam ediyorum. Öykünün yanı 
sıra dü�ünce yazıları, denemeler de ya-
zıyorum. 

Sen farklı türlerden söz etmi�ken, ne-
ler okudu�unu merak ettim... 
Roman okumayı, ama öykü yazmayı se-
ven biriyim. Daha roman yazamıyorum, 
ondandır belki de. Okudu�um kitaplar-
da yerli eserleri daha çok tercih ediyo-
rum, çünkü �u an çevirinin iyi olup ol-
madı�ını anlayacak seviyede de�ilim. 
Felsefe kitapları da favorilerimdendir. 
Sokrates’in Savunması ’nı okudu�umda 
çok sevmi�tim.

Sana kitap öneren, öneride bulunan bi-
rileri var mı  ?
Ö�retmenlerimiz sınavda çıkacak kitap-
ları seçiyorlar ve sınavda çıkaca�ı için 
okuyoruz mecburen. Ama �anslıyız ki, 
iyi kitaplar seçiyorlar ve ben çok severek 
okuyorum onları. Sokrates’in Savunma-
sı onlardan biri, Saatleri Ayarlama Ens-
titüsü di�eri... Bunlar dı�ında kitaplarımı 
kendim seçerim. Zaten ö�retmenlerimiz 
sınavda çıkacak kitaplar dı�ında müda-
hale etmiyorlar, ailem de öyle.

Lise seviyesinde iyi bir edebiyat okuru 
ve öykü yarı�ması ödüllüsü olarak, Ke-
çi aracılı�ıyla özellikle e�itimcilere bir 
mesajın var mı  ?
Sorgulayıcı bir e�itim almak çok önemli. 
Ö�retmenlerin, bir kitabı okutturduktan 
sonra, herkesin fikrini söyleyebilece�i, 
serbest bir ortam olu�turmaları gereki-
yor. Kitabın genel çerçevesi de�il, ki-
tabın içindeki karakter, mekân ya da 
olaylar tartı�ılabilir; bu tartı�malar ba�-
ka konuları açabilir. Ayrıca, bir edebiyat 
kitabını sınav için okumak rahatsız edi-
yor. Bir romanı okurken, onun hakkında 
soru cevaplayaca�ımı bilmek çok kötü 
bir his, ders kitabından farkı kalmıyor o 
kitabın.  :

Foto�raflar: Tolga Gümü�
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Ülkemizde Ezilenlerin Pedagojisi adlı ki-
tabıyla bilinen, ünlü Brezilyalı e�itimci, 
felsefeci Paulo Freire, “Okuma-yazma 
toplumsal ve kültürel özgürle�menin ön-
ko�uludur,” diyor. E�itimde Edebiyat Se-
minerleri aracılı�ıyla, Freire’nin sözünü 
etti�i toplumsal ve kültürel özgürle�me-
yi nasıl ba�araca�ımıza birlikte kafa yo-
ruyoruz. Bu seminerlerin özgürle�menin 
adımını atmaktaki rolleri, hem �u an hem 
de sonraları çok büyük olacaktır.

Bana özgürle�menin ilk adımlarını attı-
ran, ilkokul üçüncü sınıf ö�retmenimdir. 
Ö�rencili�imde, müdürün odasına ça�-
rılmak demek, bir yaramazlık yaptı�ım 
anlamına gelirdi. O gün müdürümüzün 
siyah deri koltuklarının bulundu�u odaya 
davet edildi�imde, acaba ne yaramazlık 
yaptım diye epey korkmu�tum. 

Ö�retmenimiz bir �iir yazmamızı istemi�-
ti. Evde de sınıfta da yazamadı�ım için 
a�layarak yanına dönmü�tüm. Çekme-

cesinden çıkardı�ı, Milliyet Yayınları’n-
dan küçük mavi kaplı bir çocuk kitabını 
bana arma�an edip, “Eve gidince bunu 
oku bakalım,” dedi. 

ş yak an  
k al i ne

Kitabın kapa�ında Ku� Ayak yazıyordu 
ve Fasıl Hüsnü Da�larca ismi vardı. Ha-
yatımda ilk kez böyle bir türle kar�ıla�ı-
yordum. Sayfalardaki o büyü, sözcüklerin 
tınısı, rengi ve kokusu beni hemen içine 
alıverdi. Ayıldı�ımda, acaba ö�retme-
nim bana bunu neden arma�an etti diye 
dü�ünürken, “Herhalde buradan dizeler 
yürüteyim de kendi �iirime katayım diye 
vermi�tir,” dedim. Da�larca’dan dizeler 
yürütmeye çalı�tım, ama olmadı. Anne-
annem de tefrika romanları takip eden 
bir kadındı, evimizde gazeteler yı�ılırdı. 
Biraz u�ra�tım, okudum. Hayatımdaki ilk 
a�k sözcüklerini orada okudum, ama bir 
�ey yürütemedim. Sonunda hepsini si-

“Şiirsiz, şenliksiz  
olmuyor dünya !” 

Mavisel Yener 
Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen yazarı  

Mavisel Yener, edebiyat yolculu�unu anlatırken, 

okumanın bireysel özgürle�me yolunda önko�ul  

oldu�una ve e�itimcinin önce kendini  

özgürle�tirmesi gerekti�ine dikkat çekti.
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lip, dolmakalemimle, en güzel yazımla 
yazdım ve ö�retmenime verdim. “Bu �iir 
bende kalsın,” dedi. 

O �iiri ö�retmenimin benden neden aldı-
�ını müdürün odasında ö�rendim. Bana 
sürpriz yapıp bir yarı�maya göndermi�-
ler ve birincilik ödülü almı�ım. Tüm okula 
ve aileme haber verildi. Ben de mahal-
ledeki manav, bakkal, kırtasiye ba�ta ol-
mak üzere herkese haber verdim. “Bili-
yor musunuz, en büyük �air benmi�im !” 
diye. Artık tüm dünya biliyordu. 

Ö�retmenim günlük tutmamı istemi�ti. 
Ama ben ba�larda istemedim. Çünkü 
oraya samimiyetle her �eyi yazmak zo-
rundaydım. Tüm yaramazlıkları, yapılma-
yan ödevleri, hatta sınıfta â�ık oldu�um 
Osman’ı da oraya yazmam gerekirdi. �yi 
de, ya annem bulup okursa  ? 

Bir yandan ö�retmenin günlük yazmamı 
istemesi, öte yanda annemin dedektifli�i-
ni dü�ünürken bir çözüm buldum. Kendi-
me Ay�e adında bir kahraman yarattım. 
Sanki tüm yaramazlıkları yapan, ödevini 
unutan, odasını toplamayan, Osman’a 
â�ık olan Ay�e’ydi. 

Ö�retmenim bir gün defterimi getirme-
mi istedi�inde endi�eyle götürdüm. Bir 
iki sayfasını okudu�unda gözlerini ba-
na dikerek, “Aferin sana, zaten senden 
bunu bekliyordum. Bir kahraman yaratıp 
öyküler yazmı�sın,” dedi. Hatta bana ar-
ma�an olarak çekmecesinden çıkardı�ı 
Çocuk Kalbi adlı bir kitabı verdi. Tıpkı be-
nim gibi üçüncü sınıfa giden Enriko’nun 
günlü�üyle ilk o zaman kar�ıla�tım.

ksi en maskesi  
n e kime  

Bir ö�retmenin ileride iyi bir okur, ardın-
dan da yazar olacak çocu�u çıkardı�ı 
bu yolculuk çok önemli. Belki de o gün, o 

günlü�ü eline aldı�ında, “Ne biçim gün-
lük bu, böyle günlük olmaz, günlük böyle 
tutulmaz,” deseydi, bugün kitapları olan 
bir yazar olamayacaktım. Hatta yazmaya 
ve okumaya küsmü� biri olabilirdim. El-
bette toplumsal ve kültürel özgürle�me-
nin yolu bireysel özgürle�meden geçiyor 
ve hiç ku�ku yok ki, ancak bireysel ede-
biyat yolculuklarına çıkmı� bir ö�retmen, 
Ku� Ayak kitabını ö�rencisine verirdi. 

Okumak e�er özgürle�menin ilk adımıy-
sa, önce kendimizi özgürle�tirece�iz ki 
kar�ımızdakini özgürle�tirebilelim ve ona 
el verebilelim. Uçaklarda yapılan, “Ok-
sijen maskesini önce kendine, sonra ço-
cu�una tak,” anonsunu bir hayat felse-
fesi olarak dü�ünürüm. Ki�i önce kendi 
okuyup özgürle�meli ki, çevresindekile-
ri de okutabilsin. 

Behçet Necatigil’in çok sevdi�im dize-
lerindendir, “Birisi bir �iir yazar / Bir ba�-
kası o �iir üstüne kendisini...” Okuduk-
larımızla iç içe geçerek ya�ıyoruz ve o 
okumalarımızın üstüne yazıyoruz kendi-
mizi. Tıpkı çocuklu�umda Da�larca �iir-
leri üzerine, kendimi yazmam gibi.

n iyi k ma k ları

�ster ö�retmen, ister kütüphaneci, ister 
ebeveyn olsun, e�er çocu�u bir kitapla 
kar�ıla�tırıyorsa, ola�anüstü bir i� yaptı-
�ının bilincinde olmalı. Hayatın pek çok 
alanında koçluk kavramı ortaya çıktı, 
ama ben okuma koçlu�undan söz etmek 
istiyorum. 

Ö�retmenler ve kütüphaneciler en iyi 
okuma koçlarıdır. Her çocu�un kendi bi-
reysel özelli�ini, daha önce yaptı�ı oku-
maları, beklentileri ve gereksinimleri, en 
iyi kütüphaneciler fark edebilirler. Okuma 
koçu, her çocu�un kendi gerçekli�inde 
ve okuma yolculu�unda rahatça ileriye 
hareket edebilmesi için var olmalıdır.
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Okuma koçu, derin dinleme yapmalı ve 
güçlü sorular sorabilmeli. Okuma koçu-
nun çocukla mutlaka hemfikir olması ge-
rekmez. Kendisi polisiyeden ho�lanmı-
yordur, ama çocuk ho�lanabilir. Önemli 
olan, çocu�a nelerden ho�lanabilece�i-
ni fark ettirebilmek ve o yolda ilerleye-
bilmesi için onun sadece yanında du-
rabilmektir. 

Çocu�un kitaplarla ili�kisini nasıl, nere-
de ve hangi türlerle kurabilece�ine ken-
disinin karar vermesini sa�lamak gerekir. 
Tüm bunlar için okuma koçunun çocu-
�u tanıması yetmez; kitapları tanımak ve 
meraklı olmak zorundadır. Kitapları çok 
iyi tanımı� olması ve edebiyat yolculu�u-
nu ba�arıyla sürdürüyor olması gerekir. 

Okuma koçu bir yapıyı ne kadar yüksek 
tutmak istiyorsa, o kadar derin ve sa�-
lam temeller atmak zorundadır. Okumak 
çok ki�isel bir eylemdir ve ki�iye özeldir. 
�yi bir okuma koçu, her okurun içsel kav-
rayı�ının farklı oldu�unu da elbette bil-
melidir. Gerek bireysel gerek toplumsal 
sorunların çözümü, dünyanın en büyük 
dersli�i olan kitapların içindedir. 

i apların aynası

Bir rezidans in�aatında i�çiler bir kazaya 
kurban gittiler. Bütün basın bundan söz 
ederken, evlerde bunlar konu�ulurken, 
bu haberlere öyle alı�mı�ız ki, birkaç gün 
konu�uyoruz ve onu da sıradanla�tırıyo-
ruz. Çocuklar da buna tanık oluyorlar, 
ama onların da bunların üzerinde durup 
dü�ünecek zamanları yok. Oysa gele-
cekte, kimler o rezidansın güvenli�inden 
sorumlu olacak  ? Elbette onlar... 

Konunun üzerinde dü�ünebilmeleri için 
nasıl bir deneyim ya�amalılar  ? Bu nok-
tada, bir ö�retmen ya da kütüphaneci, 
Mine Soysal’ın Uzakta adlı romanını oku-
mu� olsa ve böyle bir olay üzerine dü�ü-
nebilmesi için genç okura bunu önere-
bilse. Ya da yüz binlerce çocu�un aç 
uyudu�unu ö�renmek ve gösterebilmek 
için, o dersi bir Gülten Akın �iiriyle geçir-
se. Böylece hem bireysel hem toplumsal 
sorunları kitapların aynasında çocuk ve 
genç okura göstermi� oluruz, onların da 
dü�ünmesini sa�layabiliriz.

enim a ım  
akespeare  

Sevgiyle dönüyor dünya, sevgiyle dü�ü-
nüyoruz. Şiirsiz, �enliksiz olmuyor dünya 
ve büyük �eyler yapmak istesek bile mi-
nik �eylerden olu�uyor ya�am. 

Bir ev kadını, bakkal çıra�ının sipari�leri-
ni zamanında getirmesinden çok mem-
nunmu�. Bir gün adını sormu�. Çocuk 
da, “Benim adım Shakespeare !” demi�. 
“Oo ne kadar ünlü bir isim,” demi� ka-
dın. “Evet öyle, tam üç yıldır bu mahalle-
ye servisi ben yapıyorum,” demi� çocuk. 
Bir mahalleye servis yapmak bazen bir 
kitap yazmaktan daha önemlidir birey 
için. Çünkü hayat, küçük �eylerden olu-
�uyor ve e�er biz seversek, onlar büyük 
oluyorlar.  :  
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arlar a

Kitap fuarlarına ço�unlukla okuluyla ka-
tılan çocuk okurun, tıpkı okuyaca�ı kita-
bın seçiminde oldu�u gibi, fuarda ziyaret 
edilecek salon ve standların, izlenecek 
yazar etkinliklerinin seçiminde de özgür 
ve karar verici oldu�u söylenemez.

Okulların kitap fuarlarına katılımında, fuar 
firmaları, il milli e�itim müdürlükleri ve ye-
rel yönetimlerin ortak bir çalı�ma yürüt-
mesi büyük önem ta�ıyor. Farklı �ehirler-
de düzenlenen fuarlarda, bu i�birli�ine 
ili�kin iyi ya da kötü örnek te�kil edecek 
uygulamalar söz konusu. Milli e�itim mü-
dürlükleri, bazı kentlerde okulların fuar 
katılımlarını desteklerken, bazı kentlerde 
e�itim kurumlarına hitaben, fuarlara toplu 
olarak katılımın uygun olmadı�ını belirten 
resmi yazılar gönderebiliyor. 

e iya ı ar a a mak 

Kimi okullar yıllık faaliyet planları içinde 
yapılması gereken okul gezileri kapsamı-
na fuar ziyaretlerini dahil ediyor. Ancak, 
e�itimcinin fuar ziyaretine bakı�ı, gezi 
çerçevesiyle sınırlı kaldı�ında, özellikle 
edebiyata ilgisiz ö�renciler için verim-
siz ve keyifsiz bir ziyarete dönü�ebiliyor. 
Ö�rencilerin edebiyatın tadını alabile-
cekleri, nitelikli kitaplarla bulu�abilecek-
leri yayınevi standlarına yakla�tırılmadan, 
sadece test ve yardımcı ders kitaplarının 
bulundu�u salonlara yönlendirildikleri zi-
yaretlerle yetinilebiliyor. 

Öte yandan, fuar öncesi, ziyaret edilecek 
yayınevlerini belirleyip, çocuklara öne-
ri kitap listeleri hazırlayan; etkinlik prog-
ramlarını inceleyip, çocukların kitaplarını 
okudukları, sevdikleri yazarların etkinlik-
lerine katılmasını sa�layan ö�retmenler-
se, gelecek için umut verici. 

Katılımı etkileyen di�er etken de ula�ım. 
Devlet okulları, �ehir merkezinden uzak 
fuar alanlarına ula�ım için yerel yönetim-
lerin deste�ine ihtiyaç duyarken, özel 
okulların her türlü olanaklarına kar�ın, 
son yıllarda uzaklı�ı öne sürerek katıl-
madı�ı ve ö�rencilerini aileleriyle birlikte 
bireysel katılıma yönlendirdi�i görülüyor. 

�stanbul dı�ındaki fuarlara katılan bazı 
yayınevleri, fuar günlerinde özel okullar-
da kitap standları açarak ve yazar etkin-
likleri düzenleyerek hizmeti okullara biz-
zat götürüyor. Ö�renciyi de, e�itimciyi 
de kitap fuarlarının zenginle�tirici orta-
mından uzak tutan bu yöntem ne yazık 
ki, ula�ımı problem olarak gören okulla-
rın da i�ine geliyor. 

Okulların fuarlara katılımlarının nitelikli 
artı�ı ve fuar ziyaretinin bir fırsat e�itimi-
ne dönü�türülmesi, okuma kültürümüzün 
geli�mesi açısından çok önemli. Fuar fir-
maları ve yerel yönetimlerin ula�ımdan, 
yemek ve dinlenme alanlarına kadar ço-
cuk ve genç ziyaretçiyi dü�ünen planla-
malar yapması da aynı önemde.  :

e iya  ar a  ya k llar nere e    
Çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncısı olmanın en heyecanlı yanlarından biri, 
okurla tanı�abilme, konu�abilme, kitaplarla ilgili geribildirimlerini aracısız olarak, 
do�rudan kendilerinden duyabilme �ansına sahip olmaktır. Edebiyata emek 
veren yayıncının da, yazarın da, bu anlamda en önemli bulu�ma yeri, ülke 
çapında düzenlenen kitap fuarlarıdır. Keçi, bu fuarların en kalabalık ziyaretçisi 
olan okulların katılımlarına ili�kin gözlem ve önerilere dikkat çekiyor.  
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Edebiyatın evreninde sözcükler tekin 
de�ildir, her �eyi de�i�tirebilirler. Edebi-
yatın dili özgürle�tiricidir, çünkü ya�amı 
dönü�türür. O dile çarptı�ımızda, dünya 
artık eski dünya de�ildir; sözcükler alı-
�ılmı� ve kanıksanmı� varlık durumlarını 
yepyeni ili�ki a�larıyla bir araya getirmi� 
ve yeni anlam dünyalarının içine sok-
mu�lardır bizi. 

“Sen bana elma yerdin eskiden / Ben ko-
caman bir bardak su sana mutfaktan.” 

Birhan Keskin’in kurdu�u bu dokunaklı 
dilin zarafetine, ki�isel tarihimizde yara-
tabilece�i ça�rı�ım olanaklarına bakar 
mısınız  ? Bu bir kar�ıla�ma, çünkü ya-
zarın yaratısında kendi geçmi�imize ve 
�imdimize bir dönü� var. Edebiyatın di-
li, ölümlerle ve katliamlarla kirlenmi� bir 
tarihi, belle�imizin, vicdanımızın ve bilin-
cimizin hücrelerine, odalarına çırılçıplak 
bırakıverir. Bu dizelerle, çok yakın bir ta-
rihimizde, bir teneffüs daha ya�ayama-

yan kaç çocu�un taze solukları dola�ı-
yor aramızda  ?

“Edebiyat, bilgiden bir �enlik çıkarır,” di-
yor Roland Barthes. Hayat ve hayal bil-
gisinin kesi�ti�i yerdedir o �enlik. Ama 
bizim ö�retim sistemimizin koordinatla-
rını izleyecek olursak, bu kesi�me nokta-
sına pek u�rayamayız. Çünkü, hayat ve 
hayal bilgisi o koordinatlarda kuruyuve-
rir. Çünkü e�itim sistemimiz, yazınsal bir 
metni bir bilgilendirme nesnesi ve aracı 
olarak görür. Oysa edebiyatın bilgisi in-
sanın derinlikleriyle kar�ıla�manın, farklı 
bakı� açıları edinmenin, do�ayı, canlıla-
rı, nesneleri dil aracılı�ıyla kavramanın, 
hissetmenin bilgisidir. 

r a nın i elerin e 
salyan

Salyangozlar hakkında ne dü�ünürüz, 
nasıl bir imgesi var bu hayvanın  ? Sal-
yangoz sözcü�ü söylendi�i anda, zihin-

Hayat ve hayal  
bilgisinin kesiştiği yer 

Cahit Ökmen
E�itim yöneticisi, �air Cahit Ökmen ö�rencilerin  

edebiyata heves duymasını sa�layan, ilgilerini  

edebiyata yönlendiren deneyimlerini aktarıyor  

ve ö�rencileri nitelikli edebi eserlerle  

bulu�turmanın önemini anlatıyor. 

8. Eğitimde Edebiyat Semineri, Mart 2015

36



lerde dola�maya ba�lar. Kim bilir zihin-
lerimiz bu sözcü�ü ne farklı ba�lamlar 
içinde i�liyor. Federico García Lorca’nın 
ve Eduardo Galeano’nun öznelli�inden 
geçmi�, dillerinin olanaklarıyla biçimlen-
mi� salyangozlara bakalım. Lorca’nın di-
zelerinde salyangoz, özgürlük ça�rı�ım-
larıyla, do�anın enerjisiyle yüklü bir canlı. 
Galeano’nun salyangozlarıysa do�ayla 
kurdu�u gizemli ili�kileri sonucunda in-
sanların hayatını kurtarıyor ve metinde 
bu kurtarı� dile getiriliyor. Aynı canlının 
farklı dil kurgularıyla, farklı bakı� açıla-
rıyla nasıl kavrandı�ının, nasıl yansıtıldı-
�ının bir örne�i bu. 

“Anne saygılı bir biçimde sordu, ‘Gecik-
tik mi acaba  ? Çocukların ço�u gelmi�.’ 
Hademe kadın ilgisiz, ‘Parasız yatılı imti-
hanlarının çocukları hep erken gelir. Hiç 
gecikmezler,’ dedi.” 

Bu satırların alındı�ı Füruzan’ın “Parasız 
Yatılı” öyküsünü okuduktan ve bu öykü-
nün ya�antısından geçtikten sonra, pa-
rasız yatılı sınavlarıyla ilgili kar�ıla�ılan 
hiçbir haber, hiçbir duyuru artık salt bir 
haber de�ildir.  Okur, bu anne kızın ya-
�am kesitlerinin içinden geçmi�tir. Dilin 
içindeki bu yolculuk, okur için bir ke�if-
tir; toplumsal olgularla, bu olguların bi-
reylerin ya�amlarındaki izleriyle ilgili bir 
ke�if. �nsan olmanın, ya�amın incelikle-
rini fark etmenin, içgörü kazanmanın, 
hayatın içinde bir duru� edinmenin ke�-
fidir bu aynı zamanda. 

Adalet A�ao�lu’nun “Karanfilsiz” öykü-
sünü okuduktan sonra, hiçbir kamyon 
kasasına salt bir demir ya da ah�ap yı-
�ını olarak bakamazsınız. Selim �leri’nin 
“Dostlukların Son Günü”nde çocuklu�u-
nuz, Ya�ar Kemal’in kitaplarında isya-
nınız kanar. ON8 Blog’da yazan Ahmet 
Büke’nin Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedi-
si’nde, �a�kınlıkla savruldu�umuz ha-
yatların �iirsel gerçekli�i, insan varolu-

�uyla ilgili bütün ezberlerimizi gözden 
geçirmemize neden olur. Edebiyat bir 
ruh naklidir. Homeros’un sözünden, Şa-
manlar’ın kopuzundan beri süregelen bir 
ruh naklidir bu.

Sanatın gücüyle ilgili çarpıcı ya�antı-
lar sergileyen Katilin Gözya�ları (Anne -
Laure Bondoux, ON8) romanının, öldür-
meyi sıradan bir eyleme dönü�türmü� 
ki�isi, acımasız katili Angel’ın �iirle kar-
�ıla�tı�ı, �iire çarptı�ı satırlar �öyledir: 
“Şiir, kuru yosunlar gibi kıyıya vurmu�, 
fırtınaların göbe�inde ölen onca insan 
görmekten sarho� olmu� o eski zaman 
denizcilerinden söz ediyordu. Do�adan 
söz ediyordu, yüreklerden; sadelikle ve 
cesaretle. Cama vuran ya�muru izler-
ken, Angel sözcüklerin be�i�ine bırak-
mı�tı kendini...”

ünyanın  
nüş ürü üleri

Edebiyat, insanlık durumlarıyla sahici 
ve derinlemesine bir ili�ki kurmanın, in-
sanlık hallerini içselle�tirmenin en güçlü 
olana�ıdır. Bu içselle�tirmenin yolu da 
ö�rencileri nitelikli ürünlerle kar�ı kar-
�ıya getirmekten, onlara okuduklarını 
sorgulatan, yorumlatan, kar�ıla�tırma-
lar yaptıran, okuduklarını dü�ünmeleri-
ni ve hissetmelerini sa�layan yöntemler 
sunmaktan geçer. Biliyoruz ki, edebiyat 
e�itimi bir sanat e�itimidir, duygu ve du-
yarlık e�itimidir. Anlama ve anlatma be-
cerilerini geli�tirme e�itimidir. 

Bugün çe�itli sınavların “ya�amsal önem”
kazanması sonucunda, çoktan seçmeli 
soruların çözülmesi, bir ö�retim yöntemi 
olarak yaygınla�mı� durumda. Bunun en 
önemli nedenlerinden biri de, dersha-
nelerin okulla�masından çok, okulların 
dershaneye dönü�mesidir. Tüm bunlar, 
duygu, duyarlık, estetik kaybı yaratma 
konusunda belirleyicidir ve özellikle ders 
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kitaplarında, seçilen metinler de�er yar-
gılarının, ahlaki yargıların aktarılmasında 
bir araç konumundadır.

Ö�renciler bu tür didaktik uygulamalarla 
kar�ı kar�ıya kaldıkça, dünyanın dönü�-
türücüleri olma yönündeki özgürle�me 
pratikleri ve ele�tirel bilinçleri güdük kala-
caktır. Benzer bir durum, Türkçe ve ede-
biyat e�itiminin dilbilgisi derslerinde araç 
olarak kullanılmasında ortaya çıkıyor. 
Dilbilgisi esas olarak, metnin katman-
larını, alt metinlerini çözümlemede ve an-
lamlandırmada bir araçtır. Ama ö�renci-
ler bu derslerde, onlarla kuralın içinde 
kayboluyor ve kısa süreli belle�e aldıkları
için de unutuyorlar. Sonucunda, dilbil-
gisi dedi�imiz e�itim, çocu�un kitapla 
barı�masında en büyük engellerden bi-
ri olabiliyor. 

Bu engellerin a�ılması, ö�rencilerin oku-
ma kültürü edinmeleri ve bunu içselle�-
tirmeleri için ne mi öneriyorum  ? Günı�ı�ı 
Kitaplı�ı’nın “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinin 
yazarı Brigitte Labbé �öyle diyor: “Küçük 
ya�tan itibaren sorgulama ba�lamazsa, 
onunla birlikte dü�ünceye e�lik etmez-
sek, tamamen dı�arıdan manipülasyona
açık bireyleri kendi ellerimizle yaratırız. 
Bu bir siyasi lider, bir patron ya da bir 
dini lider olabilir. Sen ne dü�ünüyorsun, 
neden böyle dü�ünüyorsun demeden, 
bu iyi ve bu kötü diye dikte etti�imizde, 

onları yava� yava� insan olmaktan çıka-
rır ve nesnele�tiririz.”

�nsanın nesnele�memesi, ele�tirel dü-
�ünme becerilerinin geli�mesiyle müm-
kün olabilir. Bu becerilerin geli�medi�i 
yerde, sorgulayan de�il, biat eden in-
sanlar vardır.

Ö re men ren inin 
ka eri mi ir  

Bir e�itimci �öyle diyor: “Çocuklara bil-
diklerimizi ö�retirsek, bildikleri bizim bil-
diklerimizle sınırlı kalır, ama onlara dü-
�ünmeyi ö�retirsek, bildiklerinin sınırı 
olmaz.” 

Ele�tirel dü�ünme, bireyin gördüklerini, 
okuduklarını, dinlediklerini oldu�u gibi 
kabul etmek yerine, bunları inceleyerek, 
sorgulayarak, ara�tırarak açıklaması ve 
bir yargıya varmasıdır. Yani ele�tirel dü-
�ünme, niçini, nasılı sorgulama sürecidir. 

Okuma eylemi, yan yana gelen sözcük-
lerle olu�an dünyalardan, o dünyaların 
dil mucizesiyle yaratılmı� sonsuz çe�it-
lilikteki duygularından tat almayı içerir. 
�nsanın hayatına ili�kin farkındalıklar ve 
duyarlılıklar, ancak bu tat almayla geli�e-
cektir. Türkçe ve edebiyat e�itimi de, bu 
gerçekliklerden yola çıkan bir duygu e�i-
timidir, bir sanat e�itimidir. �nsanları nes-
nele�tirerek, otoriter ili�kileri yeniden üre-
ten hiçbir pratik, özgürle�tirici olamaz. 

Ö�renciye, kendini ve hayatı ke�fettiren, 
sorgulatan bir yakla�ımın hayata geçme-
si, öncelikle e�itimcilerin, kendi e�itim ve 
ö�retim zihniyetlerini sorgulamalarıyla 
olanaklıdır. Çünkü özgürle�me ve geli�-
me prati�i, “her �eye ra�men”i göze al-
makla mümkündür. Bu prati�in bilinciyle 
donanmı� bir e�itimci için duvarlar yok-
tur ve özellikle vurgulamak isterim ki, ö�-
retmen ö�rencinin kaderidir.  :







etmeyin. Kitap zevk için okunsun.” ��te 
bildi�imi sandı�ım, ama unuttu�um ve 
yeniden ö�renmem gereken bir kavram !

asa aşın a  
ki ap k mak mı  

Kitap okumayla ilgili en azından benim 
farkında oldu�um ve çok ho�lanmadı�ım 
ba�ka uygulamalar da var. Okullarımız-
daki “kitap okuma saati” uygulamaları 
kapsamında çocukların sınıfta, iskemle-
de dik oturup, yarım saat kitap okuma-
larını isteyebiliyoruz. 

Eminim, hepiniz okumayı seviyorsunuz-
dur da, kaçımız masa ba�ında kitap oku-
maktan zevk alabilir  ?

Kütüphanelerimizde en çok kitap alan 
ve okudu�unu kabul etti�imiz çocuklara 
ödüller veriyoruz. Bu ödülleri almaya ça-
lı�an çocukların bol resimli, az kelimeli, 
içeri�i önemsenmeyen kitaplara yöneldi-
�ini bile bile. Çok kitap okumanın getiri-
sinin ne olaca�ını çok da kestirmeden...

Bir de kitap okuduktan sonra çocukların 
doldurması gereken çalı�ma kitapçıkla-
rı var. Yazar kim, ana karakter kim, ana 
fikir ne, yardımcı fikir ne, nereyi sevdin, 
nereyi sevmedin, hangi karakter olmak 
isterdin ya da istemezdin gibi sorular-
la dolu... Dü�ünüyorum da, ben de ki-
tap okumayı severim, ama bu kitapçık-
ları doldurmam gerekseydi çok da acele 
etmezdim.

Kitabı seviyoruz, okumayı da öyle; ama 
e�itimde nasıl kullanılaca�ı öyle basit 
bir konu de�il. E�itimde Edebiyat Semi-
nerleri gibi bulu�malarla, edebiyatı nasıl 
kullanabilece�imizi dinliyor, anlatıyor, 
tartı�ıyoruz. Edebiyatı üretenler de bu 
ortamda, kullanıcılar da. Böyle ortamlar 
çok sık önümüze çıkmıyor, bu fırsatı ya-
ratanlara te�ekkür borçluyuz.

Bir çocuk kitapları yazarı olan Jane Yo-
len �öyle diyor: “Edebiyat bir hastalıktır, 
genelde çocuklukta kapılan, metinlerle 
iletilen bir hastalık.” Ümit edelim ki, bu 
hastalık bir salgın olsun.  :





Türkçe ö�retmenleri olarak, ö�rencileri-
mize bir romanı önermeden önce uzun 
bir okuma sürecinden geçiyoruz. Çünkü 
bir roman sadece okunmak için oku-
nur. Çocuklara öyle eserler önermeliyiz 
ki, konusu ilgilerini çekmeli, kahramanla- 
rıyla ili�ki kurmalı ve okuma keyfi edine-
bilmek için o kitabı sevebilmeliler. 

Tüm bunları göz önünde 
bulundurarak, bu kez 
Müge �plikçi’nin Yalan-
cı Şahit romanını öner-
dik. Dilinin sade, akıcı 
ve temiz olması bizim 
için çok önemli olan Ya-
lancı Şahit, hem genç-
lik edebiyatının iyi ör-
neklerinden bir Köprü 

Kitap’tı, hem de altıncı sınıfların okuma 
ve anlama seviyesine oldukça uygundu. 

Roman kahramanı Yavuz’un kendileri 
gibi altıncı sınıf ö�rencisi olması, çalı�-
mayı yaptı�ımız ö�rencilerin karakterle 
ili�ki kurmasını kolayla�tırdı. Ayrıca ki-
tap, ö�rencilerimizin ya�ayarak de�il, 
yalnızca okuyarak deneyimleyecekleri, 
çocuk hakları, çocuk i�çiler, Türkiye’de 

i� ve i�çi güvenli�i, ta� atan çocuklar gi-
bi ba�lıklar içeriyordu. 

Kitabı, dayanı�ma, adalet ve özgürlük 
gibi temalarla ilgili dü�ünmeyi sa�layan 
yöntemlerle okuduk. 55 ö�rencimize 
önerdi�imiz kitap için üç haftalık bir oku-
ma süreci gerçekle�ti. Türkçe ö�retmen-
leri olarak, uygulamalara yalnızca gönül-
lü ö�rencilerin katılmasını istedik ve tüm 
çalı�malar 19 gönüllü ö�renciyle yapıldı.

arak erle yakınlaşma

Çalı�mamızın ilk adımı, kitabın yaza-
rı Müge �plikçi ile söyle�i yapmak oldu. 
Ö�rencilerimiz; i� güvenli�i nedir, neler 
olmalıdır, fabrikalar nasıl önlemler alma-
lıdır, kot ta�lamak nedir, oradaki insanlar 
hastalı�a nasıl yakalanıyorlar gibi sorular 
üzerine, i� güvenli�i uzmanıyla söyle�ti-
ler. Ö�rendikleri bilgileri okuldaki di�er 
arkada�larıyla payla�mak için internet-
ten çe�itli görseller bulup, sloganlar ya-
zıp afi�ler hazırladılar.

Yavuz’la kurdukları ili�ki o kadar kuvvet-
liydi ki, çocuk i�çi ve çocuk gelin soru-
nu gibi konularda birçok gazete haberi 

düzenlenen bir toplantıda çalı�ma hak-
kında bilgilendirildi ve onların da kitabı 
okumaları sa�landı.

Ö�rencilerin hayali arkada�larına genel-
likle yabancı isim vermeleri, velilerle dü-
zenlenen toplantıya sadece annelerin 
gelmesi ve hiçbir babanın katılmaması, 
haliyle kitabı da sadece annelerin oku-
ması, ö�rencilerin mektuplarına velilerin 
özele�tiri yazarak yanıt vermeleri, çalı�-
manın dikkat çeken di�er noktaları oldu. 

Sonuç olarak, ö�rencile-
re bu çalı�mayla kalıcı bir 
okuma keyfinin kazandı-
rıldı�ını, hayal gücü ve 
sorgulama yeteneklerinin 
geli�ti�ini, büyüklerin de 
özele�tiri yapma ihtiya-
cı duyduklarını dü�ünü-
yorum. En önemlisi de, 
çocuklar kendilerini öz-
gürce ifade edebilme 
�ansı buldular.  :

 

Bir Yalan ı a i  a rısı  klar as m r  
Özlem Özgür, FMV I�ık Ortaokulu
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edindiler ve bu haberlerden video kolaj 
çalı�ması yaptılar. Kendi yazdıkları me-
tinlerle, bir gazete sayfası olu�turdular. 
Yavuz ve hapishanedeki hücre arkada�-

ları gibi müzi�e yöneldiler ve kendi ses-
lendirdikleri bir rap �arkısının klibini çek-
tiler. Yavuz’un öyküsünü resim çizerek 
anlattılar.  :

aklı iras a i li i reler 
Gülfem Çetinta�, Özel MEF Ulus �lkokulu

Uygulama çalı�mamızdaki amacımız, ön-
celikle okumaya direnç gösteren grup-
ları keyifli okuma süreçlerine katmaktı. 
Ayrıca, çalı�an ebeveynleri nedeniyle yal-
nız kalan çocuklara da dikkat çekmek is-
tedik.

Çalı�mamızı gerçekle�tirdi�imiz, Christi-
ne Nöstlinger’in Saklı Miras adlı kitabın-
daki, Jacob da anne babası çalı�tı�ı için 
fazla yalnız kalan bir çocuk karakterdi. 
Sürekli kom�ularıyla iç içe ya�ayan Ja-
cob, onlara kalan mirasın pe�ine dü�en, 
maceracı, ara�tırmayı seven ve pes et-
meyen bir çocuktu. 

�kinci sınıflardan itibaren okulumuzda 
uyguladı�ımız sürece dayalı okuma tek-
ni�inin yanı sıra PASS Teorisi (Hatırlama 
�çerikli Bulmaca Tekni�i) gibi yöntemle-
ri içeren bir yaratıcı okuma uygulaması 
sürdürdük. Dördüncü sınıflarda ö�renim 
gören 100 ö�renciyle gerçekle�tirilen 
bu be� haftalık süreçte okumaya direnç 
gösteren, kaçamak yapmaya çalı�an 
ö�rencilerimizin de dü�üncelerinde de-
�i�imler oldu.  

Uyguladı�ımız sürece dayalı okuma tek-
ni�i, ö�rencilerimizin tanıdı�ı bir yöntem-
di. Seçti�imiz kitabı iki haftadan be� haf-
taya kadar bölümlere ayırarak, okuma, 
anlama, dilbilgisi çalı�maları, karakter 
analizleri, hikâye haritaları, ana fikir be-
lirleme ve 5N1K (ne, ne zaman, nerede, 
nasıl, neden, kim) gibi sorgulamalar ya-
parak çalı�tık. 

i reye i en y l a  
k ma key i

Uygulamanın adımlarında, kitap kapa-
�ını içeren bir afi�, kitapla ilgili özel bir 
kitapçık ve be� haftalık süreçte, dilbil-
gisi etkinliklerinde hedefledi�imiz kaza-
nımların da yer aldı�ı bir ba�ka kitapçık 
daha hazırlandı. Çalı�maya katılan be� 
ayrı sınıf içinde ayrı ayrı hazırlanan bo� 
panolar, okuma süreci boyunca zengin-
le�ti ve kitabın sınıf içindeki bu panoyla 
ya�aması sa�landı.

Okuma sonrasında, PASS Teorisi aracı-
lı�ıyla, kitabı anlamaya yönelik bir bul-
maca hazırlandı. Bu bulmacayı çözer-
ken ö�rencilerin kitabın içine dahil olma 
gereklili�i önemliydi. Bulmacanın çözü-
münde ortaya çıkan �ifre, kitabın ana 
fikriydi. Ö�renciler de buldukları �ifreyle 
ilgili bir paragraflık kısa görü� yazısı ka-
leme aldılar. 

Sonuç olarak, Saklı Miras kitabıyla ger-
çekle�tirdi�imiz bu uygulama çalı�ma-
sıyla, okumaya direnç 
gösteren ö�rencilerin 
okuma keyfini yakala-
dıkları, kitapta i�lenen 
arkada�lık, pes etme-
me, vazgeçmeme, 
ara�tırma, azimli ol-
ma ve kom�uluk gibi 
konularda farkında-
lık kazandıkları göz-
lemlendi.  :
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Söyle�i: Halil Türkden

Yurtdı�ı fuarlara katılmak bir yayınevi 
için ne ifade ediyor  ?
Farklı ülkelerden binlerce yayıncıyı bir 
araya getiren yurtdı�ı fuarlar, yayınevle-
rinin kendini konumlandırması, vizyonel 
geli�imi ve sektörel farkındalık açısından 
çok �ey söylüyor. Her geçen gün sınır-
ların biraz daha belirsizle�ti�i günümüz 
dünyasında yayıncılık sektörü önemli bir 
ekonomik büyüklü�e sahip. Uluslarara-
sı yayıncılık örgütlerinin her yıl açıkladı-
�ı rakamlar, yayıncılık faaliyetini basit bir 
ticaretin ötesine ta�ıyor. Yurtdı�ı fuarlar, 
yayıncılık sektörünün bölgesel ya da ev-
rensel düzeyde geli�imini izlemek; yeni 
yazarlardan, yayıncılıktaki yeni e�ilimler-
den ve teknolojilerden haberdar olmak 
anlamında önemli bir platform yaratıyor. 

Yayınevleri nasıl hazırlanıyor sürece  ?
Bu soruyu genelleme yaparak yanıtla-
mak çok zor. Ancak, olması gereken ha-
zırlık süreci aslında çok açık. Uluslarara-
sı bir fuardan, yukarıda sözünü etti�imiz 
noktalarda en etkin yararlanabilmek için, 

fuar özelinde telif alı� ve satı� hedefini 
belirlemek öncelikle önemli. Bu do�rul-
tuda, görü�me yapılacak yabancı yayı-
nevleriyle ileti�ime geçerek en az iki ay 
öncesinden randevuları kesinle�tirmek 
gerekiyor. Hem konuk ülke etkinliklerini 
hem de yayıncılı�ı ilgilendiren di�er et-
kinlikleri, fuar öncesinde web sitesinden 
takip ederek bir izleme programı olu�tur-
mak, sektörün güncel gündemlerini ya-
kalamayı sa�lıyor. 

Yayınevlerinin ulusal stantlara katılımı 
nasıl oluyor  ? 
Türkiye’nin uluslararası fuarlara katılımı, 
çalı�malarını Kültür Bakanlı�ı’yla yürüten 
Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulu-
sal Organizasyon Komitesi tarafından 
gerçekle�tiriliyor. Sektörün önde gelen 
yazar ve yayıncı derneklerinin yönetici-
lerinin yer aldı�ı ve yakla�ık 10 yıl önce 
hayata geçen bu komite, her yıl 15’e ya-
kın uluslararası fuara Türkiye’nin ulusal 
stantla katılımını sa�lıyor. Sektör der-
neklerinin üyelerine yaptı�ı bilgilendir-
me ve duyuru sonrası gelen ba�vurulara 
göre ulusal standa katılacak yayınevleri 
belirleniyor. 

Yayınevleri ve yazarlar dı�ında illüstra-
tör ve çevirmenler gibi alana emek ve-
renler için fuarların önemi nedir  ?
Çocuk ve gençlik yayıncılı�ının en önem-
li taraflarından biri, do�al olarak illüstra-
törler. �llüstrasyonun ve illüstratörlerin 

ünya arların a e e iya  y l l
Önceki sayılarda, dünyanın önde gelen kitap fuarlarından haber ve röportajlara 
yer veren Keçi, edebiyatın dünya yörüngesindeki yolculu�una devam ediyor. 
Uluslararası Kitap Fuarları Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi Çocuk  
ve Gençlik Yayıncılı�ı Komisyonu Üyesi ve Günı�ı�ı Kitaplı�ı Genel Müdür 
Yardımcısı Hande Demirta�’la dünyadaki kitap fuarlarını konu�tuk.

ünya arların a
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öne çıktı�ı fuarların en önemlisi de �üp-
hesiz Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı. Bu 
fuar illüstratörler için yayınevlerinin edi-
törleriyle tanı�ma ve yeni i�birlikleri için 
zengin bulu�ma olanakları sa�lıyor. Ede-
biyatı bir ba�ka kültüre çevirebilmenin 
anahtarı olan çevirmenler içinse, her fu-
ar yeni olanaklar yaratıyor. Örne�in, Ma-
carca, Danca gibi yaygın olmayan dille-
rin çevirmenleri ise çok daha geni� bir 
etkile�im yaratarak, yayıncıları bir araya 
getirme gücüne sahipler.

Türkiye’nin ulusal stant katılımlarının 
oldu�u fuarlardaki son durumu nedir  ?
Türkiye özellikle son 10 yılda uluslarara-
sı fuar katılımları açısından önemli bir yol 
kat etti. 2008 Frankfurt Kitap Fuarı Konuk 
Ülke Türkiye projesiyle ba�layan süreç, 
Londra, Pekin, Budape�te gibi pek çok 
önemli kitap fuarında Türkiye’nin konuk 
ülke katılımıyla devam etti. Edebiyatımı-
zın dı�a açılımında lokomotif görevi üst-
lenen bu fuarlar sayesinde pek çok ya-
zarımızın kitabı farklı dillere çevrilerek, 
farklı kültürlerin okurlarına ula�tı. 

Son yıllarda artarak yükselen bir dijital 
gündem ve hızla geli�en elektronik ya-
yıncılık da var. Kitap fuarlarına etkisi ve 
yansıması nasıl oluyor  ?
Epeyce renkli oluyor. Dijital yayıncılık ka-
çınılmaz bir yeni alan olarak biz yayın-
cıların kar�ısında duruyor. Telif hukuku 
açısından yeni düzenlemeleri zorunlu 
kılan dijital yayıncılık, standartla�ma ve 
altyapı sorunları nedeniyle, tüm dünya-
da öngörülenden daha yava� bir ilerle-
me kaydetti. Ancak bu durumu olumsuz 
bir geli�me olarak nitelendirmek müm-
kün de�il. E -  kitap ve dijital yayıncılık, 
sektörümüzün yakın gelece�ini biçimle-
yecek. Bu alandaki teknolojik geli�mele-
ri sıca�ı sıca�ına izlemek, uygulamala-
rı zengin bir çe�itlilik içinde görebilmek 
açısından da kitap fuarları artık önemli 
bir platform. 

Ortado�u, Avrupa, Güney Amerika gibi 
dünyanın farklı bölgelerindeki fuarlara 
katılmak ne ifade ediyor  ? Katılaca�ımız 
fuarlar neye göre belirleniyor  ?
Türkiye’nin uluslararası fuar katılımları 
belirlenirken kültürel yakınlık önemli bir 
ayraç olu�turuyor. Edebiyat, geçmi�teki 
ya da günümüzdeki kültürel bulu�mala-
ra vitrin olabilen en etkin araçlardan biri. 
Tabii ki edebiyatın evrensel gücü, dün-
yanın her noktasında, her ülkesinde oku-
nabilme ve insana ula�abilme gücüne 
sahip. Tam da burada dil ve çeviri konu-
su devreye giriyor. Ne olursa olsun, kita-
bın hedef dile ula�abilmesi için arada 
köprü görevini üstlenen çevirmenlere 
büyük i� dü�üyor. Çevirmen olmadan ki-
tabı anlatabilme �ansınız ne yazık ki ola-
mıyor.

�leti�im dünyasındayız. Kitap fuarları-
na katılarak yüz yüze görü�me yapmak 
halâ önemli mi  ?
Gerçekten de, yayıncıların yeni kitapla 
bulu�ma noktasında fuarlar artık eski i�-
levini yitirdi. Bir tu�a basarak, yeni bir ki-
tabı binlerce ki�iye duyurabiliyorsunuz 
ve hatta ula�tırabiliyorsunuz. �lginizi çe-
ken bir kitabı okumak için artık günlerce 
beklemeniz gerekmiyor. Yine de gele-
neksel yayıncılı�ın kitaba sinen kokusu 
yayıncılar için ayrı bir tutku. 

Sektörün farklı kollarını bir arada bulabil-
menin kolaylı�ı, etkinliklerin, sergilerin, 
yüz yüze bulu�maların ve en önemlisi 
edebiyatın insana dair sıcak teması gibi 
birçok nedenle uluslararası fuarlar var ol-
maya ve ilgi çekmeye devam edecekler 
hiç ku�kusuz. Bu durum fuar firmalarının, 
de�i�en sektör dinamikleri do�rultu-
sunda fuarları yeniden yapılandırmaları 
önünde bir engel de�il kesinlikle. Tam 
aksine, uluslararası kitap fuarlarının sü-
resini ve biçimini gözden geçirerek ye-
niden yapılandırmanın belki de tam za-
manı.  :

47yaz 2015



“  İlk kitabım Bunun Adı 
Findel  ’di. Eğlenceli gelmişti 
ve öyle seçmiştim. Okulda 
öğretmenlerimiz de 
önerince daha isteyerek 
okudum. ”

Eray 1 1

“  Kitapları almadan  
önce babamla internetten 
araştırıyoruz. Öğretmenimin 
de önerdiği kitaplar 
arasındaysa o kitabı 
alıyoruz. ” 

Kerem 13

Gizem 1 2

“  Kitapları seçerken daha 
çok ne istediğim önemli. 
Kitabı okurken diğer 
sayfalara geçerkenki 
heyecanım da önemli. ” 

“Kitap alırken çok seçici 
oluyorum. Yazarın hayatına , 
kitabın arkasına ve son 
sayfalarına bakarak 
alıyorum. ”   Tuana 13

“  Büyük resimler , renkli 
resimler olsun istiyorum. 
İlk kitabım da öyleydi. ” 

Erdem 8

“  Kitap alırken kapağına 
bakarak seçiyorum.  
Kitap kapaklarının ayrıca 
satılmasını çok isterdim. ”

Mehmet 9

Keçi, YAZ 2015 sayısında Türkiye’nin dört bir yanındaki kitap fuarlarına katılan 

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

Kocaeli ve Samsun’da düzenlenen kitap fuarlarına katılan çocuklar, okudukları 

ilk kitaptan kitap seçimlerini nasıl yaptıklarına kadar pek çok konuda  

görü�lerini payla�tılar.

“  Seçtiğim kitapların 
macera , gizem ve 
aksiyonla dolu olmasına 
dikkat ediyorum. Aşk 
kitaplarını pek sevmem. ”

Ece 1 4

arlar an
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“  Roman sıkıcı geliyor , pek 
okuyamıyorum. Eğlenceli  
ve kısa öyküleri daha  
çok seviyorum. ” 

Zehra 1  1

“  Kitaplarımı genelde  
okul kütüphanesinden 
seçtiğim için , görevli 
öğretmenimiz yardımcı  
oluyor seçimlerime. ” 

Şeyda Nur 1 4

“  İlk kitabımı 
beğenmemiştim. Ama 
öğretmenimin önerdiği 
başka iyi kitaplar 
sayesinde okumaktan  
ve kitap almaktan 
vazgeçmedim. ”

Baran 1 2

“  İlk kitabımı seçerken 
arka kapağındaki içerik  
ve güzel resimleri olması 
önemliydi. Şimdiyse kitabın 
beni etkilemesi ve akıcı 
olmasını istiyorum. ” 

Sıla 10

“  Savaş ve tarih kitaplarını 
sevmiyorum . Zaten 
televizyonlarda çok  
savaş var . Yazarlar  
daha çok hayal kurmalı,  
daha güzel düşünmeli . ”

Hülya 1 3

“  Her şeyi okurum , ama 
çocukları anlayan yazarları 
daha çok okuyorum. ” 

Eylül 1  1

“  Öğretmenimiz birkaç 
kitap öneriyor. Ben de 
onların özetlerini 
okuyorum ve hangisini 
beğenirsem onu 
alıyorum. ”

Oğuz 9

“İlk kitabımı seçerken 
yazıların büyük , resimlerin 
renkli olmasına dikkat 
etmiştim. Şimdi de yaşıma 
göre kitaplar seçiyorum. ”  

Yağmur 1  0

İlayda 1 2

“  İlk kitabımı  
babam getirmişti . Hiç 
unutmuyorum Küçük  
Cadı Şeroks ’ tu. Kitapları 
genelde kendim seçiyorum , 
kitap kapağına ve arka 
kapak özetine göre 
seçiyorum. ”








