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PROF. DR. SAİM SAKAOGLU İLE ÇOCUK EDEBİYAT! ÜZERİNE BİR SOHBET 

AAtatürk ve Selçuk Üniversitelerinde kırk 
yıla (1967-2006) yakın görev yapan halle 
edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Saim Sakaoğ

lu ile Çocuk Edebiyatı üzerine konuştuk. Yıllardan 
beri, çocuklarımızın da zevkle okuduğu, başta 

Nasreddin Hoca'nınkiler olmak üzere fıkraları

mızı, manilerirnizi, masallarımızı, efsanelerimizi, 
bilmecelerimizi, atasözlerimizi ele alan hocamızın 
görüşleri bizim için önemliydi. İlk yazıları 1957 yı
lında yayımlanan hocamıza aşağıdaki birkaç soruyu 
yöneltip Çocnk Edebiyatı ile ilgili görüşlerini almaya 
çalıştık. 

Eyüp Akman: Hocam, yarım yüzyılı aşkın 
bir süredir edebiyatın içerisindesiniz. Bugün sizin
le edebiyatın önemli bir alanı olan Çocuk Edebiyatı 
üzerine sohbet etmek istiyorum. Önce işe çocuk 
kavramı ile başlayalım. Sizce "çocuk" nedir, çocuk
ları yetişkin insandan ayrı mı mütalaa etmeliyiz? 

Saim Sakaoğlu: Çocuk; bedeni ve nıhi açıdan geliş
me çağına yaklaşamamış, ancak gelecekte kazanacağı baZJ 
yeteneklerinin bir kısmını zamanından ôiıce edinme şansını 
da yakalayabilmiş, hdld yakınlannın konıma ve kollama
sına gerek duyan, eskinin beş yıllık ôğrenim hayatının ilk 
iki yılının içinde olan insanoğludur. Bu iızellikler her çocnk 
için aynen gerçekleşemeyebilir. İçinde bulunduk/an şartlar 
onlann bu ôzelliklerini aşağfya çekebileceği gibi yukarıya 
da çekebilir. Bu dunım, eskinin ilkokuluna başlayan aynı 
yaş gnıbundaki çocuklann yakından gözlenmesiyle de daha 
kolay anlaşılabilir. 

Evet, yetişkin insanla çocnğu mutlaka ayn tutmalıyıZ: 
Çeşitli açılardan büyüklerin bile Zf1bt u raht altına alı
namadığı bir dünyada çocuk/an nasıl bir kalıptan çıkmış 
gibi eğitebileceksiniz. Onun için yetişkinlik, ancak çocuğun 
uzun yıllar sonra yakalayabileceği bir aşamadır. 

EA: Çocuk hakkındaki değerlendirmelerinizi 
aldıktan sonra "edebiyat"a geçebiliriz. Sizin edebi
yat tarifiniz nasıldır? Edebi eserden ne anlamalıyız? 

SS: Vallahiyefıi bir '~debiyat" tanfi yapıp da ala
nı iyice kanştırmayalım. Benimki bir edebiyat tarifi de
ğil edebiyattan ne anladığım olmalıdır. Günlük hayatta 
pek çok şeyi okuyonıZ: Gazete ve dergiler bunlann başın-
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Doç. Dr. Eyüp AKMAN 
da gelmektedir. Öğrencilerin ders kitap/an da bu arada 
sayılabilir. Ancak okunduğu Zflman bizde derin olmasa 
bile izler bırakabilen, okurken haz ve zevk aldığımıv bir 
konu etrafinda örülü olan, bir biilümüyle bizi dinlendirir
ken bir bb'lümüyle de kqfamıZJ kanştıran, bir kalem sahi
binin elinden çıkmış eserlerin topuna birden 'edebiyat eseri' 
gôzüyle bakabiliriZ: Edebf eser, okunduğu zaman bizi ye
nileyen, ıifkumuzu açan, yenilerini okumak isteyeceğimiz 
bir dünyanın tamamlayıcı parçasıdır. Ama her yaZJlı veya 
basılı olanı edebf eser olarak algılamamak gerekir; onun 
var olan ölçütlerini iyi bilmek ve yakalamak dunımunda
yıZ: Aslında bu tadı yakalayanlar iyi bilirler; onlar daha 
eserin başında edebf olup olmadığını anlarlar ve tamam ile 
devam arasında bir karara vanrlar. 

EA: Edebiyatın bir bütün olduğunu, çocuk 
edebiyatı, genç edebiyatı gibi bölümlere ayrılma
sının gereksiz olduğunu düşünen araştırıcılar var 
hocam. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? 

SS: Eve~ edebiyat bir bütündür ama koskoca edebiyat 
dünyasını sığ bir iki kavramın sınırlanna hapsetmek de 
doğnı değildir. Ben çocuk edebiyatı, gençlik edebiyatı gibi 
alt dallann olmasından yanayım. Bu aşamalardan geçerek 
edebiyat dünyasına giren, edebiyat zevkini yakalayabilen 
bir okuyucuyum. İlkokul yıllanmda okuduğum masal ki
tap/an olmasaydı; lise yıllanmın önemli bir bôlümü macera 
ve polisiye diye ad/andın/an roman/an olmasaydı ben kla
siklere kim bilir kaç yıl gecikmeyle ulaşabilecektim. Derim 
ki her çocuğun çağına uygun kitap/an okuması gerekir. 
Ama okumaya hiç merakı ve ilgisi yoksa okumayı da bir 
işkence haline getirmemeliyiz. 

EA: O halde size göre '~ocnk edebiyatı" nedir, 
nasıl olmalıdır? 

SS: Çocuk edebiyatı, ~ocnkluk dôiıemi' diye belirledi
ğimizyaş sının içinde kalan çocnklar için yaZJlan eserlerin 
oluşturduğu edebiyattır. Şiir, masal hikaye türü eserler bu 
arada ele alınmalıdır. Cümle yapılan, kelime dağarcık/an 
o yaş gnıbuna gôre yaZJlan bu eserlerin ancak alanında uz
manlaşan yazarlann kaleminden çıkması gerekir. 70 'in
den sonra şiir yaZ!'1aya başlayan romancılar gibi, 'Bir de 
çocuk kitabı yaZ}vereyim, benim ünüm yeter!' demekle bu iş 
olmaZ: Üstelik bu türün eserlerini ortaya kqymak için sa
dece yazar veya şair olmak da yeterli değildir. Onlann belki 
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çocuk eğitimi ve benzeri alanlarda da bilgi sahibi olmaları 
gerekir. Ben bifyle düşünüyorum. 

EA: Peki hocam, sizce eğitim fakültelerinde 
okutulan bu dersi edebiyat tahsili alınış hocalar mı, 
yoksa eğitim bilimleri hocaları mı vermelidir? Ede
biyat hocaları içerisinden de hangi alanın hocaları 
bu dersi daha rahat verebilir? 

SS: Bir kere bu dersleri verebilmek için öncelikle iyi 
bir edebiyat eğitimi alan bgretim elemanlarına ihtiyaç var
dır. Bugün nice üniversite meZftnU arkadaşımıv· masa4 
ftkra, efrane, hikaye kavramlarını karıştırmaktadır. jyi 
bir edebiyat eğitimi almadan işin sadece eğitim bilimci olma 

yönüne eğilirsek belki eğitimcilik açısından bir şryler vere
biliriz ancak edebiyat tarafa zayıf kalır. Ayrıca edebiyat 
eğitimi alanların da kendilerini eğitim bilimleri açısından 
takviye etmeleri gerekir. 

Hangi edebiyat alanının hocaları bu dersleri vermelı~ 
dir? Öncelikle belirlenmiş müfredata bakılmalıdır. Eski 
Türk edebiyatı elemanın verebileceği konular nelerdir, ora
nı nedir? Yeni Türk edebiyatı vrya Türk halk edebiyatı 
konularının oranı nedir? Bunlar belirlenmeden kesin bir 
yargıya varmak zordur. Ancak halk edebiyatı konularının 
ağırlıklı olduğu bilinmektedir. Eski çocuk edebiyatı kitap
ları bzellikle anonim edebiyat ürünlerine ağırlıklı olarak 
yer veren kitaplardı. Şu noktayı mutlaka belirtmeliyim: 
Bu dersleri, hocaya ücret çıkarmak için ders saati az olan 
kişiler değil de alanı bilen hocalar vermelidir. Hocaları

mıZf, 'Ne iş olursa yaparım ağabry.' diyen işsiz insanın 

durumuna düşürmryelim. 

EA: Hocam, biraz da sizin çocukluğunuza dö
nelim. Siz, alanımızın en önemli isimlerindensiniz. 
Acaba sizin yetişmenize çocukluğunuzda okudu
ğunuz hangi çocuk edebiyatı eserleri etkili olmuş
tur. 1940'lı yılların sonu ile 19 SO'li yılların başında
ki çocuklar hangi edebi ürünlerle beslendi? 

SS: Bizim eıı 'okuyan bir ev' idi. Evimize her gün 
birer Ankara, İstanbul ve Konya gazetesi girerdi. Ayrıca 
dergiler de eksik olmazdı. Bir kere bu gazetelerin baZfla
rında haftalık çocuk sayfaları vardı. Ayrıca çocuk sayfası 
olan baZf gazeteleri de o günlerde alırdık. Bizim evin gaze
te durumu bifylrydi. Ancak unutmadan sifylryryim, mahal
lemizde bir eve daha gazete girerdi (1947-1951). 

Evimizde bana giire kitap pek azdı, olanların önemli 

Erciyes * Nisan 2014 

bir bölümü lise yıllarımda okuyacaklarımdı. Ancak ikinci 
sınıftan itibaren başlayan sınıf kitaplığı uygulaması, bü
tün arkadaşlarım gibi beni de etkilemişti. O yıllarda yarım 
gün öğrenim gördüğümüz cumartesi günlerinin son saatleri, 
bir hafta önce aldığımız kitapların geri verilmesi ve yeni
lerinin alınması saati olurdu. Hatta_ biz çok okuyanlar 
hafta sonunu beklemeden hafta arasında kitap değiş toku
şu yapardık. Bu yolla pek çok çocuk kitabı okudum. İşte 
size onlardan birkaç ad: Uzun, Geniş, Keskin Göz 
(masa~, Annemin Masalları, Ev Kedisi ile Sokak 
Kedisi (hikaye), vb. Onlarca yıl sonra bir masal araştırı
cısı olunca gördüm ki ilk masal pek bilinen bir masalmış. 
İkinci kitap ise FransıZfadan uyarlanan bir kitapmış. 
Sonuncusu ise masal olarak da anlatılan bir hikaye idi. 
Daha sonraki yıllarda Gılgamış Destanı'nın basitleş
tirilmiş, bir tür masal havasına büründürülmüş şeklini de 
okumuştum. 

Bir de dergiler vardı. Öncelikle abone olduğumuz okul 
dergimiz ... Adı, Sınıf Bilgisi idi galiba ... Derslerimize 
yardımcı olan bilgilerin yanında masal ve hikayelere de yer 
verilirdi. Ve ilgi çekici bir hatıra... Üç dayımın en büyü
ğünün tek oğlu, evin db.rdüncü ve sonuncu çocuğu idi. Ben
den bir yaş büyüktü. Onun devlet memuru olan küçük da
yısı, çocuklarına gazete bayilerinde satılan; Çocuk Kalbi, 
Çocuk Bahçesi vb. adlarını taşıyan haftalık dergileri 
alırmış. Bu dergiler ertesi yıl dayımın oğluna gelince ben de 
o dergileri onlarda zevkle okurdum. Üstelik bu dergilerde 
pek çok masala ve hikayrye yer verilirdi. 

İşte ben birkaç koldan okuma dünyasının kapılarına 
dayandım. Şimdi ne o çocuk sayfaları var, ne de o dergi-
ler ... Hepsi farklı kulvarlarda koşan sayfalar ve dergi-
ler .. . 

Bir de o yıllarda çocuklar için haZfrlanmış kitapların 
sayısı çok azdı. Ayrıca ai!e!erıiı biitçe!erı· de çocuklarına 
sıkça kitap almaya uygun değildi. Aslında bu uzun bir ya
Z!nın konusu olaçak kadar geniştir, kısaca hatırlatmakla 

yetinelim. 

* 

EA: Hocam bu güzel sohbet için size çok te
şekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

SS: Ben de teşekkür ediyorum. Doğrusu bi!Jle güzel 
bir konuya cevap vermek son derece zevkli oldu benim için. 
SağolunuZ: 
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