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Küçük Şehzade’nin 
Yeteneği
Medya ve eğitimciler, kızgın tencerenin içine 

atılan mısır taneleri gibi çocuk-gençlerin gün-

demine yetenek konusunu atıp duruyorlar. 

Öyle bir ego kışkırtma kampanyası ki bu, en 

alelade tipler bile gizli yeteneğinin keşfedi-

leceği günü bekleyerek yaşıyor. Memlekette 

yetenek enflasyonu yaşanırken; ne bir vidayı 

doğru dürüst sıkacak usta ne de kalemi, fırçayı 

eli terleyerek tutacak sanatçı yetişiyor.

Son yıllarda medya ve eği-
timciler, kızgın tencerenin 
içine atılan mısır taneleri 

gibi çocuk-gençlerin gündemine 
yetenek konusunu atıp duruyor-
lar. Cahit Zarifoğlu’nun Küçük 
Şehzade adlı eserini okurken ye-
tenek konusunu bir kere daha 
düşünüyor insan.

Zarifoğlu, çocuklar için yazdığı 
“Şehzade Yazı Yazıyor” başlıklı 
masalında, yetenek-eğitim iliş-
kisine, hak, başarı ve ün gibi 
kavramlara yer veriyor. Eserin 
yer aldığı Küçük Şehzade, Zarifoğ-
lu’nun çocuklar için – ve “poetik 
dil”in imkanları açısından yetiş-
kinler için de- yazdığı modern 
bir masal kitabı... 

Zarifoğlu şüphesiz geleneksel bir 
dünya evreni yansıtıyor eserinde. 
Geleneksel yani düzenli, ölçülü, 
süreklilik arz eden. Güzel, doğru 

ve iyi konusunda her şeyin yerli 
yerinde olduğu. Bugünün görece-
li değerlendirmelerinin sunduğu 
kaostan uzak.

Yeteneğin Sınırları

Zarifoğlu, Şehzade Yazı Yazıyor 
adlı masalında, bir çocuk için 
yeteneğin sınırları ile eğitimin 
imkanlarını hikayeleştirirken er-
demli olmanın yolunu da işaret 
ediyor. Masalda aceleci, inatçı 
ancak utangaç ve güzel huylu 
bir şehzadenin hikayesine yer 
veriliyor. Kahraman, şehzade 
olunca, eser haliyle protokol 
öğreten bir yön de barındırıyor. 
Devlet protokolüne birtakım suni 
ve masraflı özellikleri açısından 
zaman zaman olumsuz bakılsa 
da protokol resmi işleyişin te-
mel taşlarından biridir. Gündelik 
hayatın da bir protokolü vardır. 
Aile içinde işleyen bir protokol 

korunabilseydi, yeni nesiller için 
daha az şikayet ediyor olurduk. 
Bugün eğitim içinde protokolün 
hayatı düzenleyici etkisini hatır-
lamak gerekiyor.  

Şehzade’nin saray protokolü 
içinde padişah olan babası ile 
mesafeli bir ilişki içinde oldu-
ğu söylenebilir. Biraz utangaç ve 
başarısı ile babasının dikkatini 
çekmek isteyen küçük şehzade, 
adını hüsnühat ile yazma konu-
sunda duyurmak üzere büyük 
bir hırsla çalışmaktadır. Şehzade 
hem babasına hem de “bütün 
dünyaya” kendini ispatlamak 
istemektedir. Anne ve dadısı ta-
rafından bile engellenemeyen bu 
hırs ve inat, bütün sarayın diline 
düşer. Küçük Şehzade, bir türlü 
istenilen düzeyde bir hat ortaya 
çıkaramaz, çıkaramadıkça inat 
eder, hırslandıkça hırslanır.

Küçük Şehzade’nin, “yetenek 
zorlaması” bir kimlik ve varlık 
sorunu ile irtibatlıdır. Onun çır-
pınışı günümüz çocuk-gençlerine 
ne kadar da benzemektedir! Ma-
salda, Küçük Şehzade’yi bulun-
duğu durumdan; bilgili, beliğ, 
ona sırdaş yetişkin bir dost olan 
nöbetçi asker kurtarmaktadır. 
Ona yetenek ile eğitim arasındaki 
ilişkiyi açıklamaktadır. Başarının 
bir iş ve sanat dalında yetkin bir 

makam tarafından onaylanmış 
niteliklere sahip olması gerektiği-
ni anlatmakta ve bunun değer ini 
göstermektedir. Nöbetçi, Küçük 
Şehzade’nin hüsnühat konusun-
da bilgi eksikliğini gideren, ona 
ve okurlara yazıyı düzeltmek için 
yapılan mürekkep yalamanın –
deyime kaynak olan düzeltme 
davranışı- bir hata değil hak ol-
duğunu ifade eden kişidir. Şehza-
de’nin mükemmellik ile bencillik 
arasında yaşadığı çatışmada, ona 
yardımcı olmaktadır.

Ego Kışkırtması

Son yıllarda medya ve eğitimciler, 
kızgın tencerenin içine atılan mı-
sır taneleri gibi çocuk-gençlerin 
gündemine yetenek konusunu 
atıp duruyorlar. Öyle bir ego kış-
kırtma kampanyası ki bu, en ale-
lade tipler bile gizli yeteneğinin 
keşfedileceği günü bekleyerek 
yaşıyor. Memlekette yetenek enf-
lasyonu yaşanırken; ne bir vidayı 
doğru dürüst sıkacak usta ne de 
kalemi, fırçayı eli terleyerek tu-
tacak sanatçı yetişiyor. 

Günümüz sanatları gibi zanaat 
ve mesleklerinde birçok konu 
için gelenekselleşmiş standartlar 
bulmak imkansız gibidir. Ortada 
başarıyı onaylayacak yetkin bir 
makam da yoktur. Başarı, yavan 
kitlenin sığ beğenisini kazanmak 
demek. Zarifoğlu’nun çizdiği 
dünyanın kodları ile günümüz 
dünyasının kodlarının uyuşma-
dığını gösteren en açık gösterge 
burada... Hikayenin fantastik 
saray zamanında geçmesinden 
daha öte bir durum bu. Bugün 
yetenek, eğitime öncelenirken 
bilgi ve bilginler de rafa kaldırıl-
makta... Küçük Şehzade günü-
müz çocuk-gençlerine göre ne 
kadar da şanslı!
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