PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOÐLU ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH
SAÐLIÐI POLÝTÝKALARI III. ÇALIÞTAYI RAPORU

çocuklara pay verilir. Yazarýn sorumluluklarýndan biri de çocuða kendi yaþamýný çok güzel bir
hikaye gibi anlatmamaktýr. Eðitici tavsiyelerde
bulunmamalýdýr. Çocukla arkadaþ olmalý, birlikte serüvenlere atýlmalýdýrlar. Hikayeden sonuç
çýkaran kiþi yazar deðil çocuk olmalýdýr. Yazar
kitabýnda çocuða özgüven aþýlamalý, bunu
çocuðun kendisinde bulmasý gerektiðini göstermelidir. Yazar sadece saf temiz olaylar anlatmamalýdýr. Acý ve kötü olaylar da anlatýlmalý
böylece çocuðun güçlü yönleri ortaya çýkarýlarak
dönüþümle baþarýya ulaþabileceði gösterilmelidir.

Hazýrlayanlar :
Tuna Çak, Esra Taþðýn, Þ. Gülin Evinç, Gülser
Þenses Dinç, Hayati Sýnýr, Ferda Karadað
Oturum: Çocuk, Yazýn ve Tiyatro
Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Bahar Gökler
Konuþmacýlar: Prof. Dr. Ýnci San , Ayla Kutlu,
Prof. Dr. Nuran Özyer, Haluk Yüce
Ýnsan beyni doðumdan iki yaþa kadar dýþ dünyadan alýnan uyaranlarla þekillenir, Ýki yaþýndan
sonra ise bu kadar hýzlý bir geliþim olmaz, yeni
bilgiler bunlarýn üzerine eklemlenir, tekrarlanmayan uyaranlar büzüþüp körelir, giderek imge
kavramlar ve soyut kavramlar geliþir. Sað beyin
daha çok sesler, olaylarýn ve olgularýn anlamý,
baðlam, alt metin okuma ve çýkarsama, tempo
ve tartým, uzamsal farkýndalýk ve rollerin etkileþimi ile iliþkili olarak yaratýcýlýktan, sol beyin
ise daha çok sözler, olaylarýn ve olgularýn sýralamasý, metin, kronolojik olarak zaman, bölümlemeler ve rollerin tanýmlanmasý ile iliþkili
deðerlendirmeden sorumludur. Genel ilke
olarak çocuklarda sezme ve imgeleme sað
beyinde baþlar, sað beyinden sol beyine soyut
bir devinim içinde geçiþ olur. Beþ yaþýna dek sað
beyin daha aktif kabul edilir. Sað beyin aðýrlýklý
çalýþanlarýn daha canlý, hareketli ancak daðýnýk
bir þekilde çalýþma eðilimli, sol beyin aðýrlýklý
çalýþanlarýn ise masa baþýnda daha dikkatli ve
düzenli çalýþma eðilimli olmalarý eðitimciler
tarafýndan göz önünde bulundurulmalýdýr.

Çocuk edebiyatý çocuklar için çocuklar hakkýnda
yazýlan ve çocukluk döneminde okunan edebiyat olarak tanýmlanýr. Türkiye'de yeni olmasý
nedeniyle gelenekselleþmiþ bir çocuk edebiyatýnýn bulunmamaktadýr. Türkiye'de çocuk
edebiyatý bilinçli olarak 1950'li yýllardan sonra
baþlamýþtýr. Baþlangýçta çeviriler aðýrlýkta olmuþtur, Türk yazarlara ait eserlerde ise eðitim ön
planda tutularak didaktik yazýnlar tercih
edilmiþtir. 1960'larda dünyada siyasi uzantýlý
anti otoriter ve daha gerçekçi çocuk edebiyatýnýn hakim olmasýyla birlikte bu akým
Türkiye'ye çeviri kitaplar yolu ile yansýmýþtýr.
Türkiye çocuk edebiyatýnda 1970'lerin sonuna
kadar didaktik, idealize çocuk figürlerini içeren
yazýnlar çoðunlukta olmuþtur. 1980'lerden
itibaren bir yandan gerçekçi çocuk figürlerini
içeren yazýnlar artarken bir yandan da Ýslami
yayýnlarla birlikte iyi ahlaklý idealize çocuklarla
ilgili yazýnlar artmaya devam etmiþtir. 1990'lardan itibaren çocuk kitaplarý Türkiye'de hýzla artmýþtýr ancak her çocuk kitabý edebiyat deðildir,
piyasa kitabý olarak nitelendirilebilecek pek çok
bu tür kitapta sanatçý duyarlýlýðý ve estetiði
bulunmamaktadýr. Çocuk edebiyatýnda kitaplarýn içeriði kadar görsel boyutu da önemlidir,
çocuk kitabý resimlemek ayrý bir sanattýr. Çocuk
edebiyatýnýn yazarýn deðil çocuðun gerçekliðini
anlatmasý ve piyasa kaygýsý güdülmeksizin
çocuklarýn yararý ön planda tutularak basým yapýlmasý gerekmektedir. Çocuk edebiyatý konusunda yazarlara, yayýnevlerine, kitapçýlara,
akademisyenlere ve sivil toplum örgütlerine pek
çok görev düþmektedir.

Çocuk yazýlarýyla çocuklara yaklaþabilmek için
yazarýn içindeki çocuðun ortaya çýkmasý gerekir.
Çocuk küçük insan deðildir. Eðer 6 yaþýndaki
çocuklar için kitap yazýlýyorsa yazar da 6 yaþ
seviyesine inmelidir. Yazarýn çocuk, eðitim, aile
ve kendisi açýsýndan sorumluluklarý vardýr.
Sanat normalde kýsýtlamayý kabul etmez ancak
çocuk yazýnýnda kýsýtlayan etkenler vardýr ve
olmalýdýr. Yazar konu seçimine dikkat etmelidir.
Köþe dönücülük, ganimet alma, kurnazlýk yerine çalýþma ve üretimin önemini vurgulayan
konular seçmelidir. Yazar siyasal tavrýna da
dikkat etmelidir. Yazar kitaplarýnda þaka kullanmalýdýr. Yazarýn kendi çocukluk anýlarýný anlattýðý kitaplar kötü örneklerdir. Anýlar çocuklukta
yaþandýðý gibi kalmaz, süslenir, en güzel olaylarýn arkasýna yazar kendini koyar. Sürekli
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Çocuk sanatla anne karnýnda ve doðumdan
sonar müzik yoluyla, bebeklik döneminde TV,
erken çocuklukta ise tiyatro yoluyla tanýþýr.
Tiyatro mekanlarýnda havalandýrma ve oturma
biçimlerine çocuklar açýsýndan dikkat edilmelidir. Okullara gidilerek yapýlan tiyatrolarýn
olumlu yönleri çocuðun kendi bulunduðu
mekanýn (sýnýf) tiyatroya dönüþmesi ile
yaratýcýlýðýnýn ortaya çýkmasý ve ayný seviyede
oturarak çocuðun tiyatroya dahil olmasýdýr.
Okullarýn yaptýðý tiyatrolarda ise okul yönetiminin oyun seçimini yapmasý özellikle de
anaokullarýnda seçilen oyunlarýn kalitesi deðiþkenlik göstermektedir. Milli Eðitim Bakanlýðý
ve Uluslar arasý Çocuk Tiyatrolarý iþbirliði ile
seçilecek oyunlarýn gözden geçirilerek kalitenin
korunmasý saðlanabilir. Özel tiyatrolarýn dezavantajý ise çocuklar için uygun koltuk olmamasý
ve çocuðun ilgisinin sahneye çekilememesi ve
uygun buluþmanýn saðlanamamasýdýr. Devlet ve
þehir tiyatrolarý, büyük ve kalabalýk salonlar ise
mekansal olarak çocuklar için uygun olmamaktadýr.

Kore'de ve Viyana'da çocuk müzeleri oluþturulmuþtur ve çocuklar oralarda ortak resim çalýþmalarý yapmaktadýr. Bu þekilde çocuklar birlikte
çalýþmanýn hazzýný almaktadýr ve 'ben' yerine
'biz' kavramý geliþmektedir. Çocuk kitaplarý,
ünite kitaplarýnýn resimlenmesi de çok önemli
bir konudur. Çünkü kitaplarda sadece þablonlar,
ezberler olmamalýdýr. Bir süre sonra þablonlar
sadece kitaplarda kalmamakta, düþüncede,
yaþam iliþkilerinde de þablonlara gidilmektedir.
Zorluðu olan çocuklar sanatla buluþturulduðunda, bu çocuklarýn ne kadar büyük adýmlar atabildikleri, ne kadar yol alabildikleri görülmektedir. Görme ve zihinsel engelli çocuklarla yapýlan resim çalýþmalarýnýn her biri birer sanat
eseridir. Bu çocuklarýn kendi dünyalarýnda renk
kavramlarý vardýr ve onlarýn renkleri bizim renk
kavramýmýzý allak bullak etmektedir. Sanatla
uðraþan çocuk düþünmekte, denemekte, çözümler üretmekte, sezgileri artmakta ve sanatla daha
mutlu olmaktadýr.
Çocuklarýn büyüklere göre hayal güçleri daha
fazladýr, kolay anlamakta ve algýlamaktadýrlar.
Çocuklar karikatürü büyüklere göre daha acýmasýzca eleþtirmektedir. Çizgilerle, karakterlerle
dalga geçmektedir ve kendi kafalarýndakini çok
güzel çizgilerle aktarabilmektedir. Karikatür
Vakfý bünyesinde Uluslararasý Ankara Karikatür
Festivali baþlatýlmýþtýr ve son 3 yýldýr da çocuklara yönelik uluslararasý festival düzenlenmektedir. TRT ile çocuk þenliði kapsamýnda baþlayan Uluslararasý çocuk karikatür yarýþmasýna
vakýf bünyesinde devam edilmektedir. Büyükler
için de konunun çocuk üzerine olduðu karikatür yarýþmasý düzenlenmekte, büyüklere çocuklar için karikatür çizdirilmektedir.

Oturum: Görsel Sanatlar
Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Ferhunde Öktem
Konuþmacýlar: Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Lale
Ataman, Nezih Danyal, Ozan Saðdýç.
Sanat eðitiminde eðitimcilerin rolü büyüktür,
sanat eðitimi özgün ve özverili eðitmenlerin
yoðun çabasýyla geliþebilecek bir alandýr.
Okullarýmýzda ise bu eðitim birkaç boyutuyla
gerçekleþememektedir. Veliler matematik, fen
gibi üniversite için anahtar konuma getirilen
dersler dýþýndaki dersleri gereksiz görmektedir.
Fakat bu eðitim sistemi her insana giydirilebilecek bir elbise deðildir. Niteliði, kimliði, kiþiliði
irdeleyen bir eðitim sistemi gereklidir. Resim
alaný ise kuþatýlmýþ, sýnýrlanmýþ bireyin bütün
özgürlüðü ile kendini verebileceði bir alandýr.
Çocuklarýmýzýn ufkunu ne derece açtýðýmýzý,
onlarýn dünyalarýný zenginleþtirecek ne yaptýðýmýzý sorgulamamýz gerekir. Çocuklarýn görsel sanatlara yönelmesi için onlara kolay ve
masrafsýz faaliyet alanlarýnýn yaratýlmasý gereklidir. Yurt dýþýnda müzelerde yerde uzanmýþ
resim yapan çocuklarý görmek mümkündür.
Bizde ise "çocuklar yerde oturuyor, hasta olacaklar, niye minder vermiyorsunuz "diye yakýnmalar olmaktadýr. Çocuklarýn üstleri, baþlarýnýn
kirlenmesine, heykellere, resimlere dokunmalarýna izin verilmelidir. Çocuklar müze gibi
yerlerde görerek kurallarý öðrenmektedir.

Bir resim çeþidi olan fotoðrafla çocuk iliþkisi
bebeklik dönemlerinde baþlamaktadýr. Fotograf
ve resim ayrý disiplinlerdir ama estetik deðerler
açýsýndan ayný kategoride yer almaktadýr.
Çocuklar fotoðrafýn icadýndan bu yana fotoðrafa
çok konu olmuþtur. Giderek çocuk fotoðraflarý
endüstriye de dönüþmüþtür. 18.yüzyýlýn sonlarýnda, 20. yüzyýlýn baþlarýnda haberleþmede en
büyük sirkülasyonu saðlayan karpostallarýn
baþlýca konusu þirinlikleri ve masumiyetleri ile
çocuklar olmuþtur. Giderek bu iþ ticari meta
haline dönüþmüþ ve ürünlerden promosyon
olarak çocuk kartlarý verilmiþtir. Batý da kutsal
bayramlarda da dua eden çocuk resimleri kullanýlmýþtýr. Giderek çocuk posterleri yaygýn-
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laþmýþ, karpostallarla baþlayan iletiþim dergilerle, magazinle fotojurnalizm (haber veya roportaj
fotoðrafcýlýðý) haline dönüþmüþtür. Çocuklar
hislerini kolay dýþa vurabilmekte ve yüz ifadeleri çok çabuk deðiþebilmektedir. Bu nedenle
de çocuk fotoðrafý çok tercih edilmektedir.

bir örnek olarak müziðin konuþma problemlerine katkýsý ele alýnmýþtýr. Þarký söylemek nefesini
düzenlemeye yardýmcý olmasý nedeniyle çocuðun konuþma sýrasýnda yaþadýðý nefes problemlerini azaltmakta ve bu yolla çocuðun sosyal
yaþama uyum saðlamasýný kolaylaþtýrmaktadýr.

Oturum Baþkaný: Prof.Dr. Fatih Ünal
Konuþmacýlar: Gülüm Pekcan, Ýbrahim Yazýcý,
Dr. Erdoðan Okyay, Yrd. Doç. Nevin Eracar:

Konuþma problemlerinin dýþýnda, müziðin ritim
öðesinin hareket problemi olan çocuklarda da
yardýmý olabilmektedir. Dansýn bedensel geliþime katkýlarý ele alýndýðýnda, denge unsuru
önemlidir. Dans öðrencilerinin dansta öðrendikleri bedensel denge tüm yaþamlarýný etkileyebilmektedir. Zihinsel beceriler üzerinde de hem
müziðin hem dansýn çok olumlu katkýlarý vardýr.
Dansýn, çocuklarda hareketi öðrenebilme,
ezberleyebilme ve uygulayabilme becerilerini
güçlendirmesi bunlardan bazýlarýdýr.

Çocuðun müzikle ilk defa tanýþtýðý yerin anne
karnýnýn ruhsal geliþimini etkileyeceði olasýdýr.
Müzik ve dansýn çocuðun sosyal, bedensel ve
zihinsel geliþimine katkýlarý büyüktür. Bu
anlamda müzik dinleme, kendini ve baþkalarýný
da dinlemeyi, toplu müzik yapmanýn dikkat,
sorumluluk, paylaþma, özgüven ve grupla çalýþmadan haz duymayý saðlar, müzik dinleyen kiþi
bir yandan kendi içsel evrenini zenginleþtirme
yetisini kazanýrken diðer yandan baþkalarýnýn iç
duygusallýðýna duyarlýlýk kazanmaktadýr..

Müziðin çocuklarýn beyin geliþimindeki en
önemli katkýlarýndan biri beyinlerinin iki
tarafýndaki iletiþimi arttýrmasýdýr. Örneðin,
piyano çalan çocuklar eþ zamanlý olarak hem sað
hem sol el ve hatta pedallar için iki ayaðýný da
kullandýklarý için beyinlerinin iki tarafýndaki
iletiþim diðer insanlara göre oldukça yüksek hýz
kazanmaktadýr. Bu durumun çocuðun ileriki
hayatýnda duygu ve mantýðý daha hýzlý bir þekilde dengelemesini saðlayacaðý bilinmektedir.
Ayrýca müziðin öðrenme süreçleri üzerinde de
etkisi vardýr ve müzikle eðitim öðrenmeyi
isteme, öðrenmeden haz duyma, öðrendiðini
yaþamýn öznel koþullarýna uyarlama, baþkalarýna aktarma ve baþkalarýyla paylaþma, iletiþim
kurabilme, sebep-sonuç iliþkisi kurabilme, sorun
çözebilme gibi istendik davranýþlarýn kazanýlmasýnda etkili ve ideal bir eðitim türüdür.
Ayrýca müzikle öðrenilen bilgilerin de çok zor
unutulmaktadýr.

Müzik dinleme yanýnda dans etmenin de sosyal
geliþimdeki katkýlarý vardýr ve hareket insanlara
disiplin getirmekte, dans yaratýcýlýðý geliþtirmekte, iletiþim kurmayý saðlamakta, çocuklarýn
kendilerini ifade edebilmelerine yardýmcý
olmaktadýr.. Hem müzik hem dans tüm çocuklarda stresle baþa çýkma, sorumluluk alma, diðer
kiþilerle iþbirliði yapabilme becerilerini arttýrmaktaý ve otistik çocuklarýn da bedensel duyumlarýný saðlamakta, bu yolla ben canlýlýðýný korumaktadýr. Ayrýca diðer çocuklardaki gibi bu
çocuklarda da bedensel farkýndalýðý arttýrmakta,
kurallara uyma, sýra kavramýný kabul etme,
diðer insanlarýn sýnýrlarýna uygun davranma
gibi sosyal becerileri kazanmalarýna yardýmcý
olmaktadýr. Bedensel bazý katkýlarýn da sosyal
geliþimi olumlu etkileyebileceði düþünülmüþ ve
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