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ixÖnsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 

Çocukları erken dönemden başlayarak kitaplarla tanıştırmak çocuklara kitap sevgisi ve 
kitap okuma alışkanlığı kazandırmak açısından oldukça önemlidir. Çocuklar yetişkinlerin 
yardımı ile kitapların dünyasına girip kitapları ve tanırlar. Çocukların bebek kitapları ve 
resimli kitaplar ile başlayan yolculuğu yetişkin kitaplarına kadar devam eder. 
Çocuk edebiyatı kitap okuma alışkanlığı ve sevgisi yanında okuma becerilerinin de geliş-
mesini sağlayarak diğer derslerde de başarılı olmaya katkıda bulunur. Bu kitap ile erken 
çocukluk dönemine özgü çocuk edebiyatı türleri, evde ve okulda uygulamaların nasıl ya-
pılabileceği ile ilgili bilgiler vermek amaçlanmıştır. Birinci bölümde çocuk edebiyatının 
tarihsel gelişimi ve çocuk edebiyatı ile ilgili çocuklara kazandırmak istediğimiz bilgi, be-
ceri ve tutumlara yer verilmiştir. İki, 3, 4 ve 5. bölüm yaş gruplarına göre düzenlenmiştir. 
İkinci bölümde bebeklik dönemine özgü çocuk edebiyatı; 3. bölümde okul öncesi döneme 
özgü çocuk edebiyatı; 4. ve 5. bölümde ilkokul dönemine özgü çocuk edebiyatı ilişkin 
bilgiler sunulmaktadır. Altıncı bölümde edebiyat uygulamaları ile öğretmenlerin çocuk 
edebiyatını sınıf uygulamalarına nasıl yansıtabileceklerine yönelik bilgi ve tekniklere yer 
verilmiştir. Yedinci bölümde aileye yönelik bilgilere yer verilmiştir. Son bölümde ise med-
yanın çocuk üzerine etkisi ve medyanın eğitsel olarak kullanılmasına yönelik bilgiler pay-
laşılmıştır. Hazırlanan bu kitap çocuklara eğitim veren tüm eğitimcilere yol göstermesi 
hede�enmiştir. Başvuru kitabı olması dileğiyle. 

                   Editörler
            Doç.Dr. Serap ERDOĞAN
                           Yrd.Doç.Dr. Meral ÖREN
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Çocuk edebiyatının tanımı, önemini ve hede�erini açıklayabilecek,
Çocuk edebiyatının dünyadaki gelişimini özetleyebilecek,
Çocuk edebiyatının Türkiye’deki gelişimini özetleyebilecek,
Çocuk edebiyatının çocukların gelişim alanları üzerine olan etkilerini ilişkilen-
direbilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ 
Çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine, hayal, duygu, düşünce ve duyarlık-
larına, zevklerine, eğitilirken eğlenmelerine katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirilen 
edebiyat türüdür (Şirin, 1998). Dil, yazı, çizgi, resim sanatının ortak ürünü olan çocuk 
edebiyatı, edebiyatın en incelikli alanlarından biridir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013).

Tarihsel süreçte çocuk edebiyatının gelişimine baktığımızda karşımıza ilk olarak sözlü 
edebiyat ürünleri çıkmaktadır. Nesilden nesile kulaktan kulağa aktarılan bu sözlü edebiyat 
ürünleri zamanla yazarlar tarafından derlenip toparlanarak kitap haline getirilmiştir. Orta 
Çağ döneminde çocuklar için yazılan tüm ürünlerin dinî bilgileri öğretmek amacıyla ya-
zıldığı bilinmektedir. 16. yüzyıl itibariyle ise yetişkinler için yazılan edebiyat ürünlerinin 
çocuklar tarafından okunmaya başlandığı, çocukların okuma gereksiniminin artması ile 
birlikte zaman içerisinde çocuk edebiyatı kavramının ortaya çıktığı görülmektedir. Gerek 
dünyada gerekse Türkiye’de çocuk edebiyatı ile ilgili gelişmelerin birbirine paralellik gös-
termekte olup Tanzimat dönemi birçok alanda olduğu gibi çocuk edebiyatı alanında da 
önemli gelişmelerin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 

Doğru seçilmiş çocuk edebiyatı ürünleri bebeklikten itibaren çocukların gelişmeleri-
nin desteklenmesinde oldukça önemli araçlardır. Çocuk edebiyatı, çocuğun ilgi ve ihti-
yaçlarını karşılarken bilişsel, sosyal duygusal gelişimlerini de destekler. Çocuklara erken 
yaşlardan itibaren iyi ve nitelikli kitapların okunması ve anlatılması onların deneyimlerini 
arttırır, kelime dağarcıklarını ve dile karşı hassasiyetlerini geliştirir (Kıbrıs, 2010; Sever, 
2003). Bu noktadan hareketle, bu ünitede çocuk edebiyatının tanımı, önemi ve hede�e-
ri, dünyada çocuk edebiyatının gelişimi, Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi ve çocuk 
edebiyatının çocuğun gelişim alanlarına etkileri ele alınacaktır. 

Örnek Olay
Okulların dönem arası tatiline girmesine sadece iki ha�a kalmıştı.  Yeni dönemde Sevgi 
yeni okuluna başlamak zorundaydı. Ayşe Hanım kızı Sevgi’nin bir kez daha okul değiştir-
mek zorunda olmasından dolayı çok mutsuzdu. Ne yazık ki eşinin işi dolayısıyla bir kez 
daha yeni okul ve yeni arkadaş ortamı stresini yaşayacaklardı. Oysa şimdiki okuluna ve 
arkadaşlarına tam da yeni alışmıştı. 

Ayşe Hanım o gün Sevgi’nin yeni okulunda sınıf öğretmeni olacak olan Ahmet Bey ile 
tanışmaya gitti. Ahmet Bey “Çok başarılı bir çocukmuş. Üstelik satrançta il birincisi, re-
simde de ödülleri var. Ayşe diğer okulda gösterdiği başarıyı bizim okulda da gösterecektir. 
Neden bu kadar endişelendiğinizi sorabilir miyim Ayşe Hanım?” dedi. Ayşe Hanım çan-
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tasından Sevgi’nin bir fotoğrafını çıkardı. Sevgi bembeyaz saçları olan albinolu bir çocuk-
tu. Bu nedenle her gittiği okulda arkadaşları önceleri onunla dalga geçiyor ya da sürekli 
neden böyle olduğunu sorguluyorlardı. Sevgi artık 3. sını�aydı ve yeniden aynı şeyleri 
yaşamak istemiyordu. “Endişelenmeyin Ayşe Hanım, ben bu konuda elimden gelen her 
şeyi yapacağım.” dedi Ahmet Bey.

Ahmet Bey o ha�a sonu tüm çocuklardan “Alev Saçlı Çocuk” kitabını almalarını ve bir 
ha�a içerisinde bu kitabı okumalarını istedi. Ayrıca sınıfa farklı ırk, renk ve görünüşü olan 
kişilerle ilgili bir araştırma yapacaklarını söyledi ve her çocuğa bir konu belirledi. Çocuk-
lardan biri Çinlileri, bir tanesi Afrikalıları, bir tanesi fiziksel engellileri, bir tanesi down 
sendromluları, bir tanesi cücelik sendromunu, bir tanesi albinolu çocukları vb. araştırıp 
pazartesi günü arkadaşlarına anlatacaktı. 

Tüm çocuklar araştırdıkları konuları arkadaşları ile paylaştı ayrıca hepsi öğretmeninin 
söylemiş olduğu kitabı da okumuştu. “Evet çocuklar, hepiniz çok güzel araştırmalar yaptı-
nız, bizimle çok güzel bilgiler paylaştınız. Üstelik okumanızı istediğim kitabı da zamanın-
da bitirip sını�a kitapla ilgili çok güzel yorumlar yaptınız. Şimdi hepinizden bir şey daha 
istiyorum. Lütfen kendinizi araştırma yaptığınız kişilerin yerine koyun ve yarın bu sınıfa 
o kişi olarak geldiğinizi düşünün. Eğer sizin herkesten farklı bir özelliğiniz olsaydı ve bu 
özelliğiniz ile ilgili sizinle dalga geçilseydi neler hissederdiniz?” Ahmet Bey, Alev Saçlı 
Çocuk kitabını eline aldı ve 59. sayfada bulunan “Bir ülke var, orada tüm insanlar mutlu. 
Tüm çocuklar da. Kimseyle alay edilmez orada. Herkes birbirine yardım eder.” bölümünü 
okudu. “İşte sizden istediğim bu ülkeyi anlatan bir hikâye yazmanız.” dedi.

Dönem tatili bitmişti ve Sevgi 3. sınıfın ikinci dönemini birlikte okuyacağı arkadaş-
larıyla tanışacak olmaktan dolayı oldukça gergindi. O sabah okula gittiğinde aslında hiç 
endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını görünce çok mutlu oldu. İlk defa ar-
kadaşları Sevgi’ye görünüşü nedeniyle tuhaf bakmıyor, artık o cevaplamaktan bıktığı so-
ruları sormuyorlardı. 

Ayşe Hanım uzaktan Ahmet Bey’e bakarak “Çok teşekkür ederim.” der gibi gülümsedi. 

ÇOCUK EDEBİYATI: TANIMI, ÖNEMİ VE HEDEFLERİ 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, her birey doğumundan on sekiz 
yaşına kadar çocuk olarak kabul edilmektedir. Bebeklerin doğdukları andan itibaren ge-
lişimlerini, öğrenmelerini, anlamalarını desteklemek için onlara zenginleştirilmiş bir öğ-
renme ortamı sunmak gerekir. Bu ortamı sunarken yararlanılabilecek en temel araçlardan 
biri de gerek sözlü gerekse yazılı çocuk edebiyatı ürünleridir. Çocuk edebiyatı ürünlerinin 
neler olduğuna bakıldığında, tekerlemeler, ninniler, bilmeceler, masalar, öykü-hikâye ve 
romanlar, fabl-efsane ve destanlar, fıkralar, biyografi-anı ve gezi yazıları, günlükler, şiirler, 
çocuk oyunları, çocuk gazete ve dergileri, resimli kitaplar, bilimsel buluş ve doğa olayları-
nı anlatan kitaplar karşımıza çıkmaktadır.

Çocuk edebiyatından bahsetmeden önce edebiyatın tanımı incelersek, Türk Dil Kuru-
mu (TDK) edebiyatı; düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak 
biçimlendirilmesi sanatı, yazın olarak tanımlamaktadır (TDK, 2015). Edebiyat kişiye, bir 
sanatçı duyarlılığı ile kurgulanmış yaşam örnekleri sunar. Kişi, sanatçının bu duyarlılığı 
ile farklı pencerelerden insanı ve yaşamı kavrarken, her yeni pencere ile deneyimlerini 
zenginleştirir ve kendine daha da derinlik katar. Edebiyat, dilin en etkili kullanım ör-
nekleriyle okuyucuların başkalarının deneyimleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlar 
(Sever, 2013). Yalçın ve Aytaş (2011) edebiyatı; malzemesi dile dayanan, insanların duygu, 
düşünce ve hayallerini dile getiren, edebî ve estetik değeri olan, bayağılık ve çirkinliği ka-
bul etmeyen sözlü ve yazılı ürünlerin tamamı olarak tanımlamışlardır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 
20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş 
Milletlerin 44. Genel Kurulu’nda oy 
birliği ile kabul edilen, çocuklarla 
ilgili ilk  uluslararası sözleşmedir. 
Her yıl 20 Kasım tarihi dünyanın 
birçok ülkesinde Dünya Çocuk 
Günü olarak kutlanmaktadır.

Fabl: Kişileri genellikle hayvan, 
bitki ve cansız varlıklar olan, daha 
çok soyut fikirleri somut olarak 
aktaran, ders verir nitelikteki kısa 
öykülere denir.
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Gönen (2015)’e göre; 

Çocuk edebiyatıyla ilgili tanımlar incelendiğinde; TDK (2015)’ye göre çocuk ede-
biyatı; çocukların hayatı kavramasına yardımcı olacak, hayal gücünü geliştirici, okuma 
sevgisini aşılayan, eğitici bir edebiyat türü, çocuk yazını olarak tanımlanır. Sever (2013) 
çocuk edebiyatını “erken çocukluk döneminden başlayıp, ergenlik dönemini de kapsayan 
bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve 
düşünce dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni 
düzeylerini yükselten ürünlerin genel adı” olarak tanımlamıştır (s. 17). Bir başka tanımda 
ise; çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine; hayallerine, duygularına, dü-
şüncelerine, yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, eğitirken eğlenmelerine katkıda bulu-
nan sözlü ve yazılı verimlerin tamamı olarak belirtilmiştir (Yalçın & Aytaş, 2011).

Çocuk edebiyatı kavramının nasıl ortaya çıktığı ve bu kavramın nasıl geliştiği hakkında 
birbirinden farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu konu bütün dünyadaki bilim adamlarını ve 
eğitimcileri özellikle yüzyılı aşkın bir süredir meşgul etmiştir. Çocuk eğitimi ve psikolojisi ala-
nındaki gelişmelerin, çocuk edebiyatı kavramının ortaya çıkmasını etkilediği ileri sürülmüştür. 
Çocukla ilgili yapılan araştırmalar ile çocukların düşünme yapılarının, ilgi ve ihtiyaçlarının ye-
tişkinlerden farklı olması edebiyat ürünlerinde de çocuğa yönelik eserlerin oluşturulmasında 
etkili olmuştur. Yetişkinler için yazılan klasiklerin çocuklar tarafından keşfedilmesinden sonra, 
hem ticari amaçla, hem de eğitim amacıyla çocuklar için kitap ve dergi yazılması ihtiyacı du-
yulmuştur. Önceleri, “çocuğa göre”, “çocuk için” ve “çocuk duyarlılığı” şeklinde adlandırılan bu 
kavram zaman içerisinde bağımsız bir edebiyat olma yoluna girmiş, yeni bir yazarlık anlayışı 
doğmasına neden olmuştur (Yalçın & Aytaş, 2011; Zengin & Zengin, 2009). 

Çocuk edebiyatı kavramı denilince sadece yazılan metinlerin çocukların yaş özellikle-
rine bağlı gelişim dönemlerine uygun olması değil; bunun yanında kitabın düzenlemesi, 
resimlemesi ve basılması gibi birçok kavramın bir araya gelmesi sonucunda oluştuğu akla 
gelmelidir. Bu da ancak farklı alanlardan uzmanların bir araya gelerek gerçekleştirebile-
cekleri bir olaydır (Yalçın & Aytaş, 2011). Çocuk kitapları yazan bir sanatçının, çocuğun 
dünyasını çok iyi tanımaya, çocuk eğitiminin özelliklerini göz önünde bulundurmaya ve 
eserini bu ögeleri dikkate alarak oluşturabilmesi için büyük bir özen ve dikkate gereksini-
mi vardır (Gönen & Veziroğlu, 2015).

Günümüz eğitim anlayışında oldukça önemli bir yeri olan edebiyat etkinlikleri, çocuk-
ları eğlendirirken eğitmesi özelliğiyle ön plana çıkmaktadır (Gönen & Veziroğlu, 2015). Bu 
nedenle edebiyat ürünlerinin küçüklerin hayatında büyüklere nazaran daha fazla yer tuttuğu 
bir gerçektir. Bakıldığında hepsi birer edebî tür olan masallar, bilmeceler, tekerlemeler, şiirler, 
hikâyelerin çocuğun hayatında oldukça önemli bir yeri vardır (Zengin & Zengin, 2009).

Edebiyat ile çocuklar zaman ve mekan fark etmeksizin başka insanların yaşam dene-
yimlerine yönelik bilgiler edinirler, rolleri dener, kendilerini ve etrafındaki kişileri daha 
iyi anlamaya başlarlar. Böylece edebiyat, bir tara�an çocukların yaşama dair algılarını ge-
liştirirken, diğer tara�an bir hikayeyi diğeri ile kıyaslayarak toplumda yaygın olan insan 
ilişkilerini anlama fırsatını da sunar(Gönen & Veziroğlu, 2015).

Çocuğun kendisini ve yaşadığı dünyayı keşfedebilmesi için, özellikle yazılı metinlerde 
ihtiyaca yönelik bilgi ve deneyimlerin özenle değerlendirilerek düzenlenmesi gerektiğinin 
önemi vurgulanmaktadır (Yalçın & Aytaş, 2011). Bu vasıtayla çocuklar hayat hakkında 
daha çok şey öğrenecekler böylece kendilerini de daha çok keşfedeceklerdir. Kim olduk-
ları, neye değer verdikleri, neleri sevdikleri konusunda bir algı geliştireceklerdir. Aynı za-

Edebiyat, dil ve sanatın birleşmesinden doğmuş söz ve yazı sanatıdır. Dil ise hem düşünce 
transfer sistemi hem de edebiyatın aracıdır. Dolayısı ile dil ve edebiyat arasında kesin bir ayrım 
yapılamaz. Edebiyat dilde kökleşmiştir ve dil edebiyata dönüşmektedir. Dil, edebi olduğu za-
man güzelleşmekte, resimlerle zenginleşip somut hale gelmektedir (s:16).

Çocuk edebiyatı ürünleri; 
tekerlemeler, ninniler, bilmeceler, 
masalar, öykü-hikâye ve romanlar, 
fabl-efsane ve destanlar, fıkralar, 
biyografi-anı ve gezi yazıları, 
günlükler, şiirler, çocuk oyunları, 
çocuk gazete ve dergileri, resimli 
kitaplar, bilimsel buluş ve doğa 
olaylarını anlatan kitaplar olarak 
sayılabilir.



Çocuk Edebiyatı ve Medya6

manda nitelikli edebiyat eserleri ile çocukların kendileri, çevreleri ve dünya hakkındaki 
hem duyusal hem de akademik bilgi birikimleri artarak çok yönlü gelişimleri desteklen-
miş olacaktır (Gönen & Veziroğlu, 2015).

Nitelikli çocuk edebiyatı ürünleri ile kelimeler ve çizgiler, sanatçıların elinden çocuğun 
yaşamını bütünleyen bir araca dönüşür. Normalde her insanın günlük yaşantısında sevinç, 
korku, ö�e gibi duyguları göstermek için kullandığı ses, jest ve mimikler, bedensel hare-
ketler, nitelikli edebiyat ürünlerinde sözcük ve çizgilerle yaşam bulur. İnsanın herhangi 
bir olay durumundaki duyguları, kitap sayfalarında görünür hale gelir. Böylelikle çocuğun 
karşısına duygusuyla, düşüncesiyle insan gerçeği çıkar (Sever, 2013). Böylesine nitelikli 
edebiyat ürünlerine karşı geliştireceği sevgi ile çocuk, okuma ve anlama, eleştirel ve yaratıcı 
düşünme, yorum yapma gibi beceriler kazanacaktır. Bu becerilerini akademik yaşantısın-
da, kendi iç dünyasında ve başkaları ile kuracağı iletişimde de kullanarak olumlu bir benlik 
algısına sahip olacaktır. Bu durum, sosyal ilişkilerinde ve iş yaşantısında başarılı bir birey 
olarak topluma katılmasını sağlayacaktır (Gönen & Veziroğlu, 2015). Bunun yanında ço-
cukken başarısız edebiyat ürünleri ile büyüyenler ise, sadece okuma ve yazmayı bilen ama 
okuduğunu tam olarak algılayamayan, dolayısıyla sağlıklı düşünme, yorumlama ve eleştir-
me becerileri gelişmeyen bireyler olarak karşımıza çıkacaklardır (Çılgın, 2007).

Çocuk edebiyatı ürünleri çocukları tüm gelişim alanlarını destekleyerek onları hayata 
hazırlamayı hede�er. Bu doğrultuda edebiyat ürünlerinin hede�eri;

•	 Çocukların	güven,	sevgi,	sevilme,	sevme,	öğrenme,	bir	gruba	ait	olma,	oyun,	deği-
şiklik ve estetiklik gibi ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak, 

•	 Çocukların	alıcı	dil,	ifade	edici	dil,	bilişsel,	sosyal	duygusal	ve	kişilik	gelişimlerine	
katkıda bulunmak,

•	 Çocukların	kazanmış	oldukları	dil	becerileri	ile	dinleme,	anlama,	okuma,	yazma	
ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirmek,

•	 Çocukların	kendi	kişiliklerini	tanımalarını	sağlayarak	değerli	bir	varlık	olduklarını	
hissettirmek,

•	 Çocukları	yaşam	gerçeklerine	hazırlayarak,	sorunlarla	baş	etme	becerilerini	geliştirmek,
•	 Çocukların	içinde	bulundukları	kendi	kültürlerini	ve	başka	kültürlerin	özellikleri-

ni tanımalarını ve anlamalarını sağlamak,
•	 Çocukların	gelişmekte	olan	iç	ve	dış	dünyalarına	katkıda	bulunarak	doğru	ve	temel	

davranış becerilerini kazandırmak,
•	 Çocukların	duygularını	kontrol	altına	almayı	ve	korku,	kıskançlık,	öfke,	nefret	gibi	

duygularla başa çıkmalarını öğretmek,
•	 Çocuklara	duygu,	düşünce	ve	yaşantı	zenginliği	kazandırmak,
•	 Çocukların	görsel,	işitsel,	dokunsal	algı	gelişimini	desteklemek,
•	 Çocuğa	ilk	edebî	ve	estetik	değerleri	kazandırarak	güzeli	fark	etmelerini	sağlamak,
•	 Çocukların	yaratıcı	düşünme	becerilerini	geliştirmek,
•	 Çocuğa	ilk	kitap	sevgisi	aşılayarak,	çocukların	ilgi	duyduklarını	alanları	keşfetme-

lerini ve kitabı bir bilgi kaynağı olarak kullanmalarını sağlamak,
•	 Çocukların	eleştiri	yeteneğini	geliştirmek,
•	 Okuma	kültürünü	ve	iyi	çocuk	kitabı	kavramını	kazanmalarını	sağlamak,
•	 Çocuk	kitaplarının	türlerini	tanıtmak,
•	 Çocukların	gelişim	dönemlerine	uygun	fiziksel	özelliklerde	kitaplar	sunmak,
•	 Çocuklara	uygulanan	eğitim	programlarını	destekleyici	özelliklere	sahip	kitaplar	

verebilmek olarak sayılabilir (Çılgın, 2007; Ersoy & Bayraktar, 2015; Gürsoy & 
Özaslan, 2013; Gönen & Veziroğlu, 2015; Zengin & Zengin, 2009).

Çocukların hayatında edebiyat ürünlerinin varlığı neden önemlidir?

“Sözcüklerin gücünü 
anlamadan, insanların gücünü 
anlayamazsınız.” Konfiçyus

1
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ÇOCUK EDEBİYATININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
Çocuk edebiyatının tarihsel gelişimi Dünyada ve Türkiye’de olmak üzere iki başlık altında 
incelenecektir.

Dünyada Çocuk Edebiyatının Gelişimi 
Tüm dünyada çocuk edebiyatının geçmişinin yüzyıllar öncesinden sözlü edebiyat ürün-
lerine dayandığı bilinmektedir. Bu sözlü edebiyat ürünleri, daha sonra derlenerek çocuk 
edebiyatının ana malzemeleri haline getirilmiştir (Yalçın & Aytaş, 2011).

Yazılı çocuk edebiyatı ile ilgili bu güne kadar ele geçen belgelere göre, ilk çocuk kitabı-
nın milattan önce VI. yüzyılda Hindistan’da yazıldığı düşünülmektedir. Bu kitapta, bir hü-
kümdarın ele avuca sığmayan oğlunu terbiye eden bir Brehmen’in hikâyesini anlatır. Ki-
tabın içerisinde birçok ahlak ve politika meselelerini eğlenceli şekilde açıklayan hikâyeler 
ve fabllar yer almaktadır. Bu kitap, eğlendirici tarzda yazılmış ilk didaktik çocuk kitabıdır. 
Bu kitabın ardından bin yıldan uzun bir süre yeni çocuk kitabı yazılmadığı görülmektedir 
(Zengin & Zengin, 2009). Bazı kaynaklarda aynı yüzyılda Konfüçyüs’ün Çin klasiklerini 
çocuklara aktarmak için özetlediği, ancak bu çalışmaların daha sonra devam etmediğine 
dair bilgilere de rastlanmaktadır (Çılgın, 2007).

Bu arada 16. yüzyıla gelene kadar, ne Türkiye’de ne de başka ülkelerde çocukların he-
def alındığı bir edebiyat ürünü bulunmamaktadır. Bu dönemden sonra çocuk edebiyatı-
nın ortaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri etkileyen üç temel unsur bulunmaktadır. Bu unsur-
lardan ilki kiliselerin etkisidir. Avrupa ülkelerindeki kiliseler, çocukların dinsel yayınlar 
dışındaki kitapları okumalarına karşı çıkmışlar, ancak çocuklar da dinsel içerikli kitapları 
okumayı sıkıcı bulmuşlar, okumak istememişlerdir. Böylelikle, çocuklara uygun edebî 
eserlerin yazılıp yazılmamasıyla ilgili tartışmalar başlamış ancak 18. yüzyıla değin, yazılan 
metinlerin kilisenin etkisinden kurtulamadıkları gibi, öğretici-didaktik olma özelliklerin-
den de sıyrılamadıkları görülmektedir (Kıbrıs, 2010). 

Çocuk edebiyatının gelişmesindeki ikinci unsura bakıldığında ise, geçmişte büyük-
ler için yazılan birçok klasik eserin çocuklar tarafından okunmaya başlamasıyla günde-
me geldiği görülmektedir. Bu nedenle de çocuk edebiyatının, yetişkinler için oluşturulan 
“Edebiyat” gibi, uzun bir geçmişi ve geçirdiği bir birikim dönemi yoktur (Kıbrıs, 2010). Bu 
da bize aslında çocuk edebiyatının gelişmesinde, çocukların etkin rolü olduğunu göster-
mektedir. Bilindiği üzere, her hangi bir şeyin gerçekleşebilmesi için öncelikle ona ihtiyaç 
duyulması gerekmektedir. Çocukların zaman içerisinde kendileri için yazılı ya da sözlü 
kaynaklara duydukları ihtiyaç, onlara uygun eserlerin yazılması gerçeğini ortaya çıkar-
mıştır. (Yalçın & Aytaş, 2011). Çocuklar için yazılan ilk resimli kitabın Johann Amos Co-
menius tarafından 1637’de yayımlanan Orbis Picturs (Resimlerle Dünya) adlı eser olduğu 
kabul edilmektedir (Güleç & Geçgel, 2006).

İlk çocuk kitabının M.Ö. VI. 
yüzyılda Hindistan’da yazıldığı 
düşünülmektedir.

Resim 1.1

Johann Amos 
Comenius, Orbis 
Picturs
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Çocuk edebiyatının gelişmesindeki üçüncü unsur olarak da Batı’daki kültürel geliş-
meler sayılabilir ki bunun başında matbaanın yaygınlaşması gelir. Okur-yazarlık oranının 
yükselmesi ve giderek iletişim olanaklarının artması, kitaba karşı olan ilginin artmasına 
yol açmıştır (Kıbrıs, 2010). Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yayınların artma-
sı, uluslararası çocuk kitaplarının basım ve dağıtımı, dünyanın değişik ülkelerinde açı-
lan çocuk kitapları sergi, fuar ve kongreleri çocuk edebiyatı alanında önemli gelişmelerin 
göstergesidir. Çocuk edebiyatının uluslararası bir boyuta ulaşmasında ise “Uluslararası 
Küçükler İçin Kitaplar Kurulu”nun önemli bir yeri bulunmaktadır. (International Board 
on Books for Young People: IBBY). Kurul İlk toplantısını 1953 yılında yapmış ve bir çocuk 
konseyi gibi çalışarak, dünyanın neresinde olursa olsun, başarılı çocuk kitaplarına dikkat 
çekmeyi amaçlamıştır (Yalçın & Aytaş, 2011). 

Tüm dünyada matbaanın bulunmasından sonra çocuk edebiyatına yönelik ürünler 
hızla ortaya çıkmaya başlamıştır (Çılgın, 2007). Çocuk Edebiyatıyla ilgili ilk bilinçli çaba-
lar İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) görülmektedir. 
Daha çok Robin Hood ve Tom �umb gibi halk öykülerinden esinlenilerek yazılan bu ilk 
dönem ürünleri, oldukça yalın bir anlatım ve resimlerden oluşan masalımsı öykülerdir. 
Bununla birlikte, Aisopos (Ezop)’un hayvan öykülerinden oluşan fabl türündeki ürünler 
de çocuklara sunulan ilk kitaplar arasında yer almaktadır (Kıbrıs, 2010).

İngiltere 
İngiltere’ de de diğer Avrupa ülkeleri gibi başlangıçta çocuk edebiyatına ve çocuk kitaplarına 
karşı olumsuz bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu konudaki olumsuzlukların yavaş yavaş orta-
dan kalkması 1545’te Hogh Rhodes’ın tavsiyeleri ile başlar. Hogh Rhodes tarafından yazılan 
bir eğitim kitabında, anne ve babalara çocuklarına basitleştirilmiş hayvan öykülerini, ço-

cuklar için düzenlenmiş kolay anla-
şılır öyküleri ve fantezilerden oluşan 
eserleri okumaları tavsiye edilmek-
tedir (Yalçın & Aytaş, 2011).

Daha sonra başta John Locke 
(1632-1704) gibi, eğitim kuram-
cılarının da etkisiyle çocuk kitabı 
yazar ve yayımcıları bu konunun 
üzerinde durmaya başlamışlardır. 
Kitaplarda Orta Çağ’ın dogmatik 
düşüncelerinden arınarak, çocuğa 
özgü edebiyat yapmanın gereklili-
ği vurgulanmaya başlanmıştır. Bu 
yüzyılda İngiltere’de çocukların yaş 

ve ilgi düzeylerini göz önünde bulundurarak kitap yazan ilk yazar John Newbery (1713-
1767)’dir. John Newbery’nin halk arasında kullanılan şarkı ve tekerlemeleri derleyip yaz-
dığı Ana Kaz (Mother Goose) adlı bir dizi kitabı bulunmaktadır (Kıbrıs, 2010). Newbery 
tarafından yazılan bu kitaplar, çocuğu eğlendirmek amacıyla yazılmış, öncelikle dış gö-
rünüşü ile cazip yaldızlı kapakları, ilgi çekici sayfaları olan kitaplardır. Bu çalışmaları ile 
Newbery dünyada çocuk edebiyatında doğrudan doğruya çocuğa yönelik ilk ciddi adımı 
atan kişi olmuştur. John Locke’un fikirlerinin etkisi altında olan Newbery, aslında hem bir 
yazar hem de matbaacıdır (Çılgın, 2007). Ayrıca İngiltere’de dünyanın ilk gençlik kütüp-
hanesini 1748 yılında kuran kişi de John Newbery’dir (Zengin & Zengin, 2009).

Aynı yüzyılda çocuklar için yazılmamış olmasına rağmen, bu gün bile çocukların se-
verek okudukları Daniel Defoe’nin (1660-1731) Robinson Crusoe (1719); Jonathan Swi�’in 

Matbaacılığın geçmişi çok daha 
eski yıllara dayanmakla birlikte, 
gerçek anlamda gelişimi Alman 
bilim adamı Johann Gutenberg’in 
1450 yılında icat ettiği tek tek 
metal har�erle yüksek baskı 
tekniğinin kullanılması ile 
başlamıştır. Gutenberg’in icadı 
matbaanın bulunması olarak 
kabul edilmektedir.

Resim 1.2

John Newbery, Mother 
Goose
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(1667-1745) Gulliver’in Gezileri; Johann David Wyss’ın (1743-1818) İsviçreli Robinson Ailesi 
gibi pek çok klasik eser bulunmaktadır (Kıbrıs, 2010; Çılgın, 2007; Zengin & Zengin, 2009).

Bu kitaplardan özellikle Robinson Crusoe, J.J.Rousseau tarafından çocuklara okutul-
ması gereken temel kitaplardan biri olarak önerilir. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
çocuklar için yazdığı kitaplarda onların hayatın zorluklarına karşı koyacak nitelikte yetiş-
tirilmesi gerektiğini belirten J.J.Rousseau, tabiat içinde ve doğal şartlarda eğitimin önemi-
ni vurgulamaktadır. Robinson Crusoe da, yaşadığı bütün güçlüklere rağmen ümitsizliğe 
düşmemek gerektiği düşüncesini benimsetmektedir (Çılgın, 2007; Yalçın & Aytaş, 2011). 

Çocuk edebiyatında atılan en önemli adımlardan biri de 1789’da İngiliz şair William 
Blake tarafından çocuklar için ilk şiir kitabının hazırlanmasıdır. Bu kitap, Masumiyet Şar-
kıları adı altında yayımlanır (Çılgın, 2007).

J.J.Rousseau’nun Emile ya da Çocuk Eğitimi Üzerine kitabını okumanızı öneririz.

19. yüzyıla gelindiğinde, Lewis Caroll (1832-1898) Alice Harikalar Ülkesinde, Char-
les Dickens (1812-1870) David Copperfield, �omas Hughes Tom Brown’ın Okul Günleri, 
Brunett-Mrs Frances Hodgson Küçük Prens, Küçük Lord ve Rudyard Kipling (1865-1936) 
Çengel ve Ormanların Çocuğu adlı eserleriyle karşımıza çıkan yazarlardandır (Kıbrıs, 2010).

19. Yüzyılın ortalarından sonra çocuk kitaplarına hem nitelik hem de nicelik açısından 
daha çok özen gösterildiği ve çocuklar için hazırlanan diğer yardımcı eğitim materyalle-
rinde resim, desen gibi estetik unsurların daha yaygın olarak yer almaya başladığı görül-
mektedir (Yalçın & Aytaş, 2011).

Fransa 
Fransa’da çocuk edebiyatına ait ilk ürünlerin alfabe ve dil öğretimi ile ilgili çalışmalar için 
düzenlenmiş kitaplar olduğu görülmektedir. Bu kitaplar kavramları, sayıları ya da nesne-
leri kolayca hafızada tutabilmek için yazılmış vezinli kafiyeli sorular ve bunların cevapları 
olarak görülmektedir (Yalçın & Aytaş, 2011).

Fransa’da çocuk kitaplarının babası olarak anılan Charles 
Perrault (1628-1695), 14. Lui döneminde, halk masallarını 
derleyerek 1696 yılında çocuklar için basmıştır. Bu masallar 
arasında Külkedisi, Parmak Çocuk, Mavi Sakal, Kırmızı Baş-
lıklı Kız, Çizmeli Kedi, Uyuyan Güzel bulunmaktadır. Böylece 
ilk defa Fransız çocuklarının kendilerine ait kitapları olmuştur 
(Güleç & Geçgel, 2006). Perrault, çocukların dünyasında peri 
masallarının ne denli özel olduğunu anlayan ilk yazardır. Bu 
masallar anlatımlarındaki sadelik kadar içerdikleri hayal gücü 
ve tezat teşkil eden durumlar sebebiyle de çocukların ilgisini 
çekmiştir. Perrault’tan önce La Fontaine (1621-1695) de, her ne 
kadar Fransızcadaki edebî maharetini sanat camiasına göster-
mek için yetişkinlere yönelik olsa da, fabllar yazmıştır. Böylelikle La Fontaine ile başlatılan 
hayvan kahramanlı masalımsı öykülerle beslenen Fransız çocukları, Charles Perrault’un 
peri masallarıyla ufuklarını daha da genişletmişlerdir (Kıbrıs, 2010; Çılgın, 2007).

Bu dönemde yazılmış en önemli çocuk eğitimi kitaplarından birisi de Fransız veliah-
dının eğitimi için Eski Yunan Mitolojisi’nden yararlanılarak hazırlanan Fenelon’un Tele-
mak’ıdır. Bu kitap daha çok akıl ve bilgeliği ön plana çıkarmaya çalışan felsefi bir kitap 
olma özelliği taşımaktadır (Yalçın & Aytaş, 2011).

19. yüzyıldan itibaren Fransız edebiyatında yavaş yavaş eğlendirici ve sürükleyici un-
surların da yer almaya başladığı görülmektedir (Yalçın & Aytaş, 2011). Bu alanda yazan 

Resim 1.3

Fenelon, Telemak

Telemak, edebiyat tarihimizde 
ilk çeviri roman olma özelliği 
taşımaktadır. Yusuf Kamil 
Paşa tarafından çevrilen 
roman, Tercüme-i Telemak 
adıyla yayınlanmıştır. Yunan 
mitolojisinden alınma bir hikâyeye 
dayanarak ideal devletin ve devlet 
adamının nasıl olacağını anlatan 
roman, Fransa’nın gelecekteki 
kralının eğitimi için yazılmıştır.
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yazarların başında özellikle bilim-kurgu türündeki macera romanlarıyla dikkat çeken 
Jules Verne (1825-1905) gelmektedir. Aya Seyahat, Kaptan Grant’ın Çocukları, Denizler 
Altında Yirmi Bin Fersah, Seksen Günde Devriâlem, Mişel Strogo�, İki Sene Okul Tatili 
gibi kitapların yazarı olan Jules Verne, yalnız çocukların değil, büyüklerin de dikkatlerini 
yeryüzünden denizlere ve göklere yönlendirmiştir (Kıbrıs, 2010).

Almanya
Almanya’da da çocuk edebiyatına dair ilk ürünlerin çocuğun 
dünyasına uygunluğundan ziyade kilisenin etkisiyle, daha çok 
ahlak kurallarını öğretmeye dayalı eserlerden oluştuğu görül-
mektedir. 18. yüzyıla kadar da bu etki devam etmiştir. Çocuğun 
dünyasına yönelik ilk eserleri veren kişiler ise “Grimm Kardeşler” 
olarak edebiyat tarihine geçen 19. yüzyılın ikinci yarısına dek 
bütün Almanya’yı dolaşarak elde ettikleri halk masallarını ken-
di anlatımlarıyla derleyen iki kardeştir (1824). Almanya’da Ço-
cuk edebiyatına katkıda bulunan bir Alman yazarı da Paskalya 
Yumurtaları adlı dokuz ciltlik masallarıyla tanınan Christophe 
Schmid (1768-1854)’tir (Kıbrıs, 2010).

Alman edebiyatının bir başka önemli ismi de daha çok macera türünde yazdığı ro-
manlarla tanınan Karl Friedrich May’dir. Karl May, Türkçeye Vahşi Batı (1879) ve Kızılde-
rililer (3 cilt 1893-1910) adlarıyla çevrilen kitaplarında çocukları bilmedikleri uzak diyar-
lara götürür, onlara macera dolu yolculuklar yaşatır (Çılgın, 2007). 

Amerika 
Amerikan çocuk edebiyatının ilk ürünlerinin daha çok eğitici öğretici özellikleri olan ve 
millet olma fikrini ön plana çıkaran eserlerden oluştuğu görülmektedir. (Yalçın & Aytaş, 
2011). 19. yüzyılın sonlarına doğru ise Amerikan çocuk klasiklerinin ilklerinden olan Kü-
çük Kadınlar (M. Alcot, 1832-1888), Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Mark Twain, 1835-
1910) gibi eserlere rastlanmaktadır (Kıbrıs, 2010).

Genel olarak Amerikan çocuk edebiyatının iki önemli gelenek üzerine kurulduğu 
görülmektedir. Bunlardan birincisi; John Newberry’nin etkisiyle İngiltere’den esinle-
nerek ortaya çıkmıştır. Diğeri ise; Avrupa dışavurumculuk (ekspresyonizm) akımının 
Amerika’ya göç eden sanatçılar tarafından Amerikan çocuk kitaplarında kullanılmasıyla 
görülür (Güleç & Geçgel, 2006). Günümüz Amerikan çocuk edebiyatına bakıldığında ise 
çocuklar için yapılan yayınların çok önemli mesafeler kat ettiği, çocuk edebiyatının bir 
sektör hâline geldiği görülmektedir (Yalçın & Aytaş, 2011).

Çocuk edebiyatına ait ilk yazılı ürünlerin kaynakları nelerdir?

Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Gelişimi 
Türkiye’de çocuk edebiyatı Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası olmak üzere iki baş-
lık altında incelenecektir.

Cumhuriyet Öncesi Çocuk Edebiyatı 
Tüm dünyada olduğu gibi Türklerde de çocuk edebiyatının ilk ürünlerini tekerlemeler, bil-
meceler, masallar, efsaneler oluşturmakla birlikte on dördüncü yüzyıldan sonra başlayan 
Karagöz oyunları ile edebî ürünlerin zenginleştiği görülmektedir (Zengin & Zengin, 2009).

Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi, dünyadaki çocuk edebiyatının gelişimiyle ya-
kından ilgili olmasının yanı sıra, bütün yeniliklerin başlangıcı olarak sayılan Tanzimat 
dönemi, çocuk edebiyatının da gelişiminde başlangıç sayılmaktadır. Tanzimat’tan önce, 
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çöküntü ortamında Almanya’da 
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gibi temsili yerine duyguların ve iç 
dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. 
yüzyıl sanat akımıdır. 
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çocuklara yönelik yazılmış olan ve daha çok doğrudan öğüt verici nitelikteki kitaplara 
Şair Nabi’nin Hayriyye (1702) ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiyye (1791) isimli eserleri sa-
yılabilir. Bu eserler, yazarları tarafından her ne kadar çocuklara yönelik yazılmış olsa da 
ele aldıkları konu ve içerikleri bakımından daha çok büyüklere yönelik olması nedeni ile 
çocuk edebiyatı içerisinde değerlendirilmemektedirler (Yalçın & Aytaş, 2011).

Tanzimat döneminde doğrudan doğruya çocuklara yönelik atılan ilk adım 1859 yı-
lında Kayserili Doktor Rüştü tarafından hazırlanan ve “Çocukların En Seçkini” anlamına 
gelen Nuhbetü’l Etfal adlı alfabe kitabıdır. İçerisinde yer alan hikâye ve fabllara örnek Ka-
bak ile Köylünün Hikâyesi, Deryaya Giden Balığın Hikâyesi, Karınca ile Ağustosböceğinin 
Hikâyesi, Kedi ile Farelerin Hikâyesi verilebilir (Çılgın, 2007).

Tanzimat dönemindeki bir diğer önemli adım da yabancı kitapların çevrilmesidir ve 
bu konuda ilk ürün veren kişi Şinasi’dir (1826-1869). Şinasi’nin ardından Recaizade Mah-
mut Ekrem (1847-1914), Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) ve Muallim Naci (1850-1893) 
Fransızca’dan, özellikle La Fontaine’den fabl türünde şiir olarak yaptıkları çevirilerle Türk 
Çocuk Edebiyatı’nın gelişmesine katkıda bulunmuşlardır (Kıbrıs, 2010). Bu arada Ziya 
Paşa, J.J. Rousseau’nun Emile adlı eserini çocuklar için çevirmiştir. Dünya çocuk klasikle-
rinden yapılan çevirilerin ilk örneği de Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan yaptığı Telemak 
(1862) çevirisidir. Ancak çevirideki dilin ağırlığından dolayı, eserin çocuklar tarafından 
zor anlaşıldığı söylenmektedir (Güleç & Geçgel, 2006; Yalçın &Aytaş 2011). Ardından ba-
tılı çocuk klasiklerinin çevrilmesine devam edilmiştir. Bunlara örnek olarak Tercüme-i 
Hikâye-i Robinson (1864), Gulliver’in Seyahatnamesi (1872), 80 Günde Devriâlem (1880), 
Merkez-i Arza Seyahat (1887), Küçük Kadınlar (1878) sayılabilir (Kıbrıs, 2010).

Tanzimat dönemi ile birlikte gazetecilik hayatında da ye-
nilikler meydana gelmeye başlamıştır. Bu yeniliklerin başında 
çocuk dergi ve gazetelerinin çıkması gelir. İlk çocuk dergisi ola-
rak karşımıza Mümeyyiz (1869) çıkmaktadır. Aynı isimle çıkan 
bir gazetenin eki olarak yayınlanan Mümeyyiz, her ha�a cuma 
günleri çocuk dergisi olarak yayınlanmıştır. Bu ek her sayısında 
farklı renkte basılan kapağıyla, ödüllü bulmacalarıyla, kıssadan 
hisse veren hikâyeleriyle, öğrencilerden gelen mektuplarıyla 
çocuklar için çıkarılan ilk süreli yayın olması ve sadece 49 sayı 
çıkabilmiş olmasına rağmen oldukça emek verilmiş örnek bir 
çalışmadır (Zengin & Zengin, 2009; Çılgın, 2007).

İkinci Meşrutiyet dönemi ile birlikte, ilk defa çocuk edebiya-
tı üzerine düşünce ve öneri yazılarının yazıldığı görülür. Ali Nusret 1908’de Şûra’yı Ümmet 
gazetesinde yayımlanan bir yazısında, çocuk edebiyatının önemine değinmiştir. Ayrıca 
dönemin önemli eğitimcilerinden Satı Bey, 1910 yılında çıkmaya başlayan Tedrisat-ı İpti-
daiye Mecmuası (İlköğretim Dergisi)’nın bir sayısında da, şair ve bestecileri göreve çağı-
ran küçük okul çocuklarının kendileri için yazılmış şiir ve şarkılardan yoksun olduklarını 
belirttiği bir yazıyı kaleme almıştır (Güleç & Geçgel, 2006). Bunun ardından, özellikle 
şiir alanında da çocuklara özgü pek çok ürün verilmiştir. Bu ozanlar arasında İbrahim 
Alâattin Gövsa (1889-1949), (Çocuk Şiirleri), Ali Ulvi Elöve (1881-1975) (Çocuklara Ne-
şideler) ve Tevfik Fikret (1867-1915) (Şermin) sayılabilir (Kıbrıs, 2010).

1911 yılında “Milli Edebiyat” hareketinin başlamasıyla birlikte edebiyatın çocuk-
lar için de bir eğitim aracı olması gerektiği vurgulanmıştır. Ziya Göklap’in Kızıl Elma’sı 
(1915), Ali Ekrem Bolayır’ın Çocuk Şiirleri (1917) ve Şiir Demeti bu dönemin etkisi ile 
yazılan şiirlerin (Kıbrıs, 2010); Ömer Seyfettin tarafından yazılan birçok hikâye de (Ant, 
Diyet, Kaşağı, Forsa, Pembe İncili Ka�an) bu döneme ait eserlerin başlıcalarıdır (Zengin 
& Zengin, 2009).

Tanzimat, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 1839 
yılında Tanzimat Fermânı olarak 
bilinen Gülhane Hatt-ı 
Şerif-î’nin okunmasıyla 
başlayan modernleşme ve 
yenileşme döneminin adıdır. 
Sözcük anlamı “düzenlemeler, 
reformlar” demektir. Tanzimat 
Dönemi 1876’da II. Abdülhamit’in 
tahta çıkması ve Meşrutiyet’in 
ilânıyla sona ermiş kabul edilir 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/
Tanzimat.)

Tanzimat edebiyatı, Tanzimat 
Dönemi kültürel ve siyasî 
hareketlerinin sonucu olarak 
ortaya çıkmış daha çok batıya 
yönelmeyi gösteren edebiyat 
akımıdır.  Şinasi’nin Agâh Efendi 
ile birlikte çıkarmış olduğu 
Tercüman-ı Ahval bu edebiyatın 
başlangıcı olarak kabul edilir 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/
Tanzimat_Edebiyatı).
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Milli Edebiyat hareketi, 
1911 yılında Selanik’te 
çıkan “Genç Kalemler” 
dergisinde Ömer Seyfettin’in “Yeni 
Lisan” adlı makalesinin 
yayımlanmasıyla başlar. Milli 
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bu dergide kullanılmıştır (http://
www.xn--edebiyatgretmeni-twb.
net/milli_edebiyat.htm.)
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Tanzimat dönemini çocuk edebiyatındaki gelişmeler açısından tartışınız.

Cumhuriyet Dönemi Çocuk Edebiyatı 
23 Nisan 1920’de Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte çocuklara ulusal değerlerin kazandırıl-
ması ve bu bilincin oluşturulması çabasına girilmiş ardından kısa bir süre sonra 23 Nisan 
ulusal bayram ilan edilmiştir (Yalçın & Aytaş, 2011). Cumhuriyetin ilk yıllarında, eğitime 
verilen önemin artması ve buna paralel okuryazar oranında artış olmasına rağmen, kısa 
bir süre çocuk edebiyatı alanında durgunluk yaşanmıştır. Bu sırada çocuklar daha çok 
yetişkinler için kitap yazan Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri 
Güntekin, Aka Gündüz gibi yazarların kitaplarını okumuşlardır. Bunların yanında özellik-
le yazdığı tarihi romanlarla çocukların dikkatini çeken bir diğer yazar ise Abdullah Ziya 
Kozanoğlu’dur. Yazarın eserlerine Kızıltuğ (1923), Atlı Han (1924), Türk Korsanları (1926) 
ve Gültekin (1928) gösterilebilir (Güleç & Geçgel, 2006). 

1 Kasım 1928’de Harf Devrimin yapılmasıyla birlikte kitaplar yeni alfabe ile yeniden 
basılmaya başlanmıştır. Bu dönemde çocukları çok daha önemseyen ve onları toplum içe-
risinde önemli bir yere sahip olduklarını vurgulayan etkinlikler yapılmıştır (Yalçın & Ay-
taş, 2011). Bu yıllarda, dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Uğural (20.12.1925-
01.01.1929)’ın öncülüğü ile çocuk ve gençlerle ilgili olarak üç ayrı dizi yayın hazırlandığı 
görülmektedir. Bu diziler şunlardır:

•	 Cihan Edebiyatı’ndan Numuneler: Hakkı Süha, Ali Canip Yöntem, Hasan Ali Yü-
cel tanınmış yazarlar tarafından hazırlanan yerli ve yabancı klasik eserler bu dizide 
yer almıştır. 

•	 Mektep Temsilleri: Mahmut Yesari, Reşat Nuri Güntekin, İbnülrefik Ahmet Nuri gibi 
yazarların, kız ve erkek okulları içi ayrı ayrı yazdıkları eserlerden oluşan dizidir.

•	 Dünya Çocuk Klâsikleri: Arı Maya, Heidi, Kimsesiz Çocuk gibi klasikler çevril-
miş, aynı zamanda daha önce çevirisi yapılan klasikler yeniden basılmıştır (Kıbrıs, 
2010).

Yine 1936 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim Terbiye Kurulu’nun çabalarıyla 
çoğu çeviri olan birçok kitap yayımlanmış, aynı kurulun desteği ile Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Çocuk Dergisi (1936-1948) ile Çocuk ve Yuva dergisi çıkarılmaya başlanmıştır. Ayrıca 
bu yıllar itibariyle, artık özel yayın evleri tarafından da çocuk kitaplarının yayımlanmaya 
başladığı görülmektedir (Zengin & Zengin, 2009).

Çocuk edebiyatında ulus sevgisi, yurt sevgisi, insanlık ve din gibi konuların işlendi-
ği Cumhuriyetin ilk yıllarından 1940’lı yıllara gelindiğinde ise daha çok şiir alanındaki 
konuların zenginleştiği görülmektedir. Özelikle başında İsmail Hakkı Sunat (1900-1961), 
İsmail Hakkı Talas (1909-1978), Hasan Ali Yücel (1897-1961) gibi öğretmen-eğitimci 
ozanların ilköğretim programlarında yer alan üniteler ve belirli gün ve ha�alarla ilgili di-
daktik-öğretici şiirleri bunlara örnek gösterilebilir. Ayrıca 1938-1946 yılları arasında Milli 
Eğitim Bakanlığı da yapan Hasan Ali Yücel, bu dönemdeki Batı Klasiklerinin çevrilmesini 
sağlayarak Türkçeye yeni çocuk kitapların kazandırılmasını sağlamıştır. (Kıbrıs, 2010). 
Ayrıca Çocuk Esirgeme Kurumu da 1943-1946 yılları arasında çoğu çeviri 100’e yakın 
eseri bastırarak dağıtımını yapmıştır (Yalçın & Aytaş, 2011). 

Atatürk’ün ölümünden sonra, 1938-1946 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yapan, 
Cumhuriyet Döneminin çok yönlü kişiliğe sahip seçkin bir eğitim, kültür ve siyaset adamı 
olan Hasan Ali YÜCEL ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: http://www.
meb.gov.tr/meb/hasanali/hayati/halibiyografi.htm
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E�atun Cem Güney’in yapmış olduğu halk hikâye, masal ve efsanelerini yapısını bozma-
dan edebî eser düzeyine çıkarma çalışmaları çocuk edebiyatı açısından oldukça önemlidir. 
Bu çalışmalarına örnek olarak Dertli Kaval (1945), Nar Tanesi (1946), En Güzel Türk Ma-
salları (1948), Açıl Sofram Açıl (1949), Nasreddin Hoca Fıkraları (1957), Dede Korkut Ma-
salları (1958) gösterilebilir. Basılmış olan bu kitaplardan Açıl Sofram Açıl, Danimarka’daki 
“Hans Christian Andersen Medal Kurumu” tarafından 55 ulusun çağdaş masal yazarları 
arasından seçilerek onur listesine alınan 11 eser arasında en mükemmeli kabul edilmiş ve 
sanatçıya Andersan Payesi Şeref Diploması ve Dünya Çocuk Edebiyatı Sertifikası verilmiş-
tir (1956). Aynı armağanı “Dede Korkut Masalları” adlı eseriyle 1960’ta ikinci kez alarak 
Türk çocuk edebiyatı açısından önemli bir gelişmeye imza atmıştır (Güleç & Geçgel, 2006).

Yine 1935 yılında yazmaya başlayan ve hayatının son 35 yılında kalemini tamamen ço-
cuklar için kullanan Cahit Uçuk’un da çocuk edebiyatımızda önemli bir yeri vardır. Çocuklar 
için roman, hikâye, masal ve tiyatro türlerinde eserler yazan Uçuk’un Türk İkizleri (1937) adlı 
romanı İngilizce’den Japonca’ya kadar birçok dile çevrilmiş ve yazar aynı romanla 1958 yılın-
da Hans Christian Andersen Medal Kurumundan Şeref Ödülü kazanmıştır (Çılgın, 2007).

Çocuk edebiyatına yönelik en önemli katkılardan biri de 
Doğan Kardeş yayınlarıdır. İlk olarak 23 Nisan 1945 tarihinde 
yayınlanmaya başlamış en uzun süreli ve kaliteli çocuk dergi-
sidir. Doğan Kardeş yayınları 1964 yılında çocuk romanı yarış-
ması açmaya başlamış ve bu ilk yarışmada Mehmet Seyda’nın 
“Bir Gün Büyüyeceksin” romanı birinci olmuştur. Dergi çocuk-
lara edebî zevk kazandırmanın yanı sıra yetenekli çocukları keş-
fetmiş olmasıyla da önemlidir. İdil Biret ve Suna Kan’ı çocukken 
keşfeden bu dergidir. 1970’lerde Doğan Kardeş’in içeriğinin çiz-
gi romana dönüşmesinin ardından derginin bıraktığı boşluğu 
1977’de Milliyet Çocuk doldurmaya başlamıştır. 1970’de Milli-
yet Yayınları, küçük boy ciltli çocuk kitapları dizileriyle ve açtıkları yarışmalarla önemli 
ölçüde gelişmeler sağlamıştır (Çılgın, 2007; Zengin & Zengin, 2009).

Çocuk edebiyatımızda önemli hamlelerden biri de Kemaletin Tuğcu’dan gelir. Daha 
çok engelli çocukların yaşamlarını öyküleştiren Tuğcu, ölüm ve ölümün acı sonuçlarını 
da işlemiş olması nedeniyle çocukların dünyasını olumsuz etkilediği gerekçesiyle zaman 
zaman eleştirilmiştir. Taş Yürek, Saadet Borcu, Sokak Köpeği, Şeytan Çocuk, Küçük Miras-
yedi ve Ayşecik yazarın romanlarına örneklerdendir. 1989 yılında Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından çocuk edebiyatına roman türüyle yaptığı katkılardan dolayı Çocuk Edebiyatı 
Ödülü verilmiştir (Çılgın, 2007; Kıbrıs, 2010).

Türkiye’de çocuk edebiyatına önemli katkılar sunan yazarlar arasında; çocuklar için 
yazmış olduğu şiirlerle Fazıl Hüsnü Dağlarca ve İsmail Uyaroğlu, eğitimci kişiliğinin de et-
kisiyle hemen hemen edebiyatın her türünde eserler veren Rıfat Ilgaz, yazı hayatına çocuk 
edebiyatıyla başlayan ve hikâye, roman yanında çocuk oyunları da yazan Işıl Özgentürk 
ve çocuk edebiyatının en üretken yazarlarından biri olan Gülten Dayıoğlu sayılmaktadır 
(Güleç & Geçgel, 2006).

Bu dönemde dikkat çeken gelişmelerden bir tanesi de; 1979 yılının bütün dünyada 
olduğu gibi, Türkiye’de de “Çocuk Yılı” olarak belirlenmesidir. Gerek bakanlıklar, gerekse 
yerel yönetimler tarafından yılın anlamına uygun olarak çocuk edebiyatı alanında yapı-
lan çalışmalar desteklenmiş, Kültür Bakanlığı’nın “Elma Şekeri”, Çankaya Belediyesi’nin 
“Çankaya Çocuk” dergileri aynı yıl çıkmaya başlamıştır (Kıbrıs, 2010).

Türkiye’de 12 Eylül 1980 yılıyla başlayan süreçte, edebiyat alanında durgunluk ya-
şanmış; az da olsa 1981 yılında çocuklar için kitaplar yayınlanmıştır. Örneğin, Ülkü 
Tamer’in Masal Şiirler, Selim Başak’ın Selimin Horozu bu dönemde yazılan kitaplar ara-

International Board on Booksfor 
Young People (IBBY- Uluslararası 
Çocuk Kitapları Kurulu) tarafından 
iki yılda bir verilen Hans 
Christian Andersen Ödülü “Çocuk 
Edebiyatının Nobeli” olarak da 
bilinmektedir. Çocuk edebiyatı 
alanında uluslararası saygınlığa 
sahip olan ödül, yazarlara ve kitap 
resimleyenlere verilmektedir. 
Danimarkalı çocuk kitapları yazarı 
Hans Christian Andersen adına 
verilen ödülün sahipleri, bizzat 
Danimarka Kraliçesi tarafından 
verilen altın bir madalya ile 
ödüllendirilmektedir.

1979 yılı UNESCO tarafından 
Dünya Çocuk Yılı ilan edilmesi 
üzerine Ankara Belediyesi 
tarafından Ankara’da çocuklara, 
okullara, okul kütüphanelerine 
bedava dağıtılmak üzere bir 
milyon hikaye kitabı basılmış ve 
bu çalışma daha sonra UNESCO 
tarafından ödüllendirilmiştir.

Resim 1.6

Doğan Kardeş 
Dergisinin 23 
Nisan 1945 Yılında 
Yayınlanan İlk 
Sayısının Kapağı
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sındadır. Bu dönemde çocuk kitaplarının sayısının artmasını sağlayan ve giderek çocuk-
ların ilgisini çekmeyi başaran bir başka yazar da Muza�er İzgü’dür. Özellikle 1984 yılında 
yayınlanan Ökkeş ile çocukların dikkatini çekmeyi başarmıştır. 1980 sonrası dönemde 
masal türünde de özellikle baskı ve resimleme tekniğindeki gelişmelere koşut olarak 
önemli gelişmeler olmuştur. Birçok yayınevi eski baskılarını yenilemiş, kitaplarını içerik 
yönünden değilse bile, estetik ve biçim yönünden yenilemeye çalışmışlardır. Kitaplar çok 
değişik boyutlarda, müzikli ve kabartmalı biçimlerle çocukların kullanımına sunulmuş-
tur. Ayrıca değişik yayınevlerince Grimm Kardeşler ve Andersen gibi ünlü masalcıların 
kitapları da yaygınlaştırılarak ilköğretim sını�arına göre yeniden uyarlanmıştır. Bu dö-
nemde, önceki dönemlerde olduğu gibi derleme çalışmalarına değil, daha çok yazarların 
kendilerinin ürettikleri çocuk edebiyatı örneklerine tanık olunmaktadır. Zeynep Bassa, 
Feridun Oral, Ayla Çınaroğlu, Nezihe Meriç, Ahmet Seyda, Dinçer Sümer, Hüseyin Yurttaş, 
Filiz Tosyalı ve Sevim Ak gibi isimler bu dönemde çocuk edebiyatı alanında eserler veren 
yazarlar arasındadır. Çocuklar için yazmayı uğraş edinen Aytül Akal, bu dönemin en 
yenilikçi yazarları arasındadır. Hem biçimde, hem de içerikte özgün olmanın örneğini 
sergileyen Akal, özellikle Geceyi Sevmeyen Çocuk kitabı ile dikkat çekmiştir (Gönen, 
2015; Kıbrıs, 2010).

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı da 1980 sonrası dönemde çocuklara yö-
nelik diziler oluşturarak çocuk edebiyatına katkıda bulunmuşlardır. Hem ilköğretim çağı 
öğrencilerinin, hem de lise çağı öğrencilerinin okuma gereksinimlerine yönelik değişik 
türlerde yapıtlar yayınlayan Milli Eğitim Bakanlığı “Çocuk Edebiyatı” adı altında özel bir 
dizi yayınlamıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’ nun (TÜBİTAK) 1998 
yılının sonlarına doğru doğa ve fen olaylarına yönelik olarak kitaplar yayınlamıştır. Ol-
dukça nitelikli bir baskı ve renkli kitaplardan oluşan bu kitaplar, 2005 yılında Okul Öncesi 
Kitaplığı başlığı altında 12 kitaptan, Çocuk Kitaplığı başlığı altında 36 kitaptan ve başvuru 
kitabı olarak yayınlanan 120 kitaptan oluşan bir dizi olarak yayınlanmıştır. Günümüzde 
Yapı Kredi Yayınları ve İş Bankası Kültür Yayınları yerli ve yabancı pek çok yayınlarıyla, 
çocuk edebiyatına önemli katkıda bulunmaktadır (Kıbrıs, 2010).

ÇOCUK EDEBİYATININ ÇOCUĞUN GELİŞİM ALANLARINA 
ETKİSİ 
Bu bölümde çocuk edebiyatının dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimi üzerine 
olan etkileri tartışılacaktır. 

Dil Gelişimi 
Dil gelişimi, sadece sözcüklerin kullanılmasının öğrenilmesi değil, aynı zamanda sözcük 
ve cümlelerin yapısına ilişkin kuralların da öğrenildiği bir süreçtir. Dilin kullanımı; jest-
ler, alıcı dil ve ifade edici dil olmak üzere üç biçimde görülür. Dilin gelişim basamakları, 
normal gelişim gösteren her çocuk için benzer özellikler göstermesine rağmen, genetik, 
cinsiyet, beyin, algısal ve bilişsel gelişim, sosyal çevre ve etkileşim, aile yapısı, kardeş sayısı, 
sık hastalanma gibi durumlardan etkilendiği bilinmektedir. Ayrıca dil gelişimi, hem sözlü 
hem de yazılı iletişimle de ilgilidir (Bıçakçı & Aral 2013; Gürsoy & Özaslan, 2013; Sene-
moğlu, 1997; Temel, Bekir & Yazıcı, 2014).

Alıcı Dil: Sözel uyaranların 
alınması ve anlaşılması olarak 
tanımlanan alıcı dil anlama dilli 
olarak da tarif edilebilir.
İfade Edici Dil: Duygu ya da 
düşüncelerin bir sembol ile ifade 
edilmesi yani anlatım dilidir.
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Dil, iletişimin temeli olmakla birlikte öğrenme için de ana unsurlardan biridir. O ne-
denle öğrenmenin desteklenebilmesi için bebeklikten itibaren dil gelişiminin de destek-
lenmesi gerekir. Edebiyat ürünleri de dil gelişiminin desteklenmesinde kullanılabilecek 
en temel araçlardan biridir. Bu noktada, bebekler ilk olarak doğdukları andan itibaren 
annelerinin kendilerine söyledikleri ninniler aracılığıyla edebiyat ürünleri ile tanışmaya 
başlarlar. Ardından kullanılacak bez kitaplar, ABC kitapları, resimli öykü kitapları, teker-
lemeler, şiirler, romanlar ile bu tanışıklık güçlenerek devam eder.

Edebiyat ürünlerinin çocukların dil gelişimine olan etkileri aşağıda verilmiştir. 
•	 Bu	ürünler	sayesinde	çocuk,	ana	dilinin	temel	dilbilgisi	yapı	ve	işleyişine	ilişkin	ilk	

ipuçlarını elde etmeye başlar.
•	 Çocuk	edebiyat	ürünleri	aracılığıyla	çıkardığı	seslerin	farkına	vararak	daha	farklı	

sesler çıkarma konusunda cesaretlenir.
•	 Sesleri	doğru	çıkarmayı	ve	kelimeleri	doğru	telaffuz	etmeyi	öğrenir.
•	 Dili	dinleyerek	kuralları	keşfetme	yeteneği,	kavramları	ses	örüntüleriyle	keşfetme	

yeteneği, düşünceleri sözcüklere dönüştürme yeteneği kazanır.
•	 Bir	taraftan	eğlenirken,	diğer	taraftan	çıkarmakta	zorlandığı	sesler	üzerinde	çalış-

ma fırsatı bulur.
•	 Özellikle	ses,	söz	ve	ritim	üzerine	dikkatini	yoğunlaştıran	çocuk,	bu	sayede	daha	

iyi dinleme alışkanlığı kazanır.
•	 Alıcı	 dil	 becerileri	 gelişen	 çocuğun	bir	 yandan	kelime	hazinesi	 gelişirken,	 diğer	

yandan anlama, dinleme ve sözel düşünme becerileri gelişir.
•	 İfade	edici	dil	becerileri	gelişen	çocuk,	düşüncelerini	daha	iyi	ifade	etmeyi	ve	karşı	

tarafa daha iyi iletmeyi öğrenerek doğru ve akıcı konuşur.
•	 Bir	taraftan	yeni	kelimler	öğrenerek	kelime	dağarcığını	zenginleştirirken	diğer	ta-

ra�an sıfatları, zamirleri, çoğul ve olumlu-olumsuz ifadeleri doğru yerinde kullan-
mayı öğrenir.

•	 Kendisine	okunan	bir	kitabı	daha	sonra	okuyormuş	gibi	taklit	eden	bir	çocukta,	
okuma ve yazma becerilerinin gelişimi için de zemin hazırlanmış olurken, çocuk 
için okuma kültürünün temelleri de atılmış olur.

•	 Özellikle	şiir	gibi	edebiyat	ürünleri	düşünce	duyguları	yaratıcı	bir	şekilde	yazıya	yan-
sıtmaya, yazmaktan zevk almaya ve yazma dilinin öğrenilmesine katkı sağlar (Gö-
nen, Burçak, Uysal & Bediz, 2015; Gürsoy & Özaslan, 2013; Kaya, 2013; Sever, 2013).

Yapılan bilimsel çalışmalar da yukarıda bahsedilen etkileri destekler niteliktedir. Bir 
çalışmada 0-3 yaş arasındaki çocuklara resimli kitaplar okunduğu taktirde dil gelişimle-
rinde hızlanma olduğu belirlenmiştir (Fletcher ve Reese, 2005 akt. Tanju, 2010). Bir çalış-
mada 0-3 yaş arasındaki çocuklara resimli kitaplar okunduğu takdirde dil gelişimlerinde 
hızlanma olduğu belirlenmiştir (Fletcher ve Reese, 2005 akt. Tanju, 2010). Yine aynı çalış-
masında Tanju (2010); çocuklarla birlikte oynanan kelime oyunlarının çocukların okuma 
yazma becerilerinin gelişimine önemli katkılar sağladığını gösteren çalışmalardan bah-

Annelerin genellikle bebekleri 
uyusun diye söyledikleri ninniler, 
aslında farkında olmadan 
bebeklerinin dil gelişimini 
desteklemek için kullandıkları ilk 
edebiyat ürünleridir. 

2-3 Yaş Dil 
Gelişimi Kitap 
Önerisi

4-5 Yaş Dil 
Gelişimi Kitap 
Önerisi
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setmiştir. Yapılan bir başka çalışmada da, ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin her ha�a farklı 
bir çocuk edebiyatı ürününü dinlemeleri sağlanmıştır. 12 ha�a süren eğitim programı-
nın sonucunda, öğrencilerin dinleme becerilerinin % 10,3 oranında arttığı bulunmuştur 
(Durmuş, 2013).

Bilişsel Gelişim 
Bilişsel gelişim; bireyin doğduğu andan itibaren yetişkinliğe kadar çevresini, dünyayı an-
lama yollarının daha karışık ve etkili hale gelmesi sürecidir (Senemoğlu, 1997). Bilişsel ge-
lişim denildiğinde algı, dikkat, kavram oluşturma, bellek ve hatırlama gücü, akıl yürütme, 
problem çözme ve yaratıcılık gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır (Bıçakçı & Aral, 2013; 
Bütün-Ayhan, 2009). 

Piaget’e göre bilişsel gelişim duyu-motor dönem (0-2 
yaş), işlem öncesi dönem (2-7 yaş), somut işlemler dönemi 
(7-11 yaş) soyut işlemler dönemi (11-18 yaş) olmak üzere 
dört dönemde incelenmektedir. Her bir dönem kendinden 
önceki dönemin kazanımlarını da kapsamaktadır. Ayrıca 
bilişsel gelişimde bireysel farklılıklar da söz konusudur ve 
her birey kendisine göre bir gelişim gösterir (Akyol, 2013). 
Bu nedenle kitap seçimi yapılırken çocukların içinde bulun-
dukları gelişim dönemi göz önünde bulundurulmalıdır. Dö-
nemine uygun seçilmiş kitaplarla sağlanan kitap sevgisi ve 
okuma alışkanlığı, çocuklarda bilişsel gelişim ve dil gelişimi 
kapasitelerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmaktadır. 
Ayrıca çocukların üst düzey düşünme becerilerini daha er-
ken dönemlerde kazanmalarını sağlamaktadır (Durmuşoğ-
lu, 2013). Bilişsel gelişim dönemlerine baktığımızda bu üst 
düzey düşünme becerilerinin gelişiminde somut işlemler 
önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü çocuk mantıksal düşün-
menin temelini somut nesnelerle, şimdi ve burada gibi anlık 
durumlarla oluşturmaya başlar. Arkasından kazanılan soyut 
işlemler düzeyine erişen bir kişinin artık bilişsel gelişimin en 
üst aşamasına geldiği söylenebilir. Bu noktadan sonra kişinin 
soyut kavramları anladığı, soyut düşünceleri analiz edebildi-
ği, problemleri mantıksal olarak çözebildiği, düşüncelerinin 
daha bilimsel olduğu görülmektedir (Akyol, 2013). Soyut 
kavramların oluşması ve bu kavramların somutlaştırılabil-
mesi için doğru kitapların tercih edilmesi önemlidir. 

Resim 1.11

2-3 Yaş Bilişsel 
Gelişim Kitap Önerisi
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Edebiyat ürünlerinin çocukların bilişsel gelişimine olan etkileri aşağıda sıralanmıştır: 
•	 Çocuklarda	gözlemleme,	karşılaştırma,	sınıflandırma,	uygulama,	eşleştirme	yap-

ma olanakları sağlayarak, düşünme ile ilgili temel işlemlerin ve zihinsel süreçlerin 
gelişmesini destekler.

•	 Somut	ve	soyut	kavramların	öğrenilmesini	kolaylaştırır.
•	 Resimli	kitaplar	aracılığıyla	çocukların	öğrenmiş	olduğu	kavramların	zihinde	gör-

sel imgelerinin oluşmasını sağlar; zıt ilişkiler, renk, şekil, zaman, uzay gibi yeni 
kavramları öğrenmelerini hızlandırır.

•	 Neden	sonuç,	parça	bütün	gibi	ilişkileri	kavrama	becerisini	arttırır.
•	 Mantıklı	düşünme,	problem	çözme,	akıl	yürütme,	eleştirel	düşünme	ve	baş	etme	

becerilerini geliştirir.
•	 Kitaplarda	bulunan	görsel,	dokunsal,	işitsel	uyaranlar	ile	duyusal	algılarının	gelişi-

mini destekler.
•	 Dikkatini	toplama	ve	başkalarını	dinleme,	bellek	ve	hatırlama	becerilerini	geliştirir.
•	 Değişik	kültürlerden	sunduğu	örneklerle	çocukların	yaşam	deneyimlerini	zenginleştirir.
•	 Çocukların	ihtiyaç	duydukları	alan	ile	ilgili	bilgilere	ulaşmalarını	sağlar.	
•	 Resimli	kitaplar	aracılığıyla	renk	uyumu,	çizgi,	şekil	ve	kompozisyon	hakkında	fi-

kir sahibi olmalarını sağlar.
•	 Merak	etme,	araştırma,	keşfetme	becerilerini	destekler.
Çocuk edebiyatı yukarıda verilen bilişsel gelişime katkıları ile çocukların akademik 

hayatta daha başarılı olmalarını sağlar (Çılgın, 2006; Ersoy & Bayraktar, 2015; Gürsoy & 
Özaslan, 2013; Sever, 2013; Yükselen, 2015).

Dokuzuncu sınıfa devam eden öğrenciler ile yapılan bir çalışmada; bir dönem boyun-
ca okudukları kitaplar kayıt altına alınarak, yıl sonunda okudukları kitap sayısı ile akade-
mik başarıları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar okunan kitap sayısı ile 
akademik başarı arasında pozitif yönde ilişki olduğunu göstermektedir (Güney, Aytan, 
Kaygana & Şahin, 2014). 

İlköğretim dört ve beşinci sını�arla yapılan bir çalışmada, öykülerin çocukların kav-
ram gelişimine olan etkileri incelemiştir. Bunun için Gülten Dayıoğlu’na ait dört adet kitap 
seçilmiştir. Öncelikle öğrencilerden kitap içinde geçtiği belirlenen kavramları tanımlama-
ları istenmiş, ardından kitaplar okutulmuş ve aynı kavramlar yeniden tanımlatılmıştır. 
Araştırmanın sonucunda çocukların birincide kapalı, belirsiz ve yarım bırakılan cümle-
lerle tanımladıkları kavramları, kitapları okuduktan sonra daha içselleştirdikleri ve gerçek 
anlamda içini doldurarak cevapladıkları görülmüştür (Dellal, 2010). Bir başka çalışmada 
ise, günümüz çocuk edebiyatının en üretken ve başarılı yazarlarından biri olan Behiç Ak’a 
ait 20 kitapta yer alan doğa ile ilgili olayları doğacı zekâ ile ilişkilendirmeyi amaçladık-
ları bir çalışma yapmışlardır. Yaptıkları çalışma sonucunda, incelenen kitaplarda doğacı 
zekânın önemli unsurlarından olan canlıları tanıma ve sını�andırma unsurunun ön plana 
çıktığı, ayrıca farkında olma unsuruna da sık sık yer verildiği görülmüştür (Canbay ve 
Edizer, 2012). Bu araştırma sonuçları çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğun bilişsel gelişi-
minin üzerine olan olumlu etkilerini kanıtlayan bilimsel çalışmalardır.

Sosyal Duygusal Gelişim 
Bilindiği gibi bebeklik döneminde her alanda çok hızlı bir gelişim süreci gözlenmektedir. 
Bu süreç içerisinde özellikle sosyal gelişim ile duygusal gelişim bir paralellik göstermekte ve 
bu paralellik de çocuk için oldukça önem taşımaktadır (Tercan, Dursun, & Bıçakçı, 2015). 
Hançerlioğlu’na göre toplumsallaşma (sosyalleşme), kişinin kendi kümesi ya da kültürü 
içinde yaşayanlar gibi davranmayı öğrenmesi; toplumsal gelişim (sosyal gelişim) ise, bire-
yin yıllar boyunca öbür insanlar, toplumsal kurumlar, gelenekler, öğütler vb. kuruluşlarla 

Duygu, bir varlık ya da olayın 
bireyin iç dünyasında uyandırdığı 
izlenimler; duygulanım ise 
duygusal tepkiler gösterme 
durumudur (Deniz & Aral, 2013). 
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geçirdiği yaşantılar sonucunda baş gösteren değişmelerdir (akt. Aytar, 2013). Gander ve 
Gardiner’e göre; toplumsallaşma çocuk gelişiminde en önemli süreçlerden biridir. Toplum-

sallaşma; bireylerin belirli bir grubun işlevsel üyeleri haline gel-
dikleri ve grubun öteki üyelerinin değerlerini, davranışlarını ve 
inançlarını edindikleri bir süreçtir (akt. Sever, 2013).

Çocuk kitabında yer alan konu, olaylar, karakterler, duygu-
lar ve bunların özellikleri; kitabın verdiği mesaj ve bu mesajın 
etkileri, çocuğun duygusal, ahlaki, ruhsal ve sosyal açıdan ge-
lişimine katkıda bulunur (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013). Gerek 
duygusal gelişimi gerekse sosyal gelişimi etkileyen en önemli 
unsurlardan biri çevresel uyaranlardır. Çevresel bir uyaran ola-
rak çocuk edebiyatı ürünleri ele alındığında çocukların sosyal 
ve duygusal gelişimlerine olan etkileri aşağıda verilmiştir.

Çocuk edebiyat ürünleri aracılığıyla çocuk;
•	 içinde	bulunduğu	toplumun	yapısını,	insan	ilişkilerini,	gelenek	göreneklerini,	kül-

türel değerlerini öğrenme fırsatı bulur,
•	 başka	toplumlara	ait	kültürleri	öğrenir,	kendi	kültürü	ile	arasındaki	benzerlik	ve	

farklılıkları keşfeder,
•	 içinde	bulunduğu	toplumda	kabul	gören	ve	görmeyen	davranış	şekillerini	öğrenir,
•	 toplumsal	hayatın	temeli	olan;	sırasını	bekleme,	yardımlaşma,	paylaşma,	iş	birliği	

yapma gibi davranışların anlamını ve gerekliliğini kavrar, 
•	 arkadaşlık,	dostluk	gibi	kavramların	anlamını,	gerekliliğini	ve	önemini	anlar,	
•	 aile	üyeleri	dışında	akrabalık	ilişkilerini	ve	komşuluk	gibi	yakın	çevre	ilişkilerini	anlar,
•	 toplumdaki	boşanma,	evlat	edinme	gibi	çocuğa	göre	farklı	olan	yapıları	anlar	ve	

onların da doğallığını kabul eder,
•	 engelliler	ve	yaşlılar	gibi	özel	gereksinimi	olan	bireylere	saygı	duymayı	ve	onlarla	

aynı ortamda ortak paylaşımlarını zenginleştirerek yaşama becerisini kazanır.
•	 dil,	din,	renk,	ırk	ayrımı	gözetmeksizin	her	bireyin	aynı	oranda	kıymetli	ve	biricik	

olduğunu öğrenir,
•	 her	 insanın	kendine	ait	 ilgi	alanı,	yeteneği	ve	becerilerinin	olduğunu	keşfederek	

bireysel farklılıklara saygı duymayı öğrenir,
•	 kendini	ve	bireysel	farklılıklarını	kabul	eder,
•	 okuduğu	hikâyelerle	özdeşim	kurarak	karşılaştığı	olaylar	karşısında	nasıl	davran-

ması gerektiğine dair hazırlıklı olur,
•	 dinlediği	hikâyeler	ile	duygusal	yönden	özdeşim	kurar,	
•	 kendi	yaşadığı	duyguların	başkaları	tarafından	da	yaşadığını	görerek	yalnız	olma-

dığını fark eder,
•	 yaşadığı	ve	yaşayacağı	duygusal	olaylardan	nasıl	davranacağını	daha	önce	okunan	

hikâyelerle hazırlık yapmış olur,
•	 ifade	etmekte	zorlandığı	ve	soyut	duyguları	hikâyeler	yolu	ile	somutlaştırır,
•	 öfke,	kıskançlık,	kaygı,	korku	gibi	duyguları	ile	yüzleşerek,	bu	duygularla	baş	etme	

ve onları ifade etme şansını bulur, böylelikle bu duygularının yaşamını güçleştir-
mesine izin vermez,

•	 sevgi,	saygı,	hoşgörü,	nezaket,	empati	kurma	gibi	becerilerini	geliştirerek	uzun	va-
dede toplumsal yaşantısının daha keyi�i hale gelmesini sağlar,

•	 benmerkezcilikten	kurtularak	dünyayı	başkaları	açısından	da	görmeye	başlar,
•	 yalnızlıktan	kurtulur,	kendi	başına	eğlenceli	vakit	geçirebilme	becerisini	kazanır.
•	 kitap	ile	birlikte	olmanın	mutluluğunu	yaşar,
•	 yetişkinlerle	birlikte	kitap	okuduğunda	onlarla	değerli	ve	hoş	bir	zaman	geçirme-

nin yanında sevgi bağları kuvvetlenir (Ersoy & Bayraktar, 2015; Yükselen, 2015; 
Gürsoy & Özaslan, 2013; Çılgın, 2006).

Resim 1.13

6-8 Yaş Sosyal Gelişim 
Kitap Önerisi
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Kişilik Gelişimi 
Senemoğlu’na (1997) göre kişilik; bireyi başkalarından ayıran, bireyin doğuştan getirdiği 
ve sonradan kazandığı özelliklerin bütünüdür. Kişilik insan davranışlarının tüm yönlerini 
kapsayan bir kavramdır. Kişilik, bir bireyi diğer bireylerden ayıran ve kişiler arası ilişkilerde 
ortaya çıkan kalıcı tepki ve etkileşim örüntüleridir. (Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2010).

Kişilik ile birlikte bahsedilen temel kavramlar karakter ve mizaçtır. Campson mizacı; 
duygunun ne kadar hızlı gösterildiği, ne kadar güçlü olduğu, ne kadar sürdüğü ve sönme-
sinin ne kadar zaman aldığındaki farklılıklar olarak tanımlamaktadır (akt. Şengül & Yük-
selen, 2015). Mizaç davranış tarzı, heyecan ve tepki şekillerinin özellikleri bakımından 
bireyler arasındaki bireysel farklılıkları yansıtır. Mizacın büyük oranda doğuştan geldiği 
kabul edilir. Karakter ise, kişiliğin ahlakî ve sonradan kazanılan yönünü içerir. Mizaç kişi-
liğin duygusal yönünü açıklar ve doğuştan getirilir, karakter ise 
kişiliğin ahlakî yönünü belirlemek için kullanılır ve sonradan 
kazanılır (Deniz & Aral, 2013; Santrock, 2014).

İnsan kişiliğinin kalıtsal eğilimlerden mi oluştuğu, yoksa 
içinde büyüdüğümüz çevrenin sonucunda mı oluştuğu kişilik 
kuramcılarının uzun süre tartıştığı bir konu olmuştur. Özellikle 
biyolojik yaklaşıma göre kalıtım, genler, hormonlar ve beynin 
yapısı kişilik gelişimini etkilemektedir. Biyolojik faktörlerin 
yanı sıra beslenme, duyular aracılığıyla elde edilen deneyimler, 
çocuğun içinde doğduğu aile, ilk yıllarda anne babanın etkisi, 
ailenin sosyal ilişkileri, ekonomik koşulları, medya, sağlık ve 
eğitim gibi çevresel etmenler de kişilik gelişimini etkilemekte-
dir (Burger, 2006).

Edebiyat ürünleri de kişilik gelişimine etki edebilen çevresel faktörlerden biridir. Ede-
biyat ürünlerinin bir bireyin kişilik gelişimine etkisini şu şekilde sıralayabiliriz:

•	 Edebiyat	ürünleri	öncelikle	çocuğun	kendini	tanıması	ve	değerli	bulmasını	sağlar.
•	 Güçlü	yönlerini	keşfederek	geliştirmeyi,	zayıf	yönleri	ile	mücadele	etmeyi	öğretir.
•	 Öz	güveni	geliştirir.
•	 Kitapta	okuduğu	kahramanların	yaşantıları	ile	özdeşim	kurmayı	öğretir.
•	 Özerklik	duygusu	geliştirir.
•	 İçinde	bulunduğu	ortama	göre	sınırlarını	ve	kendi	sınırlılıklarını	fark	etmesini	sağlar.
•	 Karakterlerin	verdikleri	mücadeleleri	görerek	çocukların	mücadele	etme	becerisi-

ni geliştirir.
•	 Karşılaştığı	sorunlara	uygun	çözümler	üretebilme	becerisi	geliştirir.
•	 Yeni	ilgi	alanları	geliştirir.
•	 Kişinin	kendisiyle	birlikte	diğer	insanları,	doğayı	ve	yaşamı	sevmesini	sağlar.
•	 Kendine	ait	olan	kitaba	sahip	çıkma	isteği	sorumluluk	bilincini	geliştirir.
•	 Çocuğun	yaşama,	olaylara	bakışı	genişletir,	düşünce	ve	duygu	dünyası	zenginleştirir.	
•	 Demokratik	kültür	bilincini	kazandırarak	toplumdaki	bireylerin	farklılıklarına,	bi-

reysel haklarına saygı göstermeyi öğretir.
Çocuk edebiyatı yapıtları kişiye tüm bu kattıklarıyla, kişinin, insanlarla olan ilişkilerinde 

başarılı, çözüm üreten, sevgi dolu, girişimci, yaratıcı, kendisiyle ve çevresiyle barışık, dengeli 
bir insan olma yolunda ilerlemesine yardımcı olur (Çılgın, 2006; Sever, 2013; Yumru, 2012; 
Yükselen, 2015).

Kişilik gelişimi için verilebilecek en güzel kitap örneklerinden biri Behiç Ak’ın “Kedilerin 
Kaybolma Mevsimi” kitabıdır. Bu kitap, özetinde “Kendini dünyada olup biten her şeyden so-
rumlu hisseden küçük Sevgi’nin onun gibi çekingen kedisi Titrek, tam 18 Haziran günü kaybo-
luverdi. Üstelik, patavatsız Nazan Hanım’ın kedisi Arsız, soğuk bir insan olan Nurten Hanım’ın 

Resim 1.14

8-10 Yaş Kişilik 
Gelişim Kitap Önerisi
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kedisi Buz, çevik koşucu İbo’nun kedisi Kırlangıç, yavaşlığıyla tanı-
nan Suat Bey’in kedisi Miskin’le mahalledeki birkaç kişinin kedisi 
daha aynı gün buhar olup uçmuştu sanki. Peki ama, sahiplerine 
benzeyen bunca kedi nereye gitmişti? Küçük Sevgi araştırmaya 
başlar…” olarak tanıtılmaktadır (www. gunisigikitapligi.com). 
Aslında kaybolan tek bir kedidir. Ancak bu kedi herkesi kendi-
sinin kedisi olduğuna ikna etmiş ve herkes ona kendi kişiliği ile 
davranmıştır. Bu kitapta yazar çocuklar için yaşamı anlamlı kılan 
farklılıkları öyküleştirerek, farklı kişilikteki insanları, kedilerle 
kurduğu ilişki üzerinden anlatırken, çocukları farklılıklar, birlik-
te yaşam ve uyum üzerine düşünmeye sevk etmiştir.

Çocuk edebiyatının yukarıda saydığımız bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve kişilik gelişi-
mi dışında diğer gelişim alanlarına da etkisi vardır;

•	 kitapların	sayfalarını	çevirirken	küçük	kas	motor	becerileri,
•	 parmak	oyunlarını	taklit	ederken	küçük	kas	motor	becerileri,
•	 dinlediği	hikâyeleri	canlandırırken	kas	koordinasyonu,	büyük	kas	motor	becerileri,
•	 öykülerdeki	karakterlerle	özdeşim	kurarak	öz	bakım	becerileri,
•	 kitaptaki	resimleri	gösterirken	el	göz	koordinasyonu,
•	 tekerleme,	ninni	ve	şarkılara	eşlik	ederken	ritim	becerisi	de	geliştirilmiş	olur.

Çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğun duygusal gelişimine olan katkılarına örnekler veriniz. 

Resim 1.15
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Özet
Çocuk edebiyatının tanımı, önemini ve hede�erini 
açıklamak.
 Çocuk edebiyatı (yazını), erken çocukluk dönemin-
den başlayıp, ergenlik dönemini de kapsayan bir ya-
şam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama dü-
zeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını 
sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zengin-
leştiren, beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel 
adıdır. Çocuk edebiyatı sayesinde çocuklar, zaman ve 
mekan fark etmeksizin başka insanların yaşam de-
neyimlerine yönelik bilgiler edinirler, rolleri dener, 
kendilerini ve etrafındaki kişileri daha iyi anlamaya 
başlarlar. Böylece edebiyat, bir tara�an çocukların 
yaşama dair algılarını geliştirirken, diğer tara�an bir 
hikayeyi diğeri ile kıyaslayarak toplumda yaygın olan 
insan ilişkilerini anlama fırsatını da sunar. Edebiyat 
yaşamı aydınlatır; güzel olan bütün deneyimler pay-
laşılırken, kötü ve üzüntü verici olanlara da ışık tutar. 
Çocuk edebiyatının hede�erine genel olarak çocuk-
ların alıcı dil, ifade edici dil, bilişsel, sosyal duygu-
sal ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak; güven, 
sevgi, sevilme, sevme, öğrenme, bir gruba ait olma, 
oyun, değişiklik ve estetiklik gibi ruhsal ihtiyaçlarını 
karşılamak; kitap ve okuma sevgisi aşılayarak çocuk-
ların ilgi duyduklarını alanları keşfetmelerini ve ki-
tabı bir bilgi kaynağı olarak kullanmalarını sağlamak 
sayılabilir. 

Çocuk edebiyatının dünyadaki gelişimini özetleyebilmek.
 Tüm dünyada çocuk edebiyatının geçmişinin yüzyıl-
lar öncesinden sözlü edebiyat ürünlerine dayandığı 
bilinmektedir. Bu sözlü edebiyat ürünleri, daha sonra 
derlenerek çocuk edebiyatının ana malzemeleri hali-
ne getirilmiştir. Çocuk edebiyatının gelişiminde temel 
olarak üç unsur vardır. Bunlardan ilki Avrupa ülkele-
rindeki kiliselerin, çocukların dinsel yayınlar dışında-
ki kitapları okumalarına karşı çıkmalarına rağmen ço-
cukların bu kitapları okumayı sıkıcı bularak okumak 
istememeleri sonucu çocuklara uygun edebî eserlerin 
yazılıp yazılmamasıyla ilgili tartışmalar başlamasıdır. 
İkincisi, yetişkinler için yazılan birçok kitabın çocuk-
lar tarafından da okunmaya başlanması sonucunda, 
zaman içerisinde çocukların kendileri için yazılı ya da 
sözlü kaynaklara duydukları ihtiyacın artması onlara 
uygun eserlerin yazılması gerçeğinin ortaya çıkması-
dır. Son olarak da matbaanın yaygınlaşması ile birlik-
te okur-yazarlık oranının yükselmesi ve giderek ile-

tişim olanaklarının artması, kitaba karşı olan ilginin 
artmasına yol açmıştır. Çocuk Edebiyatıyla ilgili ilk 
bilinçli çabalar İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) görülmektedir.

Çocuk edebiyatının Türkiye’deki gelişimini özetleyebilmek.
 Tüm dünyada olduğu gibi Türklerde de çocuk ede-
biyatının ilk ürünlerini sözlü edebiyat ürünleri oluş-
turmaktadır. Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi 
Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası olarak 
ikiye ayırarak incelenebilir. Cumhuriyet öncesi ço-
cuk edebiyatına baktığımızda, Tanzimat dönemi ile 
birlikte yazılı edebiyata dair ilk ürünlerin ortaya çık-
maya başladığı görülmektedir. Öncelikle Batı edebi-
yatı ürünlerinin çevrilmesiyle başlayan bu gelişme, 
dönemin şair ve yazarlarının verdiği ürünlerle devam 
etmiştir. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise, oku-
ma yazma oranının hızla artması, çocuğa ve çocuğun 
eğitimine verilen önem, öğretmen-eğitimci ozanların 
verdikleri ürünler, dünya çocuk klasiklerinin Türkçe-
ye çevrilmesi ve her geçen gün artan edebiyatçıların 
ve çocuk edebiyatı ürünlerinin varlığı ile gelişmeler 
devam etmektedir.

Çocuk edebiyatının çocukların gelişim alanları üzerine 
olan etkilerini ilişkilendirebilmek.
 Edebiyat ürünleri çocukların gelişimini desteklemek 
için kullanılabilecek en temel araçlardan biridir. Fark-
lı edebiyat ürünleri kullanmanın çocukların gelişim 
alanlarına olan etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 Dil gelişimi: Konuşma ve anlama becerisi gelişir, ana di-
line ait temel dil bilgisi kurallarını öğrenir, kendini ifade 
etme becerisi gelişir, okuma yazma becerileri gelişir.

 Bilişsel gelişim: Kavramları, soyut-somut ilişkileri öğ-
renir; problem çözme, akıl yürütme, eleştirel düşün-
me, baş etme ve akademik becerileri gelişir.

 Sosyal duygusal gelişim: Kendi içinde yaşadığı toplu-
mu ve kültürel özelliklerini tanır, farklı kültürleri ve 
özelliklerini tanır, duygularının farkına varır, olum-
suz duygularla baş etmeyi öğrenir, insanları farklı 
özellikleri ile kabul etmeyi öğrenir. 

 Kişilik gelişimi: Kendini keşfeder, güçlü yönlerini fark 
eder, öz güveni gelişir, yeni ilgi alanları oluşur, özerk 
olmayı öğrenir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Edebiyatı ürünlerinden 
biri değildir? 

a. Hikaye ve romanlar
b. Efsane ve destanlar
c. Çizgi filmler
d. Gazete ve dergiler
e. Çocuk oyunları

2. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Edebiyatının ilk ürünle-
rinden biridir? 

a. Gazete
b. Efsane 
c. Şiir
d. Roman
e. Resimli kitap

3. İlk gençlik kütüphanesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde 
açılmıştır? 

a. Fransa
b. Almanya
c. Amerika 
d. İngiltere
e. Rusya

4. Hansel ve Gretel, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kır-
mızı Başlıklı Kız gibi halk masalarını derleyerek çocuk ede-
biyatına kazandıran Grimm Kardeşler aşağıdaki ülkelerden 
hangisindendir? 

a. İskoçya
b. Norveç
c. Portekiz 
d. Çin
e. Almanya

5. Türklerde çocuk edebiyatının gelişiminde başlangıç ola-
rak kabul edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tanzimat dönemi
b. İslamiyetin kabulü
c. Cumhuriyet dönemi
d. Milattan önce
e. II. Meşrutiyet dönemi

6. Türklerde çocuklar için çıkarılan ilk derginin adı nedir? 
a. Telemak
b. Tercüman-ı Ahval
c. Lütfiyye 
d. Mümeyyiz 
e. Nuhbetü’l Etfal

7. Cumhuriyet tarihinin önemli yazarlarından biri olan 
E�atun Cem Güney, Çocuk Edebiyatının Nobeli olarak da 
bilinen Hans Christian Andersen Payesi Şeref Diplomasını 
edebiyatın aşağıdaki türlerinden hangisi ile kazanmıştır?

a. Şiir
b. Çocuk oyunu
c. Halk masalları 
d. Gençlik dergisi
e. Roman

8. Cumhuriyet döneminin önemli öğretmen-eğitimci 
ozanlarından biri olan aynı zamanda uzun yıllar Milli Eğitim 
Bakanlığı yapan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Reşat Nuri Güntekin
b. Hasan Ali Yücel
c. Halide Edip Adıvar
d. Aka Gündüz 
e. Behiç Ak

9. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat ürünlerinin dil beceri-
sinin gelişimine olan katkıları arasında sayılamaz?

a. Sesleri doğru çıkarmayı öğretmesi
b. Düşünceleri daha iyi ifade etmeyi öğretmesi
c. Kelime dağarcığını zenginleştirmesi
d. Bireysel farklılıkları geliştirmesi
e. İyi bir dinleyici olmayı öğretmesi

10. “Çocuklarda gözlemleme, karşılaştırma, sını�andırma, 
uygulama, eşleştirme yapma olanakları sağlayarak, düşünme 
ile ilgili temel işlemlerin ve zihinsel süreçlerin gelişmesini 
destekler” ifadesi ile çocuk edebiyatının aşağıdaki gelişim 
alanlarından hangisinde etkisinden bahsedilmiştir? 

a. Dil gelişimi
b. Sosyal gelişim
c. Bilişsel gelişim
d. Kişilik gelişimi
e. Duygusal gelişim
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Yaşamın İçinden Okuma Parçası

“NTVMSNBC tarafından yayınlanan habere göre, Birdsboro’da 
bulunan bir hayvan barınağında çocuklar kedilere kitap oku-
yarak okuma alışkanlıklarını geliştiriyor ve onlarla etkileşime 
giriyor.

Berks County Hayvan Kurtarma Derneği bu programı altı 
aydır uyguluyor. Uygulamanın başlamasına vesile olan da 
Kristi Rodriguez isimli çalışanın bir gün oğlunu barınağa 
getirerek kedilere kitap okuması olmuş. An itibariyle ise üç 
düzine öğrenci bu programa katılıp barınakta kedilere kitap 
okuyor.
Tu�s Üniversitesi araştırmacılarına göre çocukların kedilere 
kitap okuması onlara güven veren bir etkiye sahip. Kedilerin 
çocukları yargılamadan onların yanında olması çocukların 
öz güveninin gelişmesine ve okumaya teşvik edilmesine yol 
açıyor.
Çocuklar da kedilere kitap okumaya o kadar alışmış ki bazı-
ları kedileri sahiplenerek evlerini onlara açmış. Çocukların 
kedilere kitap okurken oluşan manzaraları da Reuters fo-
toğrafçısı Mark Makela fotoğra�ayarak gözler önüne serdi. 
Makela fotoğra�arı servis ettikten sonra ABD’nin en çok 
izlenen kanallarından bazıları (ABC, CBS News ve NBC) fo-
toğra�arı kullanınca ABD’deki diğer hayvan barınaklarından 
bazıları da kendi çatıları altında bu uygulamaya başladı.”

Kaynak: http://www.edebiyathaberleri.com/haber/732/ke-
dilere-kitap-okuyan-cocuklarin-ozguveni-daha-yuksek-olu-
yor.html

Kitap Kahramanlarıyla Öykünme ve Özdeşim
“Okuduğu ya da dinlediği bir öykünün kahraman ya da kah-
ramanlarıyla kurduğu etkileşim, çocuğun yeni düşsel arka-
daşlar edinmesini sağlar. Kendi gibi duyan, düşünen ve hare-
ket eden ya da etmek isteyen başka çocukların da olduğunu 
ya da olabileceğini anlar. Güven duygusu gelişir.
Kahramanlar aracılığıyla, insanların başından geçebilecek 
olayları tanır. Sorunlar karşısında takınacağı tavır ya da geliş-
tirebileceği davranışlara ilişkin ipuçları edinir. İnsan ve top-
lum yaşamını belirleyen kural ve değerleri tanıma ve anlama 
bilincini oluşturur. İnsan yaşamını anlamlı kılan değerleri 
sezmeye başlar.
Kitaplar, çocukların yaşamında karşılaşabileceği olayları ve 
aralarındaki ilişkileri anlayabilmesine, bu olayları gelişim sı-
rasına ve neden-sonuç ilişkisine göre kavrayabilmesine ola-
nak sağlayan doğal bir öğrenme ortamı yaratır. Kitapta iyi 
kurgulanmış, çocukların doğasına uygun olaylar dizisi, ço-
cukların hem kendi yaşamını ve birikimlerini tanımalarına 
hem de sanatçı tarafından kurgulanmış yaşam durumların-
dan yeni deneyimler edinmelerine katkı sağlar.
Çocuk kitaplarında, çocukların yeni yaşantılar kazanmaları-
na olanak sağlayan en temel ögelerden biri de öykündükleri 
kahramanlar ve olayların nitelikleridir. Kahramanların fizik-
sel ve ruhsal özelliklerinin abartıya kaçılmadan iyi geliştiril-
miş olması, kahramanın öyküdeki olaylara yön veren kişinin 
etkin kişiliği, çocukları kahramanlarla özdeşim kurmaya 
yöneltir. Kahramanın yaşama bağlılığı, karşılaştığı sorunları 
çözmedeki kararlılığı, amaca ulaşmada izlediği yöntemlerin 
niteliği ve bu eylemler bileşkesinin söz ve davranışlarla so-
mutlanması, çocukları da kahraman gibi duymaya, düşün-
meye ve hareket etmeye istekli kılar.
Çocukların eğlenme, keşfetme ve devinme gerçeği ile uzla-
şan, bu gerçeğe uygun karakterlerle çocuğun karşısına çı-
kan kitapların, çocuklar üzerinde kalıcı izler bırakarak yeni 
okuma eylemlerine kaynaklık ettiği bilinmektedir. Özellikle 
çocuklarda, iyi geliştirilmiş kişilik özellikleriyle gerçeklik 
duygusu uyandıran, onun kahramanla tanışma, karşılaşma 
isteğini yoğunlaştıran kitaplar, okuma kültürü edinilmesi sü-
recinde önemli bir işlevi yerine getirir. Başkarakterin, merak 
ögeleriyle de desteklenmiş kurgulardaki özdeşim kurmaya 
değer özellikleri, çocuk-kitap ilişkisini kalıcı kılmaya yönelik 
belirleyici bir etkendir.”

Kaynak: Sever, S. (2013). Çocuk ve Edebiyat (7 b.). İzmir: Tudem.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatının Tanımı” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Dünyada Çocuk Edebiyatının 

Gelişimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “İngiltere” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Almanya” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Öncesi Çocuk Ede-

biyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Öncesi Çocuk Ede-

biyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. c Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Dönemi Çocuk 

Edebiyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “Cumhuriyet Dönemi Çocuk 

Edebiyatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “Dil Gelişimi” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
10. c Yanıtınız yanlış ise “Bilişsel Gelişim” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Çocuk edebiyatı çocuğun hayatında çok önemli bir yer tu-
tar. Çünkü çocuk, edebiyat ürünleri aracılığıyla kendisini ve 
yaşadığı dünyayı keşfeder ve hayat hakkında daha çok şey 
öğrenme fırsatı bulur. Böylelikle kim olduğunu, neye değer 
verdiğini, neleri sevip neleri sevmediği konusunda bir algı 
geliştirir. Aynı zamanda nitelikli edebiyat eserleri ile çocuk-
ların kendileri, çevreleri ve dünya hakkındaki hem duyusal 
hem de akademik bilgi birikimleri artarak çok yönlü gelişim-
leri desteklenmiş olur. Edebiyat ürünlerine karşı geliştireceği 
sevgi ile çocuk, okuma ve anlama, eleştirel ve yaratıcı düşün-
me, yorum yapma gibi beceriler kazanacaktır. Bu becerilerini 
akademik yaşantısında, kendi iç dünyasında ve başkaları ile 
kuracağı iletişimde de kullanarak olumlu bir benlik algısına 
sahip olacaktır. 

Sıra Sizde 2
Çocuk edebiyatına ait ilk yazılı ürünlerin kaynaklarını söz-
lü edebiyat ürünleri olan halk masalları, efsaneler, destanlar, 
şarkılar ve tekerlemelerden oluşturmaktadır. Bu konuda ken-
di ülkelerindeki ilk ürünleri veren İngiltere’de John Newbery, 
Fransa’da Charles Perrault, Almanya’da Grimm Kardeşler 
aynı yöntemi kullanarak kendi kültürlerine ait sözlü edebiyat 
ürünlerini derleyerek kitaplarını yazmışlardır. 

Sıra Sizde 3
Tanzimat dönemi çocuk edebiyatındaki yenliklerin baş-
langıcı sayılmaktadır. Çünkü bu dönemde, hem kültürel 
olarak batıya yönelme çalışmaları edebiyat ürünlerinde ço-
cuğa yönelik eser üretme fikri doğmuştur. İlk alfabe kitabı, 
batı klasiklerinin çevrilmesi, ilk çocuk dergisi bu dönemde 
görülmektedir. 

Sıra Sizde 4
Çocuk edebiyatının çocukların duygusal gelişimine olan kat-
kılarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
Yaşadığı ve yaşayacağı duygusal olaylardan nasıl davranaca-
ğını daha önce okunan hikâyelerle hazırlık yapmış olur.
İfade etmekte zorlandığı ve soyut duyguları hikâyeler yolu ile 
somutlaştırır,
Ö�e, kıskançlık, kaygı, korku gibi duyguları ile yüzleşme, 
baş etme ve onları ifade teme şansını bulur, böylelikle bu 
duygularının yaşamını güçleştirmesine izin vermez.
Sevgi, saygı, hoşgörü, nezaket, empati kurma gibi becerile-
rini güçlendirerek uzun vadede toplumsal yaşantının daha 
keyi�i hale gelmesini sağlar.
Çocuk dinlediği hikâyeler ile duygusal yönden özdeşim kurar.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
0-36 ay bebeklerin gelişim seviyelerine uygun çocuk kitabı seçebilecek,
0-12 ay arası bebeklere yönelik kitapları tanıyabilecek,
12-36 ay arası bebeklere yönelik kitapları tanıyabilecek,
0-36 ay bebeklere yönelik etkinlikleri tanımlayacak
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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•	 0-3	YAŞ	GELİŞİMSEL	ÖZELLİKLERE	
UYGUN	KİTAP	SEÇME	

•	 0-12	AY	ARASI	BEBEK	KİTAPLARI
•	 12-36	AY	ARASI	BEBEK	KİTAPLARI
•	 0-36	AY	ARASI	ÇOCUKLARA	YÖNELİK	
ETKİNLİKLER

•	 0-36	Ay
•	 ABC	Kitabı
•	 Banyo	Kitabı	

•	 Resimli	Öykü	Kitabı
•	 Okul	Öncesi
•	 Bebek	Kitapları

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA



GİRİŞ 
0-3 yaşta bebeklerin yetenekleri, ilgileri gelişip şekillenmeye başlar. Bu yaşta resimli öykü 
kitapları ile tanışmış bebeklerde kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının temeli atılmış olur. 
Yakın çevresinde insan, eşya ve hayvanların isimlerini öğretmek için hazırlanmış kitap-
lardan az yazı bol resim içeren öykü kitaplarına geçilir. Kitap okunduktan sonra bebeğe 
mutlaka kitap hakkında sorular sorulmalı ve dil gelişimine destek olunmalıdır. 

0-3 yaş döneminde bebekler öncelikle oyuncak kitaplar, ABC kitapları, kavram kitap-
ları, banyo kitapları, mobil kitaplar, sözlükler gibi genelde sadece resim ya da bir resim-bir 
kelime içeren, kendisini ve yakın çevresini tanımaya yönelik kitaplarla tanışırlar. Daha 
sonra çocuk fiziksel ve bilişsel açıdan gelişir, parmak kasları olgunlaşır, dil ve kavram geli-
şiminde büyük bir aşama kaydeder. Böylelikle içeriği daha kapsamlı ve biraz daha karma-
şık olan tekerleme, ninni ve şarkı kitaplarına, daha sonra da basit anlatımlı resimli öykü 
kitaplarına geçiş yapar. 

0-3 yaş dönemindeki bebeklerin çocuk edebiyatı ile ilişkilerinde yetişkinler büyük rol 
oynamaktadır. Yetişkinlerin bebeklerin gelişimsel seviyelerine uygun, onlarda dil ve kav-
ram gelişimini destekleyen, ince motor becerilerini geliştirmelerini sağlayan ve ilgilerini 
çeken kitaplar seçmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda yetişkinler kitabın sayfalarının 
çevrilmesi, içindeki resimler ve anlatılanlar hakkında konuşulması ve bebeklerin kitapla 
keyi�i vakit geçirmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Örnek Olay
Ayça Hanım iki yaşındaki oğlu Kerem ile bir kitapçının çocuklara yönelik kitap bölümünü 
gezmeye başladı. Oğlu Kerem’in elinde bir kitap gördü ancak kitabın üzerinde 3-5 yaş gru-
bu için uygundur yazıyordu. Sonra Ayça Hanım görevliye giderek 2 yaş grubu çocuklar 
için kitap aradığını ve yardım istediğini belirtti. Bunun üzerine görevli, Ayça Hanım’a ye-
niden çocuk bölümünü gösterdi ve tüm kitapların burada olduğunu belirtti. Bunun üzeri-
ne Ayça Hanım kitabevinden ayrıldı ve bebek kitapları alabileceği bir yer aramaya başladı. 
Ayça Hanım kitap alacağı yeri ararken bir bebek kitabında olması gereken özellikleri ve 
kitabı çocuğuna nasıl okuyacağını düşünmeye başlamıştı. 

0-3 YAŞ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERE UYGUN KİTAP SEÇME 
Yaşamın ilk üç yılı; bebeklerin bilişsel, dil, sosyal, duygusal, motor olmak üzere çeşitli 
gelişim alanlarında önemli etkiye sahiptir. Meraklarının fazla, ilgi ve dikkatlerinin açık 
olduğu bu dönemde, çeşitli öğrenme ortamları yaratılarak ve destekleyici materyaller sağ-
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lanarak çocukların gelişimine olumlu katkılar sağlanır. Kitaplar yetişkinlerin bebeklere 
niçin, nasıl ve ne okuduklarına bağlı olarak yaşamlarında ve okul başarılarında önemli bir 
yer tutar. Öykü okuma bebek ve çocukların dil ve okuma becerilerini geliştiren en başarılı 
metotlardandır. Sesli okumanın erken okuryazarlık, sözcük hazinesini, problem çözme 
becerilerini, gramer ve dil özelliklerine ilişkin bilgileri arttırdığı görülmüştür. 

Yetişkinler bu dönemde bebekleri ile kitap okurken dialojik okuma yaparak kitapta geçen 
anlatımları bebeğe tekrarlamalıdır.Bu sırada gelen olumlu yanıtlar bebeklerin dil gelişim 
hızını yükseltmektedir (Justice & So�a, 2010 & Gönen, v.d., 2013).

Kitaplar bebeklerin çeşitli gelişim alanlarına katkısı yanında yaratıcı hayal gücünün, 
estetik duygusunun, dinleme, eleştiri yeteneğinin gelişmesini sağlar. Medya okur-yazarlı-
ğını geliştirir. Resimli öykü kitapları bebeğe ilk kitap sevgisini aşılarken, kitabın eğlence ve 
bilgi kaynağı olduğunu öğretir. Bebek kitap yoluyla (güven duygusu, başarma ve başarılı 
olma, sevme-sevilme, bir gruba dâhil edilme, oyun-değişiklik, öğrenme ve estetik gibi) 
ruhsal ihtiyaçlarını karşılar (Gönen, 2015). 

Evlerde ve okullarda bebek kütüphanesi kurularak erken okuryazarlığın teşvik edilme-
si, kitap sevgisinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Resimli ilk sözlük, ABC kitabı, oyuncak 
kitaplar, banyo kitabı, tekerleme-ninni-şarkı kitapları, resimli kısa öykü kitaplarının be-
bek kütüphanesinde bulunması ve kitaplığın da bebeğin ulaşabileceği boyda olması gere-
kir. Bakma, dokunma, işaret etme, ses efekti gibi okuma davranışları bebek-yetişkin iliş-
kisinde önemlidir. Güvensiz bağlanan bebekler daha az öz-düzenleme kapasitesine sahip 
olduklarından kitapla ilgili sorulara cevap vermede kendilerini yetersiz hissederler. Kitap 
okumanın okuyucu olma ve bilgiyi geliştirme sürecindeki en önemli aktivitelerden birisi 
olduğu ve güvenli bağlanmanın dil gelişimine olumlu katkılar sağladığı görülmektedir 
(Yükselen, 2013). 

Resimli kitaplar 0-7 yaş grubunun ilgi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak 
hazırlanmış, çok resim az yazılı kitaplardır. 

Bebekler iki yaşına geldikten sonra giriş, gelişme, sonuç bölümü olan kısa öyküleri 
dinleyebilirler. Yaşı ilerledikçe kendisine okunan on altı sayfadan daha fazla olan kitapları 
da ilgiyle dinler. Okumayı bilmediklerinden resimlerin öykü metnini çok iyi anlatacak 
biçimde çizilmesi gerekir. Bu yaş döneminde bebeğin yaratıcı hayal gücünü geliştirecek 
vücudu ve yakın çevresiyle ilgili eğlenceli öykülere yer verilmelidir. Öykülerde bilmece, 
tekerleme, ses tekrarları ve kafiyeli sözcükler bebeğin ritim duygusunu geliştirirken bel-
leğini de güçlendirir. 

0-3 yaş döneminde bebeklerin yetenekleri gelişip, alışkanlıkları şekillenmeye başlar. 
Her bebeğin gelişimsel özellikleri birbirinden farklıdır. Ancak hepsi de çevresini tanıma 
isteği içinde olduklarından görme, tatma, dokunma duyularını aktif olarak kullanırlar. 
Konuşma bu dönemde başladığından, bu yaş kitaplarında sözcük tekrarı çok önemlidir. 
Bu dönemde cisimleri etiketlemeyi, tekil-çoğul kavramları, hareketleri adlandırmayı ve 
tanımlamayı öğrenirler. O nedenle 1-2 yaşta onların bildiği, tanıdığı hareketlerin yer al-
dığı resimli kitaplar gösterilmeli, okunmalı, resimlerdeki yürüme, yeme, koşma gibi hare-
ketleri tanımasına ve tanımlamasına yardımcı olunmalıdır (Justice & So�a, 2010). 

Bebeklerle kitap resimleri hakkında konuşulmalıdır. Kitaplarını yanlarında taşıdık-
larından bu yaş grubunun kitaplarının tutulabilecek büyüklükte, hafif, karton, kumaş ya 
da yıkanıp silinebilen malzemeden yapılması gerekir. İnce karton kapak, düşük gramajlı 
kağıttan yapılmış sayfalar ve tel zımba ile yapılmış ciltleme kolay yıpranacağından tavsiye 

İfade edici dil becerileri geliştikçe 
bebekler düşüncelerini daha iyi 
ifade etmeyi öğrenirler. Bebeklerin 
kitaplarla ilk ilişkileri genellikle 
resimli kitaplar yoluyla olur. 
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edilmez. Ben, vücudum, canlı-cansız nesneler konulu yakın çevresindeki insan, hayvan, 
makine ve olayları anlatan, kısa ve mutlu sonla biten resimli öykü kitapları bebeklerin 
ilgisini çeker. 

Yetişkinler kitap okuma esnasında bebekle yan yana olmaya, resimleri göstererek yu-
muşak bir ses tonuyla anlatmaya, jest ve mimiklerde abartıya kaçmamaya dikkat etmeli-
dir. Katlamalı ve yazısız olan çeşitli büyüklüklerdeki, evin bölümleri, çi�lik hayvanları gibi 
konulu resimli kitaplar bebek odasına uyarıcı olarak koyulabilir, duvara asılabilir, resim 
hakkında konuşma ve kavramları öğrenmesi amacıyla kullanılabilir. 

Resimli öykü kitaplarında resimlemenin pastel renklerde olması, çerçeve kullanılma-
ması, sayfanın dörtte üçünün resme, dörtte birinin yazıya ayrılması gerekir. Bebek oku-
mayı bilmediğinden resmin öyküde anlatılanları anlatması gerekir. Dolayısıyla resim ile 
metnin aynı sayfada olması bebeğin öyküyü takip edebilmesi açısından son derece önem-
lidir. Özellikle 2-3 yaş için olan kitapların yazılarının puntosunun büyük olması iyi olur.

0-36 ay arası bebeklerin kitaplarla etkileşime girdiklerinde gösterdikleri dört tür özel 
davranış vardır:

•	 Kitap	kullanma/elde	tutma
•	 Resim	okuma	
•	 Hikayenin	veya	kitabın	anlaşılması
•	 Hikaye	ya	da	kitabın	okunmasıdır.

Kitabı Kullanma/Elde Tutma
Bu gruptaki davranışlar kitabın fiziksel görüntüsüne yöneliktir. Bebek yedi ay öncesinde 
kitabın resimleriyle göz kontağı kurabilir ancak elinde tutamaz. Yedi ve on aylar arasında 
kitabı eline alarak tutmaya başlar. Yetişkin kitabı okurken sayfaları açmasına yardım eder. 
Sekiz on aylık olduğu dönemde kitabı okuması için yetişkine verir. Yetişkinin kucağında 
kitaba bakmak için oturabilir. Sekiz on iki aylar arasında bebek kitabın sayfalarını kaba 
bir şekilde çevirmeye çalışır. Bu dönemde bebeğin kitabın sayfalarının açılıp kapanmasına 
yönelik hareketleri azalır ve kitaba görsel dikkati artar. Bebek on iki ayını doldurduğunda 
sayfaları çok iyi bir şekilde çevirmeye başlar. Bu aylarda birkaç sayfayı bir elinde tutup say-
faları tersten soldan sağa doğru açar ya da başını çevirerek resimleri sağ tara�an görmeye 
çalışır. Bir buçuk yaşına doğru resimde herhangi bir şey ters basılmışsa resmin düz halini 
görmek için çevirdiği gözlenir. 

Resim Okuma
Bu gruptaki davranışlar çocukların kitaplardaki resimlerle etkileşimlerini ortaya koymak-
tadır. Yedi ay öncesine kadar bebekler kitaptaki tek nesne resimlerine bakarlar. Bulunduk-
ları dönemin gelişimsel özelliğinden dolayı önce el ve ağzı ile kitaba dokunduktan sonra 
resimlere bakmaya yönelirler. On iki aya doğru yetişkin ilginç bir ses çıkarttığı ya da alışık 
olmadığı bir şekilde kitabı okursa resimlere gülümsedikleri gözlenir. 

Tek nesne resimlerini göstererek ilgilendikleri gözlenir. Bazen de bir resmi gösterirken 
ses çıkartırlar. Bir yaşından sonra kitap okunurken “nerede” diye sorulduğunda bildiği 
nesne ise yerini doğru bir şekilde gösterir. Resimdeki nesneleri isimlendirebilir. Kitapta 
bildiği sesli nesnenin sesini çıkarır. Bir buçuk yaşına doğru bebekler resmi göstererek “Bu 
ne?” diye sorarlar ya da isimlendirilmesini istedikleri nesneyi soru tonunda “Köpek” şek-
linde sorarlar. 
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Hikaye ve Kitabın Anlaşılması
Bebekler bir kitabın ne hakkında olduğunu, neler söylediğini ve nasıl söylendiğini ve tüm 
bunların diğer kitaplar, diğer olaylar ve nesnelerle ne tür ilişkide olduklarını anladıklarını 
bize kanıtlayabilirler. Bir yaşına doğru bir resme onu anladığını gösterircesine gülerek 
bakarlar. Kitaptaki bir nesne ya da eylemle gerçek dünya arasında ilişki kurabilirler. 

Kitapları içeriklerine göre seçebilirler. Bu da kitabın ne hakkında olduğunu anladığını 
gösterir. Oyuncak ördekleri ile oynadıktan sonra gidip ördek resmi olan kitabı seçebilir-
ler. Özellikle bir buçuk yaşına doğru kitapta en sevdiği yeri sürekli açık tutarlar. Kitapta 
gösterilen ya da ifade edilen bir hareketi yaparlar. Örneğin: kitabı okuduktan sonra ekmek 
kırıntılarını kuşlara verdiklerini gözlemleyebiliriz. Kitaplar arasında bağlar kurar; yirmi 
aylıkken kitapta anlatılan olaylarla empati kurmaya başlarlar ve kitaptaki çocuk üzgünse 
ağlıyormuş gibi yaptıkları gözlenir. Hikaye kitabındaki karakterler ve olaylar hakkında 
sorular sorabilirler. 

Hikaye Okuma
Bu bölümdeki davranışlar çocukların kitaptaki metin ile etkileşimini söze dökmelerini, 
kitaptan okunan sözcüklerin o kitapta basılı olduğunu fark etmeye başlamalarını içermek-
tedir. Bir yaşından sonra bebekler kitabı okuyormuş öykünmesi yaparak kitap mırıldan-
ması denilen davranışı gösterirler. Yetişkin okumayı kestiğinde, metinde sonra gelen cüm-
leyi hatırlama ve yeni sözcüğü söyleme ya da yetişkin ile birlikte okuma görülür. Oyuncak 
bebeklerine ya da hayvanlarına kitap okurmuş gibi yaparlar. Özellikle bir buçuk yaşından 
sonra kitaptaki basılı yazılara dikkat ederler. Yirmi birinci aydan sonra bir hikayenin met-
ninin bir bölümünü başka zamanlarda tekrar edebilirler.

İki yaşından sonra yetişkin kitabı okuduktan sonra kendi kendine kitabı anlamaya 
çalışırlar. Yetişkin ile birlikte kitap okunurken atlanılan ya da yanlış söylenen sözler olursa 
yetişkini uyarabilir. Üç yaşına doğru kendisine bildiği kitapların okumasını ister ve olduk-
ça doğru bir şekilde metni hatırlatabilir. Bütün bu davranış özelliklerini dikkate alarak du-
yarlı bir ebeveyn ya da öğretmen, bebeği dikkatle gözlemleyerek neler yapabildiğini, neler 
yapmaktan hoşlandığını, deneyimlerini dikkate alarak ona uygun bir kitap seçip uygun 
bir ortamda okuma becerisini geliştirip destekleyebilir. Çocukların kitapları resimlerine 
bakarak okuma girişimleri desteklenmelidir. Çocuklar onlara kitap okunduktan sonra 
şimdi de ben okuyacağım diyerek resimlerine bakarak hikâyeyi anlatmaya başlarlar. Böyle 
durumlarda çocuklar cesaretlendirilmelidir. Çocukların kendilerine okunan kitabı anlat-
maları çocukların anlama becerilerini ve kendilerini ifade etme becerilerini destekler. 

İki buçuk yaşında olan Çınar’a teyzesi “Sakar Cadı Vini’nin Kış Macerası” adlı kitabı 
okuduktan sonra Çınar teyzesinden 2 kez daha kitabı okumasını ister. Daha sonra Çınar 
koltuğa uzanarak “Ben Cadı Viniyim. Şezlongumda uzanıyorum” der. Çınar bu davranışı 
ile kitabı anladığını gösterir aynı zamanda kitaptaki olayları sembolik oyununda kullanır. 
Çınar bu kitabı çok sever ve defalarca okutur. Arada ben okuyacağım diyerek resimlerine 
bakarak kitabı anlatır. Her kitapçıya gittiğinde Sakar Cadı Vini serisinin yeni kitabı gelip 
gelmediğini kontrol eder. Okul öncesi dönemde Çınar Sakar Cadı Vini serisinin tümünü 
aldırtarak ailedeki yetişkinlere okutur. Okumayı öğrendikten sonra da ilkokul öğrencileri 
için basılmış olan Sakar Cadı Vini serisini almaya ve kendisi okumaya devam eder. Çınar 
şu anda 10 yaşında ve hâlâ en sevdiği kitap sorulduğunda “Sakar Cadı Vini” olarak cevap 
vermekte ve sevdiği arkadaşlarıyla bu kitaplarını paylaşmaktadır. 

0-3 yaş çocuklarının gelişim seviyelerine uygun çocuk kitabı seçerken nelere dikkat etmeli-
siniz?1
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0-12 AY ARASI BEBEK KİTAPLARI
Bu yaş kitaplarında sadece resimler ya da bu resimlerle birlikte çok kısa metinler yer al-
maktadır. Bu kitaplardaki resimler de çoğunlukla “gerçek dünyadaki” nesne ve olayları 
temsil ederler. 

Dördüncü ayın altındaki bebekler için kitapların zıt renkli ve şekilli olması gerekir. 
Dört aydan daha büyük olanlar için çeşitli parlak renkler, şekiller ve insan yüzleri kullanıl-
malıdır. Kitapların sayfaları ise kalın olmalıdır. Kalın mukavva ya da kumaştan yapılmış 
sayfalar, kitapları kullanabilmeleri için ince motor becerilerin gelişimini de destekleye-
bilmelidir. Altıncı aydan sonra görme, konuşma ve işitme kapasiteleri kitaba bakmaktan 
zevk alacak kadar gelişmiştir. Bu dönemde çevreyi tanımalarıyla ilişkili nesneler olaylar 
içeren kitaplar onlar için yeni bir dünyanın kapısını da aralar. Kitabın kağıt özelliği açı-
sından kullanışlı ve çevirmeye elverişli olması yine önemlidir. Bebeğin kullandığı kitabın 
yırtılmaya elverişli olması dikkatini yırtma eylemine çekebilir. Bir yaşına gelmiş bebekle-
rin kitap okunurken yetişkini dinledikleri görülür.

Bazı bebeklerin kitaptaki nesnelerin sesleri çıkarıldığında ilgilerini çekebilir. Dil geli-
şimin önemli bir aşamasında olan bebeğe kitaplar yardım eder. Bu nedenle bebeğin yeni 
ve değişik sözcükler söylemesi için onunla her zaman konuşulmalıdır.

Bu dönem kitaplarının yiyecekler, oyuncaklar, yavru hayvanlar, aile hayatı, insanlar 
gibi konularını içermesi, dilinin basit ve etiketleme düzeyinde (bu köpek gibi) olması ge-
rekir. Bu kitaplar aynı zamanda bebeklerin yataklarına mobil olarak da asılabilir. Resimle-
ri işaret edilerek anlatılan bu kitapların çocukları nesne seslerini çıkarmaya teşvik etmesi 
beklenir (Gönen, v.d., 2013; Ural, 2013). 

Özellikle bu dönemdeki çocuklar için yazılan bebeğin ilk kitabı olarak tanımlanan ki-
taplar bulunmaktadır. Bunlara tanıma- algılama kitabı ya da oyuncak kitap da denilebilir. 
Bu kitaplar bebeklere dinlemek ve resimlerine bakmak için hazırlanmaktadır. Ortalama 
altı aydan itibaren bebeklerin eline ki-
tap verilebileceğinden, yarı kitap, yarı 
oyuncak görünümünde olan, kitap 
gibi sayfaları çevrilen, ancak oyuncak 
özelliklerine de sahip olan bu kitaplar 
araba, ev, biçiminde olabilir. Bu kitap-
larda resmi kolayca tanımaya yönelik 
arka fonu olmayan sayfada canlı-can-
sız nesnelerin resimleri ve isimleri bu-
lunur. Bu yöntem de onların isimlerini 
tanıtmaya yöneliktir. 

Oyuncak kitaplarda pencereler, 
delikler, basınca ses çıkaran düğmeler, 
bebeğin kendisini görebileceği ayna-
lar, sallanan şekiller (diş fırçası, bulut 
v.s.) çeşitli dokularda kumaşlar bulu-
nur. Bu tür kitaplar bebeklerin görme, 
işitme, dokunma duyularının gelişimi-
ni de destekler (Gönen, v.d., 2013).

Resim 2.1

“Circle Circus” N. 
Hellen, London: Van 
der Meer Paper Design 
Ltd., 1988
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Sayfaları kumaştan yapılmış olan kumaş ya da naylon (muşamba) kitaplar ise bebekle-
re verilecek diğer bir kitap türüdür. Bebekler sevdikleri kitapları her yere taşıdıklarından 
hafif ve yıkanabilen bu kitaplar küçük bebekler için çok kullanışlıdır. Suya dayanıklı ol-
duklarından banyoda da kullanılabilen bu kitaplara “banyo kitapları” denir (Gönen, v.d., 
2013; Gönen, 2015; Ural, 2013).

Bu yaş grubu için hazırlanan kitaplarda onların duyu organlarını kullanmalarına yö-
nelik kabartma, yerinden çıkabilen ya da üç boyutlu şekiller de bulunur. Etkinlik içeren bu 
kitaplarla bebeklerin bilgi ve becerileri geliştirilmektedir. 

“Nijntje” D. Bruna, China: Mercıs, 1991 “Nijntje” D. Bruna, China: Mercıs, 1991

Resim 2.4 Resim 2.5

“Wir Machen Musik” G. Fisehur, Erlangen: Pestalozzi-
Verlag, 1988

Resim 2.2 Resim 2.3

“Bu, kedi”, “kuş yuvasında 
oturuyor”, “kırmızı araba” gibi 
ifadelerle kitaptaki resimler 
tanıtıldıktan sonra “bana kediyi 
göster”, “kuş nerede oturuyor?”, 
“kırmızı arabayı göster” gibi 
sorularla çocuğun alıcı ve ifade 
edici dilinin gelişmesine katkıda 
bulunulur. 

“Wir Machen Musik” G. Fisehur, Erlangen: Pestalozzi-
Verlag, 1988
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12-36 AY ARASI BEBEK KİTAPLARI
On iki otuz altı aylar dilin yoğun olarak gelişmeye başladığı aylardır. Bebekler bu dönem-
de ifade edici dili kullanmaya başlamışlardır. Jargon konuşma denilen sözlerinde hiçbir 
anlam yoktur ama tonlama gerçek konuşmanın benzeridir. Bu dönem sonunda ilk ilkel 
kelimeleri kullanmaya başlarlar. Uykudan önce kendisine kitap okunan çocuk bebeğine 
de kitap okumaya başlar. Şarkılı, sesli kitaplar kadar tekrarlı şiirlerin olduğu kitaplar da 
çocukların ilgisini çeker. Bu dönemde kitap okunurken çocukların yetişkin ile birlikte ses-
ler çıkardığı gözlenir. Buna kitap mırıldanması denir. Artık hikayeler çocukların ilgisini 
çekmeye başlar. 

Bu dönemde çocuğa okunan kitapların basit ve onun yaşantısından yola çıkılarak 
yazılmış olması son derece önemlidir. Bu aylarda hâlâ sayfaları tek tek açamasa da bir-
kaç sayfayı çevirerek ve resimleri yetişkine göstererek bu resimleri anlatılmasından zevk 
duyar. Bu dönem dilin hızla geliştiği dönemlerdir. Çocuğun dünyaya olan ilgisinde çok 
önemli gelişmeler olur. Çocuk için Neden?, Niçin? önemli olmaya başlar. Artık gerçek 
hikayelerden hoşlanmaya başlar. Yetişkin çocuğun oynadığı oyunlara bakarak onun ilgi-
lendiği konular hakkında bilgi sahibi olabilir.

Bazı nesnelerin nasıl çalıştığı ya da nasıl yapıldığını anlatan hikayeler çocuk için me-
rak içeren sorularının bir cevabı olabilir. Bu gibi durumlar çocuğun merak duygusunu 
geliştirecek ve yeni merak ettiği konuların da olmasını sağlayacaktır. Çocuklar kitaplar-
daki resimlere bakarak ve resimler hakkında soru sorarak uzun bir süre geçirebilir. Bu 
dönemde çocuklar kafiyeli ve tekrarlı kitaplardan çok hoşlanırlar. Bu dönemin sonunda 
sayfaları artık tek tek çeviren çocuk, kitap ile daha uzun zaman geçirebilir.

Üç yaşa doğru çocuğun dil gelişimini destekleyici kitaplara öncelik verilmeli, çocuğun 
hikâyelere bakarak kendi hikâyesini anlatması desteklenmelidir.Kelime hazinesi gelişmiş 
ve kendini doğru bir şekilde ifade etmeye başlayan çocuk artık resimli kitaplardan ya-
şadığı, bildiği olaylara dayanan basit hikâyelerden zevk alır. Resimli kitaplarda en ince 
ayrıntılara dikkat edebilir. Kitap sayfasını kendi kendine çevirmesine imkân verilen çocuk 
kitap ile olan ilişkisini daha da güçlendirir.

Bebekler hızlı gelişim gösterirler, nesnelerle oynar, ağızlarına alır ya da çekerler. Bun-
lardan dolayı özellikle çocukların ilk kitapları dayanıklı, mukavvadan ve dikiş ciltlemeli 
olmalıdır. Aile, insanlar, yatma zamanı gibi günlük rutinler, yiyecekler gibi tanıdık nes-
ne ve sahnelerin resimlerinin yer aldığı kitapları kullanmak bebeklerin resimlerin kendi 
günlük yaşantılarında gördükleri gerçek şeyleri temsil edebileceğini anlamalarını sağlar. 
Etiketlemeyi teşvik eden kitaplar bebeklerin çok ve farklı türde yeni kelime ile tanışması-
nı sağlar. Yaklaşık iki yaşında iki kelimelik basit cümleler kurarlar. Resimleri etiketleyen 
kitaplar, okuyan kişinin bebeklerin iki kelimelik cümlelerini model olma ve etkileşime 
geçme yollarıyla genişletebilmelerini sağlar. Böylelikle kelimeleri daha kolay öğrenirler. 
Şarkı, ninni, ritimik kelimeler, tekrarlar ve kafiyelerin olduğu kitaplar, bebeklerin sesler-
deki benzerlik ve farklılıkları anlamalarını sağlar ve onları eğlendirir. Bu bölümde ilk ola-
rak etiketlemeyi teşvik eden ABC kavram kitaplarını ve daha sonra Tekerleme, Ninni ve 
Şarkı Kitaplarını daha detaylı olarak açıklayacağız. 

Bebek on sekiz aydan itibaren sayfa çevirebileceğinden etrafında uygun fiziksel özellikte re-
simli kitapların bulunması gerekir. 

0-3 yaş çocuklarının alıcı ve ifade edici dil gelişimleri ile bilişsel becerilerini desteklemek 
için çocuk edebiyatından nasıl yararlanırsınız?

Jargon: Jargon, belli bir etkinlik, 
meslek veya grupla ilişkili olarak 
tanımlanmış bir terminolojidir. 

2



Çocuk Edebiyatı ve Medya36

ABC, Kavram Kitapları 
2-3 yaş bebekleri için hazırlanmış olan bu ki-
taplarda genellikle hiç metin bulunmamakta-
dır. Bunlar ABC kitapları denilen ve bebeğin 
tanıdığı cisim, hayvan ve insanların resimleri-
nin bulunduğu konu ve olay içermeyen kitap-
lardır. 

Bu kitaplar bir kelime-resim, kısa cümle-
resim formatında ya da basit anlatım tarzında 
olabilir. Anlatımda mecazî dil kullanmamaya, 
hayalî tasvir yapmamaya, uzun cümlelere ve 
karışık anlatıma yer verilmemelidir. Sade hatlı, 
gerçekçi ve parlak renkli olmasına dikkat edil-
melidir.

0-3 yaş çocuklarının kendilerini ve bedenlerini tanımalarını desteklemek için çocuk edebi-
yatından nasıl yararlanırsınız?

Tekerleme, Ninni ve Şarkı Kitapları
Şarkılar ve tekerlemelerin resimlerle canlandırıldığı kitaplardır. Bebeklerin dört yaşa ka-
dar bu kitaplarla eğitilmesi, konuşma ve dinleme becerisinin gelişmesine katkı sağlar. Es-
tetik yönü yüksek olarak hazırlanması gereken bu kitaplarda bebek, resimlere bakarken 
tekerleme ya da şarkı müzikli olarak dinletilmektedir. Bu tür kitapların örneği ülkemizde 
yok denecek kadar azdır. 

Resimli ninni kitapları ise bebeklerin sevdiği, anlam taşıyan, kulağa hoş gelen özellikle-
ri ile bebeğin dil gelişiminde ve rahatlamasında önemli rol oynayan eserlerdir. Bu tür kitap-
lar ülkemizde yaygın olarak bulunmamakta, halkın dilinde kuşaktan kuşağa söylenilerek 
zamanımıza kadar gelmiştir. Bu kitapların eğlendirici bir dile sahip olması bebekler tara-
fından daha çok sevilmesini sağlamaktadır (Gönen, v.d., 2013; Gönen, 2015; Ural, 2013).

Resim 2.6

“Bil bakalım bu 
nedir?”. Hazırlayan: 
Kari Çağatay, 
İstanbul: Redhouse 
Yayınevi

“Baby Animals” G. Slegers, �e Netherlands: Royal 
Sweets O�set, 1986

“Baby Animals” G. Slegers, �e Netherlands:Royal 
Sweets O�set, 1986

Resim 2.7 Resim 2.8

3
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Bebeklikte dinlenilen öyküler bebeklerin kişiliğinde önemli etkiye sahip olduğundan 
onlara okunacak öykülerin özenle seçilmesi son derece önemlidir. Bu dönemde bebeğin 
dikkat süresi kısa olduğundan uzun ve karmaşık olaylar içeren öykülerin okunmaması 
gerekir (Gönen, 2015). 

Bu yaş döneminde bebeğin yaratıcı hayal gücünü geliştirecek vücudu ve yakın çevresi 
ile ilgili bilgi verecek, eğlenceli öykülere yer verilmelidir. Öykülerdeki bilmece, tekerle-
me, ses tekrarları ve kafiyeli sözcükler bebeğin ritim duygusunu geliştirirken, belleğini de 
güçlendirir. 

“Old MacDonalds’s Barn” P. Lippman, New York: 
Workman Publishing Company, 1993

“Old MacDonalds’s Barn” P. Lippman, New York: 
Workman Publishing Company, 1993

Resim 2.9 Resim 2.10

Resim 2.11

Can Göknil, Cesur 
Korkak, T.C. Kültür 
Bakanlığı Çocuk 
Kitapları, 2001
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Resim 2.12

Can Göknil, Cesur 
Korkak, T.C. Kültür 
Bakanlığı Çocuk 
Kitapları, 2001

Resim 2.15

“My Very Mother 
Goose”, Iona Opie, 
Rosemary Wells, 
Heshan: Candlewick 
Press, 2010.

“Sor Bul (Taşıtlar II)”, S. Doğ ve A. Doğ, MF Yayıncılık 
ve Matbaacılık.

“Sor Bul (Taşıtlar II)”, S. Doğ ve A. Doğ, MF Yayıncılık ve 
Matbaacılık.

Resim 2.13 Resim 2.14
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0-36 AY ARASI ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER 
Alıcı ve ifade edici dil gelişimlerini destekleyen etkinlikler: Öykü okuma, bebek ve ço-
cukların dil becerilerini geliştiren en başarılı metotlardandır. Bebeğe sesli kitap okuma 
erken okuryazarlık, dil kuralları, alıcı ve ifade edici dili geliştirir. Bebeğe kitaptaki resim 
gösterilip “Bu elma” diye tanıtılarak alıcı dili, sonra “bana elmayı göster” ya da elma res-
mini gösterip “bu ne?” söyle diyerek ifade edici dili geliştirmeye çalışılır. 

Aile, insanlar, yatma zamanı gibi günlük rutinler, yiyecekler gibi tanıdık nesne ve sah-
nelerin resimlerinin yer aldığı kitapları kullanmak bebeklerin resimlerin kendi günlük 
yaşantılarında gördükleri gerçek şeyleri temsil edebileceğini anlamalarını sağlar. Etiketle-
meyi teşvik eden kitaplar bebeklerin çok ve farklı türde yeni kelime ile tanışmasını sağlar. 
Yaklaşık iki yaşında iki kelimelik basit cümleler kurarlar. Resimleri etiketleyen kitaplar, 
okuyan kişinin bebeklerin iki kelimelik cümlelerini model olma ve etkileşime geçme yol-
larıyla genişletebilmelerini sağlar. Böylelikle kelimeleri daha kolay öğrenirler. Şarkı, ninni, 
ritimik kelimeler, tekrarlar ve kafiyelerin olduğu kitaplar, bebeklerin seslerdeki benzerlik 
ve farklılıkları anlamalarını sağlar ve onları eğlendirir.

Kelime hazinelerini geliştirebilecek etkinlikler: Bu yaş bebeklerine resimli ilk söz-
lük, ABC kitapları, kavram kitapları gösterilerek resimler tanıtılır, isimleri söylenir, sonra 
çocuğa söylettirilir, ses ve kelime tekrarı yaptırılır böylece sözcük hazinesi arttırılır. 

0-3 yaş döneminde bebekler konuşmaya başladığından, bu yaş kitaplarında sözcük 
tekrarı bebeklerin kelime hazinesi açısından çok önemlidir. Bu dönemde cisimleri etiket-
lemeyi, tekil-çoğul kavramları, hareketleri adlandırmayı ve tanımlamayı öğrenirler. O ne-
denle 1-2 yaşta onların bildiği, tanıdığı hareketlerin yer aldığı resimli kitaplar gösterilmeli, 
okunmalı, resimlerdeki yürüme, yeme, koşma gibi hareketleri tanımasına ve tanımlama-
sına yardımcı olunmalıdır. Bebeklerle kitap resimleri hakkında konuşulmalıdır. Bebeklere 
resimli öykü kitapları gösterilip okunduktan sonra anlatılanları öğrenip öğrenmediklerini 
ölçmek için kitap hakkında sorular sorulur. Kitaptaki karakterler, öykünün giriş-gelişme-
sonuç bölümü hakkında sorular sorularak öyküyü anlatmaları istenir. Böylece çocuğun 
anlatılanları dikkatli dinleyip sorulara uygun cevaplar vermesi beklenir. Bu yöntem de 
çocuğun bilişsel becerilerini geliştirir. 

Kendisini ve bedenini tanımasına yönelik çalışmalar: Bebeklerin ilk kitaplarında 
“ben”, “ben yürürüm”, “ben resim yaparım”, “ben kitap okurum”, “ben bloklardan kule 
yaparım”, “ben köpeğimle oynarım” gibi resimler ve yazılar kullanılarak bebeğin önce 
kendisini, vücudunu ve neler yapabileceğini öğrenmesi istenir. Bu yaşta ben, vücudum, 
yakın çevre ile ilgili kitaplar seçilerek kitap okumaya başlamak yaş ilerledikçe daha detaylı 
konular içeren öykülere geçmekte fayda vardır. 
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 0-36 ay bebeklerinn gelişim seviyelerine uygun çocuk 
kitabı seçmek.
0-3 yaş döneminde bebekler öncelikle oyuncak kitap-
lar, ABC kitapları, kavram kitapları, banyo kitapları, 
mobil kitaplar, sözlükler gibi genelde sadece resim 
ya da bir resim-bir kelime içeren, kendisini ve yakın 
çevresini tanımaya yönelik kitaplarla tanışırlar. Daha 
sonra çocuk fiziksel ve bilişsel açıdan gelişir, parmak 
kasları olgunlaşır, dil ve kavram gelişiminde büyük 
bir aşama kaydeder. Böylelikle içeriği daha kapsamlı 
ve biraz daha karmaşık olan tekerleme, ninni ve şarkı 
kitaplarına, daha sonra da basit anlatımlı resimli öykü 
kitaplarına geçiş yapar. Bu kitaplarda sayfada her ço-
cuğun çevresindeki insan, hayvan, eşyaları tanıtan bir 
resim bulunur, altında da o resmi tanıtan bir kelime 
veya bir cümle bulunur. 2-3 yaş arasındaki bebeklere 
giriş-gelişme-sonuç bölümü olan kısa öyküler okunur.

 Bu dönem kitaplarının yiyecekler, oyuncaklar, yavru 
hayvanlar, aile hayatı, insanlar konularını içermesi, 
dilinin basit ve etiketleme düzeyinde (bu köpek gibi) 
olması gerekir. Bu kitaplar aynı zamanda bebeklerin 
yataklarına mobil olarak da asılabilir. Resimleri işaret 
edilerek anlatılan bu kitapların çocukları nesne sesle-
rini çıkarmaya teşvik etmesi beklenir.

 0-12 ay arası bebeklere yönelik kitapları tanıyabilmek.
Bu yaş kitaplarında sadece resimler ya da bu resim-
lerle birlikte çok kısa metinler yer almaktadır. Bu 
kitaplardaki resimler de çoğunlukla “gerçek dünya-
daki” nesne ve olayları temsil ederler. Dördüncü ayın 
altındaki bebekler için kitapların zıt renkli ve şekilli 
olması gerekir. Dört aydan daha büyük olanlar için 
çeşitli parlak renkler, şekiller ve insan yüzleri kullanıl-
malıdır. Kitapların sayfaları ise kalın olmalıdır. Kalın 
mukavva ya da kumaştan yapılmış sayfalar, kitapları 
kullanabilmeleri için ince motor becerilerin gelişimi-
ni de destekleyebilmelidir. Altıncı aydan sonra gör-
me, konuşma ve işitme kapasiteleri kitaba bakmaktan 
zevk alacak kadar gelişmiştir. Bu dönemde çevreyi 
tanımalarıyla ilişkili nesneler olaylar içeren kitaplar 
onlara yeni bir dünyanın kapısını da aralar. Kitabın 
kağıt özelliği açısından kullanışlı ve çevirmeye elve-
rişli olması yine önemlidir. Bebeğin kullandığı kitabın 
yırtılmaya elverişli olması dikkatini yırtma eylemine 
çekebilir. Bir yaşına gelmiş bebeklerin kitap okunur-
ken yetişkini dinledikleri görülür.

 12-36 ay arası bebeklere yönelik kitapları tanıyabilmek.
Bu dönemde çocuğa okunan kitapların basit ve onun 
yaşantısından yola çıkılarak yazılmış olması son de-
rece önemlidir. Bu aylarda hâlâ sayfaları tek tek aça-
masa da birkaç sayfayı çevirerek ve resimleri yetişkine 
göstererek bu resimlerin anlatılmasından zevk duyar. 
Bu dönemde dil gelişimi hızlıdır. Çocuğun dünyaya 
olan ilgisinde çok önemli gelişmeler olur. Çocuk için 
Neden?, Niçin? önemli olmaya başlar. Artık gerçek 
hikayelerden hoşlanmaya başlar. Yetişkin çocuğun 
oynadığı oyunlara bakarak onun ilgilendiği konular 
hakkında bilgi sahibi olabilir. Bazı nesnelerin nasıl 
çalıştığı ya da nasıl yapıldığını anlatan hikâyeler ço-
cuk için merak içeren sorularının bir cevabı olabilir. 
Bu gibi durumlar çocuğun merak duygusunu geliş-
tirecek ve yeni merak ettiği konuların da olmasını 
sağlayacaktır. Çocuklar kitaplardaki resimlere baka-
rak ve resimler hakkında soru sorarak uzun bir süre 
geçirebilir. Bu dönemde çocuklar kafiyeli ve tekrarlı 
kitaplardan çok hoşlanırlar. Bu dönemin sonunda 
sayfaları artık tek tek çeviren çocuk kitap ile daha 
uzun zaman geçirebilir. Üç yaşa doğru çocuğun dil 
gelişimini destekleyici kitaplara öncelik verilmeli, ço-
cuğun hikayelere bakarak kendi hikayesini anlatması 
desteklenmelidir. Kelime hazinesi gelişmiş ve kendini 
doğru bir şekilde ifade etmeye başlayan çocuk artık 
resimli kitaplardan okunan yaşadığı, bildiği olaylara 
dayanan basit hikâyelerden zevk alır. Resimli kitaplar-
da en ince ayrıntılara dikkat edebilir. Kitap sayfasını 
kendi kendine çevirmesine imkan verilen çocuk kitap 
ile olan ilişkisini daha da güçlendirir.

Özet

1

2

3
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 0-36 ay bebeklere yönelik etkinlikleri tanımlayabilmek.
Bebeğe sesli kitap okuma erken okuryazarlık, gramer, 
alıcı ve ifade edici dili geliştirir. Bebeğe kitaptaki resim 
gösterilip “Bu elma” diye tanıtılarak alıcı dili, sonra 
“bana elmayı göster” ya da elma resmini gösterip “bu 
ne?” söyle diyerek ifade edici dili geliştirmeye çalışılır. 

 Aile, insanlar, yatma zamanı gibi günlük rutinler; yi-
yecekler gibi tanıdık nesne ve sahnelerin resimlerinin 
yer aldığı kitapları kullanmak bebeklerin resimlerin 
kendi günlük yaşantılarında gördükleri gerçek şeyleri 
temsil edebileceğini anlamalarını sağlar. Etiketlemeyi 
teşvik eden kitaplar bebeklerin çok ve farklı türde yeni 
kelime ile tanışmasını sağlar. Yaklaşık iki yaşında iki 
kelimelik basit cümleler kurarlar. Resimleri etiketle-
yen kitaplar, okuyan kişinin bebeklerin iki kelimelik 
cümlelerini model olma ve etkileşime geçme yolla-
rıyla genişletebilmelerini sağlar. Böylelikle kelimeleri 
daha kolay öğrenirler. 0-3 yaş döneminde bebekler 
konuşmaya başladığından, bu yaş kitaplarında söz-
cük tekrarı bebeklerin kelime hazinesi açısından 
çok önemlidir. Bu dönemde cisimleri etiketlemeyi, 
tekil-çoğul kavramları, hareketleri adlandırmayı ve 
tanımlamayı öğrenirler. O nedenle 1-2 yaşta onların 
bildiği, tanıdığı hareketlerin yer aldığı resimli kitaplar 
gösterilmeli; okunmalı; resimlerdeki yürüme, yeme, 
koşma gibi hareketleri tanımasına ve tanımlamasına 
yardımcı olunmalıdır. Bebeklerle kitap resimleri hak-
kında konuşulmalıdır. Bebeklere resimli öykü kitap-
ları gösterilip okunduktan sonra anlatılanları öğrenip 
öğrenmediklerini ölçmek için kitap hakkında sorular 
sorulur. Kitaptaki karakterler, öykünün giriş-gelişme-
sonuç bölümü hakkında gelişimine uygun sorular so-
rularak öyküyü anlatmaları istenir.

4
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1. Aşağıdakilerden hangisi 0-3 yaş dönemine özgü kitap 
türlerinden biri değildir?

a. Resimli kitap
b. Banyo kitabı
c. ABC kitabı
d. Kavram kitabı
e. Fıkra kitabı

2. Resimli oyun ve banyo kitapları aşağıdakilerden hangisi-
ne hizmet etmez?

a. Çocuğu eğlendirme
b. Kavram geliştirme
c. Kitap sevgisi kazandırma
d. Dinleme yeteneğini geliştirme
e. Eleştiri yeteneğini geliştirme

3. Çocukların kendilerini ve bedenlerini tanımaya yönelik 
kitaplar aşağıdaki kitap türlerinden hangisinin içine girer?

a. ABC kitapları
b. Fabl
c. Etkinlik kitabı
d. Resimli öykü kitabı
e. Alfabe kitabı

4. Aşağıdakilerden hangisi 0-3 yaş dönemi çocuk edebiyatı-
nın özelliklerinden biri değildir? 

a. Çocuğa ilk kitap sevgisini kazandırma
b. Kavram gelişimini destekleme
c. Çocuğa kendisini ve yakın çevresini tanıtma
d. Çocuğun okuma becerisini hızlandırma
e. Çocukların hayal gücünü genişletme

5. 0-3 yaş dönemine yönelik oyuncak kitapların en önemli 
kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çocukların büyük kas motor gelişimlerini desteklemek
b. Çocukların küçük kas motor gelişimlerini desteklemek
c. Çocukların ifade edici dil gelişimini desteklemek
d. Çocukların kelime hazinesini arttırmak
e. Çocukların kavramsal bilgiler öğrenmesini sağlamak

6. Aşağıdakilerden hangisi 0-3 yaş dönemine yönelik kitap-
ların fiziksel özelliklerinden biri değildir?

a. Kalın mukavva kapak
b. Dikiş ciltleme
c. Küçük punto
d. Ağır gramajlı hamur
e. Kumaş ya da naylon sayfa

7. Aşağıdakilerden hangisi ABC kitaplarının içerik özellik-
lerinden biridir?

a. Çocuğun yakın çevresini anlatma
b. Hayali resimleme
c. Soyut resim
d. Süslü yazı tipi
e. Sayfanın dörtte biri resimleme

8. 0-3 yaş dönemine yönelik kitapların boyutları nasıl ol-
malıdır?

a. Orta boy
b. Büyük boy
c. Minyatür
d. İki kucak genişliği
e. A4 boyutu

9. 0-3 yaş dönemine yönelik çocuk kitaplarının diğer yaş 
gruplarına yönelik kitaplardan farkı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

a. Uzun öykü içermesi
b. Kısa öykü içermesi
c. Kalın mukavva kapak kullanılması
d. Çok resim az yazı olması
e. Büyük punto ile yazılması

10. Aşağıdakilerden hangisi 0-3 yaş döneminde çocuk edebi-
yatının yararlarından biri değildir?

a. Erken okur-yazarlığın temellerini atar.
b. Okuma kültürü geliştirir.
c. Yazı farkındalığı geliştirir.
d. Fiziksel gelişimi destekler.
e. Ödev yapmaya yardımcı olur.

Kendimizi Sınayalım
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…Daha önce bizden bebek kitaplarıyla ilgili de bir şeyler 
yazmamızı isteyen okurlarımız olmuştu. Sonra ben de kitap-
çı ra�arını karıştırıp Pisi Kedi kitaplarını beğenip yazmıştım. 
Baktım ki bu bebek kitapları hayli ciddi bir mesele… Hazır, 
hayatıma yeni bir bebek dostum girmiş ve ilerleyen zamanda 
ona da bu kitaplardan alacakken, bari biraz daha araştırma 
yapayım deyip kolları sıvadım.
Uzmanlara göre, çocuğu kitapla tanıştırmanın yaşı yok. He-
nüz bebekken kitapla tanışmak, insanın dil becerilerinin ge-
lişimine büyük katkı sağlıyor. Bebek kitapları bezden, kalın 
kartondan ya da su geçilmez malzemeden yapılıyor. Kitaplar, 
bebeklerin bunları ağzına sokabileceği düşünülerek tasarla-
nıyor. Bazılarında bir tutamak, diş kaşıyıcısı ya da ses çıkaran 
bir parça da olabiliyor. Böylece kitap bebek için bir tür oyun-
cağa dönüşüyor. (İşte diş kaşıyıcılı bir örnek…)
Bebekler, kitaplarıyla oynarlarken birçok eylemde bulunu-
yorlar.	 Bu	 tip	 kitaplarda	 bulunan	 kapakları/kanatları	 açıp	
kapıyorlar; tüylü, parlak, kaygan vs. dokulu yüzeyleri elliyor, 
açıp kapıyorlar. Her kanadın altını açıp bakmak ayrı birer 
oyun…	 “Altında	 /	 içinde	 /	 arkasında	 ne	 varmış?”	 diye	 so-
ru-cevaplarla tekrarlamalar yapılabiliyor. Bir yandan da –bu 
kitaplar her ne kadar birkaç sayfadan ibaret olsa da– “sayfa 
çevirme” alışkanlığı kazanıyorlar; farkında olmadan kitap 
imgesi zihinlerine yerleşiyor.
Bebekler onlara okunan ilk kitaplarında belli başlı sözcükle-
ri, kafiyeli sesleri duyarlar. İlk kitaplar bebeğin işitme, görme 
ve dokunma duyularına hitap ediyor. Kendileri de resimlere 
bakıp, işaret edip, duydukları sesleri taklit ediyorlar. Bu du-
rum, ileride, konuşmaya başladıkları zaman, onların konuş-
ma becerilerini de etkiliyor.
Bebek kitaplarında genelde günlük yaşamda bebeğin sık sık 
karşılaştığı tanıdık nesnelerin resimleri olduğu için; bu kitap-
lar sayesinde bebeğin çevre algısı, sözcük bilgisi, sayı sayma 
becerisi gelişiyor. Renkler, hayvanlar, taşıtlar, meyveler vs. 
gibi	günlük	yaşama	 ilişkin	kavramlar/	 sözcükleri	öğrenme-
leri kolaylaşıyor.
Tutma, kavrama becerileri gelişmeye başlayan bebekler için 
hafif kitaplar seçmek önemli. Rahatça tutabileceği, taşırken 
zorluk çekmeyeceği, onun el ebadına uygun olan ürünler 
ideal… Tabii eğer kumaştan yapılmışsa, kolay yıkanabilir 
özellikte olması da önem taşıyor…

Kaynak: Bebek kitapları hakkında bilinmesi gereken gerçek-
ler, http://www.birdolapkitap.com/2010/05/07/bebek-kitap-
lari-hakkinda-bilinmesi-gereken-gercekler/

Dünyada birçok ülke, çocukların kitaba, kütüphaneye ilgi-
sini çekmek için pek çok proje geliştirmişlerdir. Bunlardan 
birisi de, ilk kez İngiltere’de geliştirilen ve başka ülkelerce 
de uygulanan, yeni doğmuş bebeklere hediye çanta vermek-
tir. Projenin amacı, bebeklere (0-12 ay) ve küçük çocuklara 
(toddlers, 1-3 yaş) kitap vb. materyalleri içeren bir çantayı 
ücretsiz olarak hediye etmektir. Böylece hem çocuğun doğ-
duktan itibaren kitaba, dolayısıyla kütüphanelere ilgisini çek-
mek, bilinçlenmesini sağlamak, hem de ailelere, vasilere ve 
bakıcılara kitap ve kütüphane kavramları ile ilgili farkındalık 
oluşturarak, kendi çocuklarını bu konularda eğitebilme bece-
rilerini artırmaktır. Böylece çocuklara, okumanın keyfini ve 
bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşamalarında ve hayal güçle-
rini geliştirmelerinde bir olanak sağlanmış olacaktır.
Bu uygulama dünya genelinde, çoğu gelişmiş olmak üzere, 
22 ülkede farklı isimlerle yürütülmektedir. Bu 22 ülke İngil-
tere örneğini seçmişlerdir. Bebeklere ve çocuklara dünyada 
ilk kez hediye kitap programını başlatan Bookstart, diğer 22 
ülkedeki benzer uygulamalar ile işbirliğine gitmekte ve her 
türlü desteği sağlamaktadır. Örneğin tavsiye ve rehberlik hiz-
metinin yanında, materyal desteği de sağlamaktadır. 
Kitaba Başlangıç (Bookstart)2 (Birleşik Krallık), Booktrust3 
hayır kurumu tarafından işletilen, dünyada ilk ulusal be-
bek kitabı verme kurumudur. Kitaba Başlangıç (Bookstart) 
1992’de 300 bebekle başlamış, şu ana kadar 10 milyon çocuk 
35 milyon kitaba sahip olmuştur4. Bu program, halk kütüp-
haneleri, il ve ilçe eğitim müdürlükleri, sağlık merkezleri 
gibi pek çok ajansın birlikte çalışması ile yürütülmektedir. 
Bu ajanslar, her bebeğe ücretsiz kitap paketleri, bakıcılar ve 
aileler ve sosyal dışlanmışlık yaşayan topluluklar için reh-
berlik materyalleri bulunmaktadır. Kitaba başlangıç paketi, 
genellikle	7-9	aylık	bebekleri	sağlık	kontrolüne	gelen	sağlık	
görevlileri tarafından ailelere verilmektedir. Bez bir çantadan 
oluşan bu paket içinde iki adet karton kapaklı kitap, bir adet 
tekerleme kitabı, nitelikli bebek kitapları listesi ve kitap öne-
rileri, kütüphaneler hakkında bilgi ve kütüphane üyelik dave-
ti bulunmaktadır. Şiir ya da öykü zamanı gibi resmi olmayan 
etkinlikler de sunulmaktadır. 
İngiltere Örneğinin Ayrıntıları 
Bookstart ailelere, çocuklarıyla birlikte, kitaplarla eğlenceli 
vakit geçirmeleri için, mümkün olduğu kadar erken yaşlar-
dan itibaren destek olmaktadır. Bookstart çocuklara, hayata 
atılmalarını sağlayacak olan okuma sevgisini aşılamak için, 
okula başlamadan önceki iki temel yaşta, onlara kitapları üc-
retsiz olarak hediye etmektedir. 
Bir annenin Bookstart hakkındaki düşüncesi: 

Yaşamım İçinden Okuma Parçası
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“Çocuklarınızla kitapları paylaşmak yapabileceğiniz en güzel 
etkinliklerden biridir. Bu etkinlik pek çok beceriyi geliştirir ve 
çocuklarınıza kitap okuduğunuzda ve onunla kitaplar hakkın-
da konuştuğunuzda en doğal davranışı sergilemiş olursunuz.” 
Julia Haris5. 
Bookstart aile ve çocuklara aşağıdaki olanakları sunar: 
Ücretsiz kitap hizmetiyle günlük okumayı desteklemek için 
çocuklarla kitap paylaşır 
Kitap bulma hizmetiyle yaş ve temaya uygun okumalar önerir 
Çocuklara kitap sevgisini aşılama esnasında destek ve reh-
berlik eder 
Coşkulu ve eğlenceli etkinliklerde diğer ailelerle yakın ilişki 
kurma fırsatı sunar 
Çocuklarla birlikte kitap, hikaye ve şiir paylaşımı için gerek-
sinim duyulan çevirim içi (online) alanı sağlar 
Bookstart Nasıl Çalışır 
Bookstart programı ortaklıklar üzerinde inşa edilmiştir. Bu 
program, bağımsız bir hayır kurumu olan Booktrust tarafın-
dan işletilmektedir. 
Bu program, İngiltere Eğitim Bakanlığı’ndan sağlanan fon-
la, Kuzey İrlanda ve Galler Hükümetleri’nin katılımlarıyla 
ve 25’ten fazla çocuk yayıncısının sponsor olması ile yürü-
tülmektedir. Bu program, İngiltere Eğitim Bakanlığı’ndan 
sağlanan fonla, Kuzey İrlanda ve Galler Hükümetleri’nin ka-
tılımlarıyla ve 25’ten fazla çocuk yayıncısının sponsor olma-
sıyla yürütülmektedir. Program, yerel halk hizmetleri sunan 
profesyoneller, sağlık görevlileri, kütüphaneciler ve erken yaş 
uzmanları tarafından koordine edilmekte ve ailelere ulaştı-
rılmaktadır.

Kaynak: Gürbüz, M. (2015).İlk Kitabım ve Hazine Sandı-
ğım Projesi ve Türkiye İçin Öneriler, Türk Kütüphaneciliği 
29, 1, 170-178. 

1. e Yanıtınız yanlış ise “0-3 Yaş Gelişimsel Özelliklere 
Uygun Kitap Seçme” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Bebeğin İlk Kitabı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “ABC, Kavram Kitapları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “0-3 Yaş Gelişimsel Özelliklere 
Uygun Kitap Seçme” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Bebeğin İlk Kitabı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “0-12 Ay Arası Bebek Kitapları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7.	a	 Yanıtınız	yanlış	 ise	“ABC,	Kavram	Kitapları”	konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “0-12 Ay Arası Bebek Kitapları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “0-3 Yaş Gelişimsel Özelliklere 
Uygun Kitap Seçme” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “0-3 Yaş Gelişimsel Özelliklere 
Uygun Kitap Seçme” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde 1
0-3 yaş döneminde bebeklerin yetenekleri gelişip, alışkanlık-
ları şekillenmeye başlar. Bu dönemde bebeklerin duyularını 
aktif olarak kullanacakları, fiziksel olarak dayanıklı ancak 
hafif olan ABC ve kavram kitapları ile kısa öykü kitapları se-
çilmelidir. Bu kitaplarda konular ben, vücudum, canlı-cansız 
nesneler, bebeğin yakın çevresindeki insan, hayvan, makine 
ve olaylar olabilir. 

Sıra Sizde 2
Bebekler 0-3 yaş döneminde özellikle bilişsel ve dil gelişim-
leri açısından hızlı bir gelişim gösterirler. Bebeklere kendi 
günlük yaşantılarından rutinlerin, tanıdık nesnelerin resim-
lerinin yer aldığı etiketlemeyi teşvik eden kitaplar bebeklerin 
çok ve farklı türde yeni kelime ile tanışmasını sağlar. Yaklaşık 
iki yaşında iki kelimelik basit cümleler kurarlar. Resimleri 
etiketleyen kitaplar, okuyan kişinin bebeklerin iki kelimelik 
cümlelerini model olma ve etkileşime geçme yollarıyla geniş-
letebilmelerini sağlar. Böylelikle kelimeleri daha kolay öğre-
nirler. Şarkı, ninni, ritmik kelimeler, tekrarlar ve kafiyelerin 
olduğu kitaplar, bebeklerin seslerdeki benzerlik ve farklılık-
ları anlamalarını sağlar ve onları eğlendirir.

Sıra Sizde 3
2-3 yaş bebekleri için hazırlanmış bebeğin tanıdığı cisim, 
hayvan ve insanların resimlerinin bulunduğu konu ve olay 
içermeyen ABC kitapları, sade hatlı, gerçekçi çizimleriyle 
bebeğin bedenine ve kendisine yönelik bilgiler veren kitap-
lardır. Bu kitaplar bebeklerin kendilerini ve yapabildiklerini 
tanımaları için onlara destek olurlar.

Gönen, M. (2013). Cumhuriyet döneminde okul öncesi ço-
cuk edebiyatı. M. Gönen (Ed.). Çocuk Edebiyatı, (15-32). 
Ankara: Eğiten Kitap. 

Gönen, M., Burçak, F., Uysal, H. & Bediz, E. (2013). 0-3 yaş 
dönemi kitapları. M. Gönen (Ed.). Çocuk Edebiyatı,	(77-
89). Ankara: Eğiten Kitap 

Gönen, M. (2015). Çocuk Edebiyatı Ders Notları, Ankara: Ha-
cettepe Üniversitesi

Justice, L. M. & So�a, A. (2010). Engaging Children With 
Print.	New	York:	The	Guilford	Press.

Lehman,	 B.	 A.	 (2007).	 Children’s Literature And Learning. 
New	York:	teachers	College	Press.

Ural, S. (2013). Okul öncesi çocuk kitaplarını tanıma. M. 
Gönen (Ed.). Çocuk Edebiyatı, (33-41). Ankara: Eğiten 
Kitap. 

Yükselen, A. (2013). Yaş gruplarına göre çocuk kitapları. M. 
Gönen (Ed.). Çocuk Edebiyatı, (57-75).	 Ankara:	 Eğiten	
Kitap.

Resimler: Resimlerdeki kitaplar yazarın kendi kitaplığındaki 
orijinal kitaplardır. 

Yararlanılan KaynaklarSıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Okul öncesi dönem çocuklarının ilgi ve gelişimsel özelliklerine yönelik kitap 
seçebilecek,
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik farklı çocuk edebiyatı ürünlerini sırala-
yabilecek,
Okul öncesi dönem çocuklarına yaratıcı hayal güçlerini destekleyen eserler sı-
ralayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Çocukların küçük yaşlardan itibaren teknolojinin özellikle de televizyonun büyük etkisi 
altında olduğu günümüzde onların yaşlarına, gelişimsel özelliklerine ve ilgilerine uygun 
edebiyat ürünleriyle tanıştırılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü edebiyat çocuklara 
bir tara�an içlerinde bulundukları dünyaya ilişkin deneyimlerini ve bilgilerini arttırmala-
rını sağlarken, diğer tara�an da hayal dünyalarını genişleterek onların yeni düşünme yol-
ları keşfetmelerini sağlar. Edebiyatla ilk elden deneyimler yaşayan çocuklar hemen hemen 
her konuda bilgilerini genişletmekte; bilişsel, sosyal-duygusal, kişilik, ahlak ve dil gelişimi 
açısından büyük deneyimler elde etmektedirler. Küçük yaşlardan itibaren kitapla tanışan 
çocuklar kitap sevgisi, okuma kültürü ve alışkanlığı edinerek okumaktan keyif alan bi-
reyler olarak yetişirler. Aynı zamanda çocuk edebiyatı, çocuklara toplumun kültürel ve 
tarihi mirasını aktarmak, onlara çok boyutlu ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak, 
ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkan bireyler olmalarını sağlamak açısından oldukça 
önemlidir. 

Örnek Olay
Elif öğretmen, velisi olan Aslı Hanım’a kızı İrem’in kitabı çok sevdiğini, dil etkinliklerin-
de kitapları keyi�e dinlediğini söyledi. Sonra da Aslı Hanım’a evde çocuk kitapları olup 
olmadığını sordu. Aslı Hanım evde bir iki tane olduğunu, gerekliyse daha da alabileceği-
ni söyledi. Öğretmen, alınırsa iyi olacağını belirtti. Bunun üzerine Aslı Hanım kitapçıya 
giderek birkaç tane çocuk kitabı aldı. İrem’i çağırıp kitapları okumaya başladı. Önce çok 
sevinen çocuk, sonra kitaplarla ilgilenmez oldu. Annesi okurken onu dikkatli dinlemi-
yordu. Aslı Hanım bu duruma şaşırdı. Okulda dil etkinliklerini ilgiyle takip eden çocuğu 
evde neden böyle ilgisizdi? Bu durumun günler boyunca sürdüğünü görünce, ana okulu-
na gidip Elif Öğretmen’le görüştü. Öğretmen, kitapları görmek istedi. Aslı Hanım ertesi 
gün aldığı kitapları okula götürdü. Öğretmen, kitapları şöyle bir göz atınca sorunun ne 
olduğunu anlamıştı. Kitaplar henüz dört yaşında olan İrem için uygun değil, daha büyük 
çocuklara göreydi. Öğretmen, Aslı Hanım’a elindeki doğru okul öncesi dönem kitap ör-
neklerini gösterdi. Aslı Hanım bu bilgilendirmeden çok memnun kaldı. Bunun üzerine 
Elif Öğretmen 3-6 yaş dönemi kitap seçimi hakkında bir aile eğitimi yapmayı planladı. 

 Çocuk Edebiyatı ve Gelişimsel
 Uygunluk II-Okul Öncesi

Dönem
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3-6 YAŞ VE ÇOCUK EDEBİYATI 
3-6 yaş veya bir diğer ifadeyle okul öncesi dönemde çocuklar; fiziksel, bilişsel, sosyal, duy-
gusal ve dil gibi tüm gelişim alanlarında büyük bir gelişim göstermektedirler. Bu dönemde 
çocukların çocuk edebiyatı ile buluşması onların gelişimlerini daha nitelikli bir şekilde 
gerçekleştirmelerini sağlayacaktır. Özellikle dil gelişiminde çok hızlı bir gelişim göster-
mekte olan okul öncesi dönemdeki çocuklar kitaplar aracılığıyla alıcı ve ifade edici dil 
becerilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Çocukların bu dönemde kitaplara ve gelişimsel 
açıdan kendilerine uygun olan diğer çocuk edebiyatı ürünlerine karşı ilgi duyması onların 
ilerleyen yaşlarda okuma, anlama, dinleme, okuduğunu ifade etme gibi okul yaşantısı açı-
sından çok önemli olan becerileri erken yaşta kazanmalarını sağlamaktadır. Bu beceriler 
çocuğun tüm okul yaşantısı boyunca kendisi için gerekli olan, okula karşı tutumunu, aka-
demik başarısını ve dolayısıyla kendisine olan güvenini etkileyen becerilerdir.  

Okul öncesi dönemde çocuklar çocuk edebiyatı aracılığıyla hem eğlenir hem de öğ-
renirler. Çocuk edebiyatının bu özelliği çocukların okumaktan ve öğrenmekten keyif al-
malarını sağlar. Bu dönemdeki çocuklara farklı konu ve kavramlarla hazırlanmış nitelikli 
kitapların sunulması onların bilgi kazanma, farklı açılardan düşünebilme, analiz etme, 
değerlendirme, merak duyma, keşfetme, ipuçlarını değerlendirme, tahminde bulunma ve 
yorum yapma gibi üst düzey bilişsel becerilerini kazanmalarını sağlar. Çocuk edebiyatı 
küçük yaşlarda yalnızca okuma ve dil ile ilgili becerilerin kazandırılmasını değil aynı za-
manda matematik, bilim, tarih, sanat gibi çok farklı disiplinlere ilişkin konuları öğrenme-
lerine fırsat sunar (Gönen ve Veziroğlu, 2013). 

Çocuklar için kaygı, üzüntü, korku verici olan konuların işlendiği kitaplar bu yaş ço-
cukları için hem onları rahatlatan bir arkadaş, hem de kendisine sıkıntı veren duruma iliş-
kin bir çözüm yolu sunan yol gösterici rolündedir. Bu açıdan çocuk edebiyatı okul öncesi 
dönemde çocukların sosyal-duygusal ve kişilik gelişimlerine büyük destek vermektedir 
(Veziroğlu ve Gönen, 2012). 

Resim 3.1

“Aç Tırtıl ” Yazan ve 
Resimleyen: Eric Carl, 

Kaynak: Mavibulut 
Yayınları

3-4 yaşında kendini ifade etme 
becerisini yeni yeni kazanan çocuk 
için çocuk edebiyatı büyük önem 
taşımaktadır. 
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Resim 3.2

“Kayıp Çocuk Odası” 

Kaynak: Yazan: 
Jennifer Moore- 
Mallinos, Resimleyen: 
Marta Fabrega, Red 
House Kidz Çocuk 
Kitapları, 2008

Resim 3.3

“Sır Versem Saklar 
mısın?” 

Kaynak: Yazan: 
Jennifer Moore- 
Mallinos, Resimleyen: 
Marta Fabrega, Red 
House Kidz Çocuk 
Kitapları, 2008
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Okul öncesi dönemde çocuklara resimli öykü kitapları, şiirler, şarkılar, tekerlemeler, 
ninniler, masallar, fıkralar, bilmeceler, kurgu eserler, fen ve başvuru eserleri, çocuk dergi-
leri gibi birçok türde çocuk edebiyatı ürünü sunulabilmektedir. 

Bu farklı edebiyat ürünleri çocukların farklı bakış açıları geliştirmesine, okumaktan keyif 
almalarına, okuma kültürünü erken yaşlarda kazanmalarına, çocuk edebiyatından bilgi 
kaynağı olarak yararlanmasına, arkadaşları ve yetişkinlerle eğlenceli ve nitelikli paylaşım-
larda bulunmalarına ve gelişim özellikleri, ilgileri farklı olan bütün çocuklara hitap edilme-
sine yardımcı olur. 

DÖNEME ÖZGÜ ÇAĞDAŞ ÇOCUK EDEBİYATI 

Resimli Öykü Kitapları	
Bir-yedi yaşlar arasındaki çocuklar için hazırlanmış olan kitaplar “Resimli Kitaplar” adı 
altında toplanmaktadırlar. Bu kitaplar kısmen ya da tamamen resimden meydana gel-
mişlerdir. Çocuğa bilgi verir veya mevcut bilgisini pekiştirirler. Çocuğun ilk yıllarında, 
göz ve kulak yolu ile hayatına girip, çocukla yetişkinler ve dünya arasında köprü vazifesi 
görebilirler; çocuğa ilk kitap sevgisini aşılarlar. Dil-yazı-resim sanatının ortak ürünü olan 
bu eserler, dilin ustaca kullanıldığı metinler vasıtası ile çocukların dili dinleyerek öğren-
melerine yardımcı olurlar.

İki-üç yaş çocukları için hazırlanmış olan kitaplarda genellikle hiç metin bulunma-
maktadır. Bunlar, ABC kitapları denilen ve çocuğun tanıdığı cisim, hayvan ve insanların 
resimlerinin bulunduğu, konu veya olay içermeyen kitaplardır. Daha sonra, çocuk basit 

Resim 3.4

“Hastanede” 

Kaynak: Yazan: Anne 
Civardi, Resimleyen: 
Stephen Cartwright, 
TÜBİTAK Erken 
Çocuk Kitaplığı, 2007
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konusu olan öykülere yönelmektedir. Çocuk bu öyküleri tekrar tekrar işitirken, sözcük 
bilgisine katkıda bulunmakta ve sözcük bilgisi artarken de daha karmaşık öyküleri an-
layabilmektedir. Bilhassa, üç-dört yaş döneminde kitaplar, çocukla yetişkinler arasında 
güzel, yararlı ve resimli bir söyleşi aracı olmaktadırlar. Örneğin; kitapta bir ev resmi varsa, 
kapısı, penceresi, bacası tek tek çocuğa öğretilip, görmeye alıştırılırsa bir yandan sözcük 
dağarcığı gelişir, bir yandan da ev ve diğer nesneler arasındaki farklılıkları görmeye yani 
düşünmeye başlar. Bu yaş kitabında dil artık önem kazanmaya başlamıştır.

Çocuk üç-dört yaşına geldiğinde, birbiri ile ilişkili resim ve cümleler ile anlatılan, tek 
olaylı, neşeli ve gerçekçi öyküler ilgisini çeker. Çocuk artık, yalnızca dinleme durum-
da değil aynı zamanda anlatmaya da çalışmaktadır. Sözle anlatma becerisi, ilerde yazıyı 
öğrendikten sonra, yazı ile de kendini anlatma becerisinin gelişmesine yol açmaktadır. 
Çocuk bu yaşta artık, düzgün konuşup sorular sorabildiği için, aynı kitabı birkaç defa 
dinlemek isteyecektir. Böylece, dikkatle dinlemeye, sormaya ve anlatmaya alıştırılmış bir 
çocuk, çevreye uyum sağlamakta güçlük 
çekmeyecektir.

Dört-altı yaşlar arasında; çocuğun ya-
şıtları ile birlikte okunan kitabı dinlemeyi, 
kitap hakkındaki soruları cevaplandırma-
yı, aynı öyküden başka öyküler oluştur-
mayı öğrenmesi; arkadaşlık, bir arada ya-
şama ve çevreye uyum sağlama yeteneğini 
geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Ko-
nuşma, soru sorma ve anlatma da bu yaş-
larda gelişmektedir. Çocuk büyüdüğünde 
artık, kitapta metin önem kazanmaya baş-
lamıştır. Bu yaş çocukları için hazırlanan 
kitaplar; kavram ve dil yönünden önceki-
lere göre daha gelişmiş öykü ve masallar 
içermektedir. Beş-altı yaş çocukları için 
hazırlanmış kitaplardaki resimlerin ayrın-
tıları, metnin anlaşılmasını kolaylaştıra-
cağı gibi, çocuğun hayal gücünü de geliş-
tirmelidir. Masallar, heyecanlı ve güldürücü maceralar bu yaş çocuklarının ilgilendikleri 
kitaplar arasında yer almaktadırlar.

Okul öncesi dönemde dil ve düşünme yeteneğinin geliştirilmeye başlandığı başarılı 
çocukların, çocuk-kitap ilişkisinin sürekli tutulmaya çalışıldığı ailelerden geldiği kolayca 
tahmin edilebilmektedir. Yüksek sesle okunan bu kitapların, basit ve kısa anlatımının dı-
şında, kulağa hoş gelen ritmik bir havası da olmalıdır. Öykü anlatımının dili; sade, doğal, 
gelişen dil doğrultusunda olmalıdır.

Resim 3.5

 “My Puppy” 

Kaynak: Yazan Patsy 
Scarry, Resimleyen: 
Eloise Wilkin, Golden 
Pres, New York, 1955
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Kavramlar, çocuğun yaş, yaşam ve 
anlama düzeyinde olmalı, ses tekrarları 
yapılmalı, anlatım açık-seçik, cümleler 
gramer bakımından düzgün olmalı, özne-
nesne-yüklem ilişkilerinde hata yapılma-
malı, sözcükler doğru kullanılmalı, devrik 
cümle kurulmamalıdır.

Okul öncesi çağı çocuğu, kitabı re-
simle değerlendireceğinden, bu kitapların 
resimlendirilmelerine, resimlerin metni 
yorumlayacak anlatım gücü ve hareket 
taşımalarına önem verilmelidir. Ayrıca, 
resmin ait olduğu metnin yanında yer al-
masına, ana karakterin her resimde sürek-
lilik göstermesine, resimde yer alan diğer 
öğelerin de detay açısından aslı gibi olma-
sına dikkat edilmelidir. Çocukların parlak 
renkli, kesin hatlı resimlere doğal bir ilgi-

leri olmasına rağmen zamanla pastel renkli, belli belirsiz hatları olan ve her baktıklarında 
kendilerine yeni şeyler verebilen resimlere yöneldikleri bilinmektedir. 

Resimli kitaplar, çocuğun kavram, sözcük bilgisi, gramer, anlama, dinleme, sorulara cevap 
verebilme, öykü zincirini kurabilme, bellek, sıralı cümle üretebilme, dili kullanabilme, çö-
zümleme yeteneğini artırmakta, dilin zenginliğinin farkına vardırmakta, kitap ve okuma 
zevki uyandırmaktadır.

Gerçekçi Öyküler: Çocuk edebiyatında gerçekçilik yaşamın her yüzünü içine alan ge-
niş bir bölümdür. Heyecanlandırıcı, komik, romantik veya hayalî olabilir ancak daima 
olası ve akla uygundurlar. 

Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı, çocuğa uzun uzun öğüt vermek değil, günlük 
ve hareketli yaşamı tanıtmaktır. Bu öykülerle çocuk; bazen benzer geçmiş ve deneyimlere 
sahip karakterlerle kendini bir tutabilmektedir. Çocukların çoğu benzer olumlu ve olum-
suz durumlar ile karşı karşıya olduğundan, bu öyküler uzun süre ilgi çekmeye devam eder. 
Edebiyatın diğer türleri gibi gerçekçi öykülerde de kitabın iyi yönü, içeriğinin düşündür-
düğünde değil, ileri sürdüğü düşüncede belli olmaktadır. Güzel anlatılırlarsa, bu öyküle-
rin çoğu çocukların temel ihtiyaçlarını doyururlar. Eğer çocukların temel gereksinimleri 
üzerinde odaklanırlarsa onların bireysel ve sosyal ilişkilerine bir anlam verirlerse; eğer in-
sanların farklıdan çok benzer, yabancıdan çok birbirlerine yakın olduklarını gösterirlerse; 
eğer kendi yaşamlarında bir şeyler yapabileceklerine çocukları inandırırlarsa o zaman o 
kitaplar çocuklar için iyi ve değerlidirler. Gerçekçi öykülerin konuları zamanın ideallerini 
yansıtırlar ve okuyucu üzerinde en güçlü izlenimi bırakan öykülerdir. Neticede, günlük 
yaşantının canlı ve enteresan bir resmini verirler.

Karakterlerin çok büyük önemi vardır ve kahramanın sahip olduğu kuvvetli kişilik 
diğer karakterleri ve öykünün havasını etkilemektedir. Karakterler bütünü ile geliştirilmiş 
ve inandırıcıdırlar. Gerçekçiliğin amacı, yaşamın tam bir fotoğrafını vermek olduğundan, 
dili de zamanın diline uygun, içerdiği insanların sosyal ve bölgesel farklılıklarına göre, 
renkli ve değişik olmalıdır. Öykünün yer ve zamanı bilinen ve bilinmeyen yerlerden ola-
bilir. Aile, hayvan, diğer ülkelerde yaşayan insanlar, spor, deniz, esrarengiz olaylar hakkın-
daki öyküler ve çocuklar için yazılmış tarihi romanlar çocuğa hayatın hakiki resimlerini 
gösteren gerçekçi öykülerin bölümlerindendir.

Resim 3.6

“Uyuyamıyor musun 
Küçük Ayı?” 

Kaynak: Yazan: 
Martin Waddell, 
Resimleyen: Barbara 
Firth, Kırçiçeği 
Yayınları, 2009.
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Aile yaşamı ile ilgili öyküler doğrudan çocuğun yaşantısı ile ilişkili durumları anlattık-
larından ilgi çekici özelliğe sahiptirler. Okuyucunun ilgisi genelde karakterler üzerindedir. 
Farklı yaşantıları göz önüne serip, çok sayıda üzüntülü ve komik deneyimleri anlatırlar. 
Serüven öyküleri; çocukların hareket ve heyecan gereksinimlerini karşılayıp; hayale, teh-
likeli ve esrarengiz olaylara, beklenmedik sonuçlara yer verirler. Özellikle deniz hayatı, 
bilinmeyen ülkelerin keşfi, gibi yolculuklar bunların konuları arasındadır.

Spor öyküleri; öykü ile birlikte belirli faaliyetlerde kullanılan teknikler hakkında bazı 
bilgiler verebilirler. Çocuğa, çok çalışma ve kararlılığın, oyunu kazanma veya başarıya 
ulaşmada önemli noktalar olduğunu anlama fırsatı sağlarlar. Bilgi verici kitaplar da ger-
çeklerle ilgilenirler, doğruluk ve geçerlilik bunların en önemli ölçütlerindendir. Bu ki-
taplarda; sözcükler basit, terimler ve açıklamalar doğru, önemli gerçekler basitleştirilmiş 
olmalı, olaylarda mantıkî bir sıra bulunmalı ve kitap ilgi çekici biçimde yazılmış olmalıdır. 
Çok fazla bilginin çocuğu yanılgıya ve şaşkınlığa düşürebileceği daima göz önünde bulun-
durulmalıdır. Ayrıca yetişkinler çocukları, kitaplardaki gerçekleri kontrol etmek için de 
teşvik etmelidirler; bu, gerçekleri araştırmanın bir yolu olarak kabul edilmelidir.

Şiir 
Şiir, Türk Dil Kurumu Günce Türkçe Sözlük’e göre; “Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, 
seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına 
bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk” olarak tanımlanmaktadır 
(TDK, 2015). Bir nesnenin, düşüncenin, duygunun, deneyimin veya olayın özünü yansı-
tan düzyazıdan farklı bir biçimde kelimelerin genellikle belirli bir kurala göre veya belirli 
bir yapıya göre seçilerek dizildiği edebî eserler olarak da tanımlayabileceğimiz şiiri oluş-
turan kelimelerin seçimi diğer edebî türlere göre çok daha fazla dikkat gerektirmektedir. 
Çünkü kelimelerin hem anlamsal olarak hem de ses olarak dile nasıl yansıdığı önemli bir 
durumdur. 

Şiirler yazarın duygu, düşünce, deneyim veya yaşadığı olayları dilin en yoğun haliyle 
kullanmasıyla oluşur. Hatta şiirler yazarın yansıtmaya çalıştığı anlam ve duygunun ötesin-
de okuyucunun da yazardan daha farklı anlamlar çıkarmasına veya duygular yaşamasına 
olanak sağlar. 

Şiirler yazarın yaşadığı gerçek bir olayı veya deneyimlerini anlam, duygu, düşünce 
olarak genişletip yoğunlaştırabildiği gibi okuyucuya gerçek yaşantının veya kendi yapa-
bileceklerinin ötesinde deneyimler yaşama imkanı da sunar. Şiirlerde kimi zaman her-
kesin gündelik yaşantısında yer alabilen basit bir olay çok daha derin anlamlar içeren 
farklı bir yapıya büründürülebilir ve okuyucunun olaylara daha önce hiç bakmadığı bir 
perspekti�en bakmasını sağlayabilir. Bir diğer ifadeyle şiir, okuyucuya kendi yaşantısının, 
insanların ve çevresindeki dünyanın farklı boyut ve anlamlarını fark etmesine, onları de-
neyimlemesine ve dünyaya farklı gözlerle bakmasına yardım eder. 

Diğer edebiyat türlerinde olduğu gibi şiirlerde de yazar ve okuyucu arasında duygu-
lar, düşünceler, deneyimler aracılığıyla bir iletişim kurulur. Şiirde yazar kendi düşünce ve 
duygularını okuyucuya aktarırken aynı zamanda onları kendi iç dünyasına davet eder. Şi-
irlerde aktarılmak istenen duruma dair her şey söylenmez; aktarılmak istenen dolaylı yol-
lardan okuyucunun kendi iç dünyası, heyecanı ve yaratıcılığı uyandırılarak verilir. Böylece 
aktarılmak istenen, kullanılan dilin çok daha ötesinde ve derin bir anlam kazanmış olur. 

Okul Öncesi Dönemde Şiir: 3-6 yaş dönemindeki çocuklar için yazılan şiirler yetiş-
kinler için yazılanlardan özellikle kullanılan dil açısından biraz daha farklı olabilmektedir. 
Küçük çocuklar için yazılan şiirlerde dilin basit ancak şiirsel bir biçimde kullanılması ve 
içeriğin çocuklara doğrudan verilerek onların anlatılan içeriği hayallerinde canlandırması 
sağlanmalıdır. 
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Kinaye, tecahül-i arif (bilmezden gelme), istiare gibi yetişkinlere yönelik olup küçük çocuk-
ların anlayamayacağı söz sanatlarının bu yaş grubu çocukları için yazılmış şiirlerde kulla-
nılması uygun değildir. 

Huck ve diğerleri (2001)’ne göre çocuklar için yazılmış şiirlerde kullanılan metaforlar 
çocukların anlayacağı kadar yalın olmalı ancak belirtilenin ötesinde anlamlar içermeme-
lidir. Aynı zamanda bu şiirler çocukların kendi yaşantısından gerçek duygu ve deneyim-
leri içermeli ve onların gerçek yaşantıları aracılığıyla duygu ve hayal dünyalarını harekete 
geçirmelidir. 

Okul öncesi dönem için yazılan bazı şiirlerin öğretici öğeler taşıması da mümkün ola-
bilmektedir. Bu şiirler genellikle anneler günü, ana okulu yaşantısı gibi onlar için önem 
taşıyan bazı olayların anlatımını içermektedir. Küçük çocuklar şiirin ögelerini, türlerini, 
dilini, anlatımını analiz etmezler. Şiir onlar için keyif verici, eğlendirici olmalıdır. Ancak 
öğretmenlerin ve yetişkinlerin küçük çocuklar için şiir seçerken dikkat etmesi gereken 
bazı unsurlar vardır:

Ritim: Yağmurun yağması, dalgaların çarpması, saatin tik takları, musluktan suyun 
damlaması, kapı zilinin veya kapının çalması gibi ritmik sesler çocuğun gerçek yaşantısın-
da var olan ve onun keyif aldığı deneyimlerdir. Bu deneyimler çocuğun ritme ilişkin ilk 
deneyimleri olarak nitelendirilebilir. Diğer tara�an küçük çocuklar, doğaları gereği ritim 
duygusuna sahiptir. Özellikle fiziksel olarak belirli bir gelişimsel düzeyi yakaladıktan son-
ra çocukların ayaklarını, ellerini veya herhangi bir nesneyi birbirine veya bir yere vura-
rak ritim tuttukları ve böylece ses çıkarmaktan mutlu oldukları görülmektedir. Çocuklar 
kendi vücutlarını kullanarak çıkardıkları ritmik seslerin yanında belirli bir ritmik düzeni 
olan kelimeleri, tekerlemeleri, kafiyeli sözcükleri duymaktan ve onları ifade etmekten ke-
yif alırlar.  Bu aynı zamanda onlara dilin yapısı, tela�uz gibi ifade edici dile ilişkin önemli 
deneyimler edinmelerine destek olur. Çocuklar ritmik söyleyişi olan şiirleri anlamasalar 
bile onları dinlerler ve söylemeye çalışırlar. Ritmik ifadeler çocukların düzenli nefes alıp 
vermesini, tonlamayı içerdiği için çocukların dil gelişiminin fiziksel gelişimle ilgili boyu-
tunu destekler. Ritim şiirin melodisini oluşturur ve çocukların doğal ritim duygularını 
ve beraberinde hareket etme isteğini destekleyen ve doyuran en önemli edebi türdür. Bu 
nedenle küçük çocuklara yönelik yazılan şiirlerin ritmik yapısının çocuklara keyif veren 
ve onları harekete geçiren bir nitelikte olması büyük önem taşımaktadır. 

Kafiye (Uyak): Bir şiirde ritmin yanında kafiye yapısı da küçük çocuklar için dikkat 
uyandıran ve keyif veren bir unsurdur. Şiirdeki kelimelerin aynı zamanda belirli bir dü-
zene oturmasını sağlayan kafiye çocuğun şiiri dinlerken bu düzeni anlamasını sağlar ve 
okurken de nefesini, ses tonunu bu düzene uydurma fırsatı sunar. Bu durum çocuğun 
bilişsel gelişimini de desteklemektedir. Küçük çocukların şiirden hoşlanmalarının başlıca 
sebebi de şiirlerde yer alan kafiye, unsurudur. Kafiye aynı sesin tekrarlanması sağlayarak 
şiire çocukların çok hoşlandığı mizah unsurunun da eklenmesine yardımcı olur. Çünkü 
bu tekrarlar bazen çocukların günlük hayatta karşılaşamayacağı komik veya saçma kul-
lanımlara yol açabilir. Kelimelerin komik ve saçma kullanımları da çocukların ilgisini çe-
ken durumlardır. Aynı sesi farklı kelimelerin içinde tekrar tekrar duyan çocuk dilin farklı 
şekillerde nasıl kullanıldığını deneyimler. Şiirin ritmi ve kafiyesi şiirin müziksel yapısını 
oluşturan temel unsurlardır. 

Duyular: Küçük çocuklar yaşamı duyuları aracılığıyla keşfederler. Görme, duyma, 
işitme, dokunma, tatma duyuları çocukların deneyim kazanmaları, gelişmeleri ve öğren-
meleri için en büyük araçlardır. Çocuklar doğdukları ilk andan itibaren küçük yaşlarda bu 
duyularını aktif olarak kullanmamaları durumunda gelişimsel olarak geride kalmaları ve 
öğrenme problemleri yaşamaları söz konusudur. 

KEDİM 
Kedim henüz bir yaşında
Uyur hep soba başında
Hem cesurdur hem de kurnaz
Bir tıkırtı duyar duymaz
Uyanır, aslan kesilir
Gözleri volkan kesilir
O geldiği günden beri
Bizim evin fareleri
Damdan tavandan indiler
Birer deliğe sindiler
Koşup yakalıyor hemen
Yuvasından deliğinden
Çıkanları diri diri
Artık bunlardan hiç biri
Dolaplarıma girmiyor
Kitapları kemirmiyor
                Halit Fahri Ozansoy
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Küçük çocuklar için yazılmış şiirlerin çocukların duyularını ve duyularını kullanma 
isteklerini harekete geçirmeleri gerekmektedir. Örneğin çocuk bir şiiri duyduğu zaman 
orada bahsedilen nesnenin görüntüsünü, sesini, kokusunu ve hatta dokunulduğu zaman 
vereceği hissi bizzat deneyimliyor gibi olmalıdır. Bazı şiirlere hareket unsuru da katılarak 
bu durum daha da pekiştirilebilir. Böylece çocuklar dış dünyaya ilişkin var olan deneyim-
lerini daha da zenginleştirme fırsatı bulurlar. 

Şekil: Çocukların şiirle ilgili ilk dikkatlerini çeken durum onların biçimsel olarak düz 
yazıdan daha farklı bir biçimde yazılmış olmasıdır (Huck ve diğerleri, 2001). Şiirin her 
mısrasının büyük har�e başlaması, satırların düz yazıya göre daha kısa olması, yazılırken 
bazen dörtlüklere yer verilmesi çocukların dikkatini çeken bir durumdur. Bu nedenle şe-
kilsel olarak çocuklar için farklı olan şiirler onların şiire ilgisini arttıran bir özelliktir. 

Öğretmenler ve yetişkinler küçük çocuklar için şiir seçerken bu özelliklere dikkat et-
melidir. Çocukların sese, ritme ilişkin doğuştan gelen heves ve ilgileri şiirler aracılığıyla 
desteklenmelidir. Böylece çocukların bu doğal eğilimlerini derinleştirmek ve onları ya-
şamları boyunca şiirden keyif alan bireyler olmalarına yol açmak mümkündür. 

Parmak Oyunları, Çocuk Şarkıları, Ninniler ve Tekerlemeler
Parmak oyunları, ortaya çıkışı ilk ana okulunun kurucusu Alman eğitimci Friedrick Froe-
bel dönemine (1837) dayanan; bebeklerin ve küçük çocukların müzik, şarkı ve sözel ifade 
ile ilk tanıştıkları edebiyat ürünlerindendir. Kaynağı genelde belli olmayan bu oyunlar 
genelde toplumlarda dilden dile aktarılan geleneksel oyunlar olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Çocukların yanında anne babalar ve diğer yetişkinlerin de oynamaktan keyif aldığı 
geleneksel parmak oyunları, söyleyiş kolaylığı, kelime tekrarları ile parmaklar, eller veya 
vücudun diğer bölümleri ile anlatılanların canlandırıldığı eğlenceli oyunlardır. Çok basit 
düzeyde olay anlatımına yer verilen bu oyunlar çocukların bilişsel, dil ve özellikle küçük 
kas parmak gelişimlerine destek olan ve onları eğlendiren önemli etkinliklerdendir. 

Çocuk şarkıları ortaya çıktığı toplumun kültüründen, yaşantısından ve dilinden et-
kilenen, çocuklara müzik sevgisini aşılayan, onların gelişim ve eğitimlerine eğlendirerek 
yardımcı olan melodik ürünlerdir. 

Çocuk şarkılarında aktarılan konular, çocukların yaşantıları ile ilişkilendirebilecekleri, 
yaşlarına, gelişim düzeylerine ve ilgilerine hitap eden konular olmalıdır. Konular toplum 
için önemsenen, belirli bir kültürde yer bulan sosyal konular olabildiği gibi, çocukların 
kendisini ve yakın çevresini anlatan, aile ve okul yaşantısını, sayıları, hayvanları, mevsim-
ler, belirli gün ve ha�aları konu edinerek bu konularda bilgisini arttıran bir içerikte yazı-
labilir. Ayrıca bazı çocuk şarkıları hecelemeyi öğreterek çocukların dili doğru bir şekilde 
kullanmalarına destek olmaktadır. 

Bebek Fil
Ben bir bebek filim
Büyüyecek miyim?
Burnum minik bir hortum, su bulur muyum? 
Bir gün arı konsa,
Küçük kuyruğuma,
Kaçmak kolay değil bu kısa boyumla!
Arı benim adım, bütün gün uçarım
Küçük fili bulup üstüne konarım.
Fil benden korkmasa, 
Benimle oynasa,
Gezer eğlenirdik bu güzel ormanda.

Duvardaki Örümcek 
Bir örümcek varmış.
Duvara tırmanmış, tımanmış, 
tırmanmış,
Aşağı bakmış.
Aşağıda insanlar ufacık ufacık 
karınca kadarmış.
Örümcek çok korkmuş.
Duvara yapışmış.
Yağmur yağmış, şakır, şakır, şakır,
Örümcek kaymış, paldır, küldür, 
paldır, küldür.
Sonra kalkmış,
Yürüyerek evine gitmiş. 
Örümcek
Miniminnacık örümcek oluğa 
tırmandı.
Yağmur yağdı örümcek aşağı 
yuvarlandı.
Sonra güneş açtı, oluğu kuruttu.
Miniminnacık örümcek oluğa 
tırmandı. (Örümcekler parmaklar 
ile canlandırılır).
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Vücudum
İki elim iki kolum bacaklarım var
Her insanda bir burun bir de ağız var.
Sen-hiç-gör-dün-mü üç ku-lak-lı bir a-dam?
Hahahahahahha 
Olur mu hiç üç kulak? Dön de aynaya bak, hey!
Olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak!
Bütün çocuklar bebekliklerinden itibaren ezgili söyleyişlere ilgi duyarlar. Çocukların 

ilk kitapları arasında şarkılı kitaplar yer almaktadır. Çünkü melodi ve ezgiler çocukların 
doğuştan var olan ritim duygularını harekete geçirir, çocuklar bu sayede kitaplara daha 
çok ilgi gösterirler ve onlardan keyif alırlar. Çocuk şarkıları aynı zamanda çocukların 
yapmaktan keyif almadıkları veya endişe duydukları durumları ve olayları daha keyi�i 
ve neşeli hale getirebilmektedir. Örneğin yolculuk sırasında tüm aile söylemekten keyif 
aldıkları bir şarkıyı çocuklarıyla birlikte söyleyerek yolculuğu daha eğlenceli hale geti-
rebilirler. Ya da çocuklar için bazen elleri yıkamaya veya diş fırçalamaya gitmek onları 
huzursuzlandıran bir durum olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu tür durumlarda çocukla 
birlikte sadece o durumlara özel bir şarkı belirlenerek çocuğun rahatlatılması ve kaygısı-
nın azaltılması mümkün olmaktadır.

Elinizi yıkayın, yıka yıka yıkayın.
Sabunu da köpürtün, köpük köpük köpürtün.

Siz de okul öncesi dönem çocukları için bir parmak oyunu ya da basit bir şarkı yazınız.

Ninniler bebeklerin ve küçük çocukların uykuya geçişini kolaylaştıran, basit anlatımlı 
basit bir konu içeren, çocukları rahatlatıcı özelliğe sahip ezgili türkülerdir. Genel olarak 
nesilden nesile aktarılan anonim ninniler olduğu gibi, söyleyeni belli olan ninniler de 
mevcuttur. 

Eşekli ninni
Eşek senin ağzınla 
Fırın mı yapayım 
Fırınlı dağlar 
Sümbüllü bağlar 
Ben nerde kalayım oy
Eşek senin burnunla 
Çeşme mi yapayım 
Çeşmeli dağlar 
Sümbüllü bağlar 
Ben nerde kalayım oy
Eşek senin kuyruğunla 
Kamçı mı yapayım 
Kamçılı dağlar 
Sümbüllü bağlar 
Ben nerde kalayım oy
Eşek senin gözünle 
Fincan mı yapayım 
Fincanlı dağlar 
Sümbüllü bağlar 
Ben nerde kalayım oy

(Anonim)
Sevgili Yavrum

1
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Yum,o güzel gözlerini yum,
Sevgili yavrum.
Sen bir meleksin, ipektendir kanadın.
Tanrının bir lütfusun,
Benim canımsın yavrum.
Yum, o güzel gözlerini yum,
Sevgili yavrum.
               Zeki Müren, 1972.
Tekerlemeler, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’e göre “Birbiriyle uyumlu, hazır 

söz kalıbı”, veya “Çoğunlukla, masalların genellikle başında bulunan, Bir varmış bir yok-
muş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde.” gibi uyaklı giriş veya ara sözler” olarak ta-
nımlanmaktadır (TDK, 2015). Tekerlemeler çoğunlukla belirli bir anlam ifade etmeyen ve 
konu içermeyen söz dizileridir. Çocukları eğlendirme, onlara dilin farklı kullanımını gös-
terme ve onların dili kullanmaktan keyif almalarına destek olma amacıyla üretilmişlerdir. 
Halk edebiyatının nesilden nesile aktarılagelen bu türünün de ninniler gibi çoğu zaman 
yazarı belirsizdir. Tekerlemelerin en yaygın örnekleri özellikle halk masallarının başında 
olaya giriş yapma, dinleyicinin dikkatini çekme ve onu eğlendirme amaçlı söylenmesidir. 
Bu tekerlemelerin en büyük özellikleri en abartılı şekilde hayalî, olaylara, tasvirlere, anla-
tımlara yer vermesidir. 

“Develer tellal iken, pireler berber iken,
Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken...”
(Anonim)
Bunların yanında çocukların oyun amaçlı kullandıkları tekerlemeler veya oyunlarda 

seçim yapmak için kullandıkları sayışmaca tarzındaki tekerlemeler de mevcuttur:
El el epenek
Elden çıkan kepenek
Kepeneğin yarısı
Bitli belin karısı
Elma verdim almadı 
Sakız verdim çiğnedi
Allı gelin pullu gelin çek elinden birini.
(Anonim)
Ellem bellem, fır fır kalem 
Tavuk gitti, horoz öttü
Çek yavrum çek.
Amanın dostlar çek.
Bircik, ikicik, üççük, dörtçük, beşçik, atıcık, yedicik, sekizcik, dokuzcuk, oncuk
Mavi boncuk, tembel çocuk
Sen-bu-o-yun-dan-çık
(Anonim)
Tekerlemeler çocukların kolaylıkla ezberleyebildiği, ses tekrarları ile dinlemekten ve 

söylemekten keyif aldıkları, içerdikleri hayalî ve olağanüstü anlatımlarla onların hayal 
dünyalarını zenginleştiren, oyun kurmalarına aracılık eden ve yaratıcılıklarını destek-
leyen en önemli edebiyat ürünlerinden birisidir. Bunun yanında tekerlemeler manzum 
eserler olmaları itibariyle çocuklara şiir sevgisini aşılayan ilk edebî ürünler arasında yer 
almaktadır.  
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Tekerlemeler okul öncesi dönemde hangi amaçlar için kullanılabilir?

Fıkra ve Bilmeceler
“Kısa ve özlü anlatımı olan nükteli, güldürü hikayecik” (TDK, 2015) olarak tanımlanan 
fıkralar asırlar boyu anlatılagelen sözlü halk edebiyatı eserleridir. Bu eserler ait olduğu 
toplumun, kültürün pratik zekasını ve mizah anlayışını yansıtırlar. 

Fıkralar genel olarak insanlar arası ilişkileri konu alır. Kişiler arası yanlış anlaşılmalar, 
çatışmalar, farklılıklar mizah unsuru ile ele alınır. Anlatılan durum içinde kısacık bir olay 
veya düşünce barındırır. Fıkraların en önemli özelliği içerisinde anlatılan olayın dayandı-
ğı, düşündürücü, temel bir hissenin olmasıdır. Okuyucunun veya dinleyicinin bu hisseyi 
anlaması ve ders çıkarması beklenir. 

Çocuklar için yazılan anlatımı ve dili basit fıkralar onları eğlendirirken aynı zamana-
da olayları mizahî bir bakış açısıyla ve farklı yönleriyle değerlendirmelerine imkan tanır. 
Aynı zamanda bu özellikleriyle çocukların bilişsel gelişimlerine katkıda bulunurlar. 

“Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulma-
yı dinleyene veya okuyana bırakan oyun” (TDK, 2015) olarak tanımlanan bilmeceler, halk 
edebiyatının önemli ürünlerindendir. Yaşamın içinde var olan her şey bilmecelerin konu-
su olabilir. Hayvanlar, eşyalar, bitkiler, olaylar en belirgin özellikleri ön plana çıkarılarak 
değişik kavram ve şekillerde ifade edilir. Çocuklara bilmece sorulduğu zaman çocuklar 
heyecan ve keyif duyarlar. Toplumun kültürel değerlerini yansıtan bilmecelerin soruluş 
tarzı da yine o kültüre özgü ögeler taşır. 

Bilmeceler özellikle üç yaştan sonra çocukların yapacak bir uğraş bulamadıklarında en 
kolay ve en keyi�i şekilde vakit geçirmelerini yardımcı olur. Eğlendirici olmasının yanın-
da öğretici de olan bilmecelerle çocuklar karşılaştırma yaparak, akıl yürüterek, ipuçlarını 
değerlendirerek, deneme-yanılma yaparak ve bunları sözel olarak ifade ederek bilişsel ge-
lişimleri açısından çok önemli deneyimler yaşarlar. Eski çağlardan günümüze kadar hâlâ 
yoğun olarak kullanılan bilmeceler yalnızca çocuklara özgü değil aynı zamanda yetişkin-
lerin de hoşça vakit geçirmesini sağlayan ve bireyleri düşünmeye sevk eden ve zihinlerini 
aktif tutmalarına yardımcı olan en önemli araçlardandır. 

Çarşıdan aldım bir tane
Eve geldim bin tane (Nar)
Ben giderim, o gider,
Arkamda tin tin eder (Gölge)
Çantası yeşil, entarisi kırmızı,
Bil bakalım, bu kimin kızı (Karpuz) 

Bilim Kurgu
Bilim kurgu, bilimsel olarak var olan gerçeklikler doğrultusunda gelecekte bir gün ger-
çekleşmesi mümkün olabilen durumları, olayları, kişileri anlatan eserlerdir. Günümüzde 
teknolojinin hızlı bir şekilde gelişiyor olması ve internet kullanımının artması çocukların 
da yaşantısını etkilemekte ve ilgi alanlarını bu doğrultuda genişletmektedir. Bu nedenle 
çocuklar için yazan kişilerin de çocukların bu değişen ve gelişen ilgi alanlarına bilim kur-
gu eserler aracılığıyla hitap etmeleri ve zenginleştirmeleri mümkündür. İnsan gibi çalışan, 
davranan bilgisayarlar, robotlar, uzay gemileri, uzaylılar, yeni keşfedilen gezegenler, gele-
cekte insanların yaşantısının nasıl olacağı gibi konular bilim kurgu eserlerde yer alabilir. 

Bilim kurgu eserler, çocukların hayal gücü ve yaratıcılıklarını desteklemektedir. Özellik-
le bilimsel konulara ilgi duyan çocukların okumayı öğrendikleri zaman bilim kurgu eserler-
den daha çok keyif aldıkları görülür. Bu eserler aynı zamanda bilimi seven ancak kitaplarla 
ilgilenmeyi sevmeyen çocukların kitaba ve okumaya ilgi duymasına yardımcı olmaktadır. 

2
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Fantastik Eserler
Edebiyatta fantezi sihirle ilgili ve mantıksız olanı hakiki dünyaya getirmektedir, bu durum 
tümüyle hayal ürünüdür. Bu türde, tanıdık ortam ve eşyalar duruma uymak için yeniden 
şekillenip düzenlenmektedirler. Fantezi, bir düzene sahip olan; olay, eşya ve insanların 
geniş bir çeşidini konu alır. En fantezi eserlerde bile öyküde, gerçek yaşamın kusursuz de-
tayları bulunmaktadır. Hareketli içeriklerine, hayal güçlerine ve tatmin edici sonuçlarına 
uygun olarak daima ilgi çekici ve geçerlidirler. Çocuğun ilk resimli kitapları onlara çekici 
gelip, yaşantılarını zenginleştirici deneyimler sağlarken, fantezi de sihirli gücü ile çocuğu 
cezbetmektedir.

Fantastik eserlerin konularında insanın duygu ve durumlarının geniş bir kısmı dile 
getirilmektedir. Bazı konular da, büyümek istemeyen küçük bir çocuğun problemleri gibi, 
çocukların psikolojik sorunları ile ilgilidir. Güldürücü nitelik taşıyanlarının ise terapatik 
özelliği vardır.

Fantastik eserlerde karakterler; insan, insanlaştırılmış veya canlandırılmış olarak öy-
küye bağlı olarak gruplara ayrılır. Cansız nesneler (oyuncaklar, makineler vs.), canlı, ki-
şiliklendirilmiş karakterler haline gelmişlerdir. Örneğin; Hans Christian Andersen basit 
alelade eşyaları-çaydanlık, mum, zil gibi-yaşayan karakterler olarak hayal edip, onlara kişilik 
vermiştir.

Bu tür, güzellik ve canlılığını artistik öykü anlatmaya borçludur. Şiirsel hayal gücüyle 
eşleştirilirlerse, çocuğun duygularını büyüleyip, hayal gücünü harekete geçiren bir öykü 
haline gelirler. Diyalog, doğal, canlı ve gösterişsizdir. Olaylar geçmişte, şimdi ya da gele-
cekte geçebilir. 

Fantezi örnekleri; doğa, insanlar, hayvanlar, ufak tefek insanlar, oyuncaklar, eşyalar, 
sihir, rüyalar ve harikalar diyarı ile ilgili kitaplardır. Fantezinin en belirgin örneklerinde 
yer alan doğa ve hayvanlar, evrensel insan yaşantılarını olduğu gibi gösterirler.

Çocuklar küçük eşyalarla oynamaktan zevk alırlar. Bu da “sevilen oyuncak ve eşyala-
rın canlanacaklarına” inanan çocuklar ve oyuncakları arasındaki sevgiyi içeren bir çocuk 
temasının gelişmesine yol açar. Çocukların kuvvetli merak duyguları gelişim ve büyüme-
lerinin her devresinde, onları yeni ve yabancı mucize ülkeler bulmaya yöneltir. Fantezi de, 
çocuğun gezinebileceği, kalbinin ve zihninin hayallerini istedikleri yolda idare edebileceği 
bir harikalar ülkesi oluşturur. Bazen çocuklar bir harikalar ülkesinden diğerine seyahati, 
rüyaları ve hayalleri arasında gerçekleştirirler. Bu kitaplarda parlak ve güzel resimlerle, 
fantezinin bu bölümüne derinlik ve açıklık getirirler.

Tarihsel Kurgu
Çocuklara tarih bilincini ve sevgisini kazandıran, tarihi olaylar, kişiler ve mekanlar ara-
cılığıyla kurgulanmış eserler tarihsel kurgu türünde eserlerdir. Tarihsel kurgu türündeki 
eserler genellikle yazıldıkları toplumların tarihinden hareketle ortaya çıkar ve o toplumda 
yaşayan insanların tarihlerine ilişkin duygularıyla şekillenir. Ancak bir topluma ait tarihî 
olay ve kişiler başka toplumlar tarafından da kurgulanabildiği gibi bu türe giren bazı eser-
lerde tarih öncesi çağlar da yer almaktadır. 

Tarihsel kurgular yeni nesillerin geçmişten güç alarak geleceği şekillendirmesini sağ-
lar. Dünya üzerinde farklı toplumların başına gelen olaylar ve bunların sonuçları tüm in-
sanlık için incelenmesi ve ders çıkarılması gereken unsurlar barındırabilir. Tarihsel kur-
gularda çocuklar gerçek olay ve kişilerle ilgili olarak yazarın verdiği bilgileri alırlar ancak 
aynı zamanda bu olay ve kişileri kendi hayal güçleriyle resmederler. Çocuklar anlatılan 
dönem, olay ve kişilere ilişkin ilgi ve merak duymaya başlarlar. Böylece geçmiş zamanlara 
ilişkin olay ve durumlar çocukların zihninde yeniden hayat bulur. Bu da çocukların yüz-
yıllar boyu süregelen tarihsel gerçekleri anlamalarına ve yorumlamalarına fırsat sağlar.
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Tarihsel kurgular çocuklara geçmiş ve gelecek arasında karşılaştırma yapma fırsatı su-
nar. Bu da onlarda eleştirel düşünme becerisini destekler. İnsanlar ve toplumlar arası iliş-
kiler ile ilgili değerlendirme imkanı sunulan bu eserler aracılığıyla çocuklar, tarihsel süreci 
algılama, geçmiş ve geleceğin ayrımına varabilme becerisi kazanırlar. Özellikle küçük ço-
cukların zamanı ve tarihsel süreci algılama becerileri yavaş gelişim gösterebilmektedir. Bu 
nedenle geçmiş dönemlere ait hikayeler çocuklara zamanın devamlılığı algısını daha geniş 
bir çerçeveden bakarak anlamlandırmalarına yardımcı olur. 

Tarihsel kurgu türündeki eserlerin okul öncesi dönem çocuklarına hitap etmesi için 
bu eserlerin çok basit uyarlamalarının yapılması gerekir. Bu uyarlamalar dil ve anlatım 
açısından oldukça basit ve sade olmalı ve bol resim içermelidir. Daha önce çocuklar tara-
fından ziyaret edilen tarihî mekanlarda geçen eserler çocukların hikayeyi daha rahat anla-
malarına yardımcı olabilir. Hikayelerde geçen ana karakterin çocuk olması ve hitap edilen 
kitlenin kendileriyle özdeşleştirebileceği türden özellikler içermesi önemlidir. Eserlerde 
işlenen konuların da şiddetten uzak, barış, kardeşlik, sevgi, iyi ve doğru olma gibi konuları 
içermesi gereklidir.

Fen ve Başvuru Eserleri
Küçük çocuklar doğada olup bitenlere yetişkinlere göre daha çok ilgi gösterebilmekte-
dirler. Örneğin yağmur yağarken, karlı havalarda, çiçekler açtığında, kediler ağaçlara tır-
mandığında veya gökkuşağını gördüklerinde büyük bir heyecan ve merak duyarlar. Hatta 
yetişkinler için zaman zaman problem niteliği taşıyan doğa olayları çocuklar için tam bir 
eğlence ve keşfetme fırsatı olmaktadır. 

Resim 3.7

“Atatürk Olmak”, 

Kaynak: Yazan: Aytül 
Akal, Resimleyen: 
Ayşin Delibaş Eroğlu, 
Uçanbalık Yayınları
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Çocukları doğada yer alan çeşitli konuların içine çeken, bilimsel konular hakkında bil-
gi veren ve onların bu konulardaki meraklarını gideren ve aynı zamanda onları eğlendiren 
resimli kitaplar fen ve başvuru eserleri olarak tanımlanır. Ansiklopediler, sözlükler, deney 
kitapları, icat ve buluşları, doğayı, bitkileri, hayvanları resimlerle anlatan kitaplar, atlaslar 
fen ve başvuru eserleri örneklerindendir.

Resim 3.8

“Yağmurlu Bir Gün”, 

Kaynak: Yazan: 
Anna Milbourne, 
Resimleyen: Sarah 
Gill, TÜBİTAK Erken 
Çocuk Kitaplığı, 2006

Resim 3.9

“Deneylerle Bilim” 

Kaynak: Yazan: 
Helen Edom, Moira 
Butterfield, Rebacca 
Heddle, Mike Unwin, 
Resimleyen: Kate 
Davies, TÜBİTAK 
Popüler Bilim 
Kitapları, 1998
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Fen ve başvuru eserlerinde genellikle doğru bilgi verilmesi amacıyla fotoğra�ar kul-
lanılarak resimlendirilir. Ancak ressamlar tarafından çizim yapılarak resmedilen türleri 
de mevcuttur. Bu eserlerde işlenen konu sade, düzgün basit ancak açıklayıcı bir şekilde 
verilir. Çocukların bulundukları yaş grubunun gelişimsel düzeyine uygun şekilde verilen 
bilgiler ile çocukların işlenen konu ile ilgili bilgi düzeylerinin arttırılması amaçlanır. An-
cak bilimsel keşi�ere yer vermeleri ve özellikle teknolojiyi konu edinmeleri sayesinde bu 
eserler, çocukların hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını önemli ölçüde desteklemektedir. 

Resim 3.10

“Böyle Bir Kuyrukla 
Ne Yapardın?” 

Kaynak: Steve 
Jenkins, Robin Page, 
TÜBİTAK Erken 
Çocuk Kitaplığı, 2008

Resim 3.11

“Atık mı? Hiç Dert 
Değil!” 

Kaynak: David 
Morichon, TÜBİTAK 
Erken Çocuk Kitaplığı, 
2009
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Çocuk Dergileri
Çocukların etra�arında olup bitenleri, güncel olayları takip etmeleri, kendi ilgi alanları 
doğrultusunda seçim yapmaları açısından çocuk dergileri önem taşımaktadır. Özelikle 
ha�alık ya da aylık çıkan dergilerin bir sonraki sayısının çocuklar tarafından takibinin 
yapılması, onları düzenli bir şekilde okumaya yönlendirirken aynı zamanda onlara oku-
ma ve yayının sorumluluğunu üzerine alma becerisi kazandırır. Farklı konularda yazılar, 
etkinlikler, masallar, şarkılar, bilmeceler, bulmacalar, oyunlar gibi farklı edebiyat türlerini 
bir araya getiren dergiler çocuklar için büyük bir eğlence kaynağıdır. Bunun yanında bir 
sonraki sayıyı heyecanla bekleyen çocuklarda zaman algısının gelişimi desteklenir. 

Ülkemizde ilk çocuk dergisinin yayımlanması 19. yüzyıla uzanır. 1896’da çıkan “Ço-
cuklara Mahsus Gazete” ve 1904’te yayımlanmaya başlayan “Çocuk Bahçesi” bu türün 
ilk örnekleri arasında yer alır (Tanju, 2014). İlk dönemlerde daha çok öğretici özellikler 
taşıyan dergiler günümüzde çok daha geniş alanlarda çocuklara hitap etmektedir. Günü-
müzde ülkemizde yayınlanmakta olan çocuk dergileri konular açısından bilimden sanata, 
sosyal yaşantıdan okul etkinliklerine çok geniş bir yelpazede sunduğu içeriklerle çocukla-
ra yönelik yayınlar yapmaktadır. 

Resim 3.12

“Dinozor” 

Kaynak: Yazan: 
Anna Milbourne, 
Resimleyen: Mandy 
Field, TÜBİTAK 
Erken Çocukluk 
Kitaplığı, 2007
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Resim 3.13

“Bilim ve Çocuk” 

Kaynak: TÜBİTAK 
Aylık Popüler Bilim 
Dergisi Yıl: 2009, Sayı: 
139

Resim 3.14

“Meraklı Minik” 

Kaynak: TÜBİTAK 
Aylık Okul Öncesi 
Bilim Dergisi, Yıl: 
2008, Sayı: 20 ve 15
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Okul öncesi eğitimde çocuk dergilerinden başka ne şekilde yararlanılabilir?

DÖNEME ÖZGÜ GELENEKSEL EDEBİYAT VE ELEŞTİREL BAKIŞ

Geleneksel Masallar

Peri Masalları
Yazarı bilinmeyen peri masallarının kaynağı, insanlığın ilk yıllarına kadar uzanmakta-
dır. Modern peri masalları ise bilinen yazarların ürünüdürler. Peri masalları eğlendirmek, 
dinlendirmek ve günlük sorunlardan kaçışı sağlamak için şaşırtıcı mucizeler ve sihirli 
imajlar kullanırlar ve böylece çocuğu bir başka dünyaya-hayal dünyasına sokarlar. Peri 
masallarında; insan nitelikleri-cesaret, çalışkanlık, sevgi, şe�at, iyilik, günahkârlık, kibir-
lilik, erdemlilik okuyucu için canlandırılır. Çünkü masalların bir tek hedefi vardır.

Peri masalının başlığı, çoğunlukla masalın konusu ile ilgilidir. Bazen masal tek, 
merkezî bir çalışma üzerinde toplanmaktadır; bir genç kızı kazanma, birisini büyüden 
kurtarma, birisinin durumunu düzeltme veya eşitsizliğin üstesinden gelme gibi durumlar 
vardır. Bazen de “Çizmeli Kedi” de olduğu gibi, bir dizi sorunun üstesinden gelinmektedir.

Karakter çalışması, iş veya deneyimlerin veya halledilecek sorunların şeklini almak-
tadır. Mesela, “Oduncu’nun Çocukları”nda kardeşlerin ilişkileri ve yoksulluk, çocukları 
problemlerini çözme konusunda cesaretlendirir ve sonuçta evlerine dönmelerini sağlar. 
Karakterler de konular gibi hem somut hem soyuttur. Konuların yararına hizmet ederler 
ve iyi-kötü, kuvvetli-zayıfın konu içindeki zıtlıklarını sağlarlar. Hayvanlar karakterdirler 
ve insan davranışını kişileştirmektedir. Başlangıç basittir ve kişiyi masal dünyasına sokar, 
sonra kişiler tanıtılır, problem ortaya konur, sonra da sonuç ortaya çıkar. Peri masalın-
da ilginin dağılmaması yalın anlatımla sağlanmaktadır. Masalın dili; zihinsel, duyusal ve 
duygusal deneyimleri hayal ettirmekte ve basit olanı sanatla süslemektedir. Masallarda 
zaman, saat zamanı değil, duygusal zamandır ve gelecek şimdinin parçasıymış gibi gö-
rünmektedir.

Halk Masalları
Edebiyatın bir parçası olan halk edebiyatı büyük küçük herkese aittir. Ancak bu masalla-
rı yaşatan çocuklardır. Sözel yeteneğe dayanan halk edebiyatı dünyanın her tarafındaki 
insanların bilim dışı düşüncelerini, hislerini, batıl inançlarını, inanışlarını ve rüyalarını 
yansıtmaktadır.

Masalın akışı, içindeki karakterler, karakterlerin dilleri ve davranışları, o toplumun 
özelliklerini göstermektedir. Olayın geçtiği yerler kültürel çevreyi yansıtmaktadır ve ço-
ğunlukla bir ahlak dersi verilmektedir. İyi ve mütevazi olanlar öykünün sonunda ödüllen-
dirilir, aptal, kötü, mantıksız ve gururlu olanlar ise her zaman cezalandırılırlar.

Sihirli elemanlar her zaman halk masalını bir arada tutan unsurlardır. Doğaüstü ka-
rakterin gerçeğe yakınlığı ne kadar fazlaysa, olay da o derece inandırıcı olmaktadır.

Birçok kültürde ortak olan beş ana tip halk masalı vardır, ancak bu kategoriler kesin 
değildir:

1. Şansın dönmesinin öyküsü
2. Süper kahraman öyküsü
3. Komik, tuhaf öykü
4. Hayvan öyküsü
5. Açıklayıcı öykü.

3
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Şansın Dönmesi ile İlgili Öykü: Bu masala en iyi örnek “Külkedisi”dir. Külkedisi olay-
ların veya sihirin yardımıyla zorlukları yener ve prenses olur. Karakterlerin durumu, so-
runlar ve çözümleri masaldan masala değişmekte ancak, karakterin şartları ve sonuç hiç 
değişmemektedir.

Bu masal türünde, kahramanın başlangıçtaki şartlarında acıma uyandıran birkaç nok-
ta vardır. Sorunlar çeşitli şekillerde, çoğu zaman da başlangıçta ortaya çıkarlar. Masum 
olan kişi, karşılaştığı kötülüğü yok etmeye çalışır. Kötülük; insan, canavar veya hayvan 
olarak ortaya çıkabilir ve sorun, kahramanın temel özelliklerinin yardımıyla çözülür. Ve 
çözülürken de sihirli güçlerden yardım görür.

Süper Kahraman Öyküsü: Bu tarzda, iyilik, akıllılık ve cesaret kötülüğe üstün gelen 
beceriler olarak sunulur. Ancak bunlar süper bir kahramanın özellikleri olarak ortaya 
çıkmaktadırlar. Abartılı özellikleri yüzünden, insanüstü olmasına rağmen, çok gerçekçi 
bir biçimde tasvir edilir. Olaylar genelde mizahî biçimde gelişir. Kahraman, çoğu zaman 
kötülük ve akılsızlıkla mücadele eder.

Komik Öykü: Bu tür, süper kahramanlı masallardan daha gerçekçidir. Öykünün komik 
yönü genelde, ya akılsız kişinin talihsizliğinden ya da karakterize edilen kişilerden doğar.

Hayvan Öyküsü: Hayvan öyküsü, insanın doğasını anlama ve dünya görüşünü sunma 
bakımından komik öykülere benzerler. Bu öykülerin başlangıcı, eğitici dinî öykülere veya 
ahlakî değerler taşıyan öykülere dayanmaktadır. Bu türde, hiçbir karakter çok konuşmaz, 
yazarın tasvirleriyle gerçek şahsiyet ortaya çıkar.

Açıklayıcı Öykü: Bu tür, tabii hadiselere bir sebep bulur. Öykü hilesiz ve gerçek ola-
rak anlatılır, ancak amacı her zaman açıklanmayabilir. Olayın anlatılması bazen ahlakî, 
bazen de hoş bir fantezi şeklindedir. Bu masallarda kültürün tam bir yansıması olan halk 
atmosferi, olayın geçtiği ortamda, olayın içindeki yaratıklarda ve tasvir edilen durumda 
bulunur.

Geleneksel masallar dünyası, bazen olması hayal edilen bir dünyadır ve duygusal bir 
değere sahiptir. Ancak bu tür masallar fazla soyut kavramlar ve karakterler içermesi ne-
deniyle okul öncesi yaş grubu için gelişimsel açıdan çok uygun olmamaktadır. Masalların 
içinde geçen karakterleri, masalın konusunu ve vermeye çalıştığı ana fikri algılaması okul 
öncesi dönem çocukları için problem teşkil edebilmektedir. Bu nedenle okul öncesi dö-
nemde çocukların geleneksel masallar yerine karakterleri ve konusu daha anlaşılır olan 
gerçekçi masallarla tanıştırılması daha uygun olmaktadır. 

HAYVAN ÖYKÜLERİ
Hayvanların hayatını anlatan eserlerdir. Bu eserlerde özellikle, hayvanların efendilerine 
olan bağlılıkları, çalışkanlıkları, cesurlukları, tok gözlülükleri üzerinde durulur. Bazı hay-
vanların isimleri, beslenmeleri, çoğalmaları ve yaşantılarına ilişkin bilgilerde verilir. Hay-
van öyküleri; insan gibi davranan hayvan öyküleri, konuşan hayvan öyküleri ve gerçekten 
hayvan olan hayvanların öyküleri olarak üç grupta toplanır.

İlk gruptakiler, yani insan gibi davranan hayvanların olduğu kitaplar eğlendiricidirler, 
bilimsel değillerdir, çoğunlukla komik hayvan öyküleridirler. Üç-yedi yaş arasındaki ço-
cuklar içindirler. Bunlara insan karakteristiği verilmiştir ancak, hayvanların insan davra-
nışını taklitlerinde büyük farklılıklar vardır.

İkinci gruptaki hayvan öyküleri, onların konuşma ve düşünme gücünün ötesinde 
bilimsel olarak daha ciddi bir nitelik taşırlar. Bu tip öykülerde hayvanların davranışları 
ve problemlerinin, yalnızca kendi dünyalarından olması gerekmektedir. Bu çeşit hayvan 
öykülerinde hayvanlar bilimsel olarak kendi türlerine uygun gözükseler de, konuşma ve 
düşünmelerine insan yeteneği verildiğinden mantığa aykırı görünürler. Eğer gerçekçi ya-
zılırlarsa çocuklara hayvanlarla daha yakın ilişkiler kurma, onlara şe�at gösterme ve yar-
dım etme istek ve duygusu kazandırırlar.
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Üçüncü gruptaki kitaplarda, hayvanlar nesnel olarak tanımlanmışlardır. Yazar, hay-
vanlara konuşma ve düşünme kabiliyeti vermediğinden, onların güdü ve davranışlarının 
anlamını izah etmeyebilir. Bu öyküler, çocuklarda yedi-sekiz yaşından olgunluğa kadar 
popülerdirler. Bu kitaplarda hayvanların kendi dünyalarındaki hayvanlarla veya insan-
larla uğraşmaları, belirli düşmanlara karşı kendilerini korumaları ve kendi sorunlarını 
halletmeleri anlatılır. Bu öykülerde çocuklar; komik, trajik veya hareketli olay serilerinin 
bir seyircisi olarak yer alırlar.

Resim 3.14

“Frog Goes To Dinner”

Kaynak: Yazan ve 
resimleyen: Mercer 
Mayer, �e Dial Press, 
New York.
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Okul öncesi dönem çocuklarının ilgi ve gelişimsel özel-
liklerine yönelik kitap seçebilmek.
3-6 yaş dönemine özgü çocuk edebiyatı çocukların 
çok hızlı bir gelişme sürecinde oldukları bu dönemde 
bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini 
desteklemektedir. Bu yaşta kitaplarla karşılaşan ço-
cuklar okuma sevgisi, erken okuma alışkanlığı, med-
ya okuryazarlığı, okuma kültürü edinirler. Çocukların 
merak duygularının, soru sorma ve keşfetme ihtiyaç-
larının yüksek olduğu ve öğrenmeye çok açık oldukla-
rı bu dönemde kendi ilgi ve gelişim düzeylerine hitap 
eden farklı edebiyat ürünlerini yetişkinlerle birlikte 
seçerek incelemesi olumlu çocuk yetişkin ilişkisinin 
de temellerini atmakta ve çocukların en üst düzeyde 
öğrenme fırsatları yaşamasına olanak sağlamaktadır

Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik farklı çocuk 
edebiyatı ürünlerini sıralamak.
3-6 yaş döneminde gelişimsel olarak çocuklara uy-
gun olan edebiyat ürünleri, resimli öykü kitapları, 
şiir, ninni, parmak oyunları, tekerlemeler, fıkra ve 
bilmeceler, fantezi eserler, bilim kurgu kitapları, ta-
rihi kurgu kitapları, fen ve başvuru eserleri, masal-
lar ve hayvan öyküleridir. Farklı türdeki bu edebiyat 
ürünleri gelişimsel özellikleri ve ilgileri farklı olan 
çocukların tümünün çocuk edebiyatına ve okumaya 
ilgilerinin artması için büyük önem taşımaktadır. Ço-
cuklar erken yaşta çocuk edebiyatının bu geniş çeşit-
lilikteki eserleri ile karşılaştığında farklı bakış açıları 
geliştirmekte, bilgi seviyelerini arttırmakta, edebiyata, 
okumaya ve öğrenmeye olumlu tutum geliştirmekte, 
estetik duygusu kazanmakta ve edebiyat ile ilgilenerek 
keyi�i vakit geçirmektedirler. 

 

Okul öncesi dönem çocuklarına yaratıcı hayal güçlerini 
destekleyen eserlerleri sıralamak.
3-6 yaş döneminde çocukların gelişimsel düzeylerine 
uygun, sade bir dil, anlaşılır karakter ve kavramlarla 
oluşturulmuş gerçekçi masallar ve diğer fantezi eser-
ler onların yaratıcı hayal güçlerini destekleyen eser-
lerdir. Bunun yanında çocuklar resimli öykü kitapları 
ile farklı dünyalara dalıp anlatılan karaktere bürüne-
rek hayal dünyalarında keyi�i bir yolculuğa çıkarlar. 

Özet

1

2

3
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1. Aşağıdakilerden hangisi 3-6 yaş dönemi çocuk edebiyatı-
nın amaçlarından biri değildir?

a. Kitap sevgisi kazandırmak
b. Okuma kültürü oluşturmak
c. Eğlendirmek
d. Bilişsel gelişimi desteklemek
e. Ödevlere yardımcı olmak

2. “Çocuğun tanıdığı cisim, hayvan ve insanların resimleri-
nin bulunduğu, konu veya olay içermeyen kitap türü” aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Resimli öykü kitapları
b. ABC kitapları
c. Fen ve başvuru eserleri
d. Bilimsel kurgular
e. Tarihi kurgular

3. 3-6 yaş dönemine yönelik resimli öykü kitaplarına resim-
leme özellikler ile ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır?

a. Çerçeve kullanılmamalıdır.
b. Hayali öğelere yer verilmelidir.
c. Sadece gerçek resimler kullanılmalıdır. 
d. Resimler detay içemelidir.
e. Resim anlattığı metnin yanında olmalıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi resimli kitapların öncelikli 
amaçlarından biri değildir?

a. Kavram bilgisi geliştirme
b. Sözcük ve gramer bilgisi kazandırma
c. Dili kullanma
d. Tatma duyusunu destekleme
e. Belleği geliştirme

5. Çocukların güncel olayları takip etmelerini sağlayan ve 
birden fazla edebiyat türünü içinde barındıran çocuk edebi-
yatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Fen ve başvuru eserleri
b. Resimli öykü kitapları
c. ABC kitapları
d. Fantastik eserler
e. Çocuk dergileri

6. Çocuk edebiyatında gerçekçiliğin amacı aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Günlük yaşantıyı tanıtmak
b. Öğüt vermek
c. Okula hazırlamak
d. Hayal gücünü derinleştirmek
e. Mizah anlayışını geliştirmek

7. Aşağıdakilerden hangisi halk masallarının türlerinden 
biri değildir?

a. Şansın dönmesinin öyküsü 
b. Gerçekçi öykü
c. Hayvan öyküsü
d. Süper kahraman öyküsü
e. Açıklayıcı öykü

8. Resimli öykü kitaplarında içerik ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden yanlıştır?

a. Yaşa uygun olmalıdır.
b. Ses tekrarları yapılabilir.
c. Devrik cümle kullanılabilir.
d. Açık anlatım olmalıdır.
e. Düzgün gramer kullanılmalıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi 3-6 yaş dönemine yönelik şiir 
seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değil-
dir?

a. Kafiye
d. Duyular
c. Ritm
d. Mecaz
e. Şekil

10. Aşağıdakilerden hangisi 3-6 yaş dönemi çocuk edebiyatı 
fen ve başvuru eserleri kapsamına girmez?

a. ABC kitapları 
b. Sözlükler
c. Ansiklopediler
d. Atlaslar
e. Deney kitapları

Kendimizi Sınayalım
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1. e  Yanıtınız yanlış “3-6 Yaş ve Çocuk Edebiyatı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “Resimli Öykü Kitapları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Resimli Öykü Kitapları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “Resimli Öykü Kitapları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Dergileri” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Resimli Öykü Kitapları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Halk Masalları” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “Resimli Öykü Kitapları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Şiir” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Fen ve Başvuru Eserleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Okul öncesi dönem çocukları ile çalışırken sıkıntı duydukları 
bir durum, anlamadıkları bir kavram, söyleyemedikleri bir 
sözcük ya da yapamadıkları bir beceri varsa bunlara ilişkin 
özel, basit bir parmak oyunu veya şarkıyı çocuklarla birlikte 
oluşturabilirsiniz.

Sıra Sizde 2 
Tekerlemeler okul öncesinde özellikle grup oyunlarında, ilk 
ebeyi seçme veya takım oluşturma amacıyla sayışmaca gibi 
kullanılabilir. Bunun yanında özellikle söylenmesi zor olan 
kelimeler tekerlemeler aracılığıyla kolaylıkla öğrenilebilir ve 
çocukların dil gelişimleri desteklenebilir.

Sıra Sizde 3 
Çocuk dergileri özellikle ana sını�arında sını�a yapılan et-
kinliklerden bahsetmek, önemli olan bir olayı duyurmak ve 
çocukların yaptıkları ürünlerden örnekler sunmak amacıyla 
kullanılabilmektedir.
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Tanju, E. H. (2013). Edebi türler açısından çocuk edebiya-
tı, Çocuk Edebiyatı içinde. M. Gönen ed. Eğiten Kitap: 
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TDK (2015). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. http://
tdk.gov.tr/ . Erişim Tarihi: 20.12.2015

Veziroğlu, M. ve Gönen, M. (2012). Review of the eligibility 
of picture books to the acquisition of the preschool edu-
cation program of the Ministry of National Education. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İlkokul dönemindeki çocuklar için yazılan çocuk edebiyatının türlerini açıkla-
yabilecek,
İlkokul döneminde çocuk edebiyatının işlevlerini açıklayabilecek,
İlkokul dönemindeki çocuklar için yazılan çocuk edebiyatı ürünlerini seçer-
ken dikkat edilmesi gereken hususları açıklayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. 

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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Uygunluk III-İlkokul Dönemi

•	 GİRİŞ
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Özellikleri

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA



GİRİŞ
Çocuk edebiyatı çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirir, dil gelişimini des-
tekler, kelime hazinelerini zenginleştirir ve edebî ürünlerin konuları ve sunumu hakkında 
farkındalık yaratır. Bu özelliklerin yanında, çocuk edebiyatı ürünleri sayesinde çocuklar 
ayrıca kendileri, günlük heyecanları ve sorunları, çevrelerindeki insanlar ve canlılar, hatta 
çok uzak ülkelerde ki toplumlar ve gelenekler hakkında da bilgi sahibi olurlar. Kitaplar-
daki karakterlerle özdeşim kurmak, onlar gibi düşünmek, yaşamak ve hissetmek isterler. 
Böylece görmedikleri yerleri görme, tanımadıkları kimselerle tanışma ve normal hayatla-
rında deneyimleme şansları olmayan durum ve duyguları yaşayabilirler. Çocuk edebiyatı 
ürünlerinin her ne kadar doğrudan bir öğretici olma rolü bulunmasa da işlediği konularla 
ve iletileriyle çocuklara empati kurma, sevgi ve saygı gösterme, çalışkan ve yardımsever 
olma gibi evrensel değerleri sezdirmedeki etkisi tartışmasız olarak kabul görmektedir. 

İlkokul yılları çocukların çocuk edebiyatı ürünlerini görsellerden okuma yerine söz-
cük ve cümleleri okumaya geçtikleri bir süreçtir. Çocukların ana dillerini öğrenmede ve 
etkili kullanmada başarılı olabilmeleri onların nitelikli ve sanatçı duyarlılığıyla hazırlan-
mış metinlerle etkileşim içinde olmalarına bağlıdır. İlkokul yıllarında dil derslerinin ba-
şarıyla öğretilmesinin önündeki engeller; öğretimde metinden kopuk, kuramsal ve soyut 
dil alıştırmalarının yapılması, çoğunlukla ders kitaplarına bağlı kalınması ve öğretimde 
duyarlılık kazandırma sürecine yeterince yer vermeyen didaktik metinlerden yararlanıl-
ması olarak nitelendirilmektedir (Sever, Kaya ve Aslan, 2006). Dolayısıyla eğitimcilerin ve 
anne babaların çocuklar için nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinin türlerini ve özelliklerini 
bilmesi ve çocukları bu tür eserlerle etkileşime sokmaları oldukça önemli ve gereklidir. 

Küçük yaşlarda okuma alışkanlığının ve edebiyata yönelik sevginin oluşması için ço-
cukların nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle buluşturulması önemlidir. Çocukların bilişsel 
ve duyuşsal gelişimlerine, ilgilerine ve meraklarına uygun kitapların seçilmesinde öğret-
menlere ve anne babalara önemli görevler düşmektedir. Çocukların okuma sıklığını ve 
hatta ilgilerini anlamak için de okuma listeleri yapılabilir. Böylece çocukların hangi yazar-
ları ya da hangi temadaki kitapları daha fazla okudukları da takip edilebilir. 

Bu bölümde; 6-12 yaş arasındaki çocukların gelişim özellikleri ve çocuk edebiyatı, 
çocuk kitapları seçerken dikkat edilmesi gerekenler, döneme özgü çağdaş ve geleneksel 
çocuk edebiyatı türleri, tanımları ve taşıması gereken özelliklere yer verilmiştir. 

Çocuk Edebiyatı ve Gelişimsel 
Uygunluk III-İlkokul Dönemi

Çocukların ana dillerini 
öğrenebilmeleri ve etkili 
kullanabilmeleri, sözcük 
dağarcıklarını geliştirebilmeleri, 
kendilerini ve çevresinde etkileşim 
içinde bulundukları sosyal 
hayatlarını anlayabilmeleri, 
sevgi, saygı, cesaret gibi soyut 
kavramları algılayabilmeleri için 
nitelikli çocuk edebiyatı eserleri 
ile etkileşim içinde olmaları 
gerekmektedir.
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Örnek Olay
Oktay vaktinin çoğunu kendisinden 2 yaş küçük olan kardeşiyle oynayarak ve televiz-
yonda çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmleri izleyerek geçirmektedir. Teknolojiye 
yoğun ilgisi olan Oktay bilgisayar, tablet ve cep telefonlarıyla da bulduğu her fırsatta 
vakit geçirmeyi sevmektedir. Oktay çocuk şarkılarını hatta yetişkinler için bestelenen 
ve gündemde popüler olan şarkıları dahi ezbere söyleyebilmektedir. Ancak anne baba-
sı ne kadar ısrar etse de Oktay çocuk kitaplarıyla vakit geçirmekten hoşlanmadığını ve 
öykü dinlemek istemediğini ifade etmektedir. Arda ise vaktinin büyük bir kısmını resim 
yapma, bilgisayar ve tabletten oyunlar oynama ve çocuk edebiyatı ürünlerini dinleyerek 

geçirmektedir. Anne babası Arda’ya iki yaşından 
beri resimli çocuk kitapları almakta ve okumak-
tadır. Arda’nın odasında ra�arı çocuk kitaplarıyla 
dolu olan kendine ait bir kitaplığı olmasına rağmen 
bazen kitapları yeterli gelmemekte ve ailesi onu 
semtlerinde bulunan kütüphaneye götürmektedir. 
Arda okuma yazma bilmemesine rağmen birçok 
kitabın adını, yazarını hatta sevdiği illüstratörlerin 
(kitap resimleyen kişi) dahi ismini ezbere bilmekte-
dir. Arda’nın anne ve babası da akşamları gazete ve 
kitap okumayı çok sevmektedirler. Annesi psikoloji 
kitaplarını tercih ederken babası daha çok ekonomi 
ve bilim kurgu ile ilgili eserleri okumaktadır. Bazı 
akşamlar Arda da kitaplığından birkaç kitap seçip 
salonda resimlerine bakmakta ve hatta hatırladık-
larından ve resimlerden aldığı ipuçlarıyla öyküyü 
okuyormuş gibi yapmaktadır. Yaz aylarının bitimiy-
le birlikte hem Oktay’ın hem de Arda’nın evinde tat-
lı bir telaş başlar. İkisi de ilkokul birinci sınıfa baş-
layacak olmanın heyecanını yaşamaktadırlar. Ayla 
Öğretmen dersler başlamadan önce sınıfını düzen-
ler. Sınıf içindeki kütüphanesini zenginleştirmek 
için yeni kaynaklar alır. Ayla Öğretmen, okulun ilk 
ha�ası, öğrencilerine okuma yazmayı öğrenecekle-
rini, sını�a çok güzel çocuk kitapları olduğunu ve 

bunları öğrencileriyle paylaşmak için sabırsızlandığını söyler. Yan yana oturan Oktay ve 
Arda göz göze gelirler ancak gözlerindeki ifade aynı değildir. Arda öğretmenin gösterdiği 
kitapları dikkatle incelerken Oktay’ın yüzünde bir çekimserlik ve karamsarlık gözlen-
mektedir. Sizce bu iki öğrenci kendileriyle paylaştırılacak olan çocuk edebiyatı ürünle-
rinden aynı derecede haz alabilecek, etkinliklere aynı derecede katılabilecek ve hede�e-
nen kazanımlara aynı oranda ulaşabilecekler midir? 
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6-12 YAŞ VE ÇOCUK EDEBİYATI
20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan çocuk edebiyatı kavramı Sever (2013)’e göre insan 
ve içinde yaşadığı doğal hayatın çocuklara sözcükler ve görseller yardımıyla sezinletil-
mesine yarayan estetik bir araç olarak tanımlanmaktadır. Şimşek ve Yakar (2014) çocuk 
edebiyatını, hedef kitlesi 2-15 yaş grubundaki çocuklardan oluşan ve bu yaş grubundaki 
çocukların gelişimsel özelliklerine göre hazırlanılan eserler olarak ifade etmektedir. Ço-
cuk edebiyatı sadece çocukların gelişimsel özelliklerine göre hazırlanılmamakta aynı za-
manda çocukların gelişimine de katkılar sağlamakta ve onların edebî ihtiyaçlarına cevap 
vermektedir (Dursunoğlu, 2007). 

Çocuk edebiyatı eserlerinin okul öncesi dönemde olduğu gibi ilkokul dönemindeki 
çocukların da yaratıcılık, sanatsal duyarlılık, bilişsel, duyuşsal, sosyal ve dil gelişimleri 
üzerine sayısız faydaları ve olumlu etkileri bulunduğu tartışma götürmeyen bir gerçek-
tir. Çocuk kitapları, çocukları okudukları öyküler arasında karşılaştırmalar yapabilmeye; 
konuları, karakterleri ve objeleri sını�andırmaya; olay ve olgular hakkında tahmin yürüt-
meye ve neden-sonuç ilişkileri kurmaya güdüleyerek bilişsel becerilerinin gelişimini ve 
yaratıcılıklarını destekler (Şimşek ve Yakar, 2014). 

İlkokul dönemindeki çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesinde de çocuk edebi-
yatı yapıtları büyük bir öneme sahiptir. Okuma yazma öğrenmeden önce çocuklar çocuk 
kitaplarındaki resimlerle ve kendilerine öykü okuyan yetişkinlerle etkileşim içinde olur-
ken ilkokul çağında har�eri ve sözcükleri okuyabilirler. Kitap ile etkileşim içinde olan 
çocukların yazılı dil farkındalıkları ve genel olarak da dil gelişimi desteklenir. Bunlara 
ilave olarak sözcük hazinesi gelişen çocuklar kendilerini daha iyi ifade edebilirler (Uzuner 
Yurt, 2014). Dil bilinci ve duyarlılığı kazandırırken aynı zamanda çocuklarda okuma isteği 
ve alışkanlığının yerleşmesinde de etkilidir (Sever, 2013). 

Piaget tarafından somut işlemler dönemi olarak da adlandırılan bu dönemde çocuk 
edebiyatı ürünleri eğlendirme ve dilin işlevlerini sezinletme işlevinin yanı sıra çocukların 
kendilerini, çevrelerini, yaşanan olay ve olguları tanımasını da sağlamalıdır (Sever, 2013). 
Bu yaş grubundaki çocuklar okudukları eserlerdeki karakterlerle etkileşim içinde olduk-
ları ve sosyal yaşamlarına dair kural ve normları sezinledikleri bir dönemdedir (Çakmak 
Güleç ve Geçgel, 2006). Çocuk edebiyatı eserleri bu yaş grubundaki çocukların kişilik 
gelişimlerine de etki eder. Çocukların cesaret, fedakârlık, iyilik, paylaşma, dürüstlük, sev-
gi, çalışkanlık ve yardımseverlik gibi soyut kavramları öğrenmesine ve içselleştirmelerine 
katkıda bulunur (Uzuner Yurt, 2014). Öykü, roman, şiir, masal, efsane vb. edebî eserler 
yoluyla çocuklar eserlere konu olan olay, olgu ve durumların sanatçının gözünden na-
sıl yorumlandığına tanık olurlar. (Güleryüz, 2006). Çocuk kitaplarında sunulan yaşam 
durumları ve karakterler çocuğun kendini kitaptaki karakterlerle karşılaştırarak kendini  
tanımaya yöneltir. 

Çocuklar için hazırlanacak ya da seçilecek kitaplar bu dönemin gelişim özelliklerine 
uygun olmalıdır. Kitaplarda kullanılan kavramlar, anlatılan olay ve durumlar çocukların 
yaş grubuna, ilgilerine, sözcük dağarcıklarına uygun olmalı, soyut kavramlar yerine so-
mut kavramlara yer verilmelidir. 6-8 yaş aralığındaki çocuklar okuma yazmayı öğrenirken 
aynı zamanda sözcük dağarcıklarını zenginleştirirler. Ancak dikkat süreleri kısa olduğu 
için kısa metinlerden hoşlanırlar. Çocuklar 8-10 yaşlarına geldiklerinde 10 sözcükten 
oluşan cümleler kurabilir ve benzetmeler yapabilirler. Eleştirel düşüncenin geliştiği bu 
dönemde çocuklar için hayal güçlerini geliştirecek ve olumlu örneklerin paylaşıldığı ço-
cuk edebiyatı ürünleri sağlanmalıdır. 10-12 yaş grubundaki çocuklar ise birleşik cümleler, 
olumlu ve olumsuz yargı bildiren cümleler kurabilir ya da bu tür cümleleri okuduklarında 
anlayabilirler. Ayrıca kız ve erkek çocukların beğenileri ve tercihleri arasındaki farklar 
da bu yaşlarda daha belirgin bir hâle gelir. Kız çocukları daha çok aile ve sosyal yaşama 

Çocuk edebiyatı sadece çocukların 
var olan potansiyeller göz önüne 
alınarak değil aynı zamanda 
çocukların dil, bilişsel, duyuşsal ve 
sosyal gelişimlerini desteklemek 
amacıyla hazırlanılır. 

Kitaplarda kullanılan kavramlar 
ile anlatılan olay ve durumlar, 
çocukların farklı yaş gruplarında 
gösterdikleri gelişim özellikleri 
ve ilgilerine göre dikkatlice 
seçilmelidir.
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ilişkin öyküleri tercih ederken erkek çocukları macera ve spor içerikli öyküleri okumaktan 
haz duyarlar (Stebler, 2014; Şimşek ve Yakar, 2014). Çocuk arasındaki bireysel farklılıklar 
unutulmamalı ve çocuklar farklı türlerde nitelikli kitaplarla tanıştırılarak kendi ilgilerini 
keşfetmeleri için cesaretlendirilmelidir. 

Küçük yaşlarda okuma alışkanlığının ve edebiyata yönelik sevginin oluşması için ço-
cukların nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle buluşturulması önemlidir. Çocukların bilişsel 
ve duyuşsal gelişimlerine, ilgilerine ve meraklarına uygun kitapların seçilmesinde öğret-
menlere ve anne babalara önemli görevler düşmektedir. Çocukların okuma sıklığını ve 
hatta ilgilerini anlamak için de okuma listeleri yapılabilir. Böylece çocukların hangi yazar-
ları ya da hangi temadaki kitapları daha fazla okudukları da takip edilebilir. 

Sonuç olarak, çocuklar her yaşta nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle buluşturulmalıdır. 
Çocuk edebiyatı, çocuklarda güzellik duygusunu geliştirir, çocukları eğlendirirken eğitir, 
çocukların duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştirir ve onların en başta kendilerini ve 
sonra da içinde yaşadıkları dünyayı anlamalarına yardımcı olur. 

Çocuk kitaplarının ilkokul yıllarındaki çocukların gelişimleri üzerine olan etkilerini tartı-
şınız. 

6-12 YAŞ İÇİN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN SEÇİMİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
Bir önceki kısımda kitapların ilkokul yıllarındaki çocuklar üzerindeki sayısız faydaları 
açıklanmıştır. Ancak çocukların gelişimlerine katkı sağlayabilmeleri için kitapların taşı-
ması gereken bir takım özellikler bulunmaktadır. Bunların başında kitapların çocukların 
yaşama, duygu ve düşünce dünyalarına uygun olması gelmektedir. Çocuklarda okuma 
alışkanlığının kazandırılması eğitimciler ve anne babalar için en önemli hede�erden biri-
dir. Dolayısıyla çocukların okumaktan mutlu oldukları kitapların seçilmesi ve çocukların 
bu tür kitaplarla etkileşimde olmaları gerekir ki daha sonradan da kitap okumaya istekli 
olabilsinler. 

Kitapların içerdiği konular ve olaylar çocukların kendilerini geliştirmelerine, gerçek-
leştirmesine ve duyarlı bir birey olarak yetişmelerine de katkı sağlamaktadır. Sever (2013)’e 
göre kitaplarda mantıksal yanlışlıklar olmamalı, cinsiyet ayrımcılığına ve kalıp yargılara 
yer verilmemeli; olayların anlatımında denetimci ve baskıcı bir anlayış onaylanmamalı; 
siyasal ve dinsel telkinlerde bulunulmamalı; ve çocuğun hayal kurmasını engelleyici me-
sajlar olmamalıdır. Çakmak Güleç ve Geçgel (2006)’e göre çocuklar için seçilecek kitabın;

•	 konusu	basit	ama	iyi	planlanmış	olmalı,	
•	 konusu	içinde	hafif	bir	sürpriz	öğesi	bulunmalı,
•	 içinde	çok	sayıda	doğrudan	konuşmalar	olmalı,
•	 içinde	tekrarlar,	kafiyeler	ve	çocukların	çabucak	ezberleyebilecekleri	cümlecikler	yer	

almalı,
•	 renkli	ve	özenli	bir	dili	olmalı,
•	 içinde	çocukların	tanıdıkları	olaylardan	seçilmiş	durumlar	yer	almalı,	
•	 içeriği	basit	ama	doyurucu	olmalı,
•	 içinde	çocukların	kolayca	tanıyacakları	temel	karakterler	bulunmalıdır	(s.	35).
Çocuk kitaplarını hazırlarken ve seçerken göz önünde bulundurulması gereken husus-

lar aşağıda, çocuk edebiyatı ürünlerinin iç yapı özellikleri ve dış yapı özellikleri başlıkları 
altında detaylı olarak verilmektedir. 

Eğitimciler ve anne babalar 
çocukların okudukları kitapların 
listelerini yaparak onların ne 
sıklıkla okuma yaptıklarını 
ve ne tür edebî eserlerden 
hoşlandıklarını kaydedebilirler. 

1
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6-12 Yaş Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin İç Yapı Özellikleri 
Çocuklar için hazırlanan ya da seçilen eserlerin iç yapı özelliklerinin belirlenmesinde göz 
önünde bulundurulması gereken noktalar konu, karakter, çevre, tema, ileti, kurgu, dil ve 
anlatım olarak belirlenmiştir. Aşağıda her bir madde ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Konu
7-9 yaş grubundaki çocuklar daha çok insan, doğa, hayvan sevgisi, olağanüstü olaylar ve 
durumların konu edildiği kitaplardan hoşlanırken 9-12 yaş grubundaki çocukların tercih 
ettikleri konular kahramanlık, macera, mizah-komedi ve fantastik olabilmektedir (Kara-
tay, 2011). Çocuk kitaplarında ele alınan konular çocuğun yaşına, ilgi alanlarına, sevgi ve 
özgürlük ihtiyaçlarına dönük olmalı (Güleryüz, 2006; Sever, 2013); inanılır ve okuyucu 
tarafından kabul edilebilir olmalı (Karatay, 2014); genellikle eğlendirici ve dinlendirici 
nitelikte olmalı, çocukları düşünmeye yöneltmeli; onlara belli başlı duyguları empoze et-
meye çalışmamalı ancak yurt sevgisi ve ulusal değerlere karşı saygı gösterme konusunda 
da duyarlılık yaratmalıdır (Oğuzkan, 2000). Aynı zamanda demokratik kültürün temel 
özelliklerini de sezinletmelidir (Sever, 2013). 

Kitaplar öğüt verici olmamalıdır (Güleryüz, 2006). Aynı zamanda saldırganlık ve şiddet 
normalmiş gibi yansıtılmamalıdır (Sever, 2013). Çocuğa kaba davranışların ve şiddetin bir 
sorun çözme ya da iletişim yolu olduğu yargısını vermemelidir. Kitapların konularını belir-
lerken ayrımcılık ve ön yargılardan uzak durulmalıdır (Karatay, 2014). Çocuk kitaplarında 
işlenen konu ile ilgili olarak göz önünde bulundurulabilecek hususlar arasında konunun 
çocukların hoşlanabileceği türden olması; içerisinde bolca aksiyon olması; inandırıcı un-
surlarının olması ve mantıklı bir olay örgüsüne sahip olması listelenebilir (Karatay, 2014). 

Karakter
Çocuklar okudukları eserlerdeki kahramanlarla/karakterlerle özdeşim kurmak ve onları 
model olarak almak isterler. Onlar gibi düşünmek, hissetmek ve onların yaptığı davranış-
ları yapmak isterler. Bunun için karakterlerin betimlenmesinde abartıdan kaçınılmalı, bu-
nun yerine demokratik ve çağdaş insan özellikleri vurgulanmalıdır (Sever, 2013). Ayrıca 
amacına şiddet uygulayarak erişen kahramanlara çocuk kitaplarında yer verilmemelidir. 
Karatay (2014)’a göre çocuk kitaplarında karakterlerin taşıması gereken özellikler;

•	 evrensel	ve	ahlakî	değerlere	saygılı	olmak,
•	 iyiliğin	ve	doğruluğun	savunucusu	olmak,
•	 barış	yanlısı	olmak,
•	 çevrenin	ve	kültürel	değerlerin	koruyucusu	olmak,	
•	 adil,	çalışkan,	özverili,	yardımsever	vb.	olumlu	kişilik	özelliklerine	sahip	olmaktır	(s.	

104).

Çevre
Çocuk edebiyatı eserlerinde kahramanların yaşadıkları toplumsal, sosyal ve ekonomik 
ortam da önem taşımaktadır. Olayların nerede ve ne zaman oluştuklarına dikkat edilmeli-
dir. Kahramanların çevreleriyle olan ilişkilerinin nasıl olduğu, çatışmaların yapısı ve nasıl 
çözüldüğü değerlendirilmelidir. 

Tema
Çocukların kararsız kalmamaları ya da yanlış anlamalara yol açılmaması için çocuklar 
için yazılan edebî eserlerde temanın açık ve anlaşılır olması gerekir. Çocuk kitaplarında 
çoğunlukla ele alınan temalar aile, kardeş, arkadaşlık, empati kurma, doğa sevgisi, yurt 
sevgisi, çalışkanlık, yardımlaşma, tarihî değerler, demokratik ve çağdaş topluma dair özel-
likler ve ilkelerdir. 

Kitaplar ahlak dersi ya da öğüt 
vermek zorunda değildir.

Kitaplarda işlenen konular 
çocuklarda ayrımcılık ve 
önyargıların oluşmasına ya da 
pekiştirilmesine hizmet etmemeli, 
demokratik ve çağdaş yaşamın 
ilkelerine ve insan haklarına 
çağrışımlar yapmalıdır. 

Çocuklar okudukları kitaplardaki 
kahramanlardan etkilendikleri 
ve onları kendilerine model 
olarak aldıkları için karakterlerin 
öykülerdeki çatışmaları nasıl 
çözdükleri ve nasıl bir kişilik örneği 
sergilediklerine dikkat edilmelidir. 
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İleti
İleti tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, sını�ama, bilimsel verilerden yararlanma 
vb. şekillerde geliştirilebilir. Çocuk kitaplarında bulunan iletilerin çocuğu düş kurmaya 
yönlendirmesi; çocukların yaşlarına, duygu ve düşünce dünyalarına uygun olması ve di-
daktik bir şekilde belli başlı görüşleri empoze etmeye dönük olmaması gerekmektedir 
(Sever, 2013). 

Kurgu
Kurgular her ne kadar neden-sonuç ilişkilerine dayansa da olayların ve olguların okuyucu 
tarafından kolaylıkla tahmin edilebilir olmaması gerekir. Aksi halde okuyucuda merak 
duygusu kaybolur ve kitaba olan ilgisi azalır. Dolayısıyla, kurgunun ilgi çekici ve merak 
duygusunu destekleyerek ilerlemesi gerekmektedir. Aynı zamanda okuyucuların olayların 
mantığa uygun ve inandırıcı olduğunu düşünebilmeleri için kurguda abartıdan uzak du-
rulmalıdır. 

Dil ve Anlatım
Çocukların edebî metinleri anlayabilmeleri için anlatımın sade, içten ve kısa ve yalın 
cümlelerle yapılandırılması gerekir. Anlatımda cümle yanlışlarına yer verilmemeli, eski 
ya da yabancı sözcükler çıkarılmalı, Türkçe sözcüklerin kullanımına önem verilmelidir 
(Sever, 2013). Metin içinde yazım hatası bulunmamalı ve noktalama işaretlerinde yanlış-
lar olmamalıdır. Metin içinde somut sözcüklere soyut sözcüklerden daha fazla yer veril-
melidir. Çocuklar, metin içinde geçen bildiği ve günlük yaşamında kullandığı sözcükle-
rin yardımıyla, metin içinde yer alan ancak anlamlarını bilmedikleri sözcüklerin de neyi 
ifade ettiklerini anlayabilir ve sözcük hazinelerini zenginleştirebilirler. Çocukların yeni 
sözcükleri öğrenebilmeleri için bu sözcüklerin metin içinde dört-beş kez kullanılması ve 
cümlelerin yapısından anlamlarının çıkarılabilir olması gerekir. 

Cümlelerde yer alan sözcük sayıları da metinlerin çocuklar tarafından kolayca anlaşı-
lıp anlaşılmamasında göz önünde tutulması gereken konulardan birisidir. Karatay (2014)’a 
göre 7-9 yaş arası çocuklar için bir cümlede 6 kelime (35-40 karakter) ve 9-12 yaş arasın-
daki çocuklar için bir cümlede 10 kelime (60-70 karakter) olmasına dikkat edilmelidir.

6-12 yaş arasındaki çocuklar için yazılmış olan bir çocuk kitabını inceleyerek kitabı çocuk 
edebiyatı ürünlerinin iç yapı özellikleri açısından değerlendiriniz. 

6-12 Yaş Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Dış Yapı Özellikleri
Çocuklar için hazırlanan ya da seçilen eserlerin dış yapı özelliklerinin belirlenmesinde 
göz önünde bulundurulması gereken noktalar; boyutlar, kapak-cilt, kağıt, sayfa düzeni, 
ve resimler olarak belirlenmiştir. Aşağıda her bir madde ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Boyutlar
Okul öncesi dönemindeki çocuklar için çocuk kitabı oyuncak olma özelliği de taşıdığı 
için farklı şekillerde ve boyutlarda olabilmektedir. Ancak ilkokula başlanmasıyla birlikte 
çocuk kitaplarının boyutlarındaki çeşitlilik azalmakta, ilgi daha çok kitaplık oluşturmaya 
ve kitaplığa kolaylıkla koyulabilecek kitapların alımına doğru bir yön izlemektedir (Sever, 
2013). Kitapların boyutları içerikleri ile ilişkili olmakla birlikte kitapların hacim ve ağırlık 
bakımından çocuklar tarafından kolayca taşınabilir olması önemlidir. Oğuzkan (2000)’a 
göre çocuk kitapları için normal kabul edilebilecek boyutlar 16 x 23 cm. aralığındadır. 
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Kapak-cilt
Kapak, çocuğun kitaba yönelmesini sağlayan ilk unsur olduğu için özenle hazırlanmalı, 
albenisi olmalı, ilgi ve merak uyandırmalıdır. Sırf ilgi çekici ve güzel görünmeleri için ka-
pakta kullanılan görsellerin kitabın içeriğinden bağımsız olarak tasarlanmaması gerekir. 
Kitabın kapak tasarımında kullanılan resimler, kitapta işlenen konu ve olaylar hakkında 
ipucu vermeli, düşündürmeli, dahası çocukların ön bilgilerini harekete geçirmelidir. Aynı 
zamanda, kitabın çocuklar tarafından uzun süre kullanılabilmesi için kapaklarının daya-
nıklı olması şarttır. 

Kitapların ciltlenmesinde belli başlı teknikten yararlanılmaktadır. Bunlar; ince tel ya 
da iplikle dikme, tel zımba ile dikme ve tutkallama tekniğiyle kitap formlarının bir araya 
getirilmesidir. Bunların içinden en sağlam ve kullanışlı olanı ise sicimle dikmedir (Kara-
tay, 2014). Dolayısıyla da henüz sinir-kas uyumu tam olarak gelişmemiş küçük yaş gru-
bundaki okuyucular (özellikle ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf çocuklar) için kitapların sağlam, 
dayanıklı ve dikişli olması önemli ve gereklidir. 

Kâğıt
Çocuk edebiyatı eserlerinde kullanılan kâğıdın kolayca yırtılmayan, yıpranmayan (en az 
ikinci hamur), kirlenmeyen ve parlamayı engellemesi için mat olması gerekmektedir.

Sayfa Düzeni
Kitabın sayfalarında yer alan resim, fotoğraf ve yazı gibi tüm öğeler arasındaki uyum ve 
sayfa kenarlarında bırakılan boşluklar iyi ayarlanmış olmalıdır. Resimler yerleştirilirken 
metnin akıcılığı engellenmemeli aksine desteklenmelidir. Sayfalarda yazılar tek sütun ha-
linde verilmeli ve kolay okunması için satırlar arasında normal ya da normalden biraz 
daha fazla boşluk bırakılmalıdır. Metinlerde geçen har�erin büyüklükleri de önem taşı-
maktadır. Harf büyüklükleri 6 yaş için 24 punto, 7-9 yaş için 16-18 punto, 12 yaş ve üstü 
için 11 punto olmalıdır (Karatay, 2014). Aynı şekilde anlamanın kolay olması için parag-
ra�ar da çok uzun olmamalıdır. Paragraf uzunlukları 1-3. sını�ar için 3-5 cümleyi; 4-5. 
sını�ar için 5-7 cümleyi geçmemelidir. 

Resimler
Çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan resimler konuya uygun olmalı ve anlamı destek-
lemelidir. Hatta metin içinde geçen ve çocukların anlamakta zorlandıkları kavramların 
öğretilmesinde resimler yardımcı olabilmelidir (Karatay, 2014). Şimşek (2014)’e göre 
çocuk kitaplarında yer alan resimlerin üç temel işlevi vardır. Bunlardan biri süsleme 
işlevidir. Adından da anlaşılacağı gibi bu işlevi üstlenen resimler kitabı çekici ve albenisi 
yüksek hale getirme ve çocukların hayal gücünü geliştirmeleri amacıyla kullanılır. Re-
simlerin ikinci işlevi metni açıklamadır. Bu tür resimler yardımıyla metin içindeki an-
latım ve iletiler somutlaştırılmaya çalışılır. Üçüncü işlev ise metni tamamlama işlevidir. 
Bu resimler metinde anlatılması zor olan kavramların görsel olarak ifade edilmesinde 
kullanılır.

Kitap içindeki resim-metin oranı çocukların yaşlarına bağlı olarak değişim göster-
mektedir. 7-9 yaş için kitabın 2/4’ü yazı, 2/4’ü resim, 9-12 yaş ve üstü için kitabın 3/4’ü 
yazı, 1/4’ü resim olarak düzenlenmelidir (Karatay, 2014). Resimler, sanatsal değer taşımalı 
ve çocukların hayal gücünü destekler nitelikte olmalıdır (Güleryüz, 2006). Çocukların 
yaşlarına bağlı olarak resimlerin biçimsel özelliklerine de dikkat etmek gerekir. Karatay 
(2014)’a göre resimlerde aranması gereken nitelikler: 

Çocuk edebiyatı ürünlerinin dış 
yapı özelliklerinin belirlemesinde 
kitapların;
•	 Boyutlarına,
•	 Kapak	ve	ciltlenmesine,
•	 Kullanılan	kağıda,	
•	 Sayfa	düzenine	ve
•	 İçerisinde	yer	alan	resimlere	

dikkat edilmelidir. 
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•	 2-7	ve	7-9	yaş	düzeyine	göre	hazırlanan	görsellerde	canlı,	parlak	renkler	kullanılmalı,	
görseller gerçekleri ile birebir benzerlik göstermek yerine, biçim olarak daha esnek ve 
yuvarlak çizgilerle tasarlanmalıdır. 10 yaş ve üstü gelişim düzeyi için gerçekçi görseller 
kullanılmalıdır. 

•	 Görseller,	metinde	işlenen	konu,	olay,	duygu,	düşünce	ve	iletilerle	ilgili,	çocuğun	
metni anlama gücünü artıracak nitelikte olmalıdır şeklinde listelenebilir (s. 85). 

DÖNEME ÖZGÜ ÇAĞDAŞ ÇOCUK EDEBİYATI 
Döneme özgü çağdaş çocuk edebiyatı başlığı altında sırasıyla şiir, roman, biyografiler, fık-
ra ve bilmeceler, çizgi roman, resimli ve resimsiz öykü kitapları, çağdaş fantastik kurgular, 
çağdaş masallar, bilim kurgu, tarihsel kurgu, bilimsel çocuk kitapları ve çocuk gazete ve 
dergileri türleri açıklanmıştır. Bu sayılan edebî türlerin tanımları, genel özellikleri, hazır-
lanması ya da değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulabilecek nitelikler ve kriterler 
listelenmiştir.

Şiir
Şiir “insan ve yaşam gerçekliğini, sözcüklerin diliyle anlamaya ve anlatmaya dayalı estetik 
bir eylem” olarak tanımlanmaktadır (Sever, 2013, s. 146). Şiir hem kâğıt üzerinde hem de 
seslendirildiğinde diğer edebî türlerden ayrı durmaktadır. Bu farklılıkların temelinde de 
onun içindeki kafiye, aliterasyon ve ölçü bulunmaktadır. Şiirlerde sözcük seçimi oldukça 
önemlidir. Amaç sınırlı sayıda sözcükle okuyucunun zihninde imgeler yaratabilmektir. Bu 
imgelerin yaratılmasında sözcüklerin yan anlamları yani gündelik anlamlarından farklı 
olan anlamları kullanılır. Türlerine göre şiirler beş türe ayrılmaktadır. Bu türler destansı 
(epik), coşkulu (lirik), öğretici (didaktik), doğasal (pastoral) ve üzücü (dramatik)dür (Gü-
leryüz, 2006).

Şiir kitaplarıyla etkileşimde olan çocuklar duygu ve düşüncelerin kısa ve yalın bir bi-
çimde ifade edilebileceğini, sözcüklerin bağlamlarını ve düzenlenmeleriyle oluşturulan 
çağrışımları öğrenebilirler (Sever, 2013). Yoğun duyguların ve düşlerin vurgulandığı şiir-
lerle çocukların hayal güçleri ve yaratıcılıkları arttırılabilir. Şiirlerin bilgi aktarma görevi 
olmamaktadır. Diğer bir deyişle, şiirler duyguları aktarır. Şiirler, düşlerden, özlemlerden, 
duygulardan ve imgelerden oluşmaktadırlar (Özdemir, 2002). Şiirler aracılığıyla çocuklar 
evrensel değerlerden vatan, bayrak, insan ve doğa sevgisi gibi değerleri de öğrenebilmek-
tedirler. Bunlara ilave olarak şiirler, çocukların dil becerilerini geliştirmelerinde, sözcük-
lerin sihrini ve dilin matematiğini kavramalarında önemli bir araç olarak kullanılabilir 
(Güleryüz, 2006). 

Arıcı, Ungan ve Şimşek (2014)’e göre şiir okumanın faydaları:
•	 Şiir	zengin	bir	sözcük	dağarcığı	oluşturarak	çocuğu	iyi	bir	anlatım	seviyesine	ulaştırır;
•	 Hayal	gücünü	zenginleştirir.
•	 Ana	dili	sevgisini	kazandırır.
•	 Sözlü	ifade	gücünü	geliştirir.
•	 Ulusal	ve	evrensel	değerlere	ulaştırır.
•	 Bir	metni	kolayca	ezberleme	yeteneğini	geliştirir.
•	 Kendine	duyduğu	öz	güveni	arttırır	şeklinde	ifade	edilmektedir	(s.	268).	
Çocukların tüm bu olumlu özellikleri öğrenmelerinde etkili olan şiirlerin nasıl seçil-

mesi gerektiği de önemli bir konudur. Çocuk şiirlerinde aranılan nitelikler: 
•	 Kafiyeler-eğer	varsa-	belirli	olmalı	ve	birbirlerine	yakın	mısraların	sonlarında	bu-

lunmalıdır. 
•	 Düşünceler	açık	olarak	bir	beyit	veya	bir	dörtlük	(kıta)	sınırları	içinde	anlatılmalıdır.	
•	 Tasvirler	yalın	ve	kesin	olmalıdır.	

Aliterasyon: Şiir ve nesirde uyum 
sağlamak için söz başlarında ve 
ortalarında aynı ünsüzün veya 
aynı hecelerin tekrarlanması 

Kafiye (uyak): Şiirde dizelerin 
sonunda tekrarlanan ve aynı ahengi 
veren heceler veya aynı görevde 
olmayan ancak benzeşen sesler 

Ölçü: Bir	şiirdeki	dizelerin	hece	
ve durak bakımından denk oluşu, 
vezin (Türk Dil Kurumu, TDK)

Türlerine göre şiirler;
•	 destansı	(epik),
•	 coşkulu	(lirik),
•	 öğretici	(didaktik),
•	 doğasal	(pastoral)	ve
•	 üzücü	(dramatik)	olmak	üzere	

beşe ayrılmaktadır. 

Şiirde az sözcükle derin duygu ve 
düşünceler anlatılmaya çalışılır. 
Şiirler yoluyla çocuklar sözcüklerin 
gündelik anlamlarının dışındaki 
kullanımlarına da şahit olmakta ve 
söz dağarcıklarını geliştirme fırsatı 
bulmaktadırlar.
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•	 Benzetme,	istiare,	mecaz	gibi	edebî	sanatlara	ölçülü	bir	şekilde	yer	verilmelidir.	
•	 Hayal	ve	duygular	çocukların	yaşantılarıyla	ilgili	olmalı,	bu	unsurlarla	olaylar	ara-

sında sıkı bir bağlantı kurulmalıdır. 
•	 Mısralar	kısa,	cümle	düzeni	doğal	ve	seçilen	sözcükler	sade	olmalıdır.	
•	 Tam	ve	yarım	kafiyelerden,	ölçüden	ve	bazı	mısraların	tekrarından	yararlanılarak	

ahenk zenginliği sağlamalıdır. 
•	 Konu;	yaşama	sevinci,	aile	sevgisi,	doğa,	yurt	ve	ulus	sevgisi,	güzellik	duygusu	gibi-

olumlu duygu ve davranışları kazandırıcı, geliştirici ve pekiştirici bir nitelik taşı-
malıdır (Oğuzkan, 2000, s. 259).

Roman
Romanlar “uzun öykü” olarak da adlandırılmaktadır. Öyküler gibi romanlar da kurguya 
yani yazarın yaratıcılığına dayanır. Diğer edebî türler gibi romanların da çocuklar üzerin-
de olumlu etkileri bulunmaktadır. Romanların çocuklar üzerindeki olumlu etkileri aşağı-
da verilmiştir:

1. Romanlar, çocukların hayal dünyalarının zenginleşmesinde etkilidir. 
2. Çocuk, duygusal boşalma ihtiyacını en kolay roman türündeki kitaplarla tatmin 

etmektedir. 
3. Çocuk cesaret, iyilik, kahramanlık, güçlükleri yenme, yardımlaşma, çalışarak ka-

zanma, tutumluluk, din, sevgi, sabır, misafirperverlik gibi pek çok konuda olumlu 
tutum geliştirme fırsatı bulur.

4. Çocukların ve gençlerin kelime hazinelerini geliştirmede en çok başvurulacak tür-
lerden biri olarak romanlardan yararlanılabilir. 

5. Roman okuma ile birlikte çocukların, olayları zaman dizimsel biçimde sıralama 
becerileri gelişir. 

6. Akıl yürütmeyi, mantıksal kuralları, soyut sorunlara çözüm bulmayı öğrenirler. 
7. Çocuğun algı yeteneği ve anlayışı artırılarak gözlemleme, karşılaştırma, sını�an-

dırma, uygulama ve eleştiri yapma gibi becerileri de geliştirilebilir (Arıcı, Ungan 
ve Şimşek, 2014, s. 245-246). 

Bunlara ilave olarak çocuklar, romanlar aracılığıyla olayların “neden” ve “niçin”ini 
açıklayan bilgileri, görüş ve yorumları öğrenebilir; sınırlı hayat deneyimlerini zenginleş-
tirebilir; değer yargılarını gözden geçirebilir ve sorgulayabilir; içinde yaşadıkları sosyal 
çevreyi daha iyi algılayabilirler (Oğuzkan, 2000).

Romanlar konularına göre farklı türlerde anılmaktadır. Farklı roman türleri; serüven 
romanı, polis ve casusluk romanı, yığın romanı, tarihsel roman, yaşamöyküsel roman, 
politik roman, belgesel roman, coşumsu roman ve gerçekçi roman olarak listelenebilir 
(Oğuzkan, 2000). 

Romanlarda Bulunan Öğeler
Öykülerde olduğu gibi romanlarda da belli başlı öğeler bulunmaktadır. Bu öğeler; olay ve 
olgular, tip ve kişilikler, olaylarda yer ve zaman, anlatıcı ve anlatım, içerik ve düşünsel olgu 
olarak sıralanabilir (Güleryüz, 2006).

•	 Olay	ve	olgular:	Her	romanda	olay	ve	olgular	bulunmaktadır.	Diğer	bir	deyişle,	içe-
risinde olay olmayan bir romanın varlığı düşünülemez. Romanlardaki olaylar genel-
likle insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve doğayla çatışmalarından oluşmaktadır. 

•	 Tip	ve	kişilikler:	Nasıl	olaysız	roman	olmazsa	insansız	roman	da	olmaz.	Bu	yazım	
türü yaratıcı ve kurgusal olduğu için romanın tip ve kişileri hayvanlardan da olu-
şabilmektedir. Romanlarda insanı insana tanıtma amacıyla verilmiş yolda ya da 
yaşanmış yolda olmak üzere iki tür tipleştirme yapılır. Benzer bir şekilde karakter 
de roman içinde dolaylı veya doğrudan oluşturulabilir. Karakterler aynı zamanda 
değişen ve değişmeyen olarak da ikiye ayrılmaktadır (Özdemir, 2002).



Çocuk Edebiyatı ve Medya82

•	 Yer	ve	zaman:	Romanda	geçen	olaylar	belli	bir	zamanda	ve	yerde	gerçekleşir.	Dola-
yısıyla romanların önemli öğelerinden birisi de yer ve zaman öğesidir. 

•	 Anlatıcı	ve	anlatım:	Anlatıcı	yazarın	kendisi	olabilir	ya	da	romandaki	kahraman-
lardan birinin ağzından ve gözlemlerinden romanını anlatabilir. Romanlarda ger-
çeklik duygusu yaratmak için betimleme, tartışma ve açıklama gibi anlatım biçim-
lerinden yararlanılır. 

•	 İçerik	ve	düşünsel	olgu:	Her	romanın	bir	olayı	olduğuna	göre	bir	konusu	diğer	bir	
ifadeyle de bir iletisi bulunmaktadır. İçerik ve düşünsel olgu romanın önemli par-
çalarından birisidir. 

Dünya edebiyatından dilimize çevrilmiş olan ve çocuklar tarafından severek okunan 
birçok ünlü roman bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmektedir:

•	 Jules	Verne’den	Denizler	Altında	20	bin	Fersah
•	 Jules	Verne’den	80	Günde	Devri	Alem
•	 Jules	Verne’den	Dünyanın	Merkezine	Yolculuk
•	 Lewis	Carol’dan	Alis	Harikalar	Diyarında
•	 Carlo	Collodi’den	Pinokyo
•	 Daniel	Defoe’dan	Robinson	Crusoe
•	 Charles	Dickens’dan	Oliver	Twist
•	 Johanna	Spyri’den	Heidi
•	 Robert	Louis	Stevenson’dan	Define	Adası
•	 Jonathan	Swift’den	Güliverin	Seyahatleri
•	 Elanor	H.	Porter’dan	Polyanna
•	 Antoine	de	Saint-Exupery’den	Küçük	Prens
•	 Jose	Mouro	de	Vasconcelos’dan	Şeker	Portakalı
•	 J.	K.	Rowling’den	Harry	Potter	

Biyografiler
Gerçekten yaşamış bir kişinin yaşam öyküsünün anlatıldığı eserlere biyografi denir. Diğer 
bir ifadeyle, biyografiler içerisinde yaşamları ve yaptıklarıyla ün kazanmış, önemli kişi-
lerin hayatlarının belgelere dayalı olarak incelendiği eserlerdir (Oğuzkan, 2000). Çocuk 
edebiyatı ürünleri içerisinde biyografilere de önemli bir yer ayrılması gerekir. Çünkü bu 
tür eserler sayesinde çocuklar bilimde, fende, tarihte, sanatta, devlet yönetiminde ve spor-
da ün kazanmış kişilerin yaşamları hakkında bilgi sahibi olabilir. Yaşamlarını okudukları 
kahramanlarıyla özdeşleştirmek isterler. Bu tür eserleri okuyan çocukların genel kültürleri 
de artabilmektedir. 

Biyografiler yazılırken konu olarak seçilen kişiyi tanıyanlardan, yazdıkları mektup-
lardan ve anılarından da yararlanılabilir. Biyografilerin yazımında göz önünde bulundu-
rulması gereken özelliklerin başında geçerlilik, doğru ve eksiksiz belgelere dayalı olma ve 
nesnellik gelmektedir (Oğuzkan, 2000). Biyografilerin nesnel ve geçerli olabilmesi için 
yazarın olayları ve tarihleri değiştirmeden olduğu gibi kaydetmesi gerekir. Ancak yazarın 
salt doğruları ve tarihî gerçekleri anlatması anlatımının devingen ya da akıcı olmayacağı 
anlamına da gelmez (Özdemir, 2002). Çocukların bu tür eserleri ilgi ile okuyabilmeleri 
için göz önünde bulundurulması gereken özellikler aşağıda listelenmektedir:

1. Konu seçiminde çocukların merakları ve ilgileri kesinlikle göz önünde tutulma-
lıdır.

2. Konu olarak seçilen kişinin başından geçen ilginç olaylara ağrılık verilmeli, onun 
kişisel görüş ve düşünceleri ise olayların anlatımı sırasında yer yer ve ayrıntılara 
kaçmadan belirtilmelidir.

Romanlar;
•	 Olay	ve	olgular,
•	 Tip	ve	kişilikler,
•	 Yer	ve	zaman,
•	 Anlatıcı	ve	anlatım	ve
•	 İçerik	ve	düşünsel	olgu	

öğelerinden oluşmaktadır. 
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3. Kişilerin hayatını etkileyen toplumsal, siyasal ve ekonomik ortam ve bu ortama 
ilişkin sorunlar, çocukların kavrayış gücü dikkate alınarak, çok basit bir biçimde 
açıklanmalıdır.

4. Hayatı ve eserleri anlatılan kişinin başarısı, kahramanlığı, insanlığı, yurtseverliği, 
vb. olumlu nitelikleri çocuklara örnek olabilecek biçimde anlatılmalıdır (Oğuzkan, 
2000, s. 162).

Fıkra ve Bilmeceler
Fıkralar, ince anlamlarla güldürücü öğeler taşıyan merkezinde insan ve davranışları olan 
kısa öykülerdir. Fıkralar çocuklara sadece haz ve eğlence vermez. Aynı zamanda çocuk-
ların espri yapma, espriden anlama ve pratik düşünme gününü arttırır. Fıkralar her ne 
kadar kısa olsalar da mesajları büyüktür. Şiir gibi az sözcükle çok şeyin anlatıldığı, içinde 
anlamın yoğun olduğu bir türdür. Bu kısa öykülerde tek bir olay vardır. Uzun uzun tas-
virler yapılmaz. Fıkralar doktor, asker vb. gibi belli meslek gruplarına ya da Erzurumlu 
fıkraları, Kayserili fıkraları ya da Karadenizli Temel-Fadime fıkraları gibi çeşitli şehir ve 
bölgelere	mahsus	da	olabilir.	Bunlara	ilave	olarak	çocuklar	Nasrettin	Hoca	fıkralarını	da	
severek dinlerler ve anlatırlar. Çocuk fıkraları ilkokul yıllarındaki çocuklar için edebiyatın 
ayrılmaz parçalarından biridir. Kısa ve eğlendirici fıkralar vasıtasıyla çocuklar:

1. Okurken ya da dinlerken sıkılmazlar. 
2. Gülerken düşünebilirler.
3. Hem öğrenirler hem de hoşça vakit geçirirler. 
4. Konuları gerçek hayat sahnelerinden alındığı için çocuklara yabancı gelmez. 
5. Olayların analiz ve sentezini daha iyi yapabilirler. 
6. Sözcüklerin, temel, yan ve mecaz anlamlarını öğrenebilirler. 
7. Şakacı ve nükteci bir tutum oluşturabilirler (Ungan, Arıcı ve Şimşek, 2014).
Bilmeceler sözlü edebiyat ürünlerinin en canlı ve güzel örneklerinden biridir. Bilmece 

sorma, kitle iletişim araçlarının gelişmediği eski dönemlerde eğlence unsuru olarak sıklıkla 
kullanılan etkinliklerden biridir. Bilmeceler “bir şeyin, başka bir şeyin yerine geçmesi ya da 
bir nesne veya bir durumun, başka bir nesne veya durumla ifade edilmesi” olarak tanım-
lanabilir (Ungan, 2014, s. 157). Okuyucunun ya da dinleyicinin kendisine verilen ipuçla-
rından yararlanarak sorulan nesnenin ya da kavramın ne olduğunu bulmasını gerektirir. 

Bilmecelerin eğlendirici olma özelliklerinin yanı sıra çocuklara tümevarım yapma, 
pratik düşünme, konuşma ve dinleme becerilerini arttırma, dikkatlerini vermeyi sağlama, 
kapalı ifadeleri açma ve açık ifadeleri kapama, dolayısıyla da dil becerilerini geliştirme ko-
nularında faydaları bulunmaktadır (Ungan, 2014). Ancak, çocuklar için hem eğlendirici 
hem de bu denli faydalı olan bilmecelerin ders kitaplarında hak ettiği yeri bulamaması, 
anne babalara ve eğitimcilere, çocukları yaşlarına uygun bilmece kitaplarıyla buluşturma 
konusunda önemli sorumluluklar yüklemektedir. Çocuklara sorulabilecek birkaç bilmece 
örneği aşağıda verilmiştir:

Yarım kaşık
Duvara yapışık (kulak)

Kapıyı açar
Kapamadan kaçar (rüzgar)

Bağlarım yürür
Çözerim durur (ayakkabı)

Parmağı var canı yok
Damarı var kanı yok (eldiven)

İçi kara dışı kara
Bunu bilmeyen maskara (zeytin)

Gökte açık pencere, 
Kalaylı bir tencere (ay)

Uzundur ip değil 
Isırır köpek değil (yılan)

İki camlı pencere
Bakıp durur her yere (gözlük)
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Çizgi Roman
Öyküler ve masallar gibi çizgi romanlar da kurguya dayanır. Ancak öykü ve masallara 
oranla bu tür metinlerde görseller daha fazla yer almaktadır. Çizgi romanlar “bir ko-
nunun, bir olayın çizgilerle anlatılması etkinliği” olarak da ifade edilebilir (Güleryüz, 
2006, s. 316). Çocuklar arasında çok sevilen bir tür olan çocuk romanlarının popüler 
olmasında;

•	 çocuğun	hareket	ve	macera	isteğini	doyurması,	
•	 öykülerin	kısa	ve	kolay	okunur	olması,	
•	 okumayan	çocukların	bile	resimlerin	akışından	öyküyü	anlayabilmeleri	ve	
•	 kitapları	birbirleriyle	değiş	tokuş	ederek	daha	çok	kitaba	ulaşabilmeleri	gibi	neden-

ler yer almaktadır (Uzuner Yurt, 2014, s. 77). 
Güleryüz (2006) çizgi romanların taşıması gereken özellikleri sekiz maddede listele-

mektedir:
1. Çizgi kitapları ya da romanları, bu alanda çalışan, çocuk psikolojisini, edebiyatını 

bilen kimseler tarafından çalışılmalı, eğitsel ve sanatsal bir kaygı taşımalıdır.
2. Kitaplar hazır bilgiden çok, çocuğu düşündüren, hayal kurmasına yardım eden 

türden olmalıdır.
3. Çocukların yazma ve resim çizme becerilerini geliştirici düzenlemelerin olduğu 

çalışmalar benimsenmelidir.
4. Çocukların sözcük dağarcığını, tarihsel ve diğer konularda kavram düzeyini geliş-

tirici olmalıdır.
5. Yapılan çalışmalarda, çocukların sözcük dağarcığı, kavram düzeyi dikkate alınma-

lı, estetik ve etik kaygı taşımalıdır.
6. Toplumsal ve evrensel değerler ile hayvan sevgisi, doğa sevgisi kazandıran çalışma-

lara yer verilmeli, ayrılıkçı çalışmalara yer verilmemelidir.
7. Resimlemede tiplemeler tutturulmalı, renklerden yararlanılarak, değişik gölgelere 

yer verilmeli, bazı yerlerde az söz kullanılarak gölgeler ve diğer doğa ilişkilerine yer 
verilmelidir.

8. Öğüt verici sanat çalışmalarından kaçınılmalı; çocuğun okuduklarını kendine 
özgü bilgilerle yorumlayarak yeni bir düşünce ortaya koyucu nitelikte olmalıdır (s. 
320-321).

Öykü Kitapları (Resimli ve Resimsiz Kitaplar)
Belirli bir mekânda ve zamanda bir kaç karakterin başından geçen olayların anlatıldığı 
kısa yazılar öykü olarak tanımlanmaktadır. 

Öykünün Öğeleri
Öykünün öğeleri; olay ve durum, kişi ve karakter, yer ve zaman ve anlatım yönteminden 
oluşmaktadır. 

•	 Olay	ve	durum:	Her	öyküde	yer	alan	ve	kendinden	bahsedilen	bir	olay	vardır.	Du-
rum ise olayların oluşması sürecinde karşılaşılan koşullardır. Her olay ya da durum 
okuyucuya bir takım sorunlarla birlikte sezdirilir. Öykülerde yaşanan çatışmalar 
genellikle kişinin kendisiyle, çevresindekilerle ya da doğayla olan çatışmalarıdır. 

•	 Kişi	 ve	 karakter:	Öykülerde	 olaylar	 insanların	 başından	 geçen	olaylar	 olduğuna	
göre kişiler olmadan öyküler olmaz. Kişilerin olaylar esnasında başlarına gelenleri, 
engelleri, sıkıntılarını ve sorunları nasıl çözdükleri ve bunlarla nasıl baş ettikleri 
onların karakterlerini belirler. Romana kıyasla daha kısa olan öykülerde kişi sayısı 
da romana göre daha sınırlıdır. 
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•	 Yer	ve	zaman:	Her	olayın	gerçekleştiği	bir	yer	ve	bir	zaman	vardır.	Olaylar	tek	bir	
yerde başlayıp bitmek zorunda değildir. Dolayısıyla, öyküdeki olaylar ve durumlar 
tasvir edilirken okuyucuya zaman ve mekân ile de ilgili detaylar verilir. 

•	 Anlatım	yöntemi:	Öyküde	verilmesi	hedeflenen	iletinin	okuyucuyla	paylaşılmasın-
da kullanılan yol anlatım yöntemidir. Anlatım yönteminde, olay ya birinci kişinin 
ağzından ya da üçüncü kişinin ağzından anlatılabilir. Birinci kişinin anlatımında 
öyküdeki her olayı ve duyguyu yazarın gözünden takip etme olanağı olur. Üçüncü 
kişinin ağzından anlatılan olaylarda ise öykünün anlatıcısı ortadan kalkar, her şeyi 
bilen ve karakterleri okuyucular için analiz eden bu şahıs öyküyü anlatır. Anlatım 
biçimi olarak çoğunlukla betimlemelere, açıklamalara ve diyaloglara yer verilir. 
Okuyucunun olayları ve durumları tam olarak hissedebilmesi için beş duyumuza 
hitap eden örneklendirmeler ve imgelere başvurulur. 

Arıcı, Ungan ve Şimşek (2014)’e göre çocuk öyküleri:
•	 Dil	ve	edebiyat	yönünden	iyi	kurgulanmış	olmalı,	çocukların	estetik	yönden	geliş-

mesine fırsat vermelidir.
•	 Çocukların	ilgi	alanlarına	uygun	olmalı,	sosyal	ve	duygusal	gelişimine	zarar	vere-

bilecek unsurlar taşımamasına dikkat edilmelidir.
•	 Çocukların	dünyasına	uygun	olmalı,	uzun	tasvirlere	ve	karmaşık	 ilişkilere	sahip	

olmamalıdır.
•	 Hem	çocukların	yeni	kelimeler	öğrenmesine	imkân	tanımalı	hem	de	bilinmeyen	

kelimelerin çokluğundan sıkılganlık oluşturmamalıdır.
•	 Çocuğun	 iç	 dünyasında	 çelişkilere	 meydan	 vermemeli;	 bitkinlik,	 karamsarlık,	

ümitsizlik gibi olumsuz tavır ve davranışlardan uzak olmalıdır.
•	 Mantığa	uygun	giriş	(serim),	gelişme	(düğüm)	ve	sonuç	(çözüm)	bölümleri	biçi-

minde tasarlanmış olmalıdır.
•	 Doğrudan	öğüt	verici	olmamalıdır	(s.	230).	
Yukarıda listelenen kriterlere konuya uygun görsellerle desteklenmeleri de eklenebilir 

(Güleryüz, 2006). Öykülerde ayrıca sade ve gerçekçi bir plan, kısa cümle paragra�arla 
birlikte verilen bolca diyalog ve okuyucunun ilgisini sürekli canlı tutmak için şaşırtıcı ve 
güldürücü sahneler de gereklidir (Oğuzkan, 2000). 

İlkokul dönemindeki çocuklara anlatılacak ya da okutulacak öykülerde bulunması gereken 
özellikler nelerdir?

Çağdaş Fantastik Kurgular
Karakterlerin, yer ve zamanın, öykülerde yaşanan sorun ve çatışmaların gerçek yaşamda 
oluşabilecek olasılıkların ötesinde olduğu edebî türlerdir. Bu türde karakterler olağanüstü 
güçlere sahip olabilir, hayvanlar konuşabilir, cansız varlıklar insan gibi davranabilir ve 
düşünebilir. İnsanlar karakter olarak seçilirse çok küçük boyutlarda ya da dev bir boyutta 
da tasarlanıp betimlenebilir. 

Diğer edebî eserlerde olduğu gibi çağdaş fantastik kurgu yazarlarının da okuyucuyu 
öykülerinin mantıksal bir olay örgüsünde devam ettiğine ikna etmeleri gerekir. Ancak bu 
her zaman kolay olmamaktadır. Bu yüzden birçok yazar kurgusunu önce normal bildi-
ğimiz ve kabul edilebilir doğrularla başlatıp okuyucusunu bir anda büyülü ve bambaşka 
bir	öykünün	ortasına	çekebilirler	(Lynch-Brown	&	Tomlinson,	2008).	Aynı	şekilde	oku-
yucuyu büyülemek ve ikna etmek için öykünün geçtiği zamanın ve mekânın da çok iyi 
betimlenmesi gerekmektedir. 

Öyküler;
•	 olay	ve	durum,
•	 kişi	ve	karakter,
•	 yer	ve	zaman	ve
•	 anlatım	yöntemi	öğelerinden	

oluşmaktadır. 

3
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Çağdaş Masallar
Yazarların hayal güçlerine dayanarak yazdıkları masallar çağdaş masallardır. Konular ger-
çek dışıdır ve yer ve zaman olarak da gündelik hayatta görmediğimiz ya da bilmediğimiz 
yerler yazarlar tarafından yaratıcı bir şekilde seçilebilir ve tasvir edilebilir. Kahramanlar 
olağanüstü güçlere sahip olabilir. Masallarda yaşanan sorunlar daha çok tılsım ve fal gibi 
doğaüstü güçler yoluyla çözülür. Geleneksel masalların aksine, çağdaş masallarda daha 
modern yaşayış biçimleri ve karakterler ve güncel sorunlar masallara konu olabilir. Güler-
yüz (2006)’e göre çocuk masallarının sahip olması gereken özellikler aşağıda listelenmiştir:

•	 Masallar,	canlı,	diri	ve	heyecan	verici	olmalıdır.
•	 Masalların	sözcükleri	çocukların	sözcük	dağarcığına	uygun	olmalı;	akıcı,	işlek	ve	

şiirsel bir özellik taşımalıdır.
•	 Masalın	girişinde	okuyucu,	dinleyici	güdülemeli;	merakını	çekmeli,	gelişim	bölü-

münde olaylar arasında bağ kurabilmeli ve sonuç bölümünde de masalın amacına 
uygun bitirmelidir.

•	 Masallarda,	 sürekli	 bir	 sorun	 çözülmeli,	 olumlu	 tiplemelere	 yer	 verilmeli,	 kişiyi	
yaratıcı, yenilikçi düşünmeye sevk etmelidir.

•	 Masallar	çocukların	duyuşsal	dünyasını	beslemeli;	iyilik,	doğruluk,	çalışkanlık,	keş-
fetme gibi kişilik özelliklerini desteklemeli; olumlu kahramanlar oluşturulmalıdır.

•	 Masal	ulusal	ve	evrensel	değerlere	ters	düşmemeli,	dünyadaki	bitki,	insan	ve	hay-
van dengesini dikkate almalı, canlıların kardeşliği, yaşama hakkı işlenmelidir.

•	 Masal	çocuğun	yaşama	heyecanını	öldürmemeli,	düşünme	gücünü	kırmamalı;	tar-
tışılamaz değerleri önüne koyup onu çaresiz bırakmamalıdır (s. 202-203).

Bilim Kurgu
Bilim kurgu, gerçek bilim ve onu kurallarına bağlı olarak gelecekte olabilecek olayların 
kurgulandığı ve karakterlerin günümüzde yaşayan karaktere oranla daha fazla beceri ve 
güçlerle kuşatıldığı kurgusal bir edebiyat eseridir. Bu tür eserlerde teknolojik gelişmeler 
ve cihazların geliştirilmesi, kullanımı, insanlığa ve dünyaya olası yarar ve zararları önemli 
bir yer kaplar. Bunlara ilave olarak okuyucular insan beyni üzerine yapılan araştırmalar 
ve gelişmeler, uzay ve uzaylılar, yaratıklar gibi konuları da merak etmektedirler. Yazarla-
rın yaratıcı düşünmenin yanında teknik gelişmeler ve olasılıklar konusunda da araştırma 
yapmalarını gerektirir. 

Tarihsel Kurgu
Tarihsel kurgular konularını geçmişten, tarihsel olay ve kişilerden alan eserlerdir. Kahra-
manlarını tarihte ün yapmış kişilerden seçer. Olayların geçtiği yerler ve zamanlar da kay-
naklarda belirtilen bilgilerle paralellik gösterir. Bu tür eserlerin yazarları yazdıkları dönem 
ve tarihî kişiler hakkında araştırma yapmalı, yaşam şartlarını, günlük koşulları, yaşanan 
olayları ve diyalogları gerçeklere bağlı olarak yansıtmalıdır. Dolayısıyla, tarihsel kurgu ya-
zan yazarların bir kütüphane ve doküman araştırması yapması gerekir. 

Tarihsel kurgular çocuklarda yurt sevgisini aşılamaya ve geliştirmeye, ulusal bilinci 
güçlendirmeye yaradığı gibi tarih derslerinde özetle geçilen ancak önemli olan olayların 
veya tarihî kişilerin yakından tanınmasına ve anlaşılmasına da olanak sağlaması açısından 
çocuklarla paylaşılması gereken edebî eserlerdir (Oğuzkan, 2000).

Bilimsel Çocuk Kitapları
Genellikle bilimsel buluşların, fen ve doğayla ilgili yazıların, hayvanlar ve bitkiler dünya-
sının, denizlerin, okyanusların, dağların, volkanların, rüzgârın, yağmurun, mevsimlerin, 
yer altı ve yer üstü kaynaklarının, makinelerin ve ulaşım araçlarının konu edildiği eserler-
dir. Güleryüz (2006)’e göre bilimsel buluşlar ve doğa ile ilgili metinler:
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•	 Bitkiler	dünyası
•	 Doğaya	ilişkin	gözlemler
•	 Hayvanlar	dünyasının	keşfi
•	 Yeni	dünyanın	keşfi	olarak	örneklendirilebilir.	
Ülkemizde doğa ve fen konuları üzerine yazılmış çocuk kitaplarının sayısı fazla olma-

dığı için daha çok çeviri eserlerden yararlanılmaktadır. Ancak eğitimciler ve anne babalar 
çocukları bilgilendirici bilimsel çocuk kitaplarıyla küçük yaşlardan başlayarak tanıştırma-
lıdır. Çünkü bu tür eserler çocukların doğayı “kendi yaşantılarıyla bağ kurarak öğrenme-
sine ve giderek onu sevmesine yardım eder. Doğal zenginlik ve güzellikleri kavrayan veya 
sezen, sürekli bir gözlemle canlıların hayatını izleyen çocuklarda doğayı koruma bilinci 
çok daha kolay gelişir” (Oğuzkan, 2000, s. 224).

Doğa ve fen olaylarıyla ilgili çocuk kitaplarının hazırlanmasında ve seçilmesinde dik-
kat edilecek hususlar a) anlatımın sade ve mantıklı bir düzen izlemesi, b) konuların anla-
tımının çocukların seviyelerine göre basitleştirilmesi, c) hem konuyu betimleyen hem de 
ilgi çekici bir başlık seçilmesi ve d) metnin seçilen temaya uygun bilgilendirici görsellerle 
desteklenmesi olarak listelenebilir (Oğuzkan, 2000). 

TÜBİTAK popüler bilim yayınlarının 7 yaş üzeri çocuklar için hayvanlar, uzay, doğa 
olayları, fizik, kimya, biyoloji ve ekoloji gibi konularda ilkokul çocuklarının seviyesine 
uygun olarak yazılmış ve ilgi çekici resimlerle hazırlanmış pek çok kitabı bulunmaktadır. 
7 yaş ve üzeri için yazılmış olan kitaplar: Tırtıllar ve Kelebekler, Filler, Kediler, Kurbağa-
lar, Arılar, Kurtlar, Ayılar, Yumurtalar ve Civcivler, Köpekbalıkları, Penguenler, Yarasalar, 
Baykuşlar, Minik Hayvanlar, Sürüngenler, Böcekler ve Minik Hayvanlar, Kutup Ayısı, De-
nizin Altında, Deniz Kıyısı, Uzayda Yaşamak, Güneş, Ay ve Yıldızlar, Yanardağlar, Antarti-
ka, Fırtınalar ve Kasırgalar, Doğal Afetler, Hava Durumu, İtfaiyeciler, Yağmur Ormanları, 
Neden	Yeriz?,	 Saatin	Kaç	 olduğunu	Nereden	Bilirsiniz?,	 101	Basamaklı	 Sayılara	Kadar	
Sayabilir misiniz? Uçaklar, Trenler, Çöp ve Geri Dönüşüm, Cüce Sivri Fareden Daha Kü-
çük	Ne	Olabilir?,	Çitadan	Daha	Hızlı	Ne	Olabilir,	Buzullar	Neden	Eriyor?,	Mavi	Balinadan	
Daha	Büyük	Ne	Var?	ve	Duyamamak	Böyle	Bir	Şey’dir.	Ayrıca	8,	10	ve	12	yaş	grubundaki	
çocuklar içinde basılmış TÜBİTAK popüler bilim yayınları bulunmaktadır. 10 yaş için 
basılmış kitaplardan bazıları: Kayaçlar Hakkında Hemen Hemen Her Şey, Piramitleri Kim 
Yaptı,	Arılar	Olmasaydı	Ne	Olurdu?,	Suyun	İnanılmaz	Öyküsü’dür.	Öğretmenler	ve	aileler	
çocukların bilime karşı ilgi ve meraklarını artırmak için bu yayınlardan yararlanabilirler. 

7 yaş üzeri çocuklar için hazırlanmış olan TÜBİTAK popüler bilim yayınlarını inceleyiniz. 
http://esatis.tubitak.gov.tr/?libraryId=136 

Çocuk Gazete ve Dergileri
Çocuk gazete ve dergileri çocukların dünyasına dönük basılı eserler olarak tanımlanmak-
tadır (Güleryüz, 2006). Bu yayınlar aracılığıyla çocuklar okulda öğrendikleri konular ve 
kavramlar ile gerçek yaşam arasında bağlantılar kurma fırsatı bulabilirler. Bu tür yayınlar 
aracılığıyla çocuklar aynı zamanda öykü, masal, deneme, şiir, bilmece ve bilgilendirici me-
tinleri takip ederek genel kültürlerini arttırma olanağını da yakalayabilirler (Uzuner Yurt, 
2014). Ancak çocuklar üzerinde bu denli önemli katkıları olan çocuk gazete ve dergileri 
öykü ve masal kitapları kadar ilgi görmemekte dolayısıyla da çocukların kütüphanelerin-
de sıklıkla gördükleri eserlerden biri olamamaktadırlar. Bununla birlikte çocuklar çocuk 
gazete ve dergilerini sadece okuyucu olarak takip etmek zorunda değildir. Çocuklar bu tür 
eserlere metin hazırlayarak da yani yazar olarak da katkıda bulunabilirler. 
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Çocuk gazete ve dergileri arasında amaç, biçim ve içerik bakımından birtakım farklı-
lıklar bulunmaktadır. Çocuk gazetelerinde amaç çocuklara güncel olaylar hakkında kısa 
bilgiler vermek iken dergilerde amaç çocuklara daha kalıcı ve öğretici metinler sunmaktır. 
Oğuzkan (2000)’a göre çocuk gazete ve dergilerinde aranılan nitelikler aşağıda listelen-
mektedir: 

1. Gazete ve derginin kâğıdı, çocuk kitaplarında olduğu gibi, iyi kaliteli ve mat olmalıdır. 
2. Seçilen har�erin büyüklüğü ve küçüklüğü, tıpkı çocuk kitaplarında olduğu gibi, 

çocukların okuma yeteneklerine uygun olmalı, satırların aralarında rahatça oku-
nacak kadar bir açıklık bulunmalıdır. 

3. Resimler, fotoğra�ar ve şekiller çocukların algılayış seviyeleri göz önünde tutula-
rak mümkün olduğu kadar açık, sade ve net olmalıdır. Renkli resim ve fotoğra�ar-
da renkler birbirine karışmamalıdır. 

4. Çocuk gazete ve dergileri büyüklük, kapak ve sayfa düzeni bakımından çocukların 
seveceği ve rahatça okuyabileceği biçimde olmalıdır. Küçük çocuklar için yayımla-
nan gazete ve dergilerde yazılar bir sayfada bitirilmeye çalışılmalıdır. 

5. Çocuk gazetelerinde haberlere, güncel olaylara ve bu olayları açıklayan resim, fo-
toğraf, şekil vb. geniş yer verilmelidir. 

6. Çocuk dergilerinde yazılara, resimlere, şekillere, fotoğra�ara, bulmacalara dengeli 
biçimde yer ayrılmalı, üzerinde durulan konuların sunuluş ve işlenişinde okurların 
yaşları, ruhsal ve zihinsel gelişim özellikleri göz önünde tutulmalıdır. 

7. Yayımlanan yazılar çocuklarda okuma ve öğrenme isteğini arttırmalı, onları doğa 
olayları, toplum ve insanlık sorunları üzerinde düşünmeye yöneltmeli, dinlendir-
meli ve eğlendirmelidir. Çocukları el işlerine, pratik çalışmalara ve yaratıcı uğraşı-
lara götürecek nitelikte resim, şekil ve yazılara da önem verilmelidir. 

8. Çocuk gazete ve dergilerinde kullanılan dil ve anlatım biçimi, çocuklara okudukla-
rını kavrama bakımından bir güçlük çıkarmamalıdır. Kısa cümle ve paragra�ardan 
oluşan yazılarda sade ve açık bir dil kullanılmalı, yazımda ise bir birlik sağlanmalıdır. 

9. Çocuklar için hazırlanan gazete ve dergilerde hemen hemen her türde yazı (maka-
le, konuşma, masal, hikâye, biyografi, şiir, anı vb.) yayımlanmasına çalışılmalıdır. 
Çocukların, sürekli olarak okudukları gazete ve dergilerde birbirinden farklı yazı 
biçimleriyle karşılaşmaları, bilgi ve düşüncelerin ne gibi yazı türlerinde anlatılabi-
leceğini erken yaşlarda öğrenmeleri bakımından çok önemlidir. 

10. Çocukları birbirinden ayrı yazı türlerindeki örneklerle karşılaştırmak kadar, on-
ların çok değişik ve sürekli olarak da değişmekte olan ilgilerine uygun konulara 
değinmek de bir o kadar önemlidir (s. 343-345).

Ülkemizde	çocuklar	 için	çeşitli	dergiler	basılmaktadır.	Nitelikli	 çocuk	dergileri	ara-
sında	TÜBİTAK	Bilim	Çocuk,	Atlas	Çocuk	Dergisi,	National	Geographic	Kids	ve	TRT	
Çocuk Dergisi sayılabilir. 

DÖNEME ÖZGÜ GELENEKSEL EDEBİYAT 
Döneme özgü geleneksel edebiyat başlığı altında geleneksel masallar, fabllar, destan ve 
mitolojik öykü türleri açıklanmıştır. Bu sayılan edebî türlerin tanımları, genel özellikle-
ri, hazırlanması ya da değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulabilecek nitelikler ve 
kriterler listelenmiştir.

Geleneksel Masallar
Geleneksel masalların anlatımı yalındır ve kahramanları genelde padişah, vezir, sultan, 
prens, fakir kız veya genç, cüceler, dev, peri kızı ve ejderhalardan oluşmaktadır. Geleneksel 
masallar halk arasında anlatılarak başlar ve genellikle içinde oluşturulan milletin tarihi 
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ve sosyal özelliklerini yansıtır. Bu tür masalların dilden dile anlatılması yeni kuşakları ve 
gençleri eğlendirirken aynı zamanda eski gelenekler ve yaşam koşulları hakkında bilgilen-
dirir. Aynı şekilde içerisinde sınırsız güçlere sahip olan karakterlerin de içinde yer aldığı 
bu masallar giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşur. Masalların giriş bö-
lümü genellikle tekerlemeyle başlar. Gelişme bölümü oldukça uzundur ve okuyucunun 
ya da dinleyicinin dikkati çekilmeye çalışılır ve masalın sonunu merak etmesi sağlanır. 
Sonuç, masalın bitiş bölümüdür. Bu bölüme “üç elma” adı da verilir (Oğuzkan, 2000). 

Diğer edebî türlerin olduğu gibi masalların da sayısız faydaları bulunmaktadır. Bu fay-
dalar çocuğun hayal dünyasını zenginleştirme, onu hayata hazırlama, okuma alışkanlığı 
kazandırma, sözcük dağarcığını zenginleştirme, hafızayı geliştirme, kültürün aktarımını 
sağlama ve çocuklarda ahlak gelişimine katkıda bulunma olarak sıralanabilir (Ungan, Arı-
cı	&	Şimşek,	2014).

Oğuzkan (2000)’a göre çocuk masallarında aranan nitelikler şu şekilde listelenebilir: 
•	 Masalı	oluşturan	olaylar	canlı	ve	hareketli	olmalıdır.
•	 Masalın	dili	sade,	anlatımı	akıcı	olmalıdır.
•	 Masalda	düğüm	noktası	ustaca	işlenmiş	olmalı,	olaylar	beklenmedik	biçimde	so-

nuçlanmalıdır.
•	 Tasvirler,	kahramanların	davranış	ve	beğenileri	çocuklarda	iyilik	ve	güzellik	duy-

gusunun gelişmesine yardımcı olmalıdır.
•	 Masallarda	anlatılanlar	zaman	zaman	çocukları	neşelendirmeli,	güldürmeli	ve	eğ-

lendirmelidir.
•	 Masal,	konusu	ve	kahramanları	bakımından,	çocukları	korkutmaktan	ve	üzmek-

ten uzak olmalıdır.
•	 Masalda	çocukları	uyuşukluğa,	boş	inançlara	ve	yazgıcılığa	(kaderciliğe)	yönelten	

telkinler bulunmamalıdır (s. 26).
Günümüzde geleneksel masallar; şiddet içerikleri, kadın imgesi, güzelliğe yapılan 

vurgu, kadının kurtarılmak için bir erkek kahramana ihtiyacı olması gibi konularda bazı 
eleştiriler almaktadır. Masalların, geleneksel olanı diğer kuşaklara aktarmak için yazılan 
metinler olduğu, masallarla kız çocuklarına toplumsal cinsiyet rollerinin verilmek isten-
diği ve bu geleneksel roller nedeniyle kadınların tarih boyunca ikincil konuma itildik-
leri vurgulanmaktadır. Masallar çocukların bilinçaltına yerleşerek bu geleneksel cinsiyet 
rollerini kabullenmelerine neden olabilmektedir. “Feministler, masalların cinsiyete dayalı 
kişilik geliştirdikleri, bu durumun kadınların toplum içinde bağımlı, ikincil, eve kapatıl-
mış, baskı altında hisseden insanlara dönüşmesine sebep olduğu konularında eleştirilerde 
bulunmuşlardır” (Gün, 2008, s. 155). Bu nedenle günümüzde geleneksel masallar cinsiyet 
ayrımcılığına neden olan ögeler çıkarılarak tekrar yorumlanarak yazılmaktadırlar. 

Fabllar 
Fabllar, belli bir ahlak dersi vermek amacıyla yazılmış kurgusal ve kısa metinlerdir. Fabl-
lar	kaynaklarını	Latince	öykü	anlamına	gelen	fabula	sözcüğünden	almaktadırlar.	Ahlak	
öğretisi sunma ve bir şeyleri öğretme amacıyla yazılan sözcük israfının olmadığı ve di-
lin ekonomik olarak kullanıldığı bu kısa öykülerin kahramanları genellikle hayvanlardan 
oluşmaktadır. İçerisinde hayvanların konuşturulduğu bu eserler çocuklar tarafından ilgi 
ve merakla karşılanmasına rağmen içlerindeki iletilerin küçük yaştaki çocuklar tarafından 
tam	olarak	algılanması	zor	olabilmektedir	(Arıcı,	Ungan	&	Şimşek,	2014).

Fabllarda öğütler öğrenciye direkt olarak didaktik bir biçimde verilmediğinden bu 
öğütler çocuklar tarafından daha kolay kabul edilebilmektedir. Bu tür eserlerdeki ne-
den-sonuç ilişkileri çocukların yorum yapma becerilerini arttırır. Fabllar dört bölümden 
oluşur: 
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1. Olayın ve kahramanların tanıtıldığı giriş bölümü 
2. Olayların entrikalarla düğümlendiği gelişme bölümü 
3. Düğümün çözüldüğü sonuç bölümü ve 
4. Olay veya olayların arkasında yatan ana fikrin açıklandığı ders bölümü (Oğuzkan, 

2000, s. 64-65). 

Destan 
Destanlar, bir ulusa özgü paylaşılan ortak değerlerin ve yaşamın anlatıldığı edebî me-
tinlerdir. Destanlarda, masallarda olduğu gibi olağanüstü olaylar ve olağanüstü kişilerin 
serüvenleri anlatılır (Oğuzkan, 2000). Destanlar konularını daha çok ulusların dinleri, 
âdetleri, sosyal yaşamları, başlarından geçen sıkıntılar, yaptıkları mücadeleler ve karakter-
lerin duygu ve düşüncelerinden oluşturmaktadır. Kahramanları halktan sıradan insanlar 
değil, gücüyle inancıyla farklı olan ve soylu kişiler arasından seçilir. 

Belli bir yazar tarafından yazılmamış olanlara doğal destanlar, belli bir yazar tarafın-
dan yazılanlara ise yapay destanlar denir (Güleryüz, 2006). Ulusların üstün yönleri, kah-
ramanlık, yiğitlik, sabretmek, yardımseverlik, yurt sevgisi ve cesaret gibi temaları işlemesi 
açısından çocukların destanları okuması ve dinlemesi sağlanmalıdır (Oğuzkan, 2000). 
Bizim tarihimizde ünlü olan destanların başında Oğuz Kaan Destanı, Ergenekon Destanı, 
Bozkurt Destanı, Göç ve Manas Destanları gelmektedir.

Mitolojik Öyküler 
Mitoloji Yunanca “mythos” sözcüğünden gelmektedir. Mitlerin konusu genelde evrenin 
yaratılışı, tanrı, tanrıça, insanüstü yaratıklar ve tabiat olaylarının dinle ilişkili olarak açık-
lanmasıdır. Mitolojik öyküler, Ungan, Arıcı ve Şimşek (2014)’e göre “başlangıcı bilinme-
yen zamanlarda oluşan ve sözlü gelenek içinde kuşaktan kuşağa aktarılan dinî kaynaklı 
hikâyeler” olarak tanımlanmaktadır (s. 183). Masal türüne benzerliğiyle çocuklar arasın-
da popüler olabilen bu tür eserlerin çocukların kavrama ve düşünme seviyelerinin üstün-
de konuları barındırması açısından çocuklar tarafından anlaşılması zor olabilir. Ancak 
çocukların insanlığın tarihine dair bilgileri öğrenmesinde mitolojik öyküler oldukça etki-
lidir (Güleryüz, 2006).
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Özet
İlkokul dönemindeki çocuklar için yazılan çocuk edebi-
yatının türlerini kavramak. 
 Döneme özgü çağdaş çocuk edebiyatı başlığı altında 
sırasıyla: şiir, roman, biyografiler, fıkra ve bilmeceler, 
çizgi roman, resimli ve resimsiz öykü kitapları, çağdaş 
fantastik kurgular, çağdaş masallar, bilim kurgu, tarih-
sel kurgu, bilimsel çocuk kitapları ve çocuk gazete ve 
dergileri türleri yer almaktadır. Şiir, “insan ve yaşam 
gerçekliğini, sözcüklerin diliyle anlamaya ve anlatma-
ya dayalı estetik bir eylem” olarak tanımlanmaktadır 
(Sever, 2013, s. 146). Şiir hem kâğıt üzerinde hem de 
seslendirildiğinde diğer edebî türlerden ayrı durmak-
tadır. Bu farklılıkların temelinde de onun içindeki 
kafiye, aliterasyon ve ölçü bulunmaktadır. Romanlar 
“uzun öykü” olarak da adlandırılmaktadır. Öyküler 
gibi romanlar da kurguya yani yazarın yaratıcılığına 
dayanır. Romanlar aracılığıyla olayların “neden” ve 
“niçin”ini açıklayan bilgileri, görüş ve yorumları öğre-
nebilir, sınırlı hayat deneyimlerini zenginleştirebilirler. 

 Gerçekten yaşamış bir kişinin yaşam öyküsünün 
anlatıldığı eserlere biyografi denir. Diğer bir ifadey-
le, biyografiler içerisinde yaşamları ve yaptıklarıyla 
ün kazanmış, önemli kişilerin hayatlarının belgelere 
dayalı olarak incelendiği eserlerdir (Oğuzkan, 2000). 
Fıkralar, ince anlamlarla güldürücü öğeler taşıyan 
merkezinde insan ve davranışları olan kısa öyküler-
dir. Fıkralar çocuklara sadece haz ve eğlence vermez. 
Aynı zamanda çocukların espri yapma, espriden anla-
ma ve pratik düşünme gününü arttırır. Bilmeceler “bir 
şeyin, başka bir şeyin yerine geçmesi ya da bir nes-
ne veya bir durumun, başka bir nesne veya durumla 
ifade edilmesi” olarak tanımlanabilir (Ungan, 2014, s. 
157). Okuyucunun ya da dinleyicinin kendisine veri-
len ipuçlarından yararlanarak sorulan nesnenin ya da 
kavramın ne olduğunu bulmasını gerektirir. 

 Çizgi romanlar da öyküler ve masallar gibi kurguya 
dayanır. Ancak öykü ve masallara oranla bu tür me-
tinlerde görseller daha fazla yer almaktadır. Belirli 
bir mekânda ve zamanda bir kaç karakterin başından 
geçen olayların anlatıldığı kısa yazılar öykü olarak 
tanımlanmaktadır. Öykünün öğeleri olay ve durum, 
kişi ve karakter, yer ve zaman ve anlatım yöntemin-
den oluşmaktadır. Çağdaş fantastik kurgular, karak-
terlerin, yer ve zamanın, öykülerde yaşanan sorun 
ve çatışmaların gerçek yaşamda oluşabilecek olası-
lıkların ötesinde olduğu edebî türlerdir. Bu türde ka-
rakterler olağanüstü güçlere sahip olabilir, hayvanlar 

konuşabilir, cansız varlıklar insan gibi davranabilir 
ve düşünebilir. İnsanlar karakter olarak seçilirse çok 
küçük boyutlarda ya da dev bir boyutta da tasarlanıp 
betimlenebilir. Yazarların hayal güçlerine dayanarak 
yazdıkları masallar çağdaş masallardır. Konular ger-
çek dışıdır ve yer ve zaman olarak da gündelik hayatta 
görmediğimiz ya da bilmediğimiz yerler yazarlar tara-
fından yaratıcı bir şekilde seçilebilir ve tasvir edilebi-
lir. Kahramanlar olağanüstü güçlere sahip olabilir. 

 Bilim kurgu, gerçek bilim ve onu kurallarına bağlı ola-
rak gelecekte olabilecek olayların kurgulandığı ve ka-
rakterlerin günümüzde yaşayan karaktere oranla daha 
fazla beceri ve güçlerle kuşatıldığı kurgusal bir edebi-
yat eseridir. Tarihsel kurgular konularını geçmişten, 
tarihsel olay ve kişilerden alan eserlerdir. Kahraman-
larını tarihte ün yapmış kişilerden seçer. Olayların 
geçtiği yerler ve zamanlar da kaynaklarda belirtilen 
bilgilerle paralellik gösterir. Bilimsel çocuk kitapları 
genellikle bilimsel buluşların, fen ve doğayla ilgili ya-
zıların, hayvanlar ve bitkiler dünyasının, denizlerin, 
okyanusların, dağların, volkanların, rüzgârın, yağmu-
run, mevsimlerin, yer altı ve yer üstü kaynaklarının, 
makinelerin ve ulaşım araçlarının konu edildiği eser-
lerdir. Çocuk gazete ve dergileri çocukların dünyasına 
dönük basılı eserler (Güleryüz, 2006) olarak tanım-
lanmaktadır. Bu yayınlar aracılığıyla çocuklar okulda 
öğrendikleri konular ve kavramlar ile gerçek yaşam 
arasında bağlantılar kurma fırsatı bulabilirler. 

 Döneme özgü geleneksel edebiyat başlığı altında ge-
leneksel masallar, fabllar, destan ve mitolojik öykü 
türleri yer almaktadır. Geleneksel masalların anlatımı 
yalındır ve kahramanları genelde padişah, vezir, sul-
tan, prens, fakir kız veya genç, cüceler, dev, peri kızı ve 
ejderhalardan oluşmaktadır. Geleneksel masallar halk 
arasında anlatılarak başlar ve genellikle içinde oluştu-
rulan milletin tarihî ve sosyal özelliklerini yansıtır. Bu 
tür masalların dilden dile anlatılması yeni kuşakları 
ve gençleri eğlendirirken aynı zamanda eski gelenek-
ler ve yaşam koşulları hakkında bilgilendirir. 

 Fabllar, belli bir ahlak dersi vermek amacıyla yazılmış 
kurgusal ve kısa metinlerdir. Ahlak öğretisi sunma 
ve bir şeyleri öğretme amacıyla yazılan sözcük isra-
fının olmadığı ve dilin ekonomik olarak kullanıldığı 
bu kısa öykülerin kahramanları genellikle hayvan-
lardan oluşmaktadır. Destanlar, bir ulusa özgü pay-
laşılan ortak değerlerin ve yaşamın anlatıldığı edebî 
metinlerdir. Destanlar konularını daha çok ulusların 
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dinleri, âdetleri, sosyal yaşamları, başlarından geçen 
sıkıntılar, yaptıkları mücadeleler ve karakterlerin duy-
gu ve düşüncelerinden oluşturmaktadır. Kahraman-
ları halktan sıradan insanlar değil, gücüyle inancıyla 
farklı olan ve soylu kişiler arasından seçilir. Mitoloji 
Yunanca “mythos” sözcüğünden gelmektedir. Mitle-
rin konusu genelde evrenin yaratılışı, tanrı, tanrıça, 
insanüstü yaratıklar ve tabiat olaylarının dinle ilişkili 
olarak açıklanmasıdır. 

İlkokul döneminde çocuk edebiyatının işlevlerini 
kavramak. 
Kitap ile etkileşim içinde olan çocukların yazılı dil far-
kındalıkları ve genel olarak da dil gelişimi desteklenir, 
yaratıcılıkları artar. Sözcük hazinesi gelişen çocuklar 
kendilerini daha iyi ifade edebilirler (Uzuner Yurt, 
2014). Dil bilinci ve duyarlılığı kazandırırken aynı 
zamanda çocuklarda okuma isteği ve alışkanlığının 
yerleşmesinde de etkilidir (Sever, 2013). 

 Çocuk edebiyatı eserleri çocukların cesaret, 
fedakârlık, iyilik, paylaşma, dürüstlük, sevgi, çalış-
kanlık ve yardımseverlik gibi soyut kavramları öğ-
renmesine ve içselleştirmelerine katkıda bulunur 
(Uzuner Yurt, 2014). Kitaplar yoluyla çocuklar sadece 
kendilerinin değil yaşadıkları toplumun, toplum için-
deki rollerinin ve çatışmaların da farkında olabilirler 
(Çakmak Güleç ve Geçgel, 2006). 

 Çocuk kitapları, çocukların okudukları öyküler ara-
sında karşılaştırmalar yapabilmelerine olanak sağlar, 
konuları, karakterleri ve objeleri sını�andırma yap-
maya yönlendirebilir, onları tahmin yürütme ve ne-
den-sonuç ilişkileri kurmaya güdüleyebilir. 

 Resimli çocuk kitapları aynı zamanda çocuklarda 
sanatsal duyarlılık ve yaratıcılığın gelişmesine de 
yardımcı olur. Çocuk edebiyatı, çocuklarda güzellik 
duygusunu geliştirir, çocukları eğlendirirken eğitir, 
çocukların duygu ve düşünce dünyalarını zenginleş-
tirir ve onların en başta kendilerini ve sonra da içinde 
yaşadıkları dünyayı anlamalarına yardımcı olur. 

İlkokul döneminde çocuklar için yazılan çocuk edebiya-
tı ürünlerini seçerken dikkat edilmesi gereken hususları 
açıklamak. 

 Çocuk kitaplarının konusu basit ama iyi planlanmış 
olmalıdır. Konusu içinde hafif bir sürpriz öğesi bu-
lunmalıdır. Metin içinde geçen çok sayıda doğrudan 
konuşmalar olmalıdır. Çocuk kitabında kullanılan dil 
ve anlatım renkli ve özenli olmalıdır. İşlenen konular 
çocukların tanıdıkları olaylardan seçilmiş durumlar-
dan ve aşina oldukları deneyimlerden oluşmalıdır. 
Kitapların içeriği basit ama doyurucu olmalıdır ve 
içlerinde çocukların kolayca tanıyacakları temel ka-
rakterler bulunmalıdır. 

2
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı ürünlerinin, ço-
cukların gelişimine doğrudan katkılarından biri değildir? 

a. Çocukların dil gelişimini destekler.
b. Çocukların yaratıcılıklarını arttırır.
c. Çocukların sözcük dağarcığını zenginleştirir.
d. Çocukların rakamları öğrenmesini sağlar.
e. Çocuklarda neden sonuç ilişkisi kurma becerilerini 

arttırır.

2. Aşağıdakilerden hangisi öykülerin öğelerinden biri de-
ğildir?

a. Kişiler 
b. Olaylar
c. Mekanlar/yerler
d. Görseller
e. Zaman

3. Aşağıdakilerden hangisi şiir türlerinden biri değildir?
a.	 Lirik
b. Pastoral
c. Tematik
d. Dramatik
e. Didaktik

4. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı ürünlerinin iç 
yapı özelliklerinden biri değildir? 

a. Tema
b. Karakter
c. Konu
d. Çevre
e. Sayfa düzeni

5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı ürünlerinin dış 
yapı özelliklerinden biri değildir? 

a. İzlek
b. Boyutlar
c. Kapak
d. Kağıt
e. Cilt 

6. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı eserlerinde kul-
lanılan kâğıdın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

a. Kolayca yırtılmama
b. İlgi çekici ve parlak olma
c. Kolayca yıpranmama 
d. Mat olma
e. Kolayca kirlenmeme

7. Aşağıdakilerden hangisi roman türlerinden biri değildir?
a. Politik roman
b. Gerçekçi roman
c. Gelişimci romanı
d. Coşumsu roman
e. Serüven romanı

8. Aşağıdakilerden hangisi çizgi romanların çocuklar ara-
sında popüler olmasının nedenlerinden biri değildir? 

a. Okumayan çocukların bile resimlerin akışından öy-
küyü anlayabilmeleri 

b. Çocuğun hareket ve macera isteğini doyurması
c. Çocukların kitapları değiş tokuş ederek daha çok ki-

taba ulaşması
d. Öykülerin kısa ve kolay okunur olması 
e. Çizgi romanların fiyatının düşük ucuz olması

9. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel masalların taşıması 
gereken özelliklerden biri değildir? 

a. Masalın dili süslü ve okuyucuyu etkileyecek şekilde 
ağdalı olmalıdır.

b. Masalda düğüm noktası ustaca işlenmiş olmalı, olay-
lar beklenmedik biçimde sonuçlanmalıdır. 

c. Tasvirler, kahramanların davranış ve beğenileri ço-
cuklarda iyilik ve güzellik duygusunun gelişmesine 
yardımcı olmalıdır.

d. Masal, konusu ve kahramanları bakımından, çocuk-
ları korkutmaktan ve üzmekten uzak olmalıdır.

e. Masalı oluşturan olaylar canlı ve hareketli olmalıdır. 

10. Aşağıdakilerden hangisi ünlü destanlarımızdan biri de-
ğildir?

a. Ergenekon Destanı 
b. Bozkurt Destanı 
c. Oğuz Kaan Destanı 
d. Anadolu’ya Göç Destanı
e. Göç ve Manas Destanları
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Yaşamın İçinden

Turgay Fişekçi’nin Köşe Yazısı
HAYALLERİ OLAN ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK*
Geçen ha�a Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’ndaydım. Elli 
yıla yakın bir zamandır yapılan, yeryüzünün hemen bütün 
önde gelen çocuk kitapları yayıncılarının katıldıkları, ürün-
lerini sergiledikleri bir etkinlik.
Böyle bir fuarın İtalya’da başlayıp sürmesi bir rastlantı değil. 
Bu ülke yayıncıları çocuk kitapları alanında harikalar yara-
tıyor. Yalnız büyük kentlerde kurulu büyük yayınevlerinde 
değil, üstelik küçük taşra kentlerinin yayıncılarında da aynı 
hüner görülüyor.
Bir	çocuğun	eline	aldığı	ilk	kitap	nasıl	olmalı?	Ne	zor	bir	soru	
değil mi? Yayınevi kataloglarında iki yaşından başlayarak ço-
cuklar için hazırlanmış kitaplar var.
Bir çocuğun çocukluktan çıkıp yetişkin bir insana dönüşme-
si yıllar alıyor. Çocuk, dünyayı önce oyunlarla ve hayallerle 
tanıyor. Gerçek öyküleri değil, olağanüstülüklerin olduğu 
masalları, efsaneleri seviyor. Oyuna dönüştürebildiği oranda 
gerçek hayatla ilişki kurabiliyor. Köye gelen gezici âşıkların 
anlattığı olağanüstü hikâyeleri dinleyen çocuk bir gün Yaşar 
Kemal oluveriyor.
Çocuklar, yazıdan önce resimle ilişki kurabildiklerinden ço-
cuk kitaplarında da resim öne çıkıyor. Öyle ki Bologna Kitap 
Fuarı için yazarlardan çok ressamların fuarı denebilir. Ya-
yınevi stantlarındaki editör masalarının önünde, çizgilerini 
gösterip beğendirmek isteyenlerin uzun kuyrukları görülü-
yor. Kitapların yayın hakları denildiğinde de metin değil, re-
simler anlaşılıyor. Yani yayıncı için öncelik, çocuğun önüne 
konulan kitabın bir güzellik duygusu yaratması.
Güzellik duygusu resimde ya da yazıda kendiliğinden olu-
şabilen bir şey değil elbet. Çevresel bir kültür sorunu. İtal-
yan kitaplarının güzelliğine dönersek yalnızca kitapları güzel 
değil ki! Kentleri de, yolları da, evleri de, kahvehaneleri, lo-
kantaları da güzel. Ağaçlarını budarken bile güzel bir biçim 
vermeye özen gösteren bir kültürün elbet kitapları da güzel 
oluyor.
Bir başka Akdeniz ülkesi İspanya’nın yayınevlerinde de imre-
nilecek güzellikte kitaplar vardı. Bu ülke çok sayıda yayınevi-
nin yanı sıra Galiçya yayıncıları gibi bölgesel dil ve kültürler-
le de ayrıca temsil ediliyordu.
Kore’den Meksika’ya, bütün yayıncıların temel derdinin ço-
cuklara daha güzel kitaplar sunabilmek olduğunu görmek 
gerçekten de mutluluk verici. Çünkü yayıncılık da sonunda 
bir ticaret alanı. Ticari bir alanda çocuklara güzellik sunma 
çabasının bu denli öne çıkmış olması, dünyamız için umut 
verici bir olgu.

Bu	yılın	fuarında	ilgi	çeken	çizerlerden	biri	de	Ana	Juan’dı.	14	
yaş	üzeri	çocuklar	için	resimli	kitaplar	hazırlayan	Ana	Juan,	
Grimm Kardeşler’in “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” ma-
salını günümüz dünyasına sert bir yorum ve çok güzel kara-
kalem	çizimlerle	uyarladığı	“Snowhite”	kitabıyla	ilgi	topladı.	
Kitabın	 ana	 karakteri	 Snowhite’ın	 çocukluğuna	 ilişkin	 çi-
zimlerin,	oyuncakların,	fotoğrafların	bulunduğu	“Snowhite’s	
Secret	 Box”	 (Snowhite’ın	Gizli	Kutusu)	 adlı	 sergi	 de	Güzel	
Sanatlar Fakültesi’nin sergi salonunda sergilendi.
Resmin bu kadar öne çıkması, bir kez daha Cemal Süreya’yı 
hatırlatıyor: “Bir kitapta resim şart!”
* Bu yazı, Cumhuriyet Gazetesinin internet sayfasından ak-
tarılmaktadır. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi (14/12/2015). Hayalleri Olan 
Çocuklar Yetiştirmek. Erişim adresi: 
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/330722/Hayalle-
ri_Olan_Cocuklar__Yetistirmek_.html
Erişim Tarihi: 19.12.2015

Okuma Parçası 
Çocuk ve Kitap *
Kitabın çocuğun zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimindeki 
yararları bugün herkesçe bilinmektedir. Özellikle çocuğun 
dil gelişimine ve yaratıcığına olan katkıları üzerine literatür-
de çok sayıda çalışma vardır.
Çocuk kitap ilişkisini bir süreç olarak ele aldığımızda ma-
sallar okuyarak başlayan bebeklik ilk adım olabilir. Sonraları 
kitap çocuk için bir oyuncaktır. Özellikle de renkli ve resimli 
kitaplar. Çocukların kitaplarla iletişime geçmesi sadece oku-
yarak olmaz, kitapları ellemesi ve sayfalarını karıştırması 
benimsemesi için çok önemlidir. 2 yaşından itibaren çocuk 
tamamı resimlerden oluşan kitapları sever. Çocuk bu yaşlar-
da özellikle kitap sayfalarını çevirmekten hoşlanır.
3-4 yaş çocukları kendilerine resimli öykü kitaplarının okun-
masını isterler. Özellikle hareketli, neşeli ve komik öykülerden 
hoşlanırlar. Bu yaşlardaki çocuk için kitap yetişkinle arasında 
kurulan bir sohbet aracıdır. Anne babayla birlikte okuma, ço-
cuğu okumaya özendirir, kitaptaki öykü ve resimler hakkında 
konuşmak çocuğun kavrayış gücüne katkıda bulunur.
6-9 yaşlar arasındaki çocuklar ise hayal gücü gelişmiş, basit 
kavramları bilen ve anlayan bir dönemdedir. Hayalle gerçe-
ği birbirinden ayıran çocuk, artık iyi ve kötü kavramlarını 
düşünmeye ve bu konuda yargıda bulunmaya başlar. Bu dö-
nemde çocuk doğa, hayvan ve diğer insanları içine alan kısa 
ve bol resimli öykülerden, peri masallarından, resimli mace-
ra ve kahramanlık dergilerinden hoşlanır.
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10-12 yaşlarında ise çocukların gerçekliğe döndüğü, çevre-
sinde görüp yaşayamayacakları şeyleri tanımak ve bilmek 
istediği görülür. Bu serüven çağında, çocuğu bulunduğu 
mekândan uzaklaştıran Robinson ve benzeri macera kitap-
ları okuma alışkanlığının kazanılmasında önemli yer tutar.
12 yaşından sonra çocuklar, dünya ve Türk klasikleri ile ta-
nıştırılabilir. Bu döneme kadar kitapla ilişki kurulmuşsa ço-
cuk siz istemeseniz de okur.
Çocuklarının okuma alışkanlığı kazanması pek çok anne 
ve babanın arzuladığı bir durumdur. Bunun için bazı anne 
babalar çeşitli yollara başvururlarken, bazıları hiçbir çaba 
göstermeden çocuğun “içinden gelmesini” beklerler. Oysa 
bu bekleyiş çoğu zaman nafile bir bekleyiştir. Çünkü doğru 
model, yüreklendirme ve pekiştirme olmadan çocuk kitap 
okuma arzusu duymaz.
Gösterilen çabaların amacına ulaşması için en önemli nokta, 
anne babanın bu konudaki değerleridir. Bilgiye değer veren 
anne babası olan çocukların okuma alışkanlığı kazanması 
daha kolay olmaktadır. Çünkü bu anne babalar gündelik ya-
şamlarında bilgiye ulaşma çabası içinde olurlar. Bunun için 
de kitaplarla ilişki içindedirler.
Bilgiye değer verme temeli üzerinde, anne babaların çocuk-
larının okuma alışkanlığı kazanmalarını kolaylaştıracak tu-
tum ve davranışları aşağıda ele alınmıştır;
Okuma alışkanlığı ailede ve okulda kazanılır. Çocukların 
okuma alışkanlığı kazanmasında en önemli tutumlardan 
birisi anne babanın kitap okuyarak model olmasıdır. Kitap 
okumayan ama her gün beş saat televizyon izleyen anne ba-
baya sahip bir çocuğun, kitap okuma alışkanlığı kazanmasını 
beklemek çok gerçekçi bir tutum değildir.
Eve günlük gazete almak, gazeteyi okumak model olma açı-
sından önemlidir. Çocukların ilgisini çeken haber ve yazıları 
onlarla paylaşmak okumaya ilgiyi arttırabilir. Benzer şekilde 
eve düzenli olarak dergi alınabilir ve dergilerdeki yazılar da 
paylaşılabilir.
Akşamları uyku öncesi çocuğa kitap okumak, okuma alış-
kanlığın kazandırılmasında önemlidir. Çünkü yatağınday-
ken çocuğun dikkatini çeken uyaranların sayısı azdır ve 
çocuk uykuya geçmeden önce anne ya da babasıyla birlikte 
olmaktan hoşlanır. Ayrıca okunan o keyi�i hikâyelerin tadına 
varan çocuk kendisi de okumak ister. Okunan kitap bir masal 
kitabı da, bir hikâye kitabı da olabilir. Önemli olan kitaptaki 
konunun çocuğun ilgisini çekmesidir.
Kitap okuma, çocuk için bir zorunluluk ya da bir görev ha-
line getirilmemelidir. Keyif alınan, heyecan duyulan bir ak-
tivite haline getirilmelidir. Bunun için önce anne baba keyif 
almalı ve kitap okumaktan heyecan duymalıdır. Kitap oku-
mayı keyi�i hale getirmek için okunan kitaplardaki olaylar 
canlandırılabilir. Bu canlandırma sırasında hereksin bir kah-

ramanı oynamasına, rol dağılımının çocuğa bırakılmasına 
dikkat edilmelidir. Diğer bir yol olarak, hikâyenin resme dö-
nüştürülmesi kullanılabilir. Resimler onların hayal gücünü 
arttırır. Ayrıca çocuklarla birlikte kitaptaki resimlere bakarak 
öyküler yaratmak da çocuğa ilginç gelir ve kitapla ilişkisine 
katkıda bulunabilir.
Evde okuma atmosferinin olması; anne babanın kitap oku-
ması, okuma için gerekli sessiz ortamın olması, kitaplar ve 
yazarlarıyla ilgili sohbetlerin yapılması, kütüphanenin olma-
sı bu alışkanlığın kazanılmasında çok önemlidir.
Aynı kitabı okuyup daha sonra kitap üzerinde çocukla tartış-
mak çok önemlidir. Tartışırken çocuğu çok dikkatli bir şekilde 
dinlemek, yorumlarına saygı göstermek gerekir. Çocuklar bü-
yüklerle tartışabilecekleri, okudukları hakkında düşüncelerini 
dile getirebilecekleri ortamı bulduklarında okuma alışkanlığı 
pekişmektedir. Tartışma soruları olarak; kitap sence neyi an-
latıyor?, kitaptan senin çıkardığın sonuç nedir? senin için ki-
tabın en etkileyici bölümü neresi? (kitap öykü ya da romansa) 
kitaptaki en etkileyici karakter hangisi? En çok hangi karakteri 
sevdin? kitabın son bölümü daha farklı nasıl olabilirdi?
Anne babanın kendi kitaplığının olması dışında, çocuk için 
de kitaplık oluşturmaları, bunun için belli aralıklarla çocukla 
birlikte kitap alışverişi yapmaları önem taşımaktadır. Kitap-
çıya her zaman kitap satın almak için gidilmeyebilir. Çünkü 
kitap satın alınmasa bile kitapçılara gitmek, kitapları incele-
mek, yeni çıkan kitaplara bakmak çocuğun kitap dünyası ile 
ilişkisini güçlendirebilir.
Çocukla birlikte kitap fuarlarına gitmek, yazarlarla küçük 
söyleşiler yapmak, çocuğun adına kitaplar imzalatmak ve ço-
cuğun yazarla iletişim
kurmasını sağlamak yararlı olabilir.
Çocuğu kütüphaneye üye yapmak, zaman zaman çocukla 
birlikte kütüphaneye gitmek, o ortamı tene�üs etmesini sağ-
lamak, ödünç kitap almak çocuğun kitap dünyasına girmesi-
ni kolaylaştırır.
Televizyon ve bilgisayar oyunları gibi uyarıcıların yoğun ol-
duğu faaliyetlere çok uzun zaman dilimi ayırmak, kitap oku-
ma gibi uyarıcıların daha az olduğu ve dikkatin daha yoğun 
gerektiği faaliyetleri sürdürmede güçlüklere yol açabilir. Bu 
nedenle çocuğun televizyon ve bilgisayarla ilişkisinin sağlıklı 
olmasına dikkat etmek gerekir.
Kitap seçerken de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var-
dır. Bunlar;
•	 Kitapların	çocuğun	gelişimine	uygun	dil	ve	içeriği	olma-

lıdır.
•	 Çocuğa	nasihat	ya	da	mesaj	verme	kaygısı	taşımamalıdır.
•	 Çekici,	sürükleyici	ve	eğlendirici	kitaplar	seçmelidir.
•	 Zavallı	ve	sürekli	ezilen	çocuk	kahramanların	olduğu	ki-

taplar seçilmemelidir.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Yılmaz, E. (2006). Anne ve Babalar Okumadan Asla, Çoluk 
Çocuk, 03, 24-25.
Yavuzer, Haluk. (2006) Çocuk ve Gençlerde Okuma Kültürü, 
Milliyet Kitap, 10.
*Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi. (2012). Çocuk 
ve Kitap. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosya-
lar/60/10/618208/dosyalar/2012_11/30115040_cocuk-
20ve20kitap.pdf
adresinden erişilmiştir. Erişim tarihi: 20.12.2015. 

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 
1. d Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatının İşlevleri ne-

lerdir” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. d  Yanıtınız yanlış ise “Öykü” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Şiir” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz.
4. e  Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Iç 

yapı Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a  Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin 

Dış yapı Özellikleri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

6. b  Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin 
Dış yapı Özellikleri” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. c  Yanıtınız yanlış ise “Roman” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

8. e  Yanıtınız yanlış ise “Çizgi Roman” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. a  Yanıtınız yanlış ise “Geleneksel Masallar” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. d  Yanıtınız yanlış ise “Destan” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Çocuk kitapları çocukların hayal gücünü zenginleştirir, on-
ların dinleme, taklit etme, okuma ve okuduğunu anlama ve 
becerilerini geliştirir. Sözcük dağarcıklarını zenginleştirir. 
Doğru ifadelerle yazılmış olan metinler yardımıyla çocuk-
lar, isimleri, zamirleri, sıfatları, fiilleri, olumlu ve olumsuz 
ifadeleri ve noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullan-
mayı	öğrenir.	Nitelikli	ve	çocuğa	göre	olan	kitaplar	onlarda	
edebiyata karşı sevgi ve okuma alışkanlığı kazandırır. Kitap 
okuma çocukların yazma becerileri üzerinde de etkilidir. 
Okunan metinler hem içerik hem de şekil olarak çocuklara 
örnek olmakta ve kendi öykülerini yazma için onları cesaret-
lendirmektedir. 

Sıra Sizde 2
Öncelikle incelemek üzere 6-12 yaş aralığında çocuklar için 
yazılmış bir kitap seçiniz. Ünitede ilgili bölümü ve aşağıda 
verilen çocuk edebiyatı ürünlerinin iç yapı özellikleri ile ilgi-
li bilgileri okuyunuz. Edindiğiniz bilgiler ışığında seçtiğiniz 
kitabı okuyunuz, inceleyiniz ve iç yapı özellikleri açısından 
değerlendiriniz. 
Çocuklar için hazırlanan ya da seçilen eserlerin iç yapı özel-
liklerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gere-
ken noktalar konu, karakter, çevre, tema, ileti, kurgu, dil ve 
anlatımdır. Çocuk kitaplarında ele alınan konular çocuğun 
yaşına, ilgi alanlarına, sevgi ve özgürlük ihtiyaçlarına dönük 
olmalı; inanılır ve okuyucu tarafından kabul edilebilir olmalı, 
genellikle eğlendirici ve dinlendirici nitelikte olmalı, çocukla-
rı düşünmeye yöneltmeli, onlara belli başlı duyguları empoze 
etmeye çalışmamalı ancak yurt sevgisi ve ulusal değerlere kar-
şı saygı gösterme konusunda da duyarlılık yaratmalıdır. 
Çocuklar okudukları eserlerdeki kahramanlarla/karakter-
lerle özdeşim kurmak ve onları model olarak almak isterler. 
Onlar gibi düşünmek, hissetmek ve onların yaptığı davranış-
ları yapmak isterler. Bunun için karakterlerin betimlenme-
sinde abartıdan kaçınılmalı, bunun yerine demokratik ve 
çağdaş insan özellikleri vurgulanmalıdır. Olayların nerede ve 
ne zaman oluştuklarına dikkat edilmelidir. Kahramanların 
çevreleriyle olan ilişkilerinin nasıl olduğu, çatışmaların yapısı 
ve nasıl çözüldüğü değerlendirilmelidir. 
Çocukların kararsız kalmamaları ya da yanlış anlamalara yol 
açılmaması için çocuklar için yazılan edebî eserlerde temanın 
açık ve anlaşılır olması gerekir. İleti tanımlama, örneklendir-
me, karşılaştırma, sını�ama, bilimsel verilerden yararlanma 
vb. şekillerde geliştirilebilir. Kurgular her ne kadar neden-
sonuç ilişkilerine dayansa da olayların ve olguların okuyucu 
tarafından kolaylıkla tahmin edilebilir olmaması gerekir. 
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Çocukların edebî metinleri anlayabilmeleri için anlatımın 
sade, içten ve kısa ve yalın cümlelerle yapılandırılması gere-
kir. Anlatımda cümle yanlışlarına yer verilmemeli, eski ya da 
yabancı sözcükler çıkarılmalı, Türkçe sözcüklerin kullanımı-
na önem verilmelidir. Metin içinde yazım hatası bulunma-
malı ve noktalama işaretlerinde yanlışlar olmamalıdır. 

Sıra Sizde 3
İlkokul dönemindeki çocuklara anlatılacak ya da okutulacak 
öykülerin dil ve edebiyat yönünden iyi kurgulanmış olması, 
çocukların estetik yönden gelişmesine fırsat yaratılması ge-
rekmektedir. Seçilen konular ve iletiler çocukların ilgi alan-
larına uygun olmalı, onların sosyal ve duygusal gelişimine 
zarar verebilecek unsurlar taşımamasına dikkat edilmelidir. 
Metin içinde uzun tasvirlere ve karmaşık ilişkilere yer ve-
rilmemelidir. Çocuklar okudukları öykülerle yeni kelimeler 
öğrenme fırsatı bulabilmeli ancak bilinmeyen sözcüklerin 
sayısı çocukları bıktıracak ya da öykünün mesajından uzak-
laştıracak kadar çok olmamalıdır. Tasvir edilen sorunlar 
ve çatışmalar çocuğun ruh dünyasında çelişkilere meydan 
vermemeli; onlarda bitkinlik, karamsarlık, ümitsizlik gibi 
olumsuz tavır ve davranışların oluşmasına yol açmamalıdır. 
Öyküler çocukların anlayabileceği ve kolayca takip edebile-
cekleri giriş (serim), gelişme (düğüm) ve sonuç (çözüm) bö-
lümleri biçiminde tasarlanmış olmalıdır. Hazırlanan öykü-
lerde doğrudan öğüt verme yoluna gidilmemelidir. Öyküler 
uygun görsellerle desteklenmeli ve çocukların ilgisini uyanık 
tutmak için bolca diyalog eklenmelidir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Çocuk edebiyatının genel özelliklerini listeleyebilecek,
12 yaş ve sonrası çocuk edebiyatının genel özelliklerini açıklayabilecek,
12 yaş ve sonrası çocuk edebiyatı türlerinin genel özelliklerini sıralayabilecek,
Çocuk edebiyatında kullanılan halk edebiyatı türlerini ve genel özelliklerini 
açıklayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Çocuk edebiyatı, çocuğu ve çocukluk dönemini temel alarak çocuk gerçekliğini yansıtan 
ve onun sanat, estetik bakımından gelişimini destekleyen; çocuğu geleceğe hazırlayan; ço-
cuğun duygu, düşünce ve hayal dünyasına uygun bir edebiyattır (Şirin, 2000). Çocuk ede-
biyatının amacı öğüt vermek, öğretmek değil; çocuklara yaşam ve insan gerçeğine ilişkin 
duyarlılıkla kurgulanmış ipuçları sunmak, ana dilinin kullanım olanaklarını sezdirmek, 
onları yazılı kültürle sağlıklı ve sürekli iletişim kurabilen bireyler olarak yetiştirebilmektir. 
Yaşantılardan çıkarsamalar yapma sorumluluğu ise çocuğa aittir (Sever, 2003). Temelleri 
sağlam atılan çocukluk dönemi, sağlıklı bir toplum ve dünya için zemin oluşturmaktadır. 
İnsan kişiliğinin oluşumunda; toplumun sağlam temellere oturmasında; sevgi, saygı, hoş-
görü, barış, kardeşlik, yardımseverlik vb. değerlerin yerleşmesinde çocuk edebiyatının ve 
çocuk edebiyatı ürünlerinin önemli bir işlevi vardır.

Çocuk edebiyatı ürünleri; çocukların hayal, duygu, düşünce, yetenek ve zevklerine 
seslenen, onları eğlendiren, eğiten sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerini kapsamaktadır (Yal-
çın ve Aytaş, 2003). Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuğun duygusal gelişimini önemli ölçüde 
destekleyerek dünyaya açılan bir pencere görevi üstlenir. Bu ürünler aracılığıyla çocuk 
dünyayı tanır, yaşantıları, duyguları fark eder, onların ayırımına varır. Sadece bununla 
sınırlı kalmaz aynı zamanda çocuğun hayal gücünü geliştirerek yaratıcılığını destekler, 
sözcük dağarcığını zenginleştirir, yeni sözcükler, kavramlar öğrenmeleri için temel oluş-
turur. Sanatsal duyarlılığın oluşmasına destek olur, estetik zevki geliştirir. Çocuklar ilgileri 
doğrultusunda bu ürünleri okur ve o dünyanın içine girer.

İlgi, kişilerin davranışlarını belirleyen temel faktörlerden biridir. Kişiler, kitaba ve oku-
maya olan ilgileri oranında okurlar. Çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ilgi alanlarının 
artırılması, okuma ilgilerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir (Dökmen, 1994). Bu da dü-
zeye uygun türlerle mümkün olur. Düzeye uygun ürünleri belirlemek de o yaş grubundaki 
çocuğun gelişimsel özelliklerini bilmek ve ona uygun seçenekler sunmakla mümkündür.

Çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğa katkıları nelerdir?

Örnek Olay
Buket, Gizem, Bilge ve Kerem okulun öğretmenler odasında oturuyorlardı. Öğretmenler 
odasında genel olarak öğrencilerin çoğunun akademik başarılarının düşük olması ve bu-
nun nedenleri üzerine tartışılırdı. O gün Buket Öğretmen, öğrencilerinin hayal güçlerinin 

Çocuk Edebiyatı ve Gelişimsel 
Uygunluk III-12 Yaş ve 

Sonrası Çocuk Edebiyatı

Çocuk edebiyatı ürünlerinin en 
temel kavramı “çocuğa göreliktir. 
Bu kavram; ürünlerin çocuğun 
dil, düşünce ve duygu dünyasına 
uygun olup olmadığını yani çocuk 
edebiyatının sınırlarını belirler  
(Şimşek, 2005).
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geniş olmadığını, onların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunlar üzerine yaratıcı 
çözüm önerileri geliştiremediği üzerine dert yandı. Gizem Öğretmen asıl sorunun çocuk-
ların notları olmadığını söylerken bir önceki derste yaptıkları tartışmalarda öğrencilerin 
empati geliştiremediklerini; Bilge Öğretmen de benzer biçimde onların farklı bakış açıla-
rından dolayı olayları değerlendiremediklerini gözlemlediğini belirtti. Kerem Öğretmen 
tüm bu söylenilenlerin temelinde öğrencilerin zamanlarının çoğunu amaçsız biçimde 
İnternette gezinmeleri ya da saatler süren bilgisayar oyunları oynamaları olduğunu söy-
ledi. Bilge Öğretmen “Arkadaşlar, çocukların zamanlarını bu kadar hoyratça harcama-
ları, bedenlerini ve ruhlarını teknolojiyi kullanarak öldürmeleri aslında kitap okumanın 
zevkine varamamaları ve bu zevki alışkanlığa dönüştürememelerinden kaynaklanıyor.“ 
dedi. Kerem Öğretmen, “Geçen toplantıda veliler, çocuklarının zamanlarını kaliteli değer-
lendirmeleri için onlara alabilecekleri kitaplar tavsiye etmemi rica ettiler. Yalnızca birkaç 
kitap önerebildim” dedi. O sırada okula yeni atanan Türkçe öğretmeni Güneş Hanım içeri 
girdi. Bilge Öğretmen, Güneş Öğretmen’den; çocukların tabletlerden, akıllı telefonlardan 
ve İnternetten uzak durmalarını sağlayacak ve onların okumaktan keyif alacakları kitap-
ların listesi istedi.

Güneş Öğretmen, kitapları teknolojinin alternatifi gibi göstermenin ya da teknolojiye 
yönelik yasaklar koymanın çözüm olamayabileceğini; 12 yaş ve üstü çocuklarının gelişim 
dönemi ve bu dönemin özellikleri düşünüldüğünde teknolojiye ilişkin yasakların onu daha 
çekici kılacağını belirtti. Öte yandan öğrencilerine kitap okumanın yararlarını, teknolo-
jiyi amacı dışında ve ölçüsüzce kullanmanın zararlarını anlatmaktansa bu konularda rol 
modeli olmanın daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi. Kendisinin önceki çalıştığı okul-
larda çocuk edebiyatından seçkin örnekleri tene�üslerde ve öğle aralarında öğrencilerine 
okuduğunu, öğrencilerinin kendisine merakla bu kitaplara ilişkin sorular sorduğunu, kimi 
kitapları onlara hediye ettiğini, kimi öğrencilerin kendisinin okuduğu kitapları alıp sonraki 
günlerde bu kitaplar üzerine tartıştıklarını anlattı. Ertesi gün ders aralarında, öğle arasında 
tüm öğretmenlerin ellerinde çocuk edebiyatının seçkin örneklerinden kitaplar vardı. 

12 YAŞ VE SONRASI ÇOCUK EDEBİYATININ GENEL 
ÖZELLİKLERİ
Çocuk edebiyatı; okul öncesi dönem ( 0–6), okul dönemi (7–11) ve yetişkinlik dönemi 
(12–16) olmak üzere üç dönemde değerlendirilir. 0–16 yaşları arasındaki çocukların duy-
gu ve düşüncelerine seslenen yazılı ve sözlü ürünler çocuk edebiyatı ürünleri olarak ad-
landırılır (Bilkan, 2005).

Somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine adımın atıldığı 12 yaş ve sonrası 
dönem, aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarının da en üst düzeyde olduğu dönemdir. 
Bu dönemde çocuklar, yetişkinlerin okuduğu eserleri okumaya başlarlar. Bu dönemde 
çocuklar bilgi edinmek için okurlar. Metinde sunulan fikirleri analiz eder ve eleştirel ola-
rak fikirler üzerine düşünürler. Okuduklarına eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak gerçekler 
üzerine kendi fikirlerini oluşturmaya çalışırlar. Farklı amaçlarla farklı şekillerde yazma 
eğilimleri de vardır. 

Çocuğun ciddi bir öğrenme, keşfetme çabasında olduğu bu dönem, çocuk gelişimi 
açısından değerlendirildiğinde serüven çağı olarak da ifade edilir (Güleryüz, 2002). Bu 
dönemde çocuk; nesneyi ve olayı görmeden onlar hakkında düşünüp kavram geliştirebilir 
(Özbay, 2006). Bu dönem aynı zamanda ergenlik çağı başlangıcı olduğu için çocuklarda 
içine kapanma ya da isyan etme gibi ruh hâllerinin gözlendiği de olur. Çocukları bu ruh 
hâllerinden uzaklaştırabilmek için onlara hitap eden yazın türlerinden yararlanılabilir. 
Kız ve erkeklerin okuma ilgilerinin farklılaşmaya başladığı bu dönemde kızlar roman-
tik metinlere doğru yönelirken erkeklerin macera, spor konulu metinlere yoğunlaştıkları 
dikkat çeker.
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Çocukların bu dönemde bir edebiyat kültürü oluşturmaları için bilişsel süreçlerini iş-
leten, insan ve yaşam gerçekliğini sanatçı gözüyle ele alarak değerlendirmelerine olanak 
sağlayan eserleri okumaları gerekir. Roman, hikâye, öykü, deneme, biyografi, anı gibi tür-
ler bu dönemde çocukların ihtiyaçlarına cevap verir (Sever, 2003). Çocukların bu yaşlarda 
örnek alacakları bir kahraman arayışında olmaları özellikle biyografi, anı gibi türlere olan 
ilgiyi arttırır (Akbayır, 2008 ; Özkan, 2001 ; Karakuş, 2006). 

12 yaş ve sonrası çocuğun genel özellikleri nelerdir?

DÖNEME ÖZGÜ ÇAĞDAŞ ÇOCUK EDEBİYATI TÜRLERİ
Çocuk edebiyatında türler oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Masal, fabl, destan, ef-
sane, hikâye öykü, roman, biyografi, anılar, gezi yazıları, doğa ve fen olaylarını anlatan ya-
pıtlar, şiirler, çocuk piyesleri, çocuk gazete ve dergi yazıları bunlar arasında yer alır. Edebî 
türler; olaya dayalı türler (hikâye, roman, tiyatro eseri, masal, efsane, destan, fabl, anı ve 
gezi yazısı), düşünceye dayalı türler (makale, deneme, söyleşi, fıkra, eleştiri, inceleme) ve 
duyguya dayalı türler (şiir) olmak üzere üç başlık altında değerlendirilebilir.

Şiir
Duyguya dayalı bir tür olan şiir; bir dilin en derin ve güzel yönlerinin ifade edildiği sa-
nat ürünüdür. Şiir, çocuğun duygu ve düşünce gelişiminin, edebî ve estetik eğitiminin en 
önemli ögesidir (Sezer, 2000). Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kul-
lanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimidir (TDK, 2005). Genel olarak hayal gücü, 
duygusallık, ahenk ve ölçü gibi birtakım içerik, anlatım, biçim özellikleriyle diğer edebî 
türlerden ayrılır (Oğuzkan, 2010).

Konularına göre şiirler; lirik, didaktik, epik, pastoral, satirik olmak üzere beş temel 
gruba ayrılır. Hayal gücünün ağırlık kazandığı ve bireysel duyguların dile getirildiği şi-
irler lirik; öğretici niteliği bulunan, yani duyguyu değil de, düşünceyi konu edinen şiirler 
didaktik; konusunu kahramanlık ve olağanüstülükten alanlar epik; bir kimseyi, bir düşün-
ceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille yeren şiirler satirik; konusunu 
kahramanlık ve olağanüstülükten alan şiir türü ise epiktir. 

Şiir çocukta estetik zevki geliştirir; hayal gücünün ve yaratıcı düşüncenin gelişimini 
destekler; sözcük dağarcığını zenginleştirir; çocuğun kendini ve başkalarını, kısaca dış 
dünyayı tanıması için önemli bir araç konumundadır. Seslerin, ritimlerin, uyumların kay-
naşmasıyla çocuklar üzerinde güçlü duyguları, izlenimleri, coşkuları canlandırma ve etki-
leme sanatı olan çocuk şiirlerinin belli başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Ciravoğlu, 
1997):

1. Yoğun bir hayal gücü ve duygusallık gözlenir. 
2. Ahenklidir ve bir vezin kullanılır. Düz yazıya göre daha sanatlıdır.
3. Dili akıcıdır, bu da akılda kalıcılığı ve ezberleme kolaylığını beraberinde getirir.
4. Konuları, genellikle yaşama sevinci ve coşku içerir.
Cumhuriyet’in ilânından hemen önceki dönemde, Millî Edebiyat Akımı sürecinde ço-

cuk şiirleriyle ilgilenen şairlerimiz arasında; Ziya Gökalp “Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın 
Işık”, Ali Ekrem Bolayır “Çocuk Şiirleri, Şiir Demeti”, Fuad Köprülü “Mektep Şiirleri” adlı 
eseriyle yer almıştır. 1930’dan sonra ise Faruk Nafiz Çamlıbel (Akıncı Türküleri), Yusuf 
Ziya Ortaç (Kuş Cıvıltıları), Hasan Âli Yücel (Sizin İçin), Mehmet Necati Öngay (Çocuk 
Şiirleri, Çocuklara Sevgi Şiirleri, Sevgi Bahçesi), Hıfzı Tevfik Gönensay (Oğuz Destanı), 
Halide Nusret Zorlutuna (Yurdumun Dört Bucağı), Mümtaz Zeki Taşkın (Çocuklarımıza 
Resimli Şiirler) çocuklar için şiirler kaleme alan isimler arasında yer almıştır (Sınar Çılgın, 
2007).
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Çocuğa şiirde mesaj doğrudan değil dolaylı yoldan verilmelidir. Coşkun Ertepınar 
“Çalışmak ve Öğrenmek” başlıklı şiirinde çalışmanın yaşamın bir parçası olduğunu yakın 
çevreden örneklerle anlatmaya çalışıyor:

ÇALIŞMAK VE ÖĞRENMEK
Halimizce büyümek,
Papatya papatya renklenmek,
Beneklenmek,
Rüzgâra kulak vermek,
Ağaç nasıl sallanıyor,
Kuş nasıl uçuyor öğrenmek.
Işıkla oynamak, yıldızları saymak,
Çok iş bunlar, çocuklar, çok iş...
Biz de bahardan bahar
Böyle sürdürürüz
Yaşamak denilen oyunu 
(Ertepınar, 1986, s. 27)

Yaşar Faruk İnal “Ne Güzel” şiirinde ağaç sevgisini ve ağacın önemini vurgulamaya 
çalışır: 

NE GÜZEL
Ne güzel
İnsanın dalıp gitmesi
Yeşil ağaçlara bakarak!
Çam, kayın, ardıç, meşe
Tasa uçar bir anda
Yerini alır neşe...
Ne güzel
İnsanın dalıp gitmesi
Yeşil ağaçlara bakarak
Dönmesi tabiata
(İnal, 1976, s. 40)

Çocuk şiirlerinin başlıca özellikleri nelerdir?
 

Roman, Hikâye 
Edebiyat türleri içinde temel özellikleri bakımından birbirine benzeyen hikâye ve roma-
nın pek çok tanımına rastlanmaktadır. Olmuş ya da olması mümkün olayları anlatan kısa 
yazıya öykü; uzun yazıya roman denir (Nas, 2002). Ancak hikâye ve roman arasındaki 
fark sadece bu değildir. Bu iki türü birbirinden ayıran farklı özellikler de vardır. Roman, 
yaşanmış ya da yaşanması olağan durumları, olayları düş gücüyle gerçeğe uygun biçimde 
yaratarak anlatma sanatıdır (Özdemir, 1994). Çocuk edebiyatı türü olarak roman; çocu-
ğun soyut işlemler dönemine geçişinden sonra okuyabileceği, olayların neden ve niçini 
üzerinde düşünme, aralarında bağlantılar kurarak, derinlere inerek inceleme fırsatı veren, 
hayal gücünü ve yaratıcılıklarını önemli ölçüde geliştiren, destekleyen edebî bir türdür 
(Güleryüz, 2002). 

Romanlar öykülere göre daha uzun soluklu, ilişki yumaklarının fazla olduğu eser-
lerdir. Çok çeşitli konuların işlendiği ve işlenen konuya göre farklı isimler aldığı görü-
lür. Tarihî roman, psikolojik roman, serüven romanı, sosyal roman, polisiye roman gibi. 
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Hikâye ise hayatın ve insanın içine açılan bir pencere gibidir. Günlük yaşamda görünen 
yüzün dışında hayatın ve insanın farklı yönlerini, arka planda yer alan gerçekleri yansıtır 
(Kaplan, 2003). Hikâyelerin; olay-durum, kişi- karakter, yer, zaman ve anlatım yöntemi 
olmak üzere beş unsuru vardır. Hikâye; bilgi sunma, bakış açısı sunma ve estetik yaşantılar 
sunma şeklinde işlevlere sahiptir. Hikâyelerde bilgi sunmak didaktik yolla değil sezdirme 
ve hissettirmeyle olur (Kıbrıs, 2000). 

Hikâye ve roman çocuklara yaşam deneyimleri sunar, çeşitli insan tipleri üzerinde dü-
şünmelerine olanak tanır, toplumun değer yargılarını daha rahat anlamalarına yardımcı 
olur. Bu yönüyle çocukların içinde yaşadıkları toplumsal ve kültürel ortama uyumunu 
kolaylaştırır (Gürel ve diğerleri, 2007). 

Çocuk öykünmeyle ve özdeşim kurarak hikâyeden yararlanır. Okuduğu bir hikâyenin 
kahraman ya da kahramanlarıyla kurduğu etkileşim, çocuğun yeni düşsel arkadaşlar 
edinmesini sağlar (Sever, 2003). Hikâyedeki kişilerle özdeşleşen çocuk doğal olarak kitabı 
da sever. Bu nedenle çocukların sevdikleri yazarlar, çocukların başlarından geçenleri an-
latanlardır (Sınar Çılgın, 2007).

Her hikâyenin temelinde bir olay vardır. Köyün yanması, deprem, sel gibi birçok du-
rum belli bir olay dâhilinde değerlendirilir. İnsanın insanla, doğayla ve çevresiyle ilişkisi 
hikâyede sorunu yansıtır. Bu sorunların çözümünde yazar belli bir yapılandırma ortaya 
koyar (Güleryüz, 2002). 

Çocuklara yönelik olarak yazılan hikâye ve romanların belli özellikler taşıması gerek-
mektedir. Çocuk hikâye ve romanlarının başlıca özellikleri şunlardır (Oğuzkan, 2010; Yar-
dımcı ve Tuncer, 2002):

1. Konu; çocukların ilgilerine, hayat tecrübelerine ve kavrayış güçlerine uygundur.
2. Sade ve gerçekçi bir plana sahiptir. 
3. Mantıklı sonuçlarla biten hareketli olaylar yer alır.
4. Somut, tutarlı, gerçekle örtüşen ayrıntılar içerir.
5. Sıkıcı betimleme ve ruhsal çözümlemelere yer verilmez.
6. Olaylar; özellikleri iyi anlatılan, gerçeğe uygun karakterler etrafında gelişir ve so-

nuçlanır.
7. Olay ve kişiler; gerçek hayatla örtüşen, çocuğu kuşkuya düşürmeyen özelliktedir.
8. Kısa cümle ve paragra�ar ile kısa ve bol konuşmalara dayalı sürükleyici bir anlatı-

ma sahiptir.
9. Çocukların seviyesine uygun basit ruh çözümlemelerine yer verilir. 
10. Argodan uzak, yerinde kullanılan güldürücü sahneler ve konuşmalar içerir.
11. Metinle ilgili güzel ve anlamlı resimleri kapsar.
Çocuk hikâye ve romanları, konuyu ele alış ve işleyiş açısından; “yakın çevreyle ilgi-

li hikâye ve romanlar; hayvan hikâye ve romanları; mizahî hikâye ve romanlar; serüven 
hikâye ve romanları; duygusal hikâye ve romanlar; tarihî hikâye ve romanlar ve gezi hikâye 
ve romanları” olmak üzere altı temel başlıkta değerlendirilir (Oğuzkan, 2010, s. 99).

Yakın çevre ile ilgili hikâye ve romanlarda, çocuk kendine yabancı olmayan bir çev-
rede geçen olaylarla karşılaşır. Bu romanlar, kahramanlarının çoğunlukla çocuk olduğu 
eserlerdir. 

Duygusal hikâye ve romanlar, kız çocukları tarafından ilgiyle okunan ve çocuğun duy-
gularını harekete geçiren kitaplardır. 

Macera hikâye ve romanları, merak duygusunun ayakta tutulduğu, eylemin çok ol-
duğu eserlerdir. İyi bir kurgu söz konusu olduğunda her yaştaki çocuk tarafından zevkle 
okunan romanlardır.

Serüven romanları; günlük yaşamda her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, değişik ve es-
rarlı olayları konu edinen romanlardır. Bu tür romanlarda olaylar, okuyucuyu şaşırtacak 
ve heyecanlandıracak biçimde gelişir. 
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Güldürücü hikâye ve romanlar; sanatçının hayal ürünü olabileceği gibi folklordan esin-
lenerek de oluşturulabilen romanlardır.

Tarihî hikâye ve romanlar; 12 yaş ve sonrası için daha uygun olan bu tür kitaplar aynı 
zamanda macera ve heyecan arayan çocuğa da hitap eder. 

Hayvan hikâye ve romanları; hayvanların hayatı gözlenerek yazılmış başkahramanın 
hayvan olduğu eserlerdir. Okul öncesi çocuklar için de ilgi çekici olabilen bu tür eserler, iyi 
kurgulandığında ilköğretim çağındaki çocuklar tarafından da zevkle okunur.

Hikâyede metin kısadır. Kişiler az sayıda ve belirlidir. Bunlar her yönüyle değil, olayı 
ilgilendiren yönüyle işlenir. Çevre betimlemeleri yalındır. Hikâyede zaman boyutu önem-
lidir. Zaman dilimi olarak kısa bir aralıkta hikâye başlayıp sona erer. Olay gerçek veya ger-
çeğe yakın ancak ilginç bir özelliktedir. Olay akışı düzenli, iç içe geçmeden sürer. Hikâyeye 
akıcılık kazandıracak konuşma, iç konuşma veya monologlar kısa ve etkileyici cümleler-
den oluşacak bir özellik taşır (Ciravoğlu, 1997). 

Her hikâye ve roman çocuklar için uygun özellikte olmayabilir. Bu nedenle çocuk 
hikâye ve romanlarında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır (Kıbrıs, 2000): 

1. Konular çocukların ilgilerine, yaşam deneyimi ve kavrayış güçlerine uygun olmalıdır. 
2. Çocuğun izleyebilme gücüne uygun bir planı olmalı; giriş, gelişme ve sonuç bö-

lümlerinin mantıklı bir sıra izlemesine özen gösterilmelidir. 
3. Yaş ve ilgi alanı olarak çocuklar için sakıncalı konuların işlendiği kitaplar olma-

malıdır.
4. İşlenen olaylar çok karmaşık olmamalı, çocukta ilgi ve yazınsal beğeni oluşturan 

olay ve durumlara yer verilmelidir. 
5. Bölümler ve paragra�ar çok uzun olmamalı, anlatım ve betimlemeden çok konuş-

malara yer verilmiş olmalıdır. 
6. Betimlemeler canlı olmalı, ruh çözümlemelerine gereğinden çok yer verilmemelidir.
7. Resimler düzeye uygun olmalıdır.
8. Güldürü ögesi dozunda tutulmalıdır.
9. Anlatılan kişiler ve olaylar çocuğun aklını karıştıran, dünyasıyla çelişen nitelikte 

olmamalıdır.
10. İlginin canlı tutulması için olayların sürükleyici yanlarına ağırlık verilmelidir.
Çocuk edebiyatında roman türünde eser veren yazarlarımız ve başlıca eserleri şunlar-

dır: Mahmut Yesari “Bağrıyanık Ömer”, Nimet Rakım Çalapala “87 Oğuz”, Huriye Öniz 
“Köprüaltı Çocukları”, İskender Fahrettin Sertelli “Tahtları Deviren Çocuk”, Cahit Uçuk 
“Türk İkizleri”, İsmail Uyaroğlu “Bir Liranın İki Günü”, Talip Apaydın “Toprağa Basınca”, 
Işıl Özgentürk “Kuş Ne Yana Öter”, Abdullah Ziya Kozanoğlu “Kızıltuğ, Atlı Han, Türk 
Korsanları, Gültekin”, Muza�er İzgü “Küçük Arı, Büyük Arı, Can Dayım, Uzay Dolmuşu 
Kalkıyor”, Kemalettin Tuğcu “Sokak Çocuğu, Ahretlik, Yetim Malı, Kimsesiz Çocuklar, 
Anasının Kuzusu, Köyden Gelen Yabancı, Zavallı Çocuk, Ana Hakkı”, Mehmet Seyda “Bir 
Gün Büyüyeceksin, Çikolata, Düşleme Oyunu”, Gülten Dayıoğlu “Fadiş, Dört Kardeştiler, 
Yurdumu Özledim, Ben Büyüyünce”. Hüseyin Rahmi Gürpınar “Gulyabani”, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu “Hep O Şarkı”, Reşat Nuri Güntekin “Miskinler Tekkesi”, Halide Nusret 
Zorlutuna “Büyükanne”, Şükûfe Nihal “Domaniç Dağlarının Yolcusu” (Kıbrıs, 2000; Sınar 
Çılgın, 2007).

Ömer Seyfettin’in dışında Çocuk edebiyatında hikâye yazarlarımız ve başlıca eserleri 
şunlardır: Reşat Nuri Güntekin “Tanrı Misafiri”, Talip Apaydın “O Güzel İnsanlar, Yangın”, 
Işıl Özgentürk “Hayat Okulu”, Gülten Dayıoğlu “Suna’nın Serçeleri”, Cahit Uçuk “Kırmızı 
Mantarlar, Unutulmaz Gezi, Ormanın Küçük Meleği”, Muza�er İzgü “Yumurtadan Çıkan 
Öğretmen, Ekmek Parası, Anneannem Askere Gidiyor, Hokus Pokus”, Aka Gündüz “Türk 
Kalbi, Hayattan Hikâyeler, Kurbağacık” (Sınar Çılgın, 2007; Kıbrıs, 2000).
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Çocuklara yönelik olarak yazılan hikâye ve romanların hangi özellikleri taşıması gerek-
mektedir?

Örnek Okuma Parçası
KARANFİLLER VE DOMATES SUYU
Sait Faik Abasıyanık
Küçük bir çam ormanı. Vakit sabah. Arı, sinek, kuş sesi. Bir siyah gözlükten görü-
len yerde ve ağaçlarda güneş parçaları. Sonra uzak, göğün kendi renginden biraz 
daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz... İşte böyle bir yerde köyün insanlarını 
düşünüyorum. Kitaplar, bir zaman bana, insanları sevmek lâzım geldiğini, insanları 
sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini, oradan yaşama sevinci duyu-
lacağını öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanları, kitapların öğrettiği şekilde sevmiyo-
rum. Kitaplar dediğime bakıp da büyük ilmî kitaplar, yahut da dört meşhur kitaptan 
birisini okuyup iman ettiğim sanılmasın. Şiirler, romanlar, hikâyeler, masallar bana 
bu ilmi tahsil ettirmişlerdi. Beyinin vapurdan iner inmez çantasını kapan uşaktan 
iğrenmeyi, sabahleyin altı buçukta tabiatla kavga için sokağa fırlamayan adamın ça-
lışmadığını kendi kendime öğrendim. Ama şu sabahleyin altı buçukta tabiatla kavga 
için sokağa fırlamayan adam, isterse akşama kadar insanları aldatmak için didinsin. 
Kaç para eder! Gözümde, milyonu olsa da kalp para ile metelik etmez.
Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. Günlerden beri ka-
famı bir adam kaplıyor (işgal ediyor dememek için).
Köyde ona, “Kör Mustafa” derlerdi. Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı. Sağ tarafı-
nın beyazı ile gözkapağı arasına ciğer kırmızısı bir et parçası oturmuştu. Böyle mi 
doğmuştur? Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?.. Bu arızalı göz, öteki gözde daha 
parlaktır, daha siyah, daha canlı, daha zekidir. Bana bir kamburu hatırlatıyor bu 
göz; tuhaf değil mi? Bir kambur insan çirkindir ama, bütün kamburlar iyi yürekli, 
sevimli insanlardır. Arkadaş canlısıdırlar, şendirler. Ne severim kamburları!
İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş, 
şıkır şıkır, pırıl pırıl, sevimli, çapkın, canlı bir gözdür. Öteki doğru dürüst göz, onun 
yanında, mahcup, sönük, tatsız tuzsuz, pek de kibirlidir.
Kör Mustafa bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazar...
Bizim köyün lodos tarafı gayri meskûndur. Orada fundalar, yabanî meşe palamut-
ları, kocayemişler, çalı süpürgeleri bir türlü ağaç haline gelemeden, ama ağacı taklit 
edercesine gelişir, birbirinin içine girmiş yaşarlar. Bütün bu fundalıklar Fino kilise-
sinin malıdır. Kocaman, kirli sakallı, cin gibi bir papaz, fundalıkları “bizimdir” diye 
arada bir dolaşır. İsteyen olursa ucuza kiraya verir. Ama kimse kiralamaz. Çünkü, 
orman memuru buraları, Orman Kanunu mucibinde orman addeder. Aralarında 
üç beş ufacık çam ağacının boğulduğu yabanî, cüce, oduna bile gelmez çalı çırpı 
orman memurunun, Orman Kanununun sayesinde mesut yaşarlar.
Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem... Denize diklemesine inen bu çalılığın bir kısmı-
nı ne pahasına ayıkladı, biliyor musunuz; tırnakları pahasına. O çalı çırpının sere 
serpe geliştiği, bu denizlere diklemesine inen toprak öyle taşlık, öyle taşlıktı ki... 
Sonra Mustafa gündüzleri başka yerde çalışmak mecburiyetindeydi.
Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasının alıyor, gün ağarıncaya kadar 
söküyor, koparıyor, kazıyordu. Kazdıkça kaya, kazdıkça taş. Bütün bir yaz, bütün 
bir kış, orman memurunun tazyiki, çalı, palamut, defne, kocayemiş, diken, ot, kök 
ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye üç evlek toprak için Mustafa’dan başka 
bizim köyde kimse girişemezdi.

4
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Kaya bitip de yumuşak, esmer, pembe bir funda toprağı bir karış meydana çıkın-
ca, bir meşe palamudunun korkunç yılan gibi kökü önüne çıkardı. Onu sökünce, 
orman memurunu karşısında bulurdu. O gidince, zehirli bir diken baş parmağını 
şişirirdi. Kazma körlenir, kürek bulamaz, taş dağ gibi yığılırdı. İnsan büyüklüğün-
de bir kaya, yumuşak toprağın üstünde, altındaki bir insan büyüklüğünde cüsse-
sini hiç belli etmeden yosunlu yüzüyle dikilir; omuzları, tırnakları, ayakları, göğ-
sü, sırtı, bütün kuvvetiyle dayanır, onu yener, yıkardı. Kazma iş görmediği zaman 
yumruğu, yumruğu yetmediği zaman parmakları, parmakları kalın geldiği zaman 
tırnakları ile toprağı tırmalardı.
Bir sonbahar günü baktı ki, küçük çam ağaçları filizi, körpe diken yapraklarıyle, üç 
beş kocayemiş çıngıl çıngıl yemişleriyle yer yer esmer, pembe kül rengi toprağa saye 
salar... Biz görenler:
- Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur, dedik.
Bilmedik ki dişle, tırnakla, kanla, canla tabiat denilen canavarı yenmek lâzım gelir. 
Bendeniz bu mücadeleye şahidim. Mustafa’nın kör gözü, hiddetten ala bulandığı 
günleri hatırlıyorum. “Hey arslan Mustafa!” der; uzakta bir çam gölgesinden kor-
kunç kavgayı seyrederdim. Bu kavga, Romalı esirlerin arslanla dövüşmesinden şu 
itibarla farklıydı ki, Romalı esir, arslana bir çeyrek saat içinde yeniliyordu. Mustafa, 
ejderhayı bir sene içinde bazan ümitsizlikten, bazan ümitten yeniyordu.
Bir sabah her zamanki çamın altına vardım ki, bir köylü kadın üç yarı çıplak çocuk 
garip birtakım taşlar, tahtalar, saçlarla bir şeyler yaparlar. Bu, her tarafından poy-
raz, lodos, gündoğusu, keşişleme, kasına, yeşiller giymiş, güçlü kuvvetli bir kadın 
takmış, üç evleğine çizgiler, ocaklar açıyordu.
- Arslan Mustafa!, dedim. Su buldun mu, su?
- Deniz kıyısında eski bir kuyu vardı. Tuzlu bir parça ama, idare edeceğiz. Şuraya 
bir sarnıç kazabilsem...
Onu gördüm mü toparlanıyor; hayret, sevgi ve saygı ile bakıyorum. Koca yayla-
mızın üzerinde böyle milyonlarca insan bulunduğunu düşünüyorum. Yine dünya 
yuvarlığı üzerinde böyle milyonlarca insanın tırnakları, nasırları, çirkinlikleri, tek 
gözleri, tek kollarıyla bir ejderha ile kavga etmek için bekleştiklerini düşünüyorum.
Küçük hanımlar! Bugünlerde bir gün nişanlınız size koyu al renkli karanfiller gön-
derecektir. Dikkat edin, belki Mustafa’nınkilerdir. Küçük beyler! Domatesler gö-
receksiniz çarşıda. Elmalar, ferik elmaları gibi kokulu, şekerli, tatlıdır. Keserseniz 
içinde çekirdekleri altın gibi parlar. Belki de lokantada bir gün şişelere doldurul-
muş bir domates suyu içersiniz ve tadını fevkalâde bulursunuz. Yunan tanrıları-
nın ölmemek için içtiği nektar lezzetini damağınızda hissederseniz, emin olun 
ki Mustafa’nın domateslerinden bir tanesi içtiğiniz suya katılmıştır. (Abasıyanık, 
1984, s. 42-46)

Biyografi
Tanzimat dönemiyle birlikte dilimizde kullanılmaya başlanan “biyografi” sözcüğü köken 
olarak Fransızca biographie kelimesinden gelmiştir. Sözcük; Yunanca hayat anlamına ge-
len ‘bios’ ve yazmak anlamında olan ‘graphien’ kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. 
Biyografi, en eski yazınsal türlerden biridir. Biyografinin günümüzde de çok bilinen bir 
yazın türü olmasının nedeni merak ve anma sözcükleriyle ifade edilebilir. Ölüm gerçeği; 
bireyleri anma, hatırlama konusunda duyarlı olmaya itmiştir. Biyografinin temellerini, 
mezar taşları ve cenaze törenlerindeki sözsel ifadeler oluşturmaktadır. Bütün amaç, ölen 
kişinin hayattayken yaptıklarını anlatmak, bazen de kişiyi övmektir (Çelebioğlu, 2007).
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Biyografi; geniş kitleler tarafından tanınan, bilinen; bilgi, birikim, tutum ve davranış-
larıyla toplumda iz bırakmış kişilerin yaşamlarını bilgi ve belgelere dayalı olarak anlatan 
yazın türüdür. Tarihsel gerçekliğe uygun ve belgelere dayalı olması biyografinin önemini 
yazınsal türler içinde bir adım daha öne çıkarmaktadır. Biyografi, ele alınan kişilerin ya-
şamlarına tutulan bir ayna gibidir. Geçmişte yaşayan insanları anlatarak bugüne, bugünün 
insanlarını anlatarak geleceğe kaynaklık eder. Belgelere dayalı olması açısından tarihin 
önemli kaynakları arasında yer alır.

Biyografi kelimesinin Türkçede kullanımı Tanzimat dönemi ile başlar. “Yaşam Öykü-
sü” de denilen biyografiler Eski Türk Edebiyatında “Tercüme-i Hal” ya da “Hal Tercümesi” 
şeklinde kullanılmıştır. Türk Edebiyatında hayat hikâyesi anlatma işi yazıtlar ve destanlar 
ile başlar. Göktürk Abideleri, Bilge Kağan ve Kültigin’in iktidarları boyunca yaptıklarını 
anlatır. Bu açıdan bakıldığında Türkçe yazılmış ilk hayat hikâyeleri olarak nitelendirilme-
leri mümkündür. Türk Edebiyatının ilerleyen dönemlerinde biyografi türündeki eserlerin 
gelişimi özelikle İslamiyet’in kabulünden sonra doğu edebiyatları ile paralellik göstermeye 
başlar. Bu tür, doğu edebiyatlarının etkisiyle menâkıb, kısas, fihrist, şecere, tezkere, sicil, 
siyer gibi adlar altında varlığını sürdürür. 

Çocuk edebiyatında biyografi denildiğinde, yaşamıyla çocuklara örnek olabilecek 
kişilerin yaşam öyküleri akla gelir. Okuma ve araştırma konusunda meraklı çocuklara 
özellikle kendilerine örnek olabilecek kişilerin biyografilerini okumaları önerilir. Çocuk 
edebiyatında biyografilerin, özellikle de 12 yaş sonrası çocuğun yaşamında önemli bir 
yeri vardır. Yaşam öykülerinin olumlu örneklerinin okunması, incelenmesi; yurt, bilim, 
sanat, insanlık sevgisi, yiğitlik, doğruya ve güzele yönelme ve dayanışma gibi duyguların 
çocuklara bu yaşlarda aktarılması, çocuklarda akademik benliğin oluşmasında oldukça 
etkilidir (Kıbrıs, 2010).

Biyografik eserler kendilerine özgü bazı özellikler taşırlar. Bu özellikleri şu şekilde ifa-
de edebiliriz (Oğuzkan, 2010): 

1. Biyografik eserler, çocukların özdeşleşme duygusunu doyurmaya yarar. 
2. Biyografiler, çocuklara başkalarının hayat kavgalarını, karşılaştıkları sorunlarla 

nasıl mücadele ettiklerini anlatır ve çocukları benzer durumlara karşı hazırlar. 
3. Yararlanılan kaynaklar, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Anlatılan kişinin hayatını an-

latan olaylar, görüşlerini ve düşüncelerini yansıtan açıklamalar sağlam belgelere 
dayanmalıdır. 

4. Çocukların ilgisini çeken biyografiler genellikle romanlaştırılmış biyografilerdir. 
İçinde olayların, bol ve kısa konuşmaların yer aldığı biyografiler daha ilgi çekici 
olmaktadır.

Cumhuriyet döneminde bu türe pek çok yazarın eğildiğini ve eserler verdiğini görüyo-
ruz. Bunlardan bazıları (Balcı, 2012):

Süleyman Nazif (Mehmet Akif), Mithat Cemal Kuntay (Mehmed Âkif-Hayatı, Seci-
yesi, Sanatı; İstiklâl Şairi Mehmed Âkif ; Namık Kemal: Devrin Olayları ve İnsanları Ara-
sında; Sarıklı İhtilâlci Ali Suavi), Abdülhak Şinasi Hisar (İstanbul ve Pierre Loti; Yahya 
Kemal’e Veda; Ahmet Haşim : Şiiri ve Hayatı), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Ahmet Ha-
şim), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Atatürk), Sadettin Nüzhet Ergun (Gevheri, Pir Sultan 
Abdal, Mevlânâ, Şeyh Gâlib, Beşiktaşlı Gedâî, Hengâmî, Kâtibi, Kuloğlu, Silleli Sururî, 
Namık Kemal, Neşâtî, Cenab Şahabeddin, Bakî, Şeyh Gâlib, Aka Gündüz, Ali Cânib), 
Asım Bezirci (Edip Cansever Abdülhak Hamit ve Tarık yahut Endülüs Fethi, Ahmet Ha-
şim, Nazım Hikmet ve Seçme Şiirleri, Nurullah Ataç, Orhan Veli Kanık , Sabahattin Ali), 
İbrahim Alaettin Gövsa (Türk Meşhurları Ansiklopedisi), * Gündüz Akıncı, Abdülhak 
Hamit Tarhan (1956), Behçet Necatigil (Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü), Şevket Süreyya 
Aydemir (Tek Adam, İkinci Adam) (Balcı, 2012). 
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Biyografi türünün çocuklar açısından nasıl bir önemi vardır?

Anı, Günlük
Anı, kişinin yaşadıkları, gördükleri ve işittiklerini, üzerinden belli bir zaman geçtikten 
sonra hatırlaması ve bu hatırladıklarını kendi algı ve bakış açısına göre yazmasıdır. Ortaya 
konan farklı uzunluktaki nesir metinlerine de anı denilmektedir. Anılar; kişinin bütün 
bir hayatını kapsayabileceği gibi hayatının sadece bir dönemine ait herhangi bir olay ve 
gözlemleriyle de sınırlı olabilir (Çetişli, 2012).

Anı türü çocuklar tarafından beğeniyle okunan bir türdür. Özellikle 12 yaş itibariyle 
çocukların ilgi alanına girmeye başlayan anı türü ile çocuklar; sanat, edebiyat, bilim vb. 
alanlarda başarı kazanmış kişilerin yaşamlarına ve deneyimlerine ortak olurlar. Bazen bu 
kişileri model alan çocuklar gelecekle ilgili planlamalarını ona göre yaparlar. Bu özelliğin-
den dolayı heyecanın dorukta olduğu, keşfetme güdüsünün yoğun olarak yaşandığı 12 yaş 
grubu ve sonrası için anı türü oldukça önemlidir. 

Çocukların gelişim düzeyi dikkate alınarak yazılmış anı türündeki örnek yazılar çocuk-
lardaki merak duygusunu giderecek nitelikte, sade bir anlatım tarzı benimsenerek kaleme 
alınmalıdır. Uzun betimlemeler, tahliller, durağan bir yapı, düzeylerinin üstünde bilgi bi-
rikimi gerektirecek kavramlar ve terimlerle dolu anı türündeki yazılar çocukların ilgilerini 
çekmeyecek, okuma isteklerini köreltecektir. Öğretici, bilgi aktaran, öğüt veren bir anlatım 
tarzı da yine çocukların okuma isteklerini yok edecek yaklaşımlar arasında yer alır.

Yaşanılanların hemen yazılması olarak ifade edilebilecek günlük ise anıya göre daha 
subjektif bir özellik gösterir. Üzerinden zaman geçmediği için yaşananların ya da gözle-
nenlerin heyecanı ve duygusallığı da günlüklere yansır. Anı ve günlükler aynı zamanda 
tarihe ışık tutar ancak bu subjektif yaklaşım dikkate alınarak bu tür yazıların ikinci, üçün-
cü belgelerle karşılaştırılması ve ondan sonra belge olarak kullanılması gerekmektedir. 

Anıların ya da günlüklerin yazılış nedenleri farklı olabilir. Yaşanıp görülenlerin ge-
leceğe aktarılması, başkalarının da bu deneyimlerden yararlanması isteği, geçmişteki bir 
olayın unutulmasını önleme ya da yanlış bilinmesinin önüne geçme düşüncesi, toplumun 
tarih ve kültürüne katkıda bulunma isteği bu nedenler arasında sayılabilir (Çetişli, 2012).

Edebiyatımızda anı türünde eser veren yazarlarımız arasında; Muallim Naci (Ömer’in 
Çocukluğu), Halit Ziya Uşaklıgil (Kırk Yıl, Saray ve Ötesi), Hüseyin Cahit Yalçın (Edebî 
Hatıralarım), Ahmet Rasim (Falaka Gecelerim), Yahya Kemâl Beyatlı (Çocukluğum, 
Gençliğim, Siyasi ve Edebî Hatıralarım, Siyasi ve Edebî Portreler, Edebiyata Dair), Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu (Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Zoraki Diplomat), Halide Edip 
Adıvar (Mor Salkımlı Ev, Türkün Ateşle İmtihanı), Ruşen Eşref Ünaydın (Geçmiş Günler), 
Yusuf Ziya Ortaç (Portreler, Bizim Yokuş), Nahit Nafiz Edgüer (Atatürk’ten Anılar) Halide 
Nusret Zorlutuna (Bir Devrin Romanı, Benim Küçük Dostlarım) yer almaktadır (Kıbrıs, 
2000, 308; Oğuzkan, 2010).

Edebiyatımızda günlük türünde eser veren yazarlarımız arasında; Salah Birsel, (Papa-
ğanname Günlük) Feyza Hepçilingirler (Yıldızların Suya Döküldüğü Türkçe Günlükleri), 
Aydın Doğan (Bir Taşralı Gencin Günlüğü), Oktay Akbal (Yeryüzü Korkusu, Geçmişin 
Kuşları, Anılarda Görmek), Tomris Uyar (Sesler, Yüzler, Sokaklar, Günlerin Tortusu), 
Oğuz Atay (Günlük), İlhan Berk (Elyazılarına Vuruyor Güneş), Cemal Süreyya, (999. 
Gün/ Üstü Kalsın), Necati Cumalı (Yeşil Bir At Sırtında), Ece Ayhan (Başıbozuk Günce-
ler), Mehmet Seyda (Romancı Günlüğü) sayılabilir.

Anı ve günlükler niçin tek başına tarihî bir belge olarak kullanılamaz?

5
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Örnek Okuma Parçası
NUTUK’TAN / BÜYÜK TAARRUZ
Mustafa Kemal Atatürk
20/21 Ağustos 1922 gecesi Birinci ve İkinci Ordu Komutanlarını da Cephe 
Karargâhına çağırdım. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi ve Cephe Komutanın da 
hazır bulunmasıyla, taarruzun şekli hakkındaki görüşü, harita üzerinde kısa bir 
savaş oyunu tarzında izah ettikten sonra, Cephe Komutanına o gün vermiş oldu-
ğum emri tekrar ettim. Komutanlar harekete geçtiler. Taarruzumuz, strateji ve aynı 
zamanda bir taktik baskını halende yürütülecekti. Bunun mümkün olabilmesi için 
kuvvetlerin yığınak ve hazırlıklarının gizli kalmasına önem vermek lâzımdı. Bu se-
beple bütün yürüyüşler, gece yapılacak, birlikler gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar 
altında dinleneceklerdi. Taarruz bölgesinde yolların düzeltilmesi ve saire gibi faa-
liyetlerle düşmanın dikkatini çekmemek için, diğer bazı bölgelerde de aynı şekilde 
yanıltma hareketlerinde bulunulacaktı.
24 Ağustos 1922’de karargâhımızı Akşehir’den taarruz cephesi gerisindeki Şuhut 
kasabasına naklettirdik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut’tan savaşı idare ettiği-
miz Kocatepe’nin güneybatısında çadırlı ordugâha naklettik. 26 Ağustos sabahı 
Kocatepe’de hazır bulunuyorduk. Sabah 5.30’da topçu ateşimizle taarruz başladı.
Efendiler, 26/27 Ağustos günlerinde, yani iki gün içinde, düşman Karahisar’ın gü-
neyinde 50 ve doğusunda 20, 30 kilometre uzunluğunda bulunan müstahkem cep-
helerini, düşürdük. Yenilen düşman ordusunun bütün kuvvetlerini 30 Ağustos’a 
kadar Aslıhanlar civarında kuşattık. 30 Ağustos’ta yaptığımız savaş neticesinde 
(Buna Başkumandan Muharebesi adı verilmiştir.) düşmanın ana kuvvetlerini imha 
ve esir ettik. Düşman ordusu kumandanlığını yapan General Trikupis de esirler 
arasına girdi. Demek ki, düşündüğümüz kesin sonuç beş günde alınmış oldu.
31 Ağustos 1922 günü ordularımız ana kuvvetleriyle İzmir umumî istikametinde 
hareket ederken, diğer birlikleriyle de düşmanın Eskişehir ve kuzeyinde bulunan 
kuvvetlerini mağlup etmek üzere, ilerliyorlardı.
Efendiler, Başkomutan savaşının neticesine kadar her gün büyük başarılarla geli-
şen taarruzumuzu, resmî tebliğlerde gayet önemsiz harekâttan ibaret gösteriyor-
du. Maksadımız, durumu mümkün olduğu kadar dünyadan gizlemekti. Çünkü, 
düşman ordusunu tamamen imha edeceğimizden emindik. Bunu anlayıp, düşman 
ordusunu felâketten kurtarmak isteyeceklerin yeni teşebbüslerine meydan verme-
meyi uygun görmüştük. Gerçekten, bizim hareketimizi duydukları zaman ve taar-
ruzumuzdan sonra müracaatlar yapılmıştır. Meselâ, taarruz etmekte bulunduğu-
muz sırada Vekiller Heyeti Reisi olan Rauf Bey’den ateşkes hakkında İstanbul’dan 
haber geldiğine dair 4 Eylül 1922 tarihli bir telgraf almıştım.” 
(Nutuk, 1975, s. 279-281)

Gezi Yazısı
Anı ve günlük gibi değişik edebiyat türlerine kaynaklık eden, gezilen görülen yerlerin çok 
geniş açılardan anlatıldığı yazı türüdür. Gerçekçi olması ve belgelere dayanması açısından 
tarihin ve coğrafyanın önemli kaynakları arasında yer alır. Gezilen, görülen yerler ve bu-
ralara ait her tür ayrıntı gezi yazılarının temel malzemeleri arasında yer alır. 

Dünya edebiyatında en bilinen gezi yazıları; Homer, Odyssey; İbni Fazlan, Seyahatna-
me; Marco Polo, Dünyanın Hikâye Edilişi; �omas Je�erson, �omas Je�erson’ın Seya-
hatleri; Charles Dickens, İtalya’dan Resimler; Pierre Loti, İsfahan Seyahatnamesi; André 
Gide, Kongo’ya Seyahat; John Steinbeck, Rusya Güncesi’dir.



Çocuk Edebiyatı ve Medya110

Türk edebiyatında bu türe örnek olabilecek ilk eser Hoca Gıyaseddin Nakkaş’ın 
Acâibü’l-Letâif adlı eseridir. Tanzimat sonrasında gezi yazılarının edebiyatımızda sayıca 
artmaya başladığı görülmektedir. Ahmet Mithat Efendi (Avrupa’da Bir Cevelan), Cenap 
Şahabettin (Avrupa Mektupları, Hac Yolunda), Halit Ziya (Almanya Mektupları, Alman 
Hayatı) bu türde yazılar yazmışlardır.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına geldiğimizde ise daha zengin bir gezi edebi-
yatıyla karşılaşırız. Halide Edip Adıvar (İnside İndia), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Alp 
Dağlarından, Miss Chalfrin’in Albümünden), Ahmet Haşim (Frankfurt Seyahatnamesi, 
Bize Göre), Reşat Nuri Güntekin (Anadolu Notları), Falih Rı�ı (Denizaşırı, Yeni Rusya, Yol-
cu De�eri, Taymis Kıyıları, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Hind), Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
(Canım Anadolu), Gülten Dayıoğlu (Bambaşka Bir Ülke: Amerika’ya Yolculuk, Kafdağının 
Ardına Yolculuk, Okyanuslar Ötesine Yolculuk, Kenya’ya Yolculuk, Mısır’a Yolculuk) bu tür-
de eserler vermişlerdir (Balcı, 2012).

Gezi yazıları sosyal bilimlere ve yazın türlerine nasıl bir kaynak oluşturmaktadır?

Örnek Okuma Parçası
CADDELER
Ahmet Haşim 
Sabah kahvaltısından sonra otelimden çıktım. Bana şimdilik her şeyi kapalı olan 
Frankfurt caddelerinde gelişi güzel dolaşıyorum.
Seyyahın yabancı kaldırımlar üzerinde göze çarpan bir acayip hali var: Gözleri, 
etra�aki izahatsız eşyayı kavramak için yataklarından lüzumundan fazla fırlamış-
lardır; kulakları ise, işittiklerinin manasını seçebilmek mezbuhane gayretiyle ser-
semleşmiş başının iki yanında asabi yapraklar gibi dikilmişlerdir. Victor Hugo’nun 
İstanbul’u gören meşhur patlak gözlü adamı bir karikatür değil, seyyahın daima 
doğru kalacak olan bir portresidir; Frankfurt caddelerinde, kabarık dikkatlerimle, 
kendimi bu karikatüre dönmüş hissediyorum.
Etrafıma bakınıyorum: 
Hayalimizde bile görmediğimiz kadar geniş, hendesî, temiz, pergel ve zevkin müş-
terek eseri, nihayetsiz caddeler. Bu caddeler o kadar mükemmel şeyler ki bunları 
“gördüm” diye ayrıca not etmeyi kendimce lüzumsuz bir iş addetmiyorum.
Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının 
zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar... Sabahın pembe aydınlığında parıl pa-
rıl yanan kocaman billûr camların arkasında âdi bir meyva, çiğ bir bi�ek, bir cep 
de�eri, bir halı, bir stilo firuzeden bir bilezik veya pırlanta bir gerdanlığın korkunç 
cazibesiyle gözü çekiyor. Caddelerin sağında ve solunda tıpkı İkinci Frederik’in 
meşhur piyadeleri gibi sert, bir hizada dizilmiş ve mağrur cepheleri baştan başa 
ticari altın yazılarla kaplanmış granit renginde hayat kaynağı koca binalar... Bunla-
rın bana verdiği göz zevkinden burada ayrıca bahsetmeyeceğim. Yalnız “pencere-
ler” üzerinde duracağım: Arkalarında kış fidanlarının kırmızı çiçekleri ve iri yeşil 
yapraklarının tembel tembel dinlendiği, silinmiş büyük kristal camlı, bembeyaz 
tül perdeli mes’ut Frankfurt pencereleri! Hastane, kışla, köşk, mağaza ve mektep 
pencereleri burada hep Alman kadınının eliyle, ruhu aynı mahrem hülyalarla deli 
edecek gizli bir saadet marifetiyle süslendirilmiştir. Yalnız Alman pencerelerinin 
sırrını kavrayıp getirecek olan bir kimse, kendini memleketine güzel bir hizmet 
yapmış addedebilir.
Fakat bu muhteşem sokak dekoru içinde ne garip işler gören adamlar göze çarpıyor: 
İyi giyinmiş, iyi taranmış, yüzü rahat birtakım efendiler, caddelerin muhtelif nok-
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talarında küme küme durarak şarkı söyleyip mızıka çalıyorlar. Ne var? Bir umumi 
neş’e mi, bir bayram mı var? Hayır, ne neş’e, ne de bayram! Bunlar Almanya’nın, 
adedi günden güne artan sefalet habercileri, işsizleri, dilencileridir.
Gelip geçenlerin yolunu terbiyeli bir tebessümle kesen ve teneke kutular uzatıp 
kâğıttan sarı, pembe, beyaz çiçekler dağıtan şu adamlar ne istiyor? Bunlar artık 
Almanya’yı ağzına kadar dolduran sayısız sakat, yetim, fakir, hasta cemiyetlerinin 
sadaka toplayıcılarıdır.
Sarı bezden uydurma bir avcı üniforması üzerinde, uydurma bir kayış, uydurma bir 
matra ve bir muhayyel müstakbel seferin uydurma teçhizatıyla erken süslenmiş şu 
bayağı çehreli adamlar kim? Bunlar Hitler askerleridir. Etrafa yan bakarak, sessiz 
ve karanlık dolaşan kırmızı kravatlı gençler kim? Bunlar da Hitler’cilerden daha 
hayırlı olmayan komünistlerdir.
Akşam oluyor: Lacivert gece, bin bir ışık beneğiyle caddeleri dolduruyor; karanlık 
köşelerde siyah mantolarına sarılmış birtakım korkak, genç kadın çehreleri belirdi. 
Bunlar bir değil, iki değil, belki binlerden fazla! Bunlar ne? Bunlar da açlığın gün-
den güne artırdığı kıt müşterili Alman gece fahişeleridir.
Almanya pembe ve büyük bir elmadır. Fakat içi kurtludur. 
(Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi)

Fabl
Fabl, kahramanları insana özgü karakter ve davranışlara sahip hayvan, bitki ve cansızlar 
olan; kısa, öğüt veren, başında ya da sonunda öğüt bölümünün yer almasıyla klasik ma-
saldan ayrılan hikâyelerdir. İnsanlar arasında yaşanan olayları hayvanlar, bitkiler ya da 
cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek insanlara ders vermeyi ya da verilmek 
istenen mesajı güçlendirmeyi amaçlar. Hacim olarak fazla uzun değildir. Zaman ve mekân 
belirsizdir. Canlandırılmaya uygun yapıdadır. 

Fabllar yapı olarak dört bölümden oluşur (Yalçın ve Aytaş, 2003): 
•	 Giriş	Bölümü:	Ele	alınan	olay	ve	kişilerin	tanıtıldığı	bölüm	
•	 Gelişme	Bölümü:	Olaya	girişin	yapıldığı	ve	asıl	olayın	anlatıldığı	bölüm
•	 Sonuç	Bölümü:	Olayın	çözümlendiği	bölüm.	
•	 Ders	Bölümü:	Ana	fikrin	yoğunlaştırıldığı	ve	çıkarılan	dersin	ortaya	konulduğu	bölüm	
Kısa olması, akılda kalıcılığı ve hatırlanmayı kolaylaştırır. Didaktik bir özellik taşır. 

Kıssadan hisse vermek esasına dayanır. Bireysel, toplumsal, sosyolojik ve psikolojik an-
lamda mesajlar taşır. Daha iyi bir insan olabilme yolunda vurguları vardır. Bu vurgular 
dolaylı değil doğrudan yapılır. Bireyin diğer insanlarla olan iletişimini kolaylaştırmak, 
topluma uyum sürecini hızlandırmak, bireysel, ulusal ve evrensel değerleri kavratmak 
amacına yönelik olarak çocuk eğitiminde fabllardan yararlanılır. Eğitici yönü olmakla bir-
likte eğlendirici, mizahi ögeleri de vardır. Zaman zaman gerçeğin hayal unsurlarıyla ka-
rışması da söz konusu olabilir. Çocukların hayal dünyasına en çok hitap eden tür olduğu 
söylenebilir. Çocuklar için anlaşılması güç olan kavramlar somutlaştırılarak verildiği için 
verilen mesajlar çocuklar tarafından kolayca anlaşılır. 

Soyut olan kavramların somutlaştırılması, sembollerle zenginleştirilmesi ve olaya 
dayalı biçimde aktarılması, ilgi çekicilik ve akılda kalıcılık, çocukların hayal dünyalarını 
zenginleştirme, yaratıcılıklarını destekleme açısından fabllar çocuk eğitiminde önemli rol 
oynar. Çocukların düşünme süreçlerini harekete geçirmede, empati yapabilmelerini kolay-
laştırmada, sunulan mesajı alarak onu kendi yaşamına uyarlayabilme ve olaylara eleştirel 
bakabilme becerisini kazandırmada fabl türünden yararlanılır. Fabl türünün halk edebiya-
tındaki diğer türlerden farkı; öğretici tarafının ağır basması, mesajın açıkça verilmesidir. 
Yapılan tanımlara bakıldığında özellikle öğretici yönünün ağır bastığı görülmektedir.
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Eski Hint ve Akdeniz kültürlerinde birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan fabl 
türünün kaynağının oldukça eskilere dayandığı bilinmektedir. Batıda ilk fabl yazarı olarak 
Frikyalı Aisopos (Ezop) gösterilir. Batı edebiyatında ise XVII. Yüzyılda Fransa’da yaşayan La 
Fontaine’nin masalları, türün önemli örnekleri olarak bilinmektedir. Doğuda ilk fabl örnek-
lerine eski Hint edebiyatında M.Ö. 200 yıllarında Pançatantra masallarıyla rastlanmaktadır. 
Beydeba da, M.S. 300 yılında Kelile ve Dimne adlı eserini yazmıştır (Oğuzkan, 2010).

Türün Türk edebiyatındaki ilk örnekleri 19. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmış-
tır. Kayserili Rüştü’nün Nuhbetü’l Etfal adlı eseri edebiyatımızdaki ilk fabl örneğidir. Tan-
zimat döneminde Şinasi (Eşek ile Tilki, Karakuş Yavrusu ile Karga, Arı ile Sivrisinek) ve 
Recaizade Mahmut Ekrem (Horoz ile İnci, Kurbağa ile Öküz, Karga ile Tilki, Ağustos 
Böceği ile Karınca), bu türe La Fontaine’den yaptıkları çevirilerle katkıda bulunmuştur. 
Cumhuriyet döneminde ise İbrahim Alaattin Gövsa, Ali Ulvi Elöve, Vasfi Mahir Koca-
türk, Orhan Veli Kanık, Sabahattin Eyüpoğlu fabl türünde çeviriler yapmışlardır.

Fabl türü nasıl bir yapı özelliği göstermektedir?

Örnek Okuma Parçası
TİLKİ İLE YILAN
Vaktiyle bir Tilki ile bir Yılan arkadaş olmuşlar. Bir gün yolda bunlar giderken bir çaya 
rast geliyorlar. Tilki çaydan geçmek için suya giriyor. Yılan, kalıyor kıyıda. Diyor ki:
“Tilki Kardeş! Sen başını alıp gidiyorsun, ben derenin bu tarafında kalakaldım. 
Beni de götürsene. Ben senin boynuna sarılırım, öte yakaya geçer, beraber yolu-
muza gideriz.”
“Olur,” diyor Tilki. Dönüp geliyor. Yılan’ı boynuna doluyor, suya dalıyor.
Tam çayın ortasına geldikleri zaman Yılan başlıyor Tilki’nin boynunu sıkmaya.
“Kardeş! diyor Tilki. Korkudan olacak, fazla sıktın boynumu. Biraz gevşet, ölece-
ğim.” Yılan aldırmıyor. Bu sefer Tilki:
“Boynunu uzat, diyor. Boynunun altındaki kırmızı yerden bir öpeyim.” Yılan uza-
tıyor boynunu.
“Ha biraz uzat... Biraz daha uzat... Biraz daha uzat. Tam Yılan’ın kafası ağzı hizasına 
erişince, Tilki dişlerini bir batırıveriyor, Yılanın canı çıkıyor. Tilki de nefes alıyor. 
Karşı yakaya geçiriyor ölü yılanı. Karaya çıkınca dümdüz uzatıyor.
“Anasını bellediğimin arkadaşı, diyor. Eğer sen şöyle dosdoğru arkadaşlık yapsay-
dın, dipdiri bu yakaya geçerdin. Eğri büğrü arkadaşlığın sonu işte böyle olur.”
Koyuyor orda ölü yılanı, çekip gidiyor.
(Boratav, 2007, s. 46-47)

HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINDA 
KULLANIMI
Çocuk edebiyatının beslendiği önemli kaynaklar arasında yer alan halk edebiyatı ürünleri 
Türkçenin etkili ve güzel kullanımında önemli rol oynar. Halk edebiyatı ürünlerinin ço-
cuk edebiyatı açısından önemi şu şekilde değerlendirilebilir (Yalçın ve Aytaş, 2003):

1. Tekerlemeler, ninniler ve halk şarkıları; çocukların etkili ve standart bir dili, dilin 
ses unsurlarını başarılı bir biçimde kullanabilmelerini sağlar. 

2. Halk edebiyatı ürünleri; geçmişe ait ortak söyleyiş unsurları olan atasözleri, de-
yimler, şiirler ve söyleyiş kalıpları barındırır. Bu unsurların çocuk tarafından öğre-
nilmesi ve kullanılması, toplum ile olan bağları güçlendirir. 

Halk öykülerinin çocuğun gelişimine katkıları nelerdir?

8
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3. Halk öyküleri ortak kültür unsurlarının gelişmesine ve canlı bir biçimde toplum 
ilişkilerinde kullanılmasında çocuğa yardımcı olur. 

4. Çocukların kültürel kimliklerini tanımaları ve farkındalığa sahip olmaları için ze-
min oluştururlar. 

5. Çocukların hayal güçlerinin zenginleşmesine katkıda bulunur. Halk edebiyatı için-
deki ögelerin çocukların yaratıcı zekâ ve hayal güçleri üzerindeki olumlu etkileri, 
onların yapıcı ve yaratıcı nitelikler kazanmasını sağlar. 

6. Halk edebiyatı ürünlerinin sade dili ve anlatım özellikleri çocukların anlatım bece-
rileri üzerinde olumlu etki bırakır.

Masal
Masallar seslendikleri hedef kitle bakımından özellikle 0–15 yaş grubuna seslenen edebî 
metinlerdir. Bu bakımdan masallar eğitimsel işlevleri, içerikleri açısından dikkatle seçil-
mesi ve ele alınması gereken tür olarak değerlendirilir.

Çocukların yaşlarına göre gösterdikleri okuma eğilimlerine bakıldığında masalların ço-
cukluk evresinin hemen her aşamasında ilgi gördüğü dikkat çeker (Kantarcıoglu, 1991, 6).

6–7 yaşlarında: Kısa ve bol resimli, konuları hayvanlar, devler, periler olan masallar.
9–10 yaşlarında: Masallar, alet ve icatlar, meşhur adamların yaşamları; % 32 savaş ve 

casusluk, % 29 okul ve spor, % 16 izcilik % 23 sergüzeşt.
12–15 yaşlarında: Okuma çılgınlığı evresidir. % 37 ev yaşamını anlatan çalışma ve ma-

sallar, % 15 okul yaşamını anlatan masallar, % 6 peri masalları, % 7 aşk hikâyeleri, % 6 
tarihî konular, % 29 diğer konular.

“Masal” sözcüğü Arapça “mesel”den dilimize girmiştir. Halk dilinde mesel; ünlü olan, 
adap ve öğütleri anlatan söz anlamına gelmektedir (Nas, 2002). Masallar halkın ortak bi-
lincinden doğmuş, kuşaktan kuşağa sürüp giden, ortaya çıktığı yer ve zaman bilinmeyen, 
normal ya da olağanüstü kişilere, olay ve durumlara yer verilen sözlü halk edebiyatı ürün-
leridir (Kantarcıoğlu, 1991). Sözlü edebiyatın en eski türlerinden olan masalların kayna-
ğı, mitolojilere ve olağanüstülüklere dayanmaktadır (Bilkan, 2005). Bu nedenle masallar, 
çoğunlukla olağanüstü olayların anlatıldığı, olağanüstü kahramanların yer aldığı, ağızdan 
ağıza, kuşaktan kuşağa geçen hayal ürünü eserlerdir. Masallarda hayal ürünü, olağanüstü 
unsurlar önem taşımaktadır. Masalı hikâye ve destan gibi türlerden ayıran temel özellik 
hayaldir. 

Masallar üslûp özellikleri bakımından da öteki türlerden ayrılır. Anlatım kısa ve yo-
ğundur. Hayvan masallarında ve fıkralarda bu yoğunluk üst düzeydedir. Uzun masallarda 
ise olaylar çok ve detaylıdır (Boratav, 1992, 82). Masallar oluşumlarına göre halk masal-
ları ve edebî masallar olmak üzere ikiye ayrılır. Halk masalları, bir toplum ya da ulusun 
tarihsel süreç içinde dilden dile sözlü olarak anlatılan özgün ürünlerdir (Güleryüz, 2002). 
Edebî masallar ise yazarın kendi hayal gücüne dayalı olarak yazdığı, halk masallarına ben-
zeyen, ilhamını onlardan alan yapma masallardır. Bu masallarda kahramanlar genellikle 
perilerdir ve olaylar da hayal ülkelerinde geçmektedir.

Masalların taşıdığı başlıca özellikler (Ciravoğlu, 1997; Şirin, 2000): 
1. Masallarda yer ve kişi adları belirgin değildir. 
2. Masallar, genellikle anonim eserlerdir. Bunun dışında bazı batı kaynaklı masallar 

ile günümüz yazarlarının kaleme aldığı yazılı ürünler de vardır.
3. Türk masallarının uygun bölümleri arasında tekerlemeler yer alır. Bu tekerlemele-

rin bazıları masalın başında, bazıları masalın ara bölümlerinde, bazıları da sonun-
da yer alır. 

4. Masallarda iyilik-kötülük, güzellik-çirkinlik, zenginlik-yoksulluk gibi bazı ahlâki 
kavramlar karşıtlarıyla birlikte ele alınmaktadır. 
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5. Masallar genellikle mutlu son ile biter. 
6. Masalların öğretici özellikleri vardır. 
7. Türk masallarında edilgen kahramanlar yok gibidir. Hayata karşı boynu bükük, 

kolay yönlendirilebilen tiplere rastlanmaz.
Masallar; çocuğu gerçek dünyadan koparmamalı, estetik duygular aşılamalı, sanat 

zevki uyandırmalı, ulusal ve evrensel değerlere yönlendirmeli, doğru ile yanlış ayrımını 
yapmaya olanak tanımalı, bakış açısında yeni ufuklar açabilmeli, yaşamın gerçekliğinden 
izler taşımalı, düş gücünü geliştirici bir yapıda olmalıdır. Ayrıca; doğa yasalarını sezdirici 
nitelikte olmalı, insanı çeşitli yönleri ile tanıtarak çocuğa kendi benliğini keşfetme olanağı 
sunmalıdır. Aşırı şiddet ve korku içeren ögelerden arınmış olmalı, çocuğu yanlış düşün-
celere sevk etmemelidir. Kavratmak istediği ana iletiyi ibret verici bir biçimde sezdirmeli, 
çocuğun toplumla olan bağlarını güçlendirmelidir. Çocuğun gelişim evresine uygun bir 
kurguya sahip olmalı, dilin zenginliklerini ve kültürel değerlerini yansıtmalı, çocuğun çok 
yönlü düşünmesine ortam hazırlamalıdır.

Masallar, çocuklara sunulan iyi kahraman örnekleriyle onların ruh dünyalarını ge-
liştirerek, karşılaştıkları problemleri yenerek onları hayata hazırlayarak eğitimde önemli 
bir sorumluluk üstlenirler (Arıcı, 2008). Masallar konularına göre hayvan masalları; asıl 
masallar (olağanüstü ve gerçekçi masallar); güldürücü fıkralar, nükteli hikâyeler; zincirleme 
masallar, olmak üzere dört temel başlık altında değerlendirilebilir.

Araştırmacılar Türk masallarının yapısını genel olarak üç bölümde incelemiştir. Ma-
sallar yapı itibarıyla giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu bölümler 
(Zengin ve Zengin, 2002):

1. Tekerleme (Döşeme, Masal Başı)
2. Asıl Bölüm (Gövde)
3. Sonuç (Üç Elma)
Tekerleme bölümü masala giriş bölümüdür. Döşeme adı da verilir. Diğer ülke ma-

sallarında döşeme bölümüne rastlanmaz. Bize özgü bir bölümdür. Bu bölümde başlıca 
kahramanlar kısaca tanıtılır. Sorun ortaya konulur. Tekerlemeler ve kafiyeler girişi çekici 
kılar. Zaman; evvel zaman içinde, çok eski devirlerde gibi cümleciklerle okuyucuyu be-
lirsiz fakat kesinlikle eskiye ait bir döneme götürür. Olayın geçtiği sahneler birkaç kısa 
cümleyle çizilir. Asıl masal bölümünde tekerlemeden sonra bir geçiş bölümü ile birlikte 
olayların anlatımına geçilir. Olaylar okuyucunun ya da dinleyicinin ilgisini çekecek edebî 
bir anlatımla arka arkaya sıralanır. Giriş bölümünde belirtilmiş olan zorluklar kahramanı 
başarıya ulaşmaktan alıkoyar. Olayların birbirlerini izlemesi sonucu en zor noktaya ula-
şılır. Ulaşılan zor noktada çözüm bulunur. Sonuç bölümünde genellikle iyiler kazanır ve 
iyi dileklerin yer aldığı bir tekerleme bölümü bulunur. Genellikle üç elmanın düştüğü bu 
tekerleme bölümü girişteki tekerlemeye göre kısadır (Oğuzkan, 2010; Zengin ve Zengin, 
2002; Kantarcıoğlu 1991).

Türk masallarına ilk dikkati çeken, onları bütün özellikleriyle derleyen araştırmacı, 
Macar Türkologu Ignács Kúnos’tur (Sakaoğlu 2002).

İkinci Meşrutiyet’ten sonra edebiyatımızda çocuk edebiyatı ile uğraşanlar çoğalmışsa 
da La Fontaine’in bazı fabllerini dilimize çeviren Siracettin Hasırcıoğlu ilk defa bazı man-
zum masallar yazmıştır. Münir Hayri Egeli, birçok masalı derleyerek Bu Toprağın Masalları 
(1904) adlı kitabı hazırlamıştır. Ziya Gökalp (1876-1924), halk masallarından derleyerek 
Türklük değerlerine göre, millî ve beşerî değerler telkin edecek şekilde bir kısmı manzum, 
bir kısmı mensur yazılar hazırlamış ve bu yazılar Kızıl Elma (1914), Yeni Hayat (1918), Al-
tın Işık (1923) adlı kitaplarda toplanmıştır. Pertev Naili Boratav’ın Köroğlu Destanı (1931), 
Ali Dehri’nin Çankırı Masalları (1933), Suat Aslan’ın Öz Masallar (1935), Naki Tezel’in 
Keloğlan Masalları (1936), İstanbul Masalları (1938), Köroğlu Masalı (1939) adlı eserle-
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ri zamanın en önemli masallarıdır. Naki Tezel’in 1971’de yayımlanan Türk Masalları iki 
cilt halinde 53 masalı içine almaktadır. Orhan Şaik Gökya’nın Bugünkü Dille Dede Korkut 
Masalları (1939), Bugünkü Dille Dede Korkut (1963), Dedem Korkut’un Kitabı (1973), Vas-
fi Mahir Kocatürk’ün Türkiye Masalları, E�atun Cem Güney’in En Güzel Türk Masalları 
bu türün önemli örneklerindendir. Dili ile çocukların en çok ilgisini çeken E�atun Cem 
Güney’in masalları 1982’de Masallar adıyla 25 masalı içine alacak şekilde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. (Kantarcıoğlu 1991, 49; Şimşek, 2002, 61).

E�atun Cem Güney (En Güzel Türk Masalları, Bir Varmış Bir Yokmuş, Evvel Zaman 
İçinde, Gökten Üç Elma Düştü, Az Gittim Uz Gittim, Ağlayan Nar ile Gülen Ayva, Hasırcı 
Baba ile Keloğlan, Altın Gergef), Tahir Alangu (Billûr Köşk Masalları, Keloğlan Masalla-
rı), Pertev Naili Boratav (Az Gittik Uz Gittik), Naki Tezel (Türk Masalları), Ümit Ka�an-
cıoğlu (Tek Atlı Tekin Olmaz), Saim Sakaoğlu (Gümüşhane Masalları), Bilge Seyidoğlu 
(Erzurum Masalları) Türk masal kültürü için önemli çalışmalarda bulunmuşlardır.

Türk masallarında görülen yapının temel özellikleri nelerdir?

Örnek Okuma Parçası
ODUNCU KELOĞLAN
Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir Keloğlanla bir 
de anası varmış. Keloğlan gündelikle rinden artırdığı para ile bir merkep almış.
Bir gün annesine bir tavuk kestirmiş, bazlama yaptırmış. Sa bahleyin baltayı omuza, 
eşeğin ipini de eline almış, dağdan odun kesmek için yola çıkmış...
Köye yarım saat uzaklıkta bir değirmen varmış. Bu değirme ne uğramış, biraz dinlen-
mek için yatmış. Yatar yatmaz bir güzel uyumuş.
Kalktığı zaman bir de bakmış ki, ikindi vakti olmuş, odun fi lan kesmeden eve dön-
müş. Anası, eli boş geldiğini görünce:
- Oğul hani odun? diye sormuş. O da:
- Anacığım, kestim biriktirdim, yarın getireceğim, demiş.
Keloğlan, ertesi günü anasına gene bir tavuk kestirmiş, bazla ma yaptırmış. Dağdan 
odun kesmek için yola çıkmış. Yoldaki dönmeyen değirmene uğramış, biraz din-
lenmek için yatmış. İkindi üstü uyanmış, gene odun falan kesmeden eve dönmüş.
Anası sormuş:
Oğul odun nerede? demiş. Keloğlan:
Hazırladım, yarın hepsini birden getireceğim, cevabını vermiş.
Üçüncü gün zorla anasına bir tavuk daha kestirmiş, bazlama yaptırmış, torbaya 
doldurarak dağın yolunu tutmuş. Değirmenin yanma geldiği zaman:
- Şeytan beni bastırma! Oduna gideceğim, diyerek yoluna devam etmiş, ormana 

gelmiş.
Ormanda bir arslanla bir kaplan varmış. Bunlar üç yıldır kavga ederlermiş.
Arslan oduncuya yaklaşarak:
- Keloğlan, elindeki baltayı birimizden birimize vur da öldür, bari birimiz ölürüz 

de sağ kalan rahat eder, demiş. Keloğlan bunu kabul etmiş. Bir vuruşta kaplanı 
öldürmüş.

Arslan buna çok memnun olmuş. Keloğlan’ı babasının yanına götürmüş. Arslan, 
babasının bir tanecik oğlu imiş. Arslanın babası, oğlunu kurtardığı için, Keloğlan’ı 
çok sevmiş, ona bir kutu vermiş;
- Açıl kutum, kapan kutum! dediğin zaman içinden askerler çıkar, ne işin varsa 

onlara gördürürsün, demiş.
Keloğlan kutuyu almış, ormana dalmış. Bir ağacın dibine oturarak cebinden kutu-
yu çıkarmış:

10
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- Açıl kutum, kapan kutum! demiş.
Kutu açılarak içinden yüz adamla kırk merkep çıkmış. Bu adamların bir kısmı 
odun kesmiş, bir kısmı sarmış, bir kısmı da merkeplere yükleyerek yola çıkarmış. 
Odunlar eve götürülmüş, adamlar kapının önüne yığmışlar, ortadan kaybolmuşlar. 
Keloğlan’ın annesi yığınlarla odunu görünce, kıyameti koparmış:
- A oğul, bu kadar odunu ben ne yapayım?! Bunları al götür, ne yaparsan yap! de-
miş.
Keloğlan, hemen cebinden kutuyu çıkarmış:
- Açıl kutum, kapan kutum! demiş. 
Adamlar çıkarak odunların bir kısmıyla büyük bir koru yapmışlar. Geri kalan 
odunlarla sabaha kadar bir de saray çıkarmışlar.
Bir gün Keloğlanlara bir koca karı misafir gelmiş. Gece herkes yattıktan sonra yu-
karı çıkmış, kutuyu almış, kaçmış. Keloğlan’ın sarayını yıktırmış.
Zavallı kel, sabahleyin kalkınca kendisini çayırların üzerinde bulmuş, ağlamaya 
başlamış. Bir kedisi ile bir köpeği varmış. Bunlar efendilerinin ağladığını görünce:
- Ağa sen ağlama; biz kutuyu bulur getiririz, demişler.
Kedi ile köpek, ikisi birden koca karının evine gitmişler. Kedi bir fare bulmuş, sir-
keye batırarak koca karının burnuna sürmüş. Kocakarı bundan korkmuş, kaçmış.
Bu sırada köpek de kutuyu çalmış, koşa koşa ağalarının yanına gelmişler. Keloğlan 
kedi ile köpeğe kuzular kestirmiş, hediyeler vermiş. Yeniden saray yaptırarak misa-
fir kabul etmeden yaşamaya başlamış, aklı başında bir ağa olmuş...
(Tezel, 2009, s. 476-478)

Destan
Dilimize Farsçadan geçtiği bilinen ve “efsane, mesel, hikâyet-i güzeştegân” karşılıkları 
olan bu kelime Batı’da da farklı sözlerle ifade edilmiştir. Fransızca; destan kavramı epopèe, 
legende kelimeleriyle karşılanmıştır. Eski Yunancada ve Batı dillerinde, Türkçedeki kah-
ramanlık temalı ve olağanüstü moti�i halk anlatıları olan ‘destan’ terimine karşılık, çok 
yaygın olarak epos, epic, legende gibi terimlerin kullanıldığı görülmektedir. 

Masalımsı, masalla gerçek arası anlatı türlerinden olan destanlar, Fransızcada “Epo-
pe” terimiyle karşılanan mitolojik yaratımlardır. Destanlar, milletlerin din, fazilet ve millî 
kahramanlık maceralarının manzum hikâyesidir (Banarlı, 1971). Destanlar masal ile öykü 
arasında yer alan bir türdür. Sözlüklerde hikâye, efsane, masal, epos anlamı verilen destan-
lar, milletlerin hayatında büyük etkiler yaratan tarihî olayların, olağanüstü olay ve kahra-
manlarla bezenerek ölümsüzleştirilmesine dayanan halk edebiyatı ürünleridir, milletlerin 
hafızasını yansıtırlar. Bir toplumun olaylar karşısındaki tutumu, o olaydan etkilenmesi 
sonucu şekillenmiş eserlerdir. Destanlar kültür taşıyıcısıdır. Bu açıdan milletlerin kimliği-
ni yansıtır. O kültürün köklerine inilmesini sağlar. 

Destanlar, o milletin yaşayış ve davranış biçimlerini olduğu kadar ortak değerler sis-
temini ve toplumsal kurallarını da aktarır. Doğruluk, dürüstlük, güçlülük, çalışkanlık, 
fedakârlık, namus, şeref, hürriyet, vatan sevgisi gibi kavramlar destan kahramanı üzerin-
den yeni neslin duyarlılığına sunulur. Toplum destanlarla, kahramanlar etrafında güncel-
leştirilerek eğitilir; yönlendirilerek motive edilir (Çobanoğlu, 2003). 

Toplumların hayatlarında derin izler bırakan olayların ele alındığı bu türde mitolo-
jik unsurlar yer alır. Genelde konuları; doğal afet, göç, savaş gibi mücadelelerden oluşur. 
Destanlarda belli bir ulusun veya ulusun ırkın yücelikleri, belli kişilerin kahramanlıkları 
abartılı bir biçimde anlatılırsa da yiğitlik, güçlü ve sürekli aşk, acıma, yardımseverlik, yurt 
sevgisi, cesaret gibi kavramlara geniş ölçüde yer verildiği için bu tür eserlerin çocuklar için 
önemi büyüktür (Oğuzkan, 2010).



5. Ünite - Çocuk Edebiyatı ve Gelişimsel Uygunluk III-12 Yaş ve Sonrası Çocuk Edebiyatı 117

Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit destan vardır. Bunlardan doğal destan, toplumun 
yarattığı ürünlerdir. Eski zamanlarda tarihsel ve toplumsal olaylara mitosların da karışı-
mıyla dilden dile, kuşaktan kuşağa geçerek oluşmuşlardır. Yapma destanlar ise yakın za-
manlardaki bir tarihsel olayın bir şair tarafından destan kuralları gözetilerek yazılmasıyla 
oluşan destanlardır (Nas, 2002).

Yapay destanlar; yazarı belli olan, daha yakın zamanda yazılan destanlardır: Üç Şe-
hitler Destanı (Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk), Çanakkale (Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk), 
Kuvayi Milliye Destanı (Nazım Hikmet, Türk), Aeneit (Virgilius, Latin), İlahi Komedi 
(Dante, İtalyan), Kurtarılmış Kudüs (Tasso, İtalyan), Kaybolmuş Cennet (Milton, İngiliz), 
Şehname (Firdevsi, İran), Çılgın Orlando (Ariosto, İtalyan), Heriade (Voltaire, Fransız).

Doğal destanlar ise yazarı belli olmayan, çok eski çağlarda yaşanmış olayları konu edi-
nen destanlardır. Özellikle İslamiyet öncesi döneme kaynaklık ederler. Doğal destanların; 
ortaya çıkma, yayılış ve derleme olmak üzere üç dönemi vardır. Alp, Alperen, Veli ve Mo-
dern insan tipleri destanlarda görülen başlıca tiplerdir.

Tarihsel gelişim süreci içinde destanlar İslamiyet’ten önceki ve İslamiyet sonrası olmak 
üzere iki temel grupta değerlendirilir. 

İslamiyet’ten önceki destanlar; Yaradılış Destanı, Saka Destanı (Alp Er Tunga, Şu), 
Hun-Oğuz Destanı, Göktürk destanları (Bozkurt, Ergenekon, Köroğlu), Siyenpi Destanı, 
Uygur Destanı (Türeyiş, Göç)

İslamiyet’ten sonraki destanlar; Manas, Cengiz Han, Timur, Seyyit Battal Gazi ve Da-
nişment Gazi Destanı.

Destan türünün çocuk edebiyatı açısından önemi nasıl ifade edilebilir?

Efsane
Masallar, halk hikâyeleri, bilmeceler, destanlar, atasözleri ve efsaneler ulusların hafıza-
sında yüzyıllarca yaşayarak ağızdan ağıza anlatılan ve sonradan yazıya geçirilen folklorik 
malzeme ürünleridir. Yaşayan folklorik malzeme ürünlerinden olan efsaneler, bağlı ol-
dukları ulusların en önemli kültür hazinelerinden birini oluşturur. Efsane kelimesi dilimi-
ze Farsça Fesane kelimesinden girmiştir (Emiroğlu,1993). Türkçede efsane karşılığı olarak 
”söylence” kelimesi de kullanılmaktadır fakat bu kelime pek yaygın değildir. Dinî efsane-
ler için ise “menkıbe” kelimesi kullanılmaktadır (Ergun, 1997). Arapçada ise dilimize de 
girmiş olan “esatir” ve bu kelimenin çoğulu olan “usture” kelimeleri efsanenin karşılığı 
olarak kullanılmaktadır. İngilizce “legend”, Fransızcada ise “legenda” gibi kelimeler efsane 
kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır (Sakaoğlu, 2011).

Çocuk edebiyatında önemli bir yeri olan efsane, halkın hayal gücünden doğan, yüzyıl-
larca ağızdan ağıza dolaşıp olgunlaşan; tabiat, tarih, din ve olağanüstü varlıkların yarattığı 
olayları konu alan hikâyelerdir. Masalımsı eserler arasında önemli bir tür olarak yer alır 
(Ciravoğlu, 1997). 

Genel olarak efsaneler; dinî efsaneler, olağanüstü varlıklar ve kuvvetler üzerine efsane-
ler, hayvanlar üzerine efsaneler, tarihî efsaneler, tabiatla ilgili efsaneler, aşk üzerine efsaneler 
olmak üzere dört temel başlıkta toplanır (Yavuz, 1993).

Olağanüstü olaylara yer vermeleri bakımından masal ile benzeşen ancak inandırıcı 
unsurları daha fazla olması nedeniyle masala göre daha gerçekçi unsurlar barındıran efsa-
neler bu bakımdan roman ve hikâyeye daha yakın bir türdür (Güleryüz, 2002). Efsanele-
rin dili konuşma dilidir. Bu türün anlatım kuralları değişkendir. Kalıplaşmış anlatımlara 
rastlanmaz. Toplumun çoğunluğu tarafından inanılan, ortak beğeni ve kabulleri içeren 
hikâyeler olarak değerlendirilir (Ciravoğlu,1997). Efsaneler masala daha yakın olup tarih, 
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doğa olaylarının insanların farklı yorumları ve hayretle bırakan üsluplarıyla anlatılan tür-
dür. Efsaneler bir bakıma insanların, oluş nedenlerini açıklayamadıkları kimi olağanüstü 
olaylara yorum getirme çabalarıdır (Kıbrıs, 2000). 

Mit ile efsane arasında da benzerlikler kurulabilir. Efsaneler bir bakıma mitlerin mo-
dernleşmiş hâli olarak düşünülebilir. Her ikisi de anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından 
gerçek olarak kabul edilir. Mitler her zaman kutsallık taşırken efsanelerde her zaman bu 
geçerli değildir. Mitlerde tanrılar ve yarı tanrılar, efsanelerde ise tarihî ve yarı tarihî kahra-
manlar vardır. Efsane ile masal türleri karşılaştırıldığında gerçeklik açısından bir farklılık 
göze çarpmaktadır. Masal en başından beri hayalî olarak kabul edilir ancak efsane gerek 
anlatıcısı gerekse dinleyicisi tarafından gerçek olarak kabul edilir. Kutsal, dinî efsaneler 
bulunmakla birlikte masallarda bu tür bir kutsallık söz konusu değildir. Efsane ve destan-
daki olayların kabul ediliş şekline bakıldığında her ikisinde de olaylar gerçek olarak kabul 
edilir. Destandaki olaylar tarihte yer aldığı hâlde efsanede bu durum söz konusu değildir. 
Bir olayın destan olabilmesi için eski bir devirde ortaya çıkması ve aradan uzun bir zaman 
geçtikten sonra meydana gelmesi gerekirken efsanenin oluşması için bu kadar uzun bir 
zamana gerek yoktur (Yavuz, 1993, 8-10). Ulusların kültürlerini geçmişten günümüze en 
iyi şekilde aktarmayı başaran efsanelerde doğum, ölüm, düğün, çok tanrılı dinî inanç öge-
leri, tanrılar arası ilişkiler, doğa ve tarih olaylar konu olarak yer almaktadır. 

Çok eski çağlardan beri kulaktan kulağa aktarılarak gelen efsaneler konularını bir ki-
şiye, olaya ya da yere dayandırır. Bu kapsamda çocukların tarih ve coğrafya bilgilerini pe-
kiştirir. Tarihe ve coğrafyaya karşı çocukta ilgi uyandırır. Gezme ve keşfetme isteği ortaya 
çıkarır. Ülkesini tanıma isteği uyandırır. Hayal gücünü canlı tutar ve bu da düşünme be-
cerilerini önemli ölçüde geliştirir. Efsaneler aynı zamanda verdikleri didaktik, psikolojik, 
sosyolojik mesajlar açısından da çocukları geleceğe hazırlar; bireysel, toplumsal ve evren-
sel değerlerle donanımlı bireyler olmalarına yardımcı olur. Bu, aynı zamanda; sevgi, saygı, 
hoşgörü, hak, hukuk, adalet kavramlarının egemen olduğu toplumların temellerini atma 
anlamına da gelir. Sözlü edebiyat ürünü olan efsaneleri kaleme alan bazı yazarlarımız şun-
lardır: Ziya Gökalp, Cevat Şakir Kabaağaçlı, E�atun Cem Güney, Ali Püsküllüoğlu.

Mit ve efsane arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

Örnek Okuma Parçası
KALENDER DEDE EFSANESİ
Kalender Dede, ilkbaharın yağmurlu bir günü sokağa çıkıp yağmura tutulunca, 
Mevlevihane’nin karşısındaki kahvehanelerden birine girip yağmurun dinmesini 
bekledi. Yağmur diner dinmez hemen karşıya geçmek üzere köprüye yöneldi. Ne 
var ki bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle büyük bir sel geldi. Köprü 
yıkılmak üzereydi. Yanında bulunan ahali: “Şeyhim, köprü selden yıkılmak üzere 
diye kendisini vazgeçirmeye çalışsalar da Kalender Dede “Yetiş Ya Mevlana!” diye-
rek köprüye yöneldi. Her tarafından sel suları üstüne çıkan ve bir beşik gibi salla-
nan köprüden tekke tarafına geçer geçmez köprüyü de sel alıp gitti. Bu hadiseden 
sonra burada kurulan yeni köprü “ Dedeler Köprüsü” olarak anılmaya başlandı.
(Yüksel, 2011, s. 115).

Bilmece, Tekerleme ve Fıkralar

Bilmece
Bir şeyin adını söylemeden, bazı özelliklerini üstü kapalı bir şekilde anlatarak onun ne 
olduğunu bilmeyi dinleyen ve okuyana bırakan oyun, eğlence olarak tanımlanan bilmece, 
Türk halk edebiyatının önemli ürünlerinden biridir (Yalçın Aytaş, 2003). Bilmece, somut-

Çocuklara kültürel ögeleri tanıtma 
ve bunlara yönelik bilgi, birikim, 
farkındalık yaratmada efsanelerin 
önemli işlevleri vardır. Gelenek 
ve görenekleri korur ve geleceğe 
aktarır. Önemli bir kültür aktarım 
aracıdır. Geçmişle gelecek arasında 
köprü kuran sözlü anlatım türüdür.
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soyut varlıkları, kavramları, durumları, duyguları, insanları, kısacası günlük hayatta kar-
şılaşabileceğimiz hemen hemen her şeyi konu alan, bunları birtakım ipuçları vererek ve 
uzak-yakın çağrışımlar kurarak tarif eden, böylece cevabın bilinmesine zemin hazırlayan, 
soru ve cevap olmak üzere iki ana unsuru bulunan, sorulması ve cevaplandırılması belirli 
bir geleneğe bağlanan, karşılıklı olarak iki kişinin veya grupların birbirine sorduğu, genel-
likle manzum olan, örneği az olsa da mensur şekilleri de bulunan anonim halk edebiyatı 
türüdür (İçel, 2005).

Bilmeceler, hem biçim hem deyiş olarak özleştirilmiş söz yaratmalarıdır. Şiirsel çağ-
rışımlı anlatımları, bilmecelerin oldukları gibi bozulmadan günümüze kadar gelmeleri-
ni sağlamıştır (Nas, 2002). Çocuklar için oldukça değerli ürünlerdir. İlgi çekici olmala-
rı, sözcüklerin ahenkli bir şekilde sıralanışı, düşünce dünyasını geliştirmesi bakımından 
çocuklar için önem taşır. Çocuklarda düşünme becerilerini destekleyen, çocuğun biliş-
sel süreçlerine uygun yapıdaki ürünlerdir. İpuçlarını bir araya getirerek sonuca ulaşma, 
parçadan bütüne doğru ilerleyişin temellerini atma ve geliştirmede bilmecelerin önemli 
rolleri vardır. 

Çocukların bilginin temel çerçevesini görmeleri, önemli bilgiyi önemsizden ayırt ede-
bilme becerisi kazanmaları ve geliştirmeleri, sunulan bilgiden yola çıkarak onu daha ileri 
noktalara taşımada ve problemi çözüme ulaştırmada bilmecelerden yararlanılmaktadır. 
Bilmeceler yoluyla çocuk; bilinenden yola çıkarak bilinmeyeni keşfeder, kolaydan zora 
doğru ilerler. Daha önce öğrendikleriyle ilişkiler kurar ve zihinsel sürecini etkin olarak 
kullanır. Bilmeceler aynı zamanda çocukların dilsel becerilerini destekler, anlatım beceri-
lerinin gelişimine yardımcı olur, sözcük dağarcığını zenginleştirir. Yaratıcılığı destekleyen 
bilmeceler çocuğun sosyalleşmesinde önemli rol oynar. Bilmece yoluyla çocuk çevresiyle 
etkileşime girer. Anlama ve anlatma becerilerini destekleyen, geliştiren bir türdür.

Örnek Okuma Parçası
BİLMECELER
Mavi atlas
Arşın yetmez
Makas kesmez
İğne batmaz
Terzi biçmez ( Gökyüzü)

Altı mermer
Üstü mermer
İçinde bir
Bülbül öter ( Dil)

Çıktım merdiven yarısına
Baktım ayın sarısına
Kuşlar içinde bir kuş var
Meme verir yavrusuna ( Yarasa)

Kanadı var kuş değil
Boynuzu var koç değil (Kelebek)
(Elçin, 1993, s. 609-611)
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Tekerleme
Ses ve kelime benzerliğinden faydalanılarak meydana getirilen yarı anlamlı, yarı anlamsız, 
hoş söyleyişli cümleciklere veya sözlere tekerleme denir (Ekiz, 1984). Tekerlemeler başlı 
başına bir tür olmakla birlikte çoğu zaman başka bir türün içerisinde de yer almaktadır. 
Masalların başında, ortasında ve sonunda kullanılan tekerlemeler, masalda ahenk unsuru 
olarak kullanılmaktadır. Tekerlemelerin çok farklı şekillerde kullanılması, farklı çeşitle-
rinin olmasına neden olmuştur. Masal başı, sonu ve ortası tekerlemeleri dışında, tören 
tekerlemeleri, oyun- sayışmaca tekerlemeleri, yanıltmaca tekerlemeleri de bulunmaktadır. 
Çocuk edebiyatı tekerlemelerinde tam bir anlam ve konu tutarlılığı olmayabilir. Ancak, 
belli ölçüsü, uyağı olan, belli sözcük ve heceleri tekrarlayarak kulağa hoş gelen bütünlük-
ler oluşturmaktadır (Güleryüz, 2002).

Daha çok bilmece, âşık şiiri, masal, ninni, oyun, halk hikâyesi, halk tiyatrosu gibi pek 
çok halk edebiyatı ve folklor türünün içinde yer almasından dolayı tekerlemeler; şekil, 
konu, içerik ve işlevleri bakımından sınırları tam ve kesin olarak çizilememiş ancak içeri-
ğindeki çocuksu üsluptan dolayı çocuk folkloru ürünlerinde göze çarpan, halk edebiyatı 
ürünleridir. (Duymaz, 2002). Küçük yaşlardan itibaren çocukların kullanmaya başladık-
ları tekerlemeler, çocuğun dünyasının bir parçasıdır ve ahenkli söyleyiş özelliğiyle onda 
sanata karşı bir kulak dolgunluğu oluşturur. Anlam kaygısı taşımadığı için ahenk ön plan-
dadır. Çocukta dil becerilerini geliştirmede önemli bir araç konumundadır. Dil öğrenimi-
ni zevkli hâle getirir. Kısa olması, bazı bölümlerin, sözcüklerin tekrarı, pekiştirici özellik 
taşır ve akılda kalıcılığı, ezberi kolaylaştırır. Bu da çocuğun dilsel gelişim düzeyiyle örtü-
şür. Çocuğun yaratıcılığını destekler. Ahenge dayalı olarak çocukta ritime ayak uydurma 
ve ona uygun hareket etme becerisinin de temellerini atar. 

Tekerlemeler özelliklerine göre çeşitli türlere ayrılır: Masal tekerlemeleri; seyirlik oyun-
ların gösteriminde söylenen tekerlemeler (Karagöz, orta oyunu, meddah); mektup teker-
lemeleri; tören tekerlemeleri; halk hikâyesi tekerlemeleri; dua, dilek, niyet tekerlemeleri; 
çeşitli konularla ilgili tekerlemeler, oyun tekerlemeleri.

Örnek Okuma Parçası
ÇOCUK OYUNLARI TEKERLEMELERİ
Çıt pıt
Mavi boncuk
Arap kızı
Sen çık

Testim Kırıldı
Suyum döküldü
Annem duyarsa
Babam döverse
Hık mık çık
(Elçin, 1993, s. 593)

Masal Tekerlemesi 
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Eşek dellal iken, deve berber iken... Bir 
varmış, bir yokmuş Allahın kulu darıdan çokmuş... Çok demesi günahmış.
Var varanın, sür sürenin... Destursuz bağa gireninj;q-pa yemesi çokmuş.
Zamanında, ben üç yüz bir yaşında iken iki arkadaşım vardı: Biri kör, biri çıplak. 
Çakmaksız, namlısız, kundaksız tüfekle bitmedik çalı dibinde doğmadık tavşan 
avına gittik. Çıktık tepenin başına, seyrettik toprağına taşma. Gördük bir göl, ör-
dekler yüzüyor. Çakmaksız, namlısız, kundaksız tüfekle ‘gel hâl’ eyledik. Ördekler 



5. Ünite - Çocuk Edebiyatı ve Gelişimsel Uygunluk III-12 Yaş ve Sonrası Çocuk Edebiyatı 121

zombala devrildi. Kör aradı buldu, çıplak koynuna koydu. Sapsız, nam tısız, cecik-
siz bıçakla kanırdık, boğazladık. Ördekleri pişirip yemek için bir kazan aradık. Bir 
cadı karısı rastgeldi: Lildirim likli, burnu ilikli, kazan başlı, kurbağa dişli, ölü kur-
bağa gözlü, dağarcık yüzlü, küp karınlı, patlıcan burunlu, şipirdiğini takıştırmış, 
könçeciğini çekiştirmiş, pabucundan boşanan kıvraklar, haniya o bizim çakmaksız, 
namlısız, kundaksız tüfeğin saçması mı? Vızıldayıp geliyor...
“Ebe karı, bize bir kazan! dedik, ördekleri pişirmek için.”
Bir kazan verdi: Ağzı var, dibi yok. Sırıkladık, mırık-ladık; üç ocak taşı çattık, kaza-
nı kurduk, altına odunu vurduk. Kazan kaynıyor, ördekler oynayor... Ocak taşları-
nın biri bir tarafa çekiyor kazanı, biri bir tarafa.
“Bre ocağı batasıcalar! Kazana mı bölüşeceksiniz?” dedim. Bunlara birer eskayla 
vurdum. Ocak taşı diye çattı ğım meğer tosbağaymış.
Çıplak ve kör arkadaşlarımla beraber ördeği yedik; karnım doymadı, yüzüm gül-
medi; bıyığımın ucu vız de medi, kulağımın dibi çat demedi...
Bakıversem ki bir koz ağacı var: “Yemeğin üstüne çe rez olarak yiyeyim” diye kozun 
başına bir tezek salladım. Bir de baksam ki Kırımoğlu’nun çi�liği gibi bir yazı ol-
muş kozun başında. Bu çi�liği sürmek için bir çi� öküz arama telaşesine düştüm. 
Aradımsa da bulamadım. Öküz çalmak için bir köye gittim. Bokluk deliğinden 
ahıra girdim. Bok luk deliğinden öküzü çıkarmak için çalıştım: Öküzü kal dırdım, 
bokluk deliğinden kafasını dış yüze doğru soktum, göğdesi sığmadı, salındı kaldı. 
Umudu kestim. Bir ala kedi, bir kara kedi buldum. “Öküz olaraktan bu bize kâfi,” 
diye rek koz ağacının altına geldim. Sabanı boyunduruğa dü zenledim, ala kediyle 
kara kediyi koştum. Boyunduruk al tında, koşum hâlinde koz ağacının başına çı-
karmak iste-diysem de bir türlü çıkaramadım. Çavdar ağacından mer diven çatmak 
telaşesinde iken ben, bizim Mehmet Ağanın çobanı gibi kalleş, kuyruğu gücük bir 
sarı it peyda oldu: Tek kulaklı, kuyruğu üç ulaklı... Ala kediyle kara kediyi sabanın 
altında görünce hücum eyledi. Kediler itten kor kularından sabanla koz ağacının 
başına çıktılar. “Ek bre bideri, sür bre çi�i... Ek bre bideri, sür bre çi�i 1...”
Az sürdüm, uz sürdüm... Dere, tepe, düz sürdüm... Altı ay, bir güz sürdüm... Geri 
döndüm baktım ki arkadan ekin gövermiş, geçmiş... Bir orak aldım, yanaştım eki-
ne. Biraz biçtikten sonra belim ağrıdı. Dineliverdim yorgunluk alametiyle. O yanı-
ma, bu yanıma bir tanıyıversem ki tilki-
( Boratav, 2007, s. 13-14)

Fıkra
Halk edebiyatı anlatı türlerinden biri de fıkradır. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün 
olayların, hayat sahnelerinin işlendiği kısa anlatı türüdür. Bu sahnelerde insan-insan, in-
san-toplum ilişkileri ve bu ilişkilerin yarattığı durumlar gözler önüne serilir. Fıkrada yer 
alan tipler ise olumlu-olumsuz durumları belirlemede araç olarak kullanılır. Mesaj, yar-
gı, eleştiri hep bu tipler aracılığıyla ulaştırılır (Yıldırım, 1992). Genellikle gerçek hayatta 
yaşanmış olaylardan hareketle bir sonuç çıkarmayı amaçlayan; temelinde nükte, mizah, 
tenkit ve hiciv unsuru bulunan sözlü, kısa hikâyelerdir (Elçin, 1993).

Türk edebiyatında fıkra türünün en yaygın örneği Nasreddin Hoca fıkralarıdır. Hal-
kımızın mizah gücünü, düşünce anlayışını, kültürel yapısını Nasreddin Hoca fıkralarında 
görmek mümkündür. İncili Çavuş, Bektaşi, Bekri Mustafa, Karadeniz fıkraları Türk fıkra-
ları içinde en yaygın olanlarıdır. Fıkralar tip, kahraman, konu, içeriklerine göre sını�andı-
rılmaktadır (Sakaoğlu, 1992):
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1. Tarihte yaşamış kişiler üzerinde oluşan fıkralar 
a. Her bölgede tanınan ünlü tipler (Nasreddin Hoca, İncili Çavuş)
b. Sadece yaşadıkları bölgede tanınan tipler (Tayyip Ağa- Konya, Niyazi Dede- 

Sivas, vb.)
2. Bir topluluğu temsil eden tipler etrafında oluşan fıkralar

a. Din ve inanış sistemiyle ilgili olanlar (Hoca, kadı, Bektaşi)
b. Bir bölge halkıyla ilgili olanlar (Karatepeli, Kayserili)
c. Bir karakter veya bir meslek grubu ile ilgili olanlar (ahmak, deli, sarhoş, hırsız, 

doktor).
3. Eş kahramanlı fıkralar (öğretmen, öğrenci; efendi, uşak; anne-baba, çocuk)
Çocuk edebiyatı açısından değerlendirildiğinde fıkralar Türk kültürünün taşıyıcıları 

olarak düşünülebilir. Fıkralarda kültüre ait her tür ögeye rastlamak mümkündür. Çocu-
ğun toplumla, geçmişle ve kültürle olan bağlarını güçlendirmede önemli bir işlev üstlen-
mektedir. İnsanı güldürürken düşündüren fıkralarda halkın mantığını, zekâsını, inancını, 
yaşama şeklini açıkça görebiliriz. Aynı zamanda ince bir zekânın ürünü olan fıkralar ço-
cuklarda düşünme becerilerini de geliştirir, destekler. Eleştirel bir gözle olaylara bakma ve 
değerlendirme gücü kazandırır. Çocuklarda anlama ve anlatma becerilerini geliştirmede 
fıkralardan yararlanılır. 

Çocuk edebiyatı açısından fıkraların önemini değerlendiriniz.

Örnek Okuma Parçası
NASREDDİN HOCA FIKRASI
Hoca’ya senin hanım çok geziyor demişler. Aslı olmasa gerek demiş, gezseydi, bir ke-

recik de bizim eve uğrardı.
(Elçin, 1993, s. 573).
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Özet

Çocuk edebiyatının genel özelliklerini listelemek.
Çocuk edebiyatı; çocuğu ve çocukluk dönemini temel 
alarak çocuk gerçekliğini yansıtan ve onun sanat, es-
tetik bakımından gelişimini destekleyen, çocuğu ge-
leceğe hazırlayan, çocuğun duygu, düşünce ve hayal 
dünyasına uygun bir edebiyattır. 

 Temelleri sağlam atılan çocukluk dönemi, sağlıklı bir 
toplum ve dünya için zemin oluşturmaktadır. İnsan 
kişiliğinin oluşumunda, toplumun sağlam temellere 
oturmasında, sevgi, saygı, hoşgörü, barış, kardeşlik, 
yardımseverlik vb. değerlerin yerleşmesinde çocuk 
edebiyatının, çocuk edebiyatı ürünlerinin önemli bir 
işlevi vardır.

12 yaş ve sonrası çocuk edebiyatının genel özelliklerini 
açıklamak.
Çocuk edebiyatı; okul öncesi dönem ( 0–6), okul dö-
nemi (7–11) ve yetişkinlik dönemi (12–16) olmak 
üzere üç dönemde değerlendirilir. 0–16 yaşları ara-
sındaki çocukların duygu ve düşüncelerine seslenen 
yazılı ve sözlü ürünler çocuk edebiyatı ürünleri olarak 
adlandırılır. Soyut işlemler döneminden somut işlem-
ler dönemine adımın atıldığı 12 yaş ve sonrası dönem, 
aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarının da en üst 
düzeyde olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuklar ye-
tişkinlerin okuduğu eserleri okumaya başlarlar. Çocu-
ğun ciddi bir öğrenme, keşfetme çabasında olduğu bu 
dönem, çocuk gelişimi açısından değerlendirildiğinde 
serüven çağı olarak da ifade edilir. 

12 yaş ve sonrası çocuk edebiyatı türlerinin genel 
özelliklerini sıralamak.
Çocuk edebiyatında türler oldukça geniş bir yelpazeye 
yayılmıştır. Masal, fabl, destan, efsane, öykü, roman, 
biyografi, anılar, gezi yazıları, doğa ve fen olaylarını 
anlatan yapıtlar, şiirler, çocuk piyesleri, çocuk gazete 
ve dergi yazıları bunlar arasında yer alır. Edebî türler; 
olaya dayalı türler (hikâye, roman, tiyatro eseri, ma-
sal, efsane, destan, fabl, anı ve gezi yazısı), düşünceye 
dayalı türler (makale, deneme, söyleşi, fıkra, eleştiri, 
inceleme) ve duyguya dayalı türler (şiir) olmak üzere 
üç başlık altında değerlendirilebilir.

 Şiir: Duyguya dayalı bir tür olan şiir; bir dilin en derin 
ve güzel yönlerinin ifade edildiği sanat ürünüdür. Şiir, 
çocuğun duygu ve düşünce gelişiminin, edebî ve este-
tik eğitiminin en önemli ögesidir. Zengin sembollerle, 
ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çı-

kan edebî anlatım biçimidir. Genel olarak hayal gücü, 
duygusallık, ahenk ve ölçü gibi birtakım içerik, anla-
tım, biçim özellikleriyle diğer edebî türlerden ayrılır. 

 Roman, Hikâye: Edebiyat türleri içinde temel özel-
likleri bakımından birbirine benzeyen hikâye ve ro-
manın pek çok tanımına rastlanmaktadır. Olmuş ya 
da olması mümkün olayları anlatan kısa yazıya öykü; 
uzun yazıya roman denir. Ancak hikâye ve roman ara-
sındaki fark sadece bu değildir. Bu iki türü birbirinden 
ayıran farklı özellikler de vardır. Roman, yaşanmış ya 
da yaşanması olağan durumları, olayları düş gücüyle 
gerçeğe uygun biçimde yaratarak anlatma sanatıdır. 
Çocuk edebiyatı türü olarak roman; çocuğun soyut 
işlemler dönemine geçişinden sonra okuyabileceği, 
olayların neden ve niçini üzerinde düşünme, arala-
rında bağlantılar kurarak, derinlere inerek inceleme 
fırsatı veren, hayal gücünü ve yaratıcılıklarını önemli 
ölçüde geliştiren, destekleyen edebî bir türdür.

 Hikâye ise hayatın ve insanın içine açılan bir pencere 
gibidir. Günlük yaşamda görünen yüzün dışında ha-
yatın ve insanın farklı yönlerini, arka planda yer alan 
gerçekleri yansıtır. 

 Biyografi: Biyografi; geniş kitleler tarafından tanınan, 
bilinen; bilgi, birikim, tutum ve davranışlarıyla top-
lumda iz bırakmış kişilerin yaşamlarını bilgi ve bel-
gelere dayalı olarak anlatan yazın türüdür. Tarihsel 
gerçekliğe uygun ve belgelere dayalı olması biyografi-
nin önemini yazınsal türler içinde bir adım daha öne 
çıkarmaktadır. Biyografi, ele alınan kişilerin yaşamla-
rına tutulan bir ayna gibidir. Geçmişte yaşayan insan-
ları anlatarak bugüne, bugünün insanlarını anlatarak 
geleceğe kaynaklık eder. Belgelere dayalı olması açı-
sından tarihin önemli kaynakları arasında yer alır.

 Anı , Günlük: Anı, kişinin yaşadıkları, gördükleri ve 
işittiklerini, üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra 
hatırlaması ve bu hatırladıklarını kendi algı ve bakış 
açısına göre yazmasıdır. Ortaya konan farklı uzunluk-
taki nesir metinlerine de anı denilmektedir. Anılar; 
kişinin bütün bir hayatını kapsayabileceği gibi ha-
yatının sadece bir dönemine ait herhangi bir olay ve 
gözlemleriyle de sınırlı olabilir. Yaşanılanların hemen 
yazılması olarak ifade edilebilecek günlük ise anıya 
göre daha subjektif bir özellik gösterir. Üzerinden za-
man geçmediği için yaşananların ya da gözlenenlerin 
heyecanı ve duygusallığı da günlüklere yansır. Anı 
ve günlükler aynı zamanda tarihe ışık tutar ancak bu 
subjektif yaklaşım dikkate alınarak bu tür yazıların 
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ikinci, üçüncü belgelerle karşılaştırılması ve ondan 
sonra belge olarak kullanılması gerekmektedir. 

 Gezi yazısı: Anı ve günlük gibi değişik edebiyat türleri-
ne kaynaklık eden, gezilen görülen yerlerin çok geniş 
açılardan anlatıldığı bir yazı türüdür. Gerçekçi olması 
ve belgelere dayanması açısından tarihin ve coğrafya-
nın önemli kaynakları arasında yer alır. Gezilen, görü-
len yerler ve buralara ait her tür ayrıntı gezi yazılarının 
temel malzemeleri arasında yer alır. 

 Fabl: Kahramanları insan karakter ve davranışlarına 
sahip hayvan, bitki ve cansızlar olan; kısa, öğüt veren; 
başında ya da sonunda öğüt bölümünün yer almasıyla 
klasik masaldan ayrılan hikâyelerdir. İnsanlar arasın-
da yaşanan olayları hayvanlar, bitkiler ya da cansız 
varlıklar arasında geçiyormuş gibi göstererek insan-
lara ders vermeyi ya da verilmek istenen mesajı güç-
lendirmeyi amaçlar. Hacim olarak fazla uzun değildir. 
Zaman ve mekan belirsizdir. Canlandırılmaya uygun 
yapıdadır. 

Çocuk edebiyatında kullanılan halk edebiyatı türlerini 
ve genel özelliklerini açıklamak.
Masal: Masallar, halkın ortak bilincinden doğmuş, 
kuşaktan kuşağa sürüp giden, ortaya çıktığı yer ve 
zaman bilinmeyen, normal ya da olağanüstü kişile-
re, olay ve durumlara yer verilen sözlü halk edebiyatı 
ürünleridir. Sözlü edebiyatın en eski türlerinden olan 
masalların kaynağı, mitolojilere ve olağanüstülüklere 
dayanmaktadır. Bu nedenle masallar, çoğunlukla ola-
ğanüstü olayların anlatıldığı, olağanüstü kahramanla-
rın yer aldığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa geçen 
hayal ürünü eserlerdir. 

 Destan: Milletlerin hayatında büyük etkiler yaratan 
tarihî olayların, olağanüstü olay ve kahramanlarla be-
zenerek ölümsüzleştirilmesine dayanan halk edebiyatı 
ürünleridir. Milletlerin hafızasını yansıtırlar. Bir top-
lumun olaylar karşısındaki tutumu, o olaydan etkilen-
mesi sonucu şekillenmiş eserlerdir. Destanlar kültür 
taşıyıcısıdır. Bu açıdan milletlerin kimliğini yansıtır. 
O kültürün köklerine inilmesini sağlar. Destanlar, o 
milletin yaşayış ve davranış biçimlerini olduğu kadar 
ortak değerler sistemini ve toplumsal kurallarını da 
aktarır. 

 Efsane: Masallar, halk hikâyeleri, bilmeceler, destan-
lar, atasözleri ve efsaneler ulusların hafızasında yüz-
yıllarca yaşayarak ağızdan ağıza anlatılan ve sonradan 
yazıya geçirilen folklorik malzeme ürünleridir.. Genel 
olarak efsaneler; dinî efsaneler, olağanüstü varlıklar ve 
kuvvetler üzerine efsaneler, hayvanlar üzerine efsane-

ler, tarihî efsaneler, tabiatla ilgili efsaneler, aşk üzeri-
ne efsaneler olmak üzere dört temel başlıkta toplanır. 
Çocuklara kültürel ögeleri tanıtma ve bunlara yöne-
lik bilgi, birikim, farkındalık yaratmada efsanelerin 
önemli işlevleri vardır.

 Bilmece: Bir şeyin adını söylemeden, bazı özelliklerini 
üstü kapalı bir şekilde anlatarak onun ne olduğunu 
bilmeyi dinleyen ve okuyana bırakan oyun, eğlence 
olarak tanımlanan bilmece; Türk halk edebiyatının 
önemli ürünlerinden biridir. Çocuklar için oldukça 
değerli ürünlerdir. İlgi çekici olmaları, sözcüklerin 
ahenkli bir şekilde sıralanışı, düşünce dünyasını geliş-
tirmesi bakımından çocuklar için önem taşır. 

 Tekerleme: Ses ve kelime benzerliğinden faydalanı-
larak meydana getirilen yarı anlamlı, yarı anlamsız, 
hoş söyleyişli cümleciklere veya sözlere tekerleme 
denir. Tekerlemeler, başlı başına bir tür olmakla bir-
likte çoğu zaman başka bir türün içerisinde de yer al-
maktadır. Masalların başında, ortasında ve sonunda 
kullanılan tekerlemeler, masalda ahenk unsuru olarak 
kullanılmaktadır. 

 Fıkra: Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların, 
hayat sahnelerinin işlendiği kısa anlatı türüdür. Bu 
sahnelerde insan-insan, insan-toplum ilişkileri ve 
bu ilişkilerin yarattığı durumlar gözler önüne serilir. 
Fıkrada yer alan tipler ise olumlu-olumsuz durumları 
belirlemede araç olarak kullanılır. Mesaj, yargı, eleştiri 
hep bu tipler aracılığıyla ulaştırılır. Genellikle gerçek 
hayatta yaşanmış olaylardan hareketle bir sonuç çı-
karmayı amaçlayan; temelinde nükte, mizah, tenkit ve 
hiciv unsuru bulunan sözlü, kısa hikâyelerdir. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı türlerden biri de-
ğildir?

a. Masal
b. Hikâye
c. Deneme
d. Efsane
e. Destan

2. Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı 
biçimde, iğneli bir dille yeren şiir türü aşağıdakilerden han-
gisidir?

a. Epik
b. Lirik
c. Satirik
d. Didaktik
e. Pastoral

3. Aşağıdaki yazar- eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
a. Mahmut Yesari- İncili Köşk
b. Nimet Rakım Çalapala- 87 Oğuz
c. Huriye Öniz- Köprüaltı Çocukları
d. İskender Fahrettin Sertelli-Tahtları Deviren Çocuk
e. Cahit Uçuk-Türk İkizleri

4. Geniş kitleler tarafından tanınan, bilinen; bilgi, birikim, 
tutum ve davranışlarıyla toplumda iz bırakmış kişilerin ya-
şamlarını bilgi ve belgelere dayalı olarak anlatan yazın türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Anı
b. Günlük
c. Biyografi
d. Efsane
e. Destan

5. Anıya göre daha subjektif bir özellik gösteren, üzerinden 
zaman geçmediği için yaşananların ya da gözlenenlerin he-
yecanı ve duygusallığını yansıtan aynı zamanda tarihe ışık tu-
tan ancak subjektif yaklaşım dikkate alınarak ikinci, üçüncü 
belgelerle karşılaştırılması, ondan sonra belge olarak kulla-
nılması gereken yazın türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Biyografi
b. Günlük
c. Hikâye
d. Efsane
e. Destan

6. Aşağıdakilerden hangisi “fabl” türünün bölümlerinden 
biri değildir?

a. Giriş
b. Gelişme
c. Sonuç
d. Ders
e. Tekerleme

7. Ses ve kelime benzerliğinden faydalanılarak meydana ge-
tirilen yarı anlamlı, yarı anlamsız, hoş söyleyişli cümlecikler 
veya sözler aşağıdaki türlerden hangisine karşılık gelir?

a. Tekerleme
b. Bilmece
c. Masal
d. Günlük
e. Şiir

8. Aşağıdakilerden hangisi masalın bölümlerinden biri de-
ğildir?

a. Tekerleme
b. Döşeme
c. Gövde
d. Üç elma
e. Ders

9. Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğu temsil eden tipler 
etrafında oluşan fıkralardan biri değildir?

a. Temel
b. Kadı
c. İncili Çavuş
d. Hoca
e. Doktor

10. Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
a. Ahmet Haşim-Frankfurt Seyahatnamesi
b. Reşat Nuri Güntekin-Anadolu Notları
c. Falih Rı�ı-Küçük Dostlarım 
d. Bedri Rahmi Eyüboğlu-Canım Anadolu
e. Gülten Dayıoğlu-Bambaşka Bir Ülke
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 

Edebiyati Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
2. c Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 

Edebiyati Türleri, Şiir” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

3. a Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 
Edebiyati Türleri, Hikâye- Roman” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

4. c Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 
Edebiyati Türleri, Biyogra�” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

5. b Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 
Edebiyati Türleri, Günlük” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 
Edebiyati Türleri, Fabl” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

7. a Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 
Edebiyati Türleri, Tekerleme” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

8. e Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 
Edebiyati Türleri, Masal” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

9. c Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 
Edebiyati Türleri, Fıkra” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

10. c. Yanıtınız yanlış ise “Döneme Özgü Çağdaş Çocuk 
Edebiyati Türleri, Gezi Yazısı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde 1
Çocuk edebiyatı ürünleri çocuğun duygusal gelişimini 
önemli ölçüde destekleyerek dünyaya açılan bir pencere gö-
revi üstlenir. Bu ürünler aracılığıyla çocuk dünyayı tanır; ya-
şantıları, duyguları fark eder; onların ayırımına varır. Sadece 
bununla sınırlı kalmaz aynı zamanda çocuğun hayal gücünü 
geliştirerek yaratıcılığını destekler; sözcük dağarcığını zen-
ginleştirir; yeni sözcükler, kavramlar öğrenmeleri için temel 
oluşturur. Sanatsal duyarlılığın oluşmasına destek olur, este-
tik zevki geliştirir. Çocuklar ilgileri doğrultusunda bu ürün-
leri okur ve o dünyanın içine girer.

Sıra Sizde 2
Soyut işlemler döneminden somut işlemler dönemine adı-
mın atıldığı 12 yaş ve sonrası dönem, aynı zamanda çocukla-
rın yaratıcılıklarının da en üst düzeyde olduğu dönemdir. Bu 
dönemde çocuklar yetişkinlerin okuduğu eserleri okumaya 
başlarlar. 
Çocuğun ciddi bir öğrenme, keşfetme çabasında olduğu bu 
dönem, çocuk gelişimi açısından değerlendirildiğinde serü-
ven çağı olarak da ifade edilir. Bu dönemde çocuk; nesneyi 
ve olayı görmeden onlar hakkında düşünüp kavram geliştire-
bilir. Bu dönem aynı zamanda ergenlik çağı başlangıcı oldu-
ğu için çocuklarda içine kapanma ya da isyan etme gibi ruh 
hâllerinin gözlendiği de olur. Çocukları bu ruh hâllerinden 
uzaklaştırabilmek için onlara hitap eden yazın türlerinden 
yararlanılabilir. Kız ve erkeklerin okuma ilgilerinin farklılaş-
maya başladığı bu dönemde kızlar romantik metinlere doğru 
yönelirken erkeklerin macera, spor konulu metinlere yoğun-
laştıkları dikkat çeker.

Sıra Sizde 3
1. Yoğun bir hayal gücü ve duygusallık gözlenir. 
2. Ahenklidir ve bir vezin kullanılır. Düz yazıya göre daha 

sanatlıdır.
3. Dili akıcıdır. Bu da akılda kalıcılığı ve ezberlenmede ko-

laylığı beraberinde getirir.
4. Konuları, genellikle yaşama sevinci ve coşku içerir.

Sıra Sizde 4
1. Konular çocukların ilgilerine, yaşam deneyimi ve kavra-

yış güçlerine uygun olmalıdır. 
2. Çocuğun izleyebilme gücüne uygun bir planları olmalı; 

giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin mantıklı bir sıra iz-
lemesine özen gösterilmiş olmalıdır. 

3. Yaş ve ilgi alanı olarak çocuklar için sakıncalı konuların 
işlendiği kitaplar olmamalıdır.

Sıra Sizde Soruları Yanıt Anahtarı
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4. İşlenen olaylar çok karmaşık olmamalı, çocukta ilgi ve ya-
zınsal beğeni oluşturan olay ve durumlara yer verilmelidir. 

5. Bölümler ve paragra�ar çok uzun olmamalı, anlatım ve 
betimlemeden çok konuşmalara yer verilmiş olmalıdır. 

6. Betimlemeler canlı olmalı, ruh çözümlemelerine gere-
ğinden çok yer verilmemelidir.

7. Resimler düzeye uygun olmalıdır.
8. Güldürü ögesi dozunda tutulmalıdır.
9. Anlatılan kişiler ve olaylar çocuğun aklını karıştıran, 

dünyasıyla çelişen nitelikte olmamalıdır.
10. İlginin canlı tutulması için olayların sürükleyici yanları-

na ağırlık verilmelidir.

Sıra Sizde 5
Çocuk edebiyatında biyografi denildiğinde, yaşamıyla ço-
cuklara örnek olabilecek kişilerin yaşam öyküleri akla gelir. 
Özellikle okuma ve araştırma konusunda meraklı çocuklara 
özellikle kendilerine örnek olabilecek kişilerin biyografilerini 
okumaları önerilir.
Çocuk edebiyatında biyografilerin, özellikle de 12 yaş sonrası 
çocuğun yaşamında bu türün önemli bir yeri vardır. Olumlu 
örneklerin yaşam öykülerinin okunması, incelenmesi; yurt, 
bilim, sanat, insanlık sevgisi, yiğitlik, doğruya ve güzele yö-
nelme ve dayanışma gibi duyguların çocuklara bu yaşlarda 
aktarılması, çocuklarda akademik benliğin oluşmasında ol-
dukça etkilidir.

Sıra Sizde 6
Yaşanılanların hemen yazılması olarak ifade edilebilecek 
günlük ise anıya göre daha subjektif bir özellik gösterir. Üze-
rinden zaman geçmediği için yaşananların ya da gözlenen-
lerin heyecanı ve duygusallığı da günlüklere yansır. Anı ve 
günlükler aynı zamanda tarihe ışık tutar ancak bu subjektif 
yaklaşım dikkate alınarak bu tür yazıların ikinci, üçüncü bel-
gelerle karşılaştırılması ve ondan sonra belge olarak kullanıl-
ması gerekmektedir.

Sıra Sizde 7
Anı ve günlük gibi değişik edebiyat türlerine kaynaklık eden, 
gezilen görülen yerlerin çok geniş açılardan anlatıldığı bir 
yazı türüdür. Gerçekçi olması ve belgelere dayanması açısın-
dan tarihin ve coğrafyanın önemli kaynakları arasında yer 
alır. Gezilen, görülen yerler ve buralara ait her tür ayrıntı gezi 
yazılarının temel malzemeleri arasında yer alır.

Sıra Sizde 8
Fabl türü, yapı olarak dört bölümden oluşur: 
•	 Giriş	 Bölümü:	 Ele	 alınan	 olay	 ve	 kişilerin	 tanıtıldığı	

bölüm 
•	 Gelişme	Bölümü:	Olaya	girişin	yapıldığı	ve	asıl	olayın	an-

latıldığı bölüm
•	 Sonuç	Bölümü:	Olayın	çözümlendiği	bölüm.	
•	 Ders	Bölümü:	Ana	 fikrin	 yoğunlaştırılarak	 ve	 çıkarılan	

dersin ortaya konulduğu bölüm 

Sıra Sizde 9
Halk öyküleri ortak kültür unsurlarının gelişmesine ve canlı 
bir biçimde toplum ilişkilerinde kullanılmasında çocuğa yar-
dımcı olur. 
Çocukların kültürel kimliklerini tanımaları ve farkındalığa 
sahip olmaları için zemin oluştururlar. 

Sıra Sizde 10
Genel olarak araştırmacılar Türk masallarının yapısını üç bö-
lümde incelemiştir. Masallar yapı itibarıyla giriş, gelişme ve 
sonuç olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu bölümler:
1. Tekerleme (Döşeme, Masal Başı)
2. Asıl Bölüm (Gövde)
3. Sonuç (Üç Elma)
Tekerleme bölümü masala giriş bölümüdür. Döşeme adı da 
verilir. Diğer ülke masallarında döşeme bölümüne rastlan-
maz. Bize özgü bir bölümdür. Bu bölümde; başlıca kahra-
manlar kısaca tanıtılır. Sorun ortaya konulur. Tekerlemeler ve 
kafiyeler girişi çekici kılar. Zaman; evvel zaman içinde, çok 
eski devirlerde gibi cümleciklerle okuyucuyu belirsiz fakat ke-
sinlikle eskiye ait bir döneme götürür. Olayın geçtiği sahneler 
birkaç kısa cümleyle çizilir. Asıl masal bölümünde tekerleme-
den sonra bir geçiş bölümü ile birlikte olayların anlatımına 
geçilir. Olaylar okuyucunun ya da dinleyicinin ilgisini çeke-
cek edebî bir anlatımla arka arkaya sıralanır. Giriş bölümün-
de belirtilmiş olan zorluklar kahramanı başarıya ulaşmaktan 
alıkoyar. Olayların birbirlerini izlemesi sonucu en zor nokta-
ya ulaşılır. Ulaşılan zor noktada çözüm bulunur. Sonuç bölü-
münde genellikle iyiler kazanır ve iyi dileklerin yer aldığı bir 
tekerleme bölümü bulunur. Genellikle üç elmanın düştüğü bu 
tekerleme bölümü girişteki tekerlemeye göre kısadır.

Sıra Sizde 11
Toplumların hayatlarında derin izler bırakan olayların ele 
alındığı bu türde mitolojik unsurlar yer alır. Genelde konu-
ları; doğal afet, göç, savaş gibi mücadelelerden oluşur. Des-
tanlarda belli bir ulusun veya ulusun ırkın yücelikleri, belli 
kişilerin kahramanlıkları abartılı bir biçimde anlatılırsa da 
yiğitlik, güçlü ve sürekli aşk, acıma, yardımseverlik, yurt sev-
gisi, cesaret gibi kavramlara geniş ölçüde yer verildiği için bu 
tür eserlerin çocuklar için önemi büyüktür.
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Sıra Sizde 12
Mit ile efsane arasında da benzerlikler kurulabilir. Efsaneler 
bir bakıma mitlerin modernleşmiş hâli olarak düşünülebi-
lir. Her ikisi de anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından gerçek 
olarak kabul edilir. Mitler her zaman kutsallık taşırken efsa-
nelerde her zaman bu geçerli değildir. Mitlerde tanrılar ve 
yarı tanrılar, efsanelerde ise tarihî ve yarı tarihî kahramanlar 
vardır.

Sıra Sizde 13
Çocuk edebiyatı açısından değerlendirildiğinde fıkralar Türk 
kültürünün taşıyıcıları olarak düşünülebilir. Kültüre ait her 
tür ögeye fıkralarda rastlamak mümkündür. Çocuğun top-
lumla, geçmişle ve kültürle olan bağlarını güçlendirmede 
önemli bir işlev üstlenmektedir. İnsanı güldürürken düşün-
düren fıkralarda halkın mantığını, zekâsını, inancını, yaşa-
ma şeklini açıkça görebiliriz. Aynı zamanda ince bir zekânın 
ürünü olan fıkralar çocuklarda düşünme becerilerini de 
geliştirir, destekler. Eleştirel bir gözle olaylara bakma ve de-
ğerlendirme gücü kazandırır. Çocuklarda anlama ve anlatma 
becerilerini geliştirmede fıkralardan yararlanılır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Çocuk edebiyatı ile ilgili uygulamalarda öğretmenin rolünü açıklayabilecek,
Sını�a okuma ve yazma merkezleri düzenleyebilecek,
Hikâye anlatma tekniklerini uygulayabilecek,
Kitap okuma tekniklerini uygulayabilecek,
Erken çocukluk döneminde bulunan çocukların edebiyat uygulamalarına katı-
lım ve beceri düzeylerini değerlendirebilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Çocukların yaşamlarında önemli yeri olan edebiyatın, doğumdan sonraki süreçten başla-
yarak çocuğun yaşamına dâhil edilmesi çok önemlidir. Çocukların kitap sevgisi ve okuma 
alışkanlığı kazanmaları için okul öncesi dönemden başlayarak onları kitaplarla tanıştır-
mak gerekir. Edebiyatın işlevi, çocuklara keyif verme, eğlendirme, dil ve okuma/yazma 
becerilerini geliştirme, hayal gücünü destekleme, merak uyandırma ve problem çözme 
gibi beceriler kazandırmaktır (Gönen, 2013). Bununla birlikte edebiyat, çocukların oku-
ma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirerek diğer derslerde de başarılı olmaları-
na katkı sağlar. Bu nedenle edebiyat eserleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Çocukların 
edebiyatla tanışmasında ailelere ve öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu bö-
lümde, çocukların edebiyatla etkileşimlerinde öğretmenlerin yapabilecekleri uygulamalar 
üzerine odaklanılmıştır.

Örnek Olay
Metehan o sabah çok heyecanlıydı. Yanında mavi kapaklı büyük bir kitap getirmişti. Sınıfa 
girince “Öğretmenim, öğretmenim, bu benim en sevdiğim kitap. Bunu “göster anlat” da 
arkadaşlarıma anlatacağım” dedi. Öğretmeni, “Çok iyi fikir! Gel bakalım, bende çok me-
rak ettim bu nasıl bir kitap, anlat” dedi. Metehan hemen öğretmenin kucağına oturdu ve 
heyecanla “Bak bak bu bir kardan adam. Bu sihirli bir kardan adam. İnanmazsın yürüyor, 
konuşuyor ve şarkı söylüyor. Ama sonunda eriyor. Onun şarkısı ne biliyor musun? Tramp 
tramp tramp!” Öğretmeni, “çok eğlenceli bir kitaba benziyor çok merak ettim doğrusu 
Metehan. Bütün bunları nasıl yapıyor kardan adam. Eriyince ona ne oluyor?” diye sorar. 
Metehan ise “Ooo.. öğretmenim suya dönüşüyor, o sular sonra havaya dönüşüyor, hava-
da da tekrar kara dönüşüyor. Kar yağınca da, çocuklar tekrar kardan adam yapıyor. Çok 
güzel” dedi. Öğretmen, “Evet Metehan, çok güzel bir macera olmalı. Haydi, şimdi kitabını 
dolabına koy, kahvaltıdan sonra kardan adamın hikâyesini herkese anlat. Eminim arka-
daşların da kardan adamı çok sevecek.”

EDEBİYAT UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ
Öğretmen dil ve edebiyatla ilgili bilgi, tutum ve becerilerin çocuklara kazandırılmasında 
önemli bir etkiye sahiptir. Bu konuyla ilgili öğretmenin dört temel rolü olduğunu söyle-
yebiliriz. İlk olarak, öğretmen çocuklar için uygun edebî eserlerin ve bunların kullanıla-
cağı etkinliklerin seçiminden sorumludur. Çocukları edebiyat ile tanıştırabileceğimiz en 
önemli etkinliklerden biri dil etkinlikleridir. Türkçe dil etkinliklerinde öğretmen kitap, 
hikâye, masal, şiir, tekerleme, bilmeceye mutlaka yer vermelidir. Bu noktada, öğretmen 
çocukların ilgilerine ve gelişim düzeylerine uygun edebî eserlerin seçiminden sorumlu-

Edebiyat Uygulamaları

Edebiyat uygulamalarında 
öğretmenin rolü:
1. Çocuklara uygun edebî eserleri 

ve etkinlikleri seçmek
2. Zengin ve uyarıcı bir eğitim 

ortamı hazırlamak
3. Öğretim yapmak
4. Model olmak
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dur. Edebî ve eğitsel değer taşımayan çocuklara yönelik eserler piyasada rahatlıkla bu-
lunmaktadır. Çocuklarda edebiyat zevkinin geliştirilmesi için nitelikli eserleri öğretmen 
çocuklara sunmalıdır.

İkinci olarak, sınıfında edebiyatı destekleyici, zengin ve uyarıcı bir eğitim ortamı hazır-
lamak öğretmenin temel bir sorumluluğudur. Bu amaçla, öğretmen okuma merkezi, yazma 
merkezi ve sınıf kütüphanesi düzenleyerek, çocukların edebiyat eserleri ile etkileşimde bu-
lunmasını sağlar. Sını�a, kitapların, kuklaların, kostümlerin çocukların oyunlarının doğal 
bir parçası haline gelmesinde iyi düzenlenmiş öğrenme merkezlerinin rolü büyüktür. Ço-
cukların kendini rahat hissedecekleri ve oyunlar oynayabilecekleri bir okuma merkezi oku-
ma alışkanlıkları ve kitap sevgisini kazanmalarını destekleyecektir(Isbell ve Exelby, 2001).

Üçüncü olarak, öğretmenin önemli rolü öğretimdir. Çocuklara edebiyatla ilgili temel 
kavramları kazandırma ve en önemlisi ise çocukları edebiyat eserlerinden zevk almalarını 
sağlayacak planlama, uygulama ve değerlendirmeyi içeren öğretimi öğretmen gerçekleşti-
rir. İyi planlanmış, günlük yaşamdan örnekler içeren etkinliklerle çocuklara dil gelişimine 
yönelik beceriler kazandırılırken aynı zamanda edebî eserler sevdirilebilir. Çocuklara oku-
ma, dinleme, konuşma, okuduğunu anlama, okuma öncesi ve sonrası eleştirel düşünme ile 
ilgili beceriler kazandırma öğretmenin önemli bir görevidir (Risko ve Wlaker-Dalhouse, 
2015). Bu görevleri yerine getirirken, öğretmen küçük çocuklara grup halinde ve bireysel 
olarak günde bir, iki kez kitap okumak için zaman ayırmalıdır. Okumayı bilen çocukların 
kitap okuması için her gün yaşlarına uygun belirli süreler ayırmalıdır. 

Bir okul öncesi öğretmeni ve bir sınıf öğretmeni ile edebiyat uygulamalarındaki rolleri ile 
ilgili görüşme yapınız? Görüşme sonuçlarını ünitede verilen bilgilere göre değerlendiriniz. 

Son olarak, öğretmen kitap okumaya, hikâye anlatmaya ve yazı yazmaya; yani ede-
biyata değer verdiğini gösteren iyi bir model olmalıdır. Öğretmeninin kitap okuduğunu 
ve bundan keyif aldığını gören çocuklar doğal olarak okumaya yönelecektir. Kitap ve şiir 
okurken, hikâye anlatırken, eğlenen ve zevk alan bir öğretmeni olan çocuklar benzer his-
leri yaşayacaktır. Öğretmenin düzgün ve güzel Türkçe ile konuşması çocuklara model ol-
ması için çok önemlidir. Zengin ifadeler ve doğru bir dil bilgisi ile konuşan öğretmenler 
çocuklara dili doğru kazandırmada etkili olacaklardır. Öğretmen sınıfındaki çocuklarla 
sürekli etkileşim halinde olmalı ve sözel ifade becerilerini destekleyecek etkinlikler dü-
zenlemelidir. Ayrıca, dil etkinlikleri dışında da çocukları sohbet etmeye yönlendirmek ve 
güzel konuşmaya model olmak öğretmenin yapabileceği çalışmalar arasındadır. 

DESTEKLEYİCİ ÇEVRE DÜZENLENMESİ
Edebiyat uygulamalarında etkili olmanın en önemli ögelerinden biri okul ve sını�a des-
tekleyici bir çevre düzenlemektir. Çocuklar için, kitaplara rahat erişebilecekleri aynı za-
manda rahat edebilecekleri, konforlu, eğlenceli ve iyi düzenlenmiş alanlar oluşturulmalı-
dır. Bu alanlar arasında okuma merkezi, yazma merkezi ve sınıf kütüphanesi yer alır.

Okuma Merkezi
Okuma merkezleri her yaş grubu çocuklar için sını�arda hazırlanabilir. Geleneksel olarak 
okul öncesi eğitimi sını�arında yer alan öğrenme merkezlerinden birisi okuma merkezi ya da 
diğer adıyla kitap merkezidir. Okuma merkezi çocukların gelişimini desteklemek ve onları il-
kokula hazırlamak için oldukça önemli bir alandır (MEB, 2013). Her okul öncesi eğitimi sını-
fında mutlaka okuma merkezi düzenlenmelidir. Bu merkezdeki etkinliklerle çocukların hayal 
güçleri, anlatım ve dinleme becerileri, kelime hazineleri dolayısıyla dil gelişimleri desteklenir.

Okuma merkezinin temel amacı; a) çocukların kitap, dergi, gazete gibi yazlı materyal-
lerle ilgilenmelerini sağlamak, b) çocukların kitaplara ve okuma yazmaya yönelik olumlu 
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tutum kazanmalarını desteklemek, c) çocukların kitap okumak ve hikâyeleri tekrar an-
latmaktan zevk almalarını sağlamaktır (Isbell,1995). Bu amaçlara uygun olarak, çocuğun 
kitaplarla oynaması, onlarla ilgilenmesi, resimlerinden kitapları okumaya ya da anlatmaya 
çalışması desteklenmektedir. Bu nedenle okuma merkezi diğer öğrenme merkezlerinde 
olduğu gibi iyi bir oyun ortamı olacak şekilde planlanmalıdır.

Okuma merkezi sınıfın sessiz ve aydınlık bir alanında düzenlenmelidir. Bu alanda 
çocukların rahatlıkla kitaplara ulaşabilmesi için kitaplar kapakları öne gelecek şekilde 
açık ra�ara dizilir. Kitapların mutlaka çocukların göz hizasında bulunan kitaplıklarda 
sergilenmesine ve rahatlıkla çocukların kitapları erişebilmelerine dikkat edilir. Kitapların 
sergilenmesinde öğretmen yaratıcı bir tarz benimseyebilir, örneğin tavandan sarkıtılan 
kurdelelere kitapları mandalla asabilir (Isbell, 1995). Bu merkezde resimli hikâye kitapları, 
bilgilendirici kitaplar, büyük boyutlu kitaplar gibi çeşitli türlerde ve çeşitli konularda ço-
cuk kitapları bulunmalıdır (Morrow, 2005). Tüm kitapları aynı anda okuma merkezinde 
sergilemek yerine, her ha�a yeni kitaplar eklenerek dönüşümlü olarak bu merkezde kitap-
lara yer verilebilir. Resimli çocuk kitapları ile birlikte, hikâye kartları, poster, ansiklopedi, 
dergi ve gazete bulundurulabilir. Çocukların öykü oluşturmalarını desteklemek için kukla 
sahnesi ve kuklalar gibi materyallerde okuma merkezinde kullanılır. Ayrıca, çocukların 
erişebileceği yükseklikte yerleştirilen pazen tahta ve burada kullanılmak üzere hazırlan-
mış figürler çocukların öykü oluşturmalarını destekleyecektir. Yine, okuma merkezinde 
dolgu oyuncaklar, öykü kahramanlarının figürleri, maske, şapka ve kostümlerin bulun-
ması, çocukların öyküleri canlandırmalarını ve kitaplarla oyun kurmalarını sağlayacaktır 
(Decker ve Decker, 2001). Dijital kitaplardan çocukların yararlanması için tablet veya bil-
gisayarlara bu merkezde yer verilebilir. 

Okuma merkezi göze çarpan, ilginç, renkli ve çocukların rahat edebilecekleri konfor-
da düzenlenmelidir. Çocukların kitapları okuması veya resimlerini incelemesi için rahat 
minderler, koltuklar veya sandalyeler bulundurulabilir. Yumuşak dokulu, doğal tonlarda 
renkli minderler ve halı kullanılarak çocukların oturarak ya da uzanarak rahat bir or-
tamda kitaplarla etkileşimleri sağlanır. Çocukları okuma alanına çekmek için öğretmen 
duvara uyarıcılar asabilir, saksı bitkileri ve lambalar kullanılabilir. Özellikle, bu merkezde 
yapılacak yenilikler çocukları burada vakit geçirmeye ve kitapları incelemeye yöneltecek-
tir (Machado, 2012). 

Okuma merkezinin sessiz ve çocuklar için özel bir alan olmasına dikkat edilmelidir. 
Bu merkezde çocukların kitapları nasıl kullanacakları, sayfaları nasıl çevirecekleri, kullan-
dıktan sonra kitapları tekrar ra�ara dizmeleri gerektiğini içeren anlaşılır kurallar ve ilkeler 
oluşturulmalıdır. Öğretmen bu alana gidip kendisi de kitap okuyarak ve dil etkinlikleri 
düzenleyerek çocuklara model olmalıdır.

Resim 6.1
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İlkokul, ortaokul ve lise sını�arında çocukların gelişimine uygun kitaplardan ve kitap-
larla kullanabilecekleri materyallerden oluşan okuma merkezi düzenlenmelidir. Kitapla-
rın kilitli sınıf dolaplarında bulundurulması yerine çocukların rahatça ulabilecekleri açık 
ra�arda ve ilgilerini çekebilecek dekorlarla birlikte sergilenmesi edebiyatı sevmeleri ve 
okuma alışkanlıkları kazanmalarına yardım edecektir. Bu merkez düzenlenirken çocuk-
ların ilgisini çekecek ve rahat hisetmelerini sağlacak şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

Yazma Merkezi
Genelikle okul öncesi eğitimi ve ilkokul sını�arında yazma merkezleri oluşturulur. Okul 
öncesi eğitimi sını�arında bu merkez çocukların ilkokula hazırlanmalarına destek olmak 
amacıyla düzenlenmelidir. Okul öncesi eğitiminde çocuklara alfabe öğretilmemektedir. 
Öte yandan, çocukların alfabeyi öğrenmeden önce yazı yazma ile ilgili kazanması gereken 
beceriler söz konusudur. Bu beceriler arasında, yazı farkındalığı, yazı yönü, kalem tutma 
ve çizgi çalışmaları yer almaktadır. Yazma merkezinde çocukların yazılı iletişimin önemi-
ni anlamaları, fikirlerini yazılı olarak ifade etme konusunda farkındalıklarının artması ve 
yazmaya karşı olumlu tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle, yazma merkezi 
çocuklara oyun yoluyla bu becerileri kazandırma amacıyla oluşturulur (Isbell, 1995).

Resim 6.2
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Yazma merkezi sınıfın alanını göz önüne alınarak farklı büyüklük ve şekillerde düzen-
lenebilir. Bu merkezin bir oyun alanı olmasından dolayı çocukların oyunlarında yazıyı 
kullanmalarını sağlayacak her türlü düzenleme yapılabilir. Örneğin, iş yeri, postane, ga-
zete bürosu gibi temalar çerçevesinde düzenlenebileceği gibi, bir masa, sandalye ve yazı 
malzemeleri için bir dolaptan da oluşabilir. Sını�a alan yetersiz ise okuma ya da sanat 
merkezinden birine dâhil edilebilir. Yazı merkezinde farklı büyüklük ve türlerde kalem, 
kağıt, zarf, kartpostal, dosya, kalemtıraş, silgi, yazı tahtası, tahta kalemi, kum tepsisi, bant, 
zımba, yapıştırıcı, tebeşir, bilgisayar ve yazıcı gibi materyaller bulunur (Beaty, 2009). Ço-
cuklara farklı yazı materyalleri ile etkileşime girme fırsatları bu merkezde sunulur. Aynı 
zamanda, öğretmen bu merkezde çocukları kitap oluşturma, sipariş alma, yemek tarifi 
yazma, kart hazırlama, ihtiyaç listesi oluşturma gibi yazı yazmaya teşvik edici etkinliklere 
yönlendirebilir (White, 2005).

Sınıf Kütüphanesi
Her yaşta çocuklar için sınıf kütüphaneleri düzenlenebilir. Sınıf kütüphanelerinin temel 
amacı çocukların evlerinde kitaplara ulaşabilmelerini sağlamaktır. Sınıf kütüphanesinin 
oluşturulması çocukların kütüphane kullanma alışkanlığı kazanmalarını destekleyecektir. 
Çocuklar sınıf kitaplığından kitapları ödünç alarak evlerinde okuduktan sonra tekrar sı-
nıfa getirirler. Bunun için imza kâğıdı ve kütüphane kartı gibi çocuğun yazma becerilerini 
destekleyecek etkinlikler burada düzenlenebilir. Kütüphane oluşturmak için sını�a özel 
bir alan oluşturmaya gerek yoktur. Okuma merkezi bu amaç için kullanılabilir. 

İlk, orta ve lise düzeyi çocuklara eğitim veren okullarda sınıf ya da okul kütüphanele-
ri oluşturulabilir. Bu kurumlarda kütüphanenin amacı, ders programlarını desteklemek, 
öğrencilerin bireysel okuma gereksinimlerine yanıt vermek, okuma alışkanlığını kazan-
dırmak, kitabı ve kütüphaneyi kullanmayı öğretmek, kütüphane yaşantısının getireceği 
olanaklardan yararlanarak toplumsal davranışları güçlendirmeye katkıda bulunmaktır. 
Bu yaş grubu çocuklarda okumaya engel oluşturan temel nedenlerden biri yeterli sayıda 
kitaba ulaşamamakdır. Okuma alışkanlıklarının kazanıldığı bu dönemde çocukların sos-
yo ekonomik farklıklar nedeniyle kitaplara ulaşamamalarını engellemek için sınıf kütüp-
haneleri iyi bir çözümdür (Shapiro, Anderson, ve Anderson, 2002). Bu kütüphaneler kitap 
sayısı ve nitelikleri yönünden zengin olmalı ve bu amaçla velilerle iş birliği yapılmalıdır. 
Aynı zamanda, çocukların da sınıf kütüphanesinden yararlanma alışkanlığı kazandırılma-
sı için ödevlerin kütüphanede yapılması ya da orada bulunan kaynakların kullanılmasının 
özendirilmesi önerilmektedir (Şahin, İşcan ve Maden, 2009). 

Ayşe öğretmenin anaokulu sınıfında, çocuklar okuma merkezini çok az kullanıyorlardı. Bu 
nedenle Ayşe öğretmen bu merkezi yeniden düzenlemeye karar verdi. Bu noktada, Ayşe öğ-
retmene önerileriniz nelerdir?
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Çocukların Kalem 
Kullanmadan 
Önce 
Parmaklarıyla 
Dokunarak 
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ÇOCUKLAR İÇİN EDEBİYAT UYGULAMALARI
Çocuklarla birlikte yapılacak edebiyat uygulamaları, hikâye anlatma, kitap okuma ve dil/
Türkçe etkinliklerini içerir. Bu bölümde bu uygulamalar tanıtılacaktır.

Hikâye Anlatma
Hikaye anlatma geleneksel edebiyatın ya da kişisel öykülerin sözel olarak yorumlanması 
olarak tanımlanır (Brand ve Donato, 2001). Hikâye anlatma çok eski geçmişe sahiptir.  
Yazının ve kitapların olmadığı dönemlerden bu zamana kadar devam eden kültürel bir 
mirastır. Her yaştan çocukla birlikte hikâye anlatma etkinlikleri düzenlenebilir. Hikâye 
anlatma, hikâye okumadan farklı bir tekniktir. Hikâye anlatmada öğretmen sesi ve ha-
reketleriyle çocuklara hikâyeyi anlatır (Mayesky, 2008). Hikâye okumada ise öğretmen 
kitapta yazılı olan öyküyü okur. Çocuklara hikâye okuma ve hikâye anlatma etkilerinin 
kartlaştırıldığı bir araştırmada, hikâye anlatma sırasında karşılıklı etkileşimin daha fazla 
olduğu bulunmuştur (Morrow, 2005). Hikâyeyi dinleyen çocukların öyküyü daha iyi anla-
dıkları ve hikâye okunan çocukların ise karmaşık dil yapılarını daha iyi kullandıkları sap-
tanmıştır (Isbell, Sobol, Lindauer ve Lowrance, 2004). Hikâye anlatma çocukların yaratıcı 
düşünme yetenekleri geliştirir, çocukların kendilerini sözel ifade etmelerine yardım eder, 
sözcük dağarcığını zenginleştirir, dinleme ve anlama becerilerini destekler.

Okul öncesi dönem çocuklarına hikâye anlatırken farklı yöntem ve teknikler kullan-
mak gerekebilir. Bu hem çocukların öğrenmesini destekler, hem de çocukların ilgi ve 
dikkatlerini canlı tutar (Olgan, 2013). Hikâye anlatım tekniklerinin kendilerine özgü ço-
cuklarda belirli dil becerileri destekleyecek avantajları vardır. Mesela, geleneksel anlatım 
dinleme becerilerini desteklerken; kukla ile anlatım çocukların ifade edici dil becerilerini 
destekler. Bunlardan yaralanmak için farklı tekniklerle hikâye anlatılır. Bu teknikler, ge-
leneksel anlatım, karakter kullanarak hikâye anlatma, pandomim, kukla, pazen tahta ve 
figürleri ile anlatım, hikâye kartları ile anlatım olarak sıralanabilir. Bu anlatım tekniklerini 
okulda öğretmenler evde anne babaların kullanabildiği gibi, çocuğun da zamanla bu tek-
nikleri kullanarak hikâyeleri kendinin anlatması oldukça yararlı olacaktır.

Geleneksel Hikâye Anlatımı
Araçsız anlatım ya da düz anlatım olarak bilinen geleneksel hikâye anlatmada anlatıcı jest 
ve mimikleriyle, çocuklarla göz kontağı kurarak, sesini ve vücudunu kullanarak hikâyeyi 
anlatır. Bu anlatım tekniğinde herhangi bir araç kullanmaya ihtiyaç duyulmaz. Bu ne-
denle kullanımı kolay ve esnektir. Eğer öğretmen iyi bir anlatıcı ise çocuklarını dikkatini 
hikâyeye rahatlıkla çeker. Bu teknikte, hikâyeyi anlatırken öğretmen bedenini araç olarak 
kullanır. Bu anlatımda başarı sesini etkileyici olarak kullanma, doğru vurgulama ve taklit-
le sağlanır. Örneğin, aslan ile fare fablını anlatırken öğretmen kısık ve korkulu ses tonuyla 
fareyi canlandırırken, aslanı yüksek ve güçlü tonlayarak anlatırsa dinleyen çocuklar öykü-
yü yaşarlar. Anlatırken yapılan vurgular, duraklamalar, aslan ve fare taklitleri çocukların 
dikkatini canlı tutacaktır (Brand ve Donato, 2001).

Geleneksel hikâye anlatımı, tek düze bir ses tonu ile yapılırsa çocukların dikkatini 
çekmek mümkün olmaz. Eğer çocuk dinlemiyorsa bu teknikten çocuğun elde edeceği 
kazanımlar gerçekleşmez. Bu nedenle bu tekniğin doğru ve etkili kullanılması olduk-
ça önemlidir. Okul öncesi eğitim öğretmeni pratik yaparak sesini, bedenini, jest ve 
mimiklerini etkili kullanmayı öğrenebilir. Öğretmen hikâyeyi iyi bilir ve çocukların 
karşısında anlatmadan önce deneme yaparsa başarılı ve etkileyici bir şekilde hikâyeyi 
anlatacaktır. 

Hikâye anlatma geleneksel 
edebiyatın ya da kişisel öykülerin 
sözel olarak yorumlanmasıdır. 
Hikâye anlatma, hikâye okumadan 
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Karakter Kullanarak Hikâye Anlatma
Bu teknikte öğretmen kostüm ve aksesuar kullanarak başka bir karaktere dönüşür ve o ka-
rakterin üzerinden hikâyeyi anlatır. Geleneksel hikâye anlatımına oldukça benzerdir, fakat bu 
teknikte kostüm ve aksesuar da kullanılır. Hikâyede geçen olayları canlandırmak için öğret-
men ses tonunu ve bedenini etkin şekilde kullanır. Karakteri ve öyküyü canlandırmak ama-
cıyla, öğretmen yürür, atlar, zıplar, tırmanır ve hareketli bir tarzda hikâyeyi anlatır. Çocukları 
soru sorarak veya uygun bölümleri tekrar etmelerini isteyerek anlatıma dâhil eder. Örneğin, 
öğretmen “hikâyeci nine” karakterine bürünür. Bu karaktere uygun kıyafet ve aksesuarı ta-
kar ve çocukların karşısına bu şekilde çıkar. Her zamankinden farklı olan bir karakterden 
hikâyeyi dinlemek çocuklar için ilginç ve dikkat çekici olacaktır. Çocukların sevdikleri kah-
ramanların, onların öğrenmelerini ve empati duymalarını istediğimiz karakterin kimlikleri 
kullanılarak çocuklara bu teknikle hikayeler anlatılabilir (Brand ve Donato, 2001).

Pandomim
Pandomim bir masalın veya bir öykünün sadece bedensel hareketlerle anlatılması olarak 
tanımlanır. Bu teknikte öğretmen hiç sözcük kullanmadan, vücut hareketlerini jest ve mi-
miklerini kullanarak hikâyeyi anlatır. Pandomin yaparken anlatıcının tek renk ve rahat bir 
kıyafet giymesi bir gelenektir. Canlı mimikler ve ifade edici hareketler, kelimelerin yerine ge-
çerek pandomimle anlatımın ana araçları haline gelirler. Bu tekniği çocuklar rahatlıkla kul-
lanabilir (Brand ve Donato, 2001). Pandomin aynı zamanda, hikâye sonrası etkinlik olarak 
öykünün çocuklar tarafından canlandırılması amacıyla da kullanılabilir. Öğretmen hikâye 
anlattıktan sonra, çocuklar hiç söz söylemeden bedenleriyle hikâyeyi yeniden anlatabilirler.

Kukla ile Hikaye Anlatma
Bu teknikte öğretmen veya çocuklar kukla sahnesi ve kuklaları kullanarak hikâye anlatır-
lar. Kukla çocukların dikkatini çeken bir materyaldir, bu nedenle okul öncesi sını�arında 
sıklıkla hikâye anlatmak amacı ile kullanılır. Karşılıklı diyalogların olduğu öyküler, kukla 
ile anlatıma daha uygundur. Fazla sayıda kukla karakterlerinin kukla sahnesinde oynatıl-
ması güç olacağından, böyle hikâyeler kukla ile anlatıma çok uygun değildir. Çocuklar ve 
öğretmen birlikte kuklaları hazırlayabilirler. Kuklalar yapım malzemelerine ve kullanılış 
biçimlerine göre “çomak kukla, parmak kukla, el kuklası, çubuk kukla, kaşık kukla, par-
mak kukla, ipli kukla, gölge kuklası” gibi çeşitli isimler alırlar (Olgan, 2013). Çocuklarla 
birlikte sanat etkinliğinde çeşitli tekniklerle kukla yapılarak, Türkçe etkinliğinde bunlar 
kullanılabilir veya okuma merkezine konulabilir. Kukla tekniği ile hikâyeyi anlatırken ses 
tonu ve vurgulama oldukça önemlidir. Kukla karakterine uygun şekilde canlandırmalar 
yapıldığında, çocukların dikkatle izlemeleri sağlanacaktır. Çocuklar kukla ile hikâye anla-
tırken, iki çocuk bir arada canlandırma yapabilirler.

Resim 6.7

Kukla ile Hikâye 
Anlatma
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Pazen Tahta ve Figürleri ile Hikâye Anlatma
Bu teknikte çocuklara hikâye; pazen, mıknatıslı veya mantar panolara yapıştırılan figürler 
ile anlatılır. Pazen tahtanın önlerine hikâye figürlerini veya kartları koymak için küçük 
cep ya da kutucuklar yapılabilir (Turla, 2014). Bu teknikte öğretmen hikâye anlatırken, 
figürleri panoya sırayla yerleştirir. Pazen tahta çocukların rahatça görebileceği bir yere ko-
nulmalıdır. Böylece çocukların hem hikâye anlatımını görmeleri daha sonra da kendileri 
bu figürleri kullanarak hikâye anlatmaları sağlanabilir. Hikâye figürleri çocuklarla birlikte 
hazırlanabilir. Her bir hikâye için hazırlanmış olan figürler zarf, kutu veya keselere konu-
larak okuma merkezine daha sonra çocukların kullanmaları için bırakılabilir.

Hikâye Kartı ile Hikaye Anlatma
Çeşitli tekniklerle hazırlanmış hikâye kartları çocuklara gösterilerek hikâye anlatılır. Ço-
cukların çok ilgisini çeken bir tekniktir. Bu teknik uygulanırken, çocuklar, hikâye kartla-
rını görebilecekleri şekilde otururlar ve kartlar sırasıyla çocukların göz hizalarına gelecek 
şekilde gösterilerek hikâye anlatılır. Her kart için, çocuğun yeterince görebileceği kadar 
bir süre ayrılmasına ve resimlerin uygun büyüklükte ve anlaşılır olmasına dikkat edilir. 
Öğretmen hikâyeyi anlattıktan sonra kartları çocuklara vererek onların kendi öykülerini 
yaratmalarına fırsat verir.

Hikâye anlatma teknikleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri Mübeccel Gönen’in Çocuk Edebi-
yatı kitabından okuyabilirsiniz.

Sıra Sizde 3. Hikâye anlatırken neden farklı teknikler kullanmalıyız?

Kitap Okuma
Erken yaşlardan itibaren çocuklara kitap okunmasının, onların bilişsel, duygusal, dil, sos-
yal ve ahlakî gelişimlerine olumlu etkileri saptanmıştır (Powell, Diamond, Burchinal ve 
Koehler, 2010; Sim ve Berthelsen, 2014). Okul öncesi dönem çocukları okuma yazmayı 
bilmedikleri için okumayı bilenlerin onlara kitap okumasıyla bu etkinliklere katılmakta-
dırlar. Kitaplarla ilk etkileşimleri anne, baba ve kardeşlerle daha sonra ise öğretmenleri ile 
birlikte olmaktadır.

Kitap okuma, çocukların dil ve gelişen okuryazarlık becerilerini destekleyen en önem-
li yollardan biridir. Kitap okuma, çocuk ve yetişkinin sözel etkileşimde bulunmasına, öy-
künün içeriğinden ve resimlerden yararlanmasına olanak verir. Kitap okuma üç şekilde 
çocukların öğrenmesini destekler. İlk olarak, kitapların dili günlük yaşamda kullanılan 
dilden daha karmaşıktır. Bu nedenle okuma sırasında çocuk yeni kelime ve cümle yapı-
larıyla karşılaşmakta ve bunları öğrenmektedir. İkinci olarak, okuma esnasında, çocuğun 
anlamasını, öğrenmesini sağlamak için okuyan, açıklayan ve soran yetişkinin tüm ilgisin-
den çocuk yararlanır. Bununla birlikte, kitapların tekrar tekrar belirli aralıklarla okunması 
çocuğun bilgiyle yeniden karşılaşmasını ve öğrenmesini kolaylaştırır (Sénéchal, 2012). 

Erken yaşta çocuğa kitap okumanın çocuğun gelişimini destekleyici bir etki yaratma-
sında kitapların nasıl okunduğu önemli bir etkendir. Çocuklara kitap okurken sesli oku-
ma, birlikte okuma, diyaloğa dayalı ve dijital okuma gibi farklı teknikler kullanılmaktadır.  

Sesli Okuma (Geleneksel Okuma)
Bu teknik, yetişkinin, soru ya da sözel etkileşim için hikâyenin metnini kesmeden kitabı 
olduğu gibi doğrudan okuması olarak tanımlanır. Tüm düzeylerdeki çocuklar için öğret-
men ve okuma bilen çocuklar tarafından uygulanır. Bu teknikle hikâyede geçen olayları 
ve akışı çocukların anlaması daha kolaydır. Bu teknikle okuma çocukların dinleme ve 

3

Kitap	okuma	teknikleri
•	 Sesli	okuma	
•	 Birlikte	okuma	
•	 Diyaloğa	dayalı	
•	 Dijital	okuma
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hatırlama becerilerini destekler. Öte yandan, bu teknikte öğretmen aktif bir role sahipken, 
çocuklar pasif birer dinleyicidirler. Bu nedenle, özellikle gelişen okuma ve yazma becerile-
ri kazandırmada diğer okuma tekniklerine göre daha az etkilidir (Fox ve Horacek, 2008).

Öğretmenin sesli kitap okuması okul öncesi dönemde olduğu kadar özellikle ilkokul bi-
rinci sını�a da önemlidir. Bazı çocuklara okul öncesi dönemde yetişkinler tarafından kitap 
okunmamış ve okuma sevgisi kazandırılmamış olabilir. Bu nedenle birinci sınıfın özellikle 
ilk başlarında öğretmenin çocuklara eğlenceli resimli kitaplar okuması kitap okuma sevgisi 
kazandırma açısından önemlidir. Bu çocuklar için okumayı öğrenmek açısından güdüleyi-
ci olacaktır. Çocukların okumayı öğrenmesi ile birlikte çocukların sesli okuması da okuma-
yazma öğretimi ve okuma becerisinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Sesli okuma ilkokulun özellikle ilk yıllarında doğru okuma becerisi kazandırma ve çocu-
ğun doğru okumasını geliştirme açısından iyi bir yöntemdir. Sesli okuma sessiz okumaya 
geçmenin bir alt basamağıdır. İlkokul üçüncü sını�an itibaren sesli okuma, okuma hızını 
ve anlamayı düşürdüğü için giderek azaltılmalıdır (Karahüseyinoğlu, 2002).

Özelikle ilk okuma sürecinde çocuklarla sesli okuma sırasında bazı noktalara dikkat 
edilmelidir. Bunlar:

•	 Sesli	okumada	kullanılan	kitapların	yazısı	resimler	kadar	dikkat	çekici	olmalıdır.		
Bu yaş grubunda çocuğun okurken yazıya odaklanması için önemlidir.

•	 Sesli	okumayı	öğretmen	veya	ebeveyn	yaparken	çocuk	yazıları	takip	edebilir.
•	 Bir	sonraki	aşamada	ise	çocuk	kitabı	okurken	öğretmen	veya	ebeveyn	yazıları	ta-

kip eder.
•	 Çocuk	sesli	okurken	sabırla	çocuğun	harfleri	çözümlemesi	beklenmelidir.
•	 Mutlaka	çocuk	okurken	geri	bildirim	verilmelidir.	Fakat	bu	geri	bildirimler	sürekli	

düzetme ve tekrar etme şeklinde olmamalıdır. Çocuğun performansının yanında 
okunan metnin içeriği ile ilgili karşılıklı konuşulmalıdır.

•	 Çocuğun	okuduğunu	anlamasına	yönelik	 sorular	 sorularak	anlama	becerileri	 eş	
zamanlı desteklenmelidir (Martin-Chang ve Gould, 2012). 

Birlikte Okuma
Okuma bilmeyen bir ya da bir grup okul öncesi dönem çocuğuna okumayı bilen birinin 
kitap okuması, çocukların dinlemeleri ve bu süreçte kitapla ilgili etkileşimde bulunmaları 
olarak tanımlanan bir etkileşimli okuma tekniğidir (Gonzalez, Taylor, Davis & Kim, 2013; 
Hindman, Skibbe, & Foster, 2014). Bu teknikte okuyucu olan öğretmen ya da ebeveyn ki-
tabı okurken çocuğun dikkatini yazılara ve kelimelere çeker, resimlerle ilgili sorular sorar 
ve çocuğu hikâye ile ilgili tahminde bulunmaya yönlendiren etkileşimler için fırsat yaratır.   
Birlikte okuma tekniği ile kitap okurken bazı noktalara dikkat etmek önemlidir. 

Hikâye okumaya başlamadan önce:
•	 Çocukların	ilgisini	çeken,	zengin	bir	dille	yazılmış,	yeni	kelimeler	öğrenmelerini	

destekleyen ve farklı bakış açılarını ortaya koymalarını sağlayacak resimli kitaplar 
seçilmelidir.

•	 Çocuğa	kitabı	okumaya	başlamadan	önce	kitap	kapağındaki	resimler	ya	da	kitapla	
ilgili getirilen objeler hakkında sorular sorulur. Örneğin, “Bu nedir? Ne işe yarar? 
Bunun kim olduğunu biliyor musunuz?” gibi sorularla çocukların dikkatleri çekilir. 

•	 Kitabın	adı,	yazar	ve	resimleyenler	ile	ilgili	yazılara	çocukların	dikkati	çekilir.	
Hikaye okunurken:
•	 Canlı	ses	tonu	ve	vurguyla	hikâye	metni	aralıklı	olarak	okunur.
•	 Hikâyede	geçen	yeni	kelimelere	çocukların	dikkati	çekilir	ve	bu	kelimeler	açıklanır.	
•	 Çocukların	öyküyü	anlamalarını	destekleyecek	sorular	sorulur.	Örneğin,	“	Ayşe	ilk	

kiminle konuşmuştu?” “Annesi ne dedi?”.

Okuma bilmeyen bir veya bir grup 
çocuğa okumayı bilen birinin kitap 
okuması, onların bunu dinlemeleri 
ve ortak etkileşimlerine birlikte 
okuma denir.
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•	 Çocuklar	 düşünceleri	 söylemeleri	 ve	 olayları	 tahmin	 etmeleri	 için	 konuşmaya	
yönlendirilirler. Örneğin, “Ayşe’nin davranışları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce 
doğru şeyler söyledi mi?” “Peki bundan sonra annesi Ayşe’ye ne söyler?”

Hikaye sonunda:
•	 Çocukların	hikâyeyi	ne	kadar	anladıklarına	dair	ve	hikâyeyi	tekrar	anlatmalarını	

sağlayacak sorular sorulur. (Annesi onu görünce ne dedi?)
•	 Hikâye	ile	ilgili	görüş	ve	düşünceleri	hakkında	konuşulur.	(Hikâyede	en	çok	neler-

den hoşlandın?)
•	 Hikaye	ile	kendi	yaşamları	arasında	bağ	kurmalarını	destekleyecek	sorular	sorulur.	

(Sende hayvanat bahçesine gittin mi? Orada neleri gördün?)
•	 Hikayede	 geçen	 konu	 ya	da	 kavramı	 genişletmek	 amacıyla	 diğer	materyaller	 ve	

etkinlikler çocuklara sunulur (Wasik & Bond, 2001).

Diyaloğa Dayalı Okuma
Diyaloğa dayalı okuma, soru stratejileri ile çocukların okuma sürecine aktif katılımlarını 
sağlayan ve onların dil becerilerine yönelik geri bildirim stratejilerini içeren etkileşimli bir 
okuma tekniğidir. Diyaloğa dayalı okuma sürecinde, çocuk açık uçlu sorularla hikâye hak-
kında konuşması için teşvik edilir. Bu teknikte çocuğun kitabın resimlerinden hikâyeyi 
kendisi anlatabilir hâle gelmesi amaçlanır (Whitehurst, Arnold, Epstein, Angell, Smith 
ve Fischel, 1994). Diyaloğa dayalı okuma sürecinde çocuklara sorulacak soru ve onların 
cevaplarına verilecek geri bildirim stratejileri sistemli olarak tanımlanmıştır. Bu teknikle 
kitap okuyan öğretmen veya ebeveyn bu stratejileri kullanır. 

Diyaloğa dayalı okumada kullanılan soru stratejileri:
•	 Tamamlama	soruları:	Bir	cümlenin	sonu	boş	bırakılır.	Yetişkinin	cümlesinin	so-

nundaki boşluğu çocuk doldurur. Örneğin, “Sevgili tavşan, dikenlerimiz dolaştı. 
Lütfen bizi …......dediler” (kurtar)

•	 Hatırlatma	 soruları:	Çocuğun	daha	önce	okuduğu	bir	 kitap	 ya	da	bildiğini	 var-
saydığımız bir olgudan yola çıkılarak çocuğa sorular sorulur. Hatırlama soruları 
çocukların hikâyeyi anlamalarına ve olay örgüsünü tarif etmelerine yardımcı olur. 
“Bu kitaptaki küçük mavi motora ne olduğunu anlatabilir misin?”

•	 Açık	uçlu	sorular:	Bu	tür	sorular	kitaplardaki	resimlerin	üzerine	yoğunlaşır.	Çocu-
ğun kitaptaki resimlere odaklanması sağlanarak resimlere bakarken, “Bu resimde 
neler olduğunu bana anlatır mısın? Sen ne düşünüyorsun? Sence sonra ne olacak?” 
gibi açık uçlu sorularla çocukların anlatım becerileri teşvik edilir. 

•	 Niçin-	Neden-	Nasıl	soruları:	Bu	sorular	Ne,	Neden,	Ne	Zaman,	Nasıl,	Nerede	ve	
Kim sorularıdır. Bu sorular da tıpkı açık uçlu sorular gibi kitaptaki resimlere yo-
ğunlaşır. Bu tür sorular çocukların kelime hazinesini geliştirir. Örneğin, “Can oku-
la ne zaman gidecekti? Peki, sabah olduğunu nerden anladık?”

•	 Geliştirme	soruları:	Bu	sorular	çocukların	kitaplarda	karşılaştıkları	resim	ve	keli-
meleri kitabın dışındaki deneyimleri ile ilişkilendirmelerine yardımcı olur. Örne-
ğin, “Geçen ha�a seninle hayvanat bahçesine gitmiştik hatırladın mı? Orada bu 
hayvanların hangisini görmüştük?” soruları ile çocuğun gerçek hayatla kitap ara-
sında köprü kurmasına yardımcı olunur.

Diyaloğa dayalı okumada kullanılan geri bildirim stratejileri:
•	 Teşvik	Et:	Çocuğun	yeni	bir	kelime	ya	da	kavramı	öğrenmesi	için	çocuğun	yönlen-

dirilmesi ya da başka bir deyişle çocuğa soru sorulmasıdır. Örneğin, kitap okunur-
ken durulur ve çocuğa “Bu hayvanın adı nedir?” sorusu sorulur.

•	 Değerlendir:	Çocuğun	cevabı	değerlendirilir,	yanlış	cevaplar	düzeltilir,	doğru	ce-
vaplar ise teşvik edilir. Örneğin çocuğa sorulan “Bu hayvanın adı nedir?” soru-

Diyaloğa	dayalı	okuma,	soru	
stratejileri	ile	çocukların	okuma	
sürecine aktif katılımlarını 
sağlayan ve onların dil becerilerine 
yönelik	geri	bildirim	stratejilerini	
içeren etkileşimli bir okuma 
tekniğidir.

Diyaloğa	dayalı	okumada	
kullanılan	soru	stratejileri	
şunlardır:
•	 Tamamlama	soruları
•	 Hatırlatma	soruları
•	 Açık	uçlu	sorular
•	 Niçin-	Neden-	Nasıl	soruları
•	 Geliştirme	soruları
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suna “köpek” dediğini varsayalım. Okuyucu “Evet doğru, bu bir köpek.” diyerek 
çocuğun söylediğini onaylar. Eğer çocuk “koyun” diyerek yanlış bir cevap verdiyse 
doğru cevabı verebilmesi için yönlendirilir. 

•	 Genişlet:	Çocuğun	daha	önceki	adımda	söylediklerine	bilgi	ekleyerek	gelecek	bö-
lümler, aşamalar için ayrıntılı ek cevaplar verilir. Örneğin “Evet bu gördüğünüz bir 
çoban köpeği” diyerek öğrenileni genişletmiş olur. Bu aşamada çocuğun kurduğu 
cümle, doğru dil bilgisi ve tela�uz kurallarına uygun olarak tekrar etme yoluyla da 
genişletilebilir.

•	 Tekrarlat:	Çocuğun	anlatılanları	öğrendiğinden	emin	olmak	için	soruların	cevap-
ları tekrar edilir. Örneğin bu adımda; “Şimdi, söyle bakalım bu hayvanın adı ne-
dir?” diyerek çocuğun öğrendiği “çoban köpeği” ifadesini tekrarlanması sağlanır. 
Bu konuda başka bir örnekte aşağıda verilmiştir.

 Öğretmen: Bu nedir?
 Çocuk: Araba
 Öğretmen: Evet doğru. Kırmızı bir itfaiye arabası
 Öğretmen: Sen de itfaiye arabası diyebilir misin?
 Çocuk: Kırmızı itfaiye arabası
Diyaloğa dayalı okuma 5-6 çocuktan oluşan küçük gruplarda uygulanır. Öğretmen ve 

çocuklar samimi bir ortamda, çocukların kitabı rahat görebilecekleri şekilde otururlar. 
Hikâyeyi okumaya başlamadan önce; öğretmen giriş soruları sorarak kitabın kapağındaki 
resimler hakkında çocuklarla sohbet eder. Kitabın isminin ne olabileceği hakkında ço-
cuklardan fikir alır ve kitabın ismindeki kelimeler üzerinde durur. Çocukların kitaba ilgi 
duymalarına yardımcı olur. “Bu kitabın ne ile ilgili olduğunu düşünüyorsun?” şeklinde 
sorular sorulabilir.

Kitabı okuma sırasında; çocuklar, sorular sorularak aktif katılmaları için teşvik edilir-
ler. Bu aşamada çocuklara diyaloğa dayalı okumada kullanılan soru türlerinden sorular 
yöneltilir ve verdiği cevapla ilişkili, diyaloğa dayalı okumada kullanılan geri bildirim stra-
tejileri kullanılarak, geri bildirimde bulunulur. Öğretmen hikâyeyi okurken kitaptaki re-
simle ilişkili olan kelimeler üzerinde yukarıdan aşağı ya da sağdan sola doğru parmağıyla 
göstererek çocuğun yazıya odaklanmasını sağlar ve har�ere aşinalığını geliştirir.

Hikâyeyi okuduktan sonra; bitiş soruları sorarak çocuğun hikâyede geçenler ile gün-
lük yaşamı arasında bağlantılar kurarak hikâyeyi değerlendirmesi ve düşüncelerini pay-
laşması sağlanır. Hikâye okuma sürecinin bu üç aşamasında öğretmen soru ve geri bildi-
rim stratejilerini kullanır.

Diyaloğa dayalı okumada kullanılan tüm bu tekniklerin sonucunda, çocuğun kelime 
dağarcığı ve okuryazarlık becerilerinde önemli artış olduğu bulunmuştur. Bunun yanın-
da, çocuğun hikâyede geçen konu ile kendi yaşamı arasında bağlantılar kurması, hem 
kendisini daha iyi tanıma fırsatı kazanmasını hem de empatik becerilerinin gelişmesini 
sağlar. Diyaloğa dayalı okuma tekniğini diğer okuma tekniklerinden ayıran en temel un-
sur yetişkin ve çocuğun kitap okurken aktif bir etkileşim içinde olmasıdır. Yetişkin çocuğa 
sorular yönelten, hikâye içinde onu yönlendiren, farklı bakış açıları kazanmasını sağlayan 
rolündedir. Aslında yetişkin hikâyeyi anlatıcı olmanın yanında çocuğu dinleyen iyi bir 
dinleyici konumundadır (Zevenbergen ve Whitehurst , 2003).

Her ikisi de etkileşimli okuma tekniği olan birlikte okuma ile diyaloğa dayalı okuma arasın-
da hangi farklar vardır?

Diyaloğa	dayalı	okumada	
kullanılan	geri	bildirim	stratejileri	
şunlardır: 
•	 Teşvik	et
•	 Değerlendir
•	 Genişlet
•	 Tekrarlat

4
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Dijital Kitap Okuma
Hızlı gelişen teknoloji ve çocukların bu teknolojiye olan ilgileri dijital kitapların sayısının 
artmasında etkili olmuştur. Çocuklar bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi araçlara evde ve 
okulda rahatlıkla erişebilmekte ve kolaylıkla kullanabilmektedirler. Teknolojik araçların 
çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, bedensel ve dil gelişim fırsatlarını destekleyecek ve 
öğrenmelerini sağlayacak şekilde bilinçli olarak kullanılması erken çocuklukta gelişime 
uygun teknolojik uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (NAEYC, 2012). Amerikan Pe-
diatri Akademisi (2011) kaliteli ve interaktif medyanın, iki yaşından büyük çocuklar için 
eğitsel yararları olduğunu, çocukların sosyal, bilişsel ve dil becerilerini desteklediğini ve 
okula hazır bulunuşluklarını artırdığını vurgulamıştır. Animasyon, ses, görüntü ve etki-
leşim özelliklerine sahip olan dijital kitaplar, çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine 
olumlu katkılar sağlar (Shamir & Korat, 2009). Okul öncesi dönem çocuklarıyla yapılan 
araştırmalar elektronik kitapların çocukların fonolojik farkındalıklarını, kelime tanıma 
becerilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir (Chera & Wood, 2003). 

Dijital kitaplardan görüntü ve seslerin yansıtılması yoluyla öğretmen ve çocuklar bu 
kitapları kullanabilirler. Bunun yanı sıra dijital kitapların birçoğunda seslendirme oldu-
ğu için çocuklar bu kitapları okurken bir yetişkine gereksinim duymazlar. Öte yandan, 
yetişkinin çocuk dijital kitap okurken rehberlik etmesi dijital kitapların etkililiğini artır-
maktadır. Çocuklar bireysel ya da küçük gruplarla dijital kitap okuyabilirler. İkili gruplar 
halinde i-pad kitap uygulamalarının çocukların öyküyü anlama becerilerini desteklediği 
bulunmuştur (Crist, Wang & Chui, 2015). Bu nedenle çocukların öğretmen rehberliğinde 
ya da küçük gruplar halinde dijital kitap okumaları önerilmektedir. 

Öğretmenin oluşturacağı elektronik kitap kütüphanesi gibi uygulamalar çocukların 
kitap okumaya olan ilgisini destekler (Zipke, 2013). Çeşitli etkinliklerde çocuklar tekno-
loji yardımıyla elektronik ya da basılı kitaplar üretebilirler. Bunun için resim çizme prog-
ramlarını ya da çektikleri fotoğra�arı kullanabilirler. Hikâyelerini seslendirip kaydede-
rek, ya da öğretmene öyküyü yazdırıp metin oluşturabilirler. Çocukların yaratıcılıkları 
ve öğretmenin rehberliğini bir araya getirip pek çok öykü çalışması teknoloji yardımıyla 
yapılabilir (Işıkoğlu Erdoğan, 2013).

Okumayı Bilen Çocuklarla Uygulanabilecek Kitap Okuma Teknikleri
Okumayı öğrenme aşamaları; çocukların kelimeleri görsel olarak teşhis etmesi, geçmiş 
deneyimleri ile kelimelerin anlamları arasında bir bağ kurması, metni anlama ve kavra-
ması ve son olarak okuduğunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmesini içerir (Kana, 
2015). Okumayı yeni öğrenen çocuklar için amaç çözümleme ve anlamayı, orta ve ileri 
düzey okuyan çocuklar için amaç tarih, fen ve matematik gibi özel alanlarda farklı metin-
leri anlamayı içerir. Okuma aşamalarından geçerken çocuğun farklı okuma teknikleri ile 
desteklenmesi önemlidir. Bu yaş düzeyindeki çocuklar için yararlı olacak çeşitli kitap oku-
ma teknikleri mevcuttur. Bunlar arasında altını çizerek okuma, okuma sonrası tartışma, 
eleştirel okuma gibi teknikler okuma etkinliklerinde kullanılabilir (Fisher ve Frey, 2015). 

Altını çizerek okuma tekniğinde, metin içinde anlamlı olan yerlerin işaretlenmesi yoluy-
la çocukların okuduğunu anlamdırması sağlanır. Bunun için öğretmen okuma parçalarını 
çocuklara verir ve okuma tamamlandıktan sonra öğretmen geri bildirim vererek çocukların 
bu teknikte gelişmelerini destekler. Bu teknikte metnin üzerine kısa notlar alınabilir ve işa-
retlemeler yapılabilir. Böylece, tekrar metin okunduğunda işaretli bölümler dikkate alınır. 

Okuma sonrası tartışma tekniğinde, çocuklar metni okuduktan sonra grup olarak öğ-
retmenin soracağı sorular rehberliğinde tartışırlar. Bu yolla çocukların okudukları metni 
daha iyi anlamaları sağlanır. Bu teknik, çocukların metinde işlenen konuyla ilgili fikirlerini, 
düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmasını ve kendi fikirlerini ifade etmelerini destekler. 

Okuma bilen çocuklar için 
teknikler:
•	 Altını	çizerek	okuma	
•	 Eleştirel	okuma
•	 Okuma	sonrası	tartışma
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Eleştirel okuma tekniği üst düzey okuma tekniğidir. Bu teknikte çocuklar okudukları 
metinle ilgili sorular sorarak metne dair olumlu veya olumsuz görüş oluştururlar. Bu tek-
nikle okumak için çocukların okudukları konuya dair bilgilerinin veya kişisel deneyimle-
rinin olması ve eleştirilerini bunlar üzerine inşa etmeleri beklenir (Fisher ve Frey, 2015).

Türkçe Etkinliği (Dil Etkinlikleri)
Okul öncesi eğitimi programında önemli bir yeri olan Türkçe etkinliği, çocukların 
Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek 
ve iletişim becerilerini artırmak amacıyla yapılır (MEB, 2013). Dil gelişimi açısından 
kritik bir dönem olan okul öncesi eğitimi çağında çocukların kendini ifade etme, dinle-
me, anlama ve gelişen okuryazarlık becerilerinin bu etkinlik kapsamında desteklenme-
si oldukça önemlidir. Dil ve okuryazarlık becerileri çocukların ilkokuldaki başarısını 
doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, Türkçe etkinlikleri düzenli olarak her gün ger-
çekleştirilmelidir.

Türkçe etkinlikleri düzenlenirken genelde üç temel aşamadan söz edebiliriz. Bun-
lar hikâye öncesi etkinlikler, hikâye anlatma ve hikâye sonrası etkinliklerdir. Öğret-
men çocukların ilgi, ihtiyaç, yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak bu etkinlikleri 
oluşturmalıdır. 

Hikâye Öncesi Etkinlikler
Hikâye öncesi etkinliler “tekerleme söyleme, parmak oyunu oynama, şiir okuma, bilmece 
sorma, sohbet etme” gibi çocukların dikkatlerini çekmeye yönelik olarak yapılırlar. Bu 
etkinlikleri ayrıca çocukları hikâye anlatmaya hazırlamak amacıyla da kullanılabilirler. 
Örneğin, hikâye ile ilgili yapılacak olan sohbet ile çocukların konuyla ilgili geçmiş yaşantı-
ları, deneyimleri ortaya çıkarılır. Bu etkinliklerden biri ya da birkaçı hikâyeye başlamadan 
önce uygulanır.

Hikâye Anlatma
Hikâye öncesi etkinlikler yoluyla hikâye dinlemeye hazır hale gelen çocuklara, hikâye an-
latma veya kitap okuma teknikleri kullanılarak bir öykü ile etkileşime girme fırsatı veri-
lir. Bu süreçte çocuğun öğretmeni veya kullanılan araçları rahatça görebileceği şekilde 
oturması sağlanır. Çocuklara anlatılacak hikâyelerin konusu, anlatım tekniği, anlatım sı-
rasında kullanılan jest ve mimikler, öykü anlatımının şekli öğretmen tarafından çocukla-
rın gelişim düzeylerine ve ilgilerine uygun şekilde belirlenir. Tek bir hikâye anlatım veya 
kitap okuma tekniği çocukların tüm becerilerini desteklemeyeceği gibi öğrenmelerini de 
sağlamaz. Bu nedenle öğretmenin farklı hikâye anlatma ve kitap okuma tekniklerinden 
amaçlarına uygun olacak şekilde yararlanması gereklidir. 

Hikâye Sonrası Etkinlikler
Hikâye sonrasında öykü ile ilgili sohbet, hikâye tamamlama, hikâye oluşturma, rol oy-
nama gibi hikâyeyi anlamaya yönelik etkinlikler yapılır. Hikâye sonrasında tıpkı hikâye 
öncesinde olduğu gibi farklı tekniklerden biri kullanılabilir. 

Öykü ile ilgili sohbet. En yaygın olarak kullanılan hikâye sonrası etkinliklerden biri 
hikâye ile ilgili sohbettir. Bu teknikte çocuklara hikâyede geçen olaylarla ilgili çeşitli soru-
lar sorulur. Sorular “Ayşe’nin köpeğinin adı neydi?” gibi bilgiye dayalı sorulardan “Ayşe’nin 
yerinde sen olsaydın ne yapardın?” “Hikâye ile ilgili en çok neyi sevdin?” gibi değerlendir-
meye dayalı sorulara kadar farklı düzeylerde olabilir. Aynı zamanda, hikâye sonrası soh-
bet çocukların dinlediğini anlama ve kendini ifade etme becerini değerlendirme fırsatları 
sunar (Roskos, Christie ve Richgels, 2003). 

Türkçe	etkinlikleri
•	 Hikâye	öncesi	etkinlikler
•	 Hikâye	anlatma
•	 Hikâye	sonrası	etkinlikler
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Hikâye tamamlama ve hikâye oluşturma. Hikâye tamamlamada, öğretmen hikâyenin 
belirli bir bölümünü okuduktan sonra çocuklardan hikâyenin devamında neler olacağını 
tahmin etmelerini ister. Bu şekilde çocuklar neden sonuç ilişkisi kurar ve hikâyenin nasıl 
sonuçlanacağına karar verirler. Benzer şekilde, hikâyenin adı başlangıçta söylenmez ve 
çocuklardan hikâyenin adını koymaları istenebilir. Hikâye oluşturma ise çocukların kendi 
öykülerini yaratması, onların hayal dünyalarını, duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmaya 
yarayan bir etkinliktir. Bu teknikte, öğretmen çocuklara yabancı olmadıkları günlük ya-
şamları ile ilişkili bir konu vererek, fotoğraf göstererek ya da bir nesneden yola çıkararak 
öykü oluşturmalarını sağlar. Beyin fırtınası gibi teknikler ve açık uçlu sorularla çocukların 
hikâye oluşturmaları desteklenir.

Rol oynama. Bu teknikte çocuklar hikâyede geçen bir olay, durum, nesne ya da kişi-
leri canlandırarak yaşam deneyimleri kazanırlar. Rol oynamada temel amaç; çocukların 
yaratıcılıklarını, kendini ifade etme ve sosyal becerilerini desteklemektir. Hikâye anlatı-
mından sonra canlandırılacak rolleri istekli çocuklara verir. İsteksiz çocukların etkin hale 
getirilmesi için ısınma çalışmaları yapılabilir ve öncelikle küçük rolleri canlandırılmaları-
na fırsatlar verilerek cesaretlendirilebilirler. Çocuklar karakterleri canlandırırken maske, 
kostüm ve aksesuar kullanabilirler ve bu onların rolleri daha etkin olarak benimsemele-
rini sağlar. 

“Uzun kulak ve arkadaşları” adlı öykü kitabını diyaloğa dayalı okuma tekniği ile okumak 
isterseniz kullanabileceğiniz soru stratejilerine hangi örnekleri verebilirsiniz?

Uzun Kulak ve Arkadaşları adlı öyküye http://timasokul.com/wp-content/uploads/2013/07/
UZUN_KULAK_VE_ARKADASLARI_revz.mp3 web adresinden ulaşabilirsiniz. 

EDEBİYAT UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çocukların edebiyat uygulamalarına katılım ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesinde 
en etkili yöntemlerden biri öğretmen gözlemleridir. Öğretmen çocukların okuma merke-
zini kullanma durumlarını, dil etkinliklerine katılım sıklıklarını gözlemleyerek, bu bilgileri 
çocukları değerlendirme amacı ile kullanır. Çocukların değerlendirilmesinde anekdot ka-
yıtları, çalışma örnekleri, kontrol listeleri gibi araçlar öğretmen gözlemlerini kayıt etmek 
amacı ile kullanılır. Öğretmen çocukların cümle örneklerini ve ilk kez kullandıkları yeni 
kelimeleri anekdot kaydı tutarak çocuğun portfolyosuna ekleyebilir. (Bakınız Çizelge 6.1)

Anekdot Formu
Çocuğun	Adı/Yaşı:	Mehmet/	5	yaş
Gözlem	Tarihi:28	Aralık,	2015
Gözlenen mekan ve çocuk grubu:	Okuma	merkezi,	yalnız	oyun
Gözlenen durum:	Mehmet,	okuma	merkezine	gitti	ve	“Aç	Tırtıl”	adlı	resimli	kitabı	eline	aldı	
ve	yere	uzandı.	Kitabın	sayfalarını	tek	tek	çevirerek	resimlerine	bakarak	hikâyeyi	okuyormuş	
gibi	yaparak	anlattı.

Çocukların dil etkinliklerine sergilediği beceriler kontrol listelerine kayıt edilebilir. 
Çocukların hikâye anlatırken, tekerleme söylerken, rol oynarken sergiledikleri perfor-
manslar video ile kayıt edilip aileleri ile paylaşılarak çocuklarının gelişimsel özellikleri 
hakkında somut bilgi edinmeleri sağlanır. Çocuklarla ilgili yapılan bu değerlendirmeler 
gelişimlerini destekleyecek etkinliklerin planlanmasında kullanılabilir. Örnek kontrol lis-
tesi için Çizelge 6.2’yi inceleyebilirsiniz.

5

Değerlendirme	3	açıdan	yapılır:	
•	 Çocuk
•	 Program
•	 Öğretmen

Çizelge 6.1
Anektod Kaydı Örneği
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Kontrol Listesi
Adı-Soyadı Doğum	Tarihi
Öğretmen Gözlem	Kayıt	Tarihi:

48	-	60	Aylık	Çocuklar	İçin	Dil	Gelişimi Her	zaman	 Bazen Hiçbir	zaman
Tekerleme,	bilmece,	şiir	gibi	etkinliklere	katılır.
Hikâyeyi	dinler.
Kendisi	hikâye	anlatır.
Kendisine	verilen	sözel	yönergeyi	yerine	getirir.
Konuşmaları	anlaşılır.
Konuşmalarında	bağlaç	kullanır.

Edebiyat uygulamalarında değerlendirilmesi gereken diğer bir öge ise programdır. 
Öğretmenlerin bu uygulamalar ile amaçlarına ne kadar ulaştığını günlük eğitim akışında 
yer alan genel değerlendirme bölümüne kaydetmeleri beklenmektedir (MEB, 2013). Öğ-
retmen dil etkinliklerine çocukların katılımlarını ve bu etkinliklere karşı ne kadar istekli 
oldukları günlük olarak değerlendirmelidir. Yapılan bu değerlendirmeler doğrultusunda 
yeni düzenlenecek etkinliklere karar verilir. Benzer şekilde, okuma ve yazma merkezle-
rinin çocuklar tarafından kullanılma süre ve sıklıklarının kaydedilmesi bu merkezlerin 
etkinliğini değerlendirmeye ışık tutacaktır.

Süre Kayıt Formu
Okuma	Merkezinin	Kullanım	Durumu
Süre:	9:00-	10:00	
Tarih:	28/12/2015

Kitap Pazen	tahta Kukla Tablet
Mehmet 15	dk 15	dk
Oya 10	dk
Sinem 12	dk
Ahmet 5	dk 10	dk
Mete 10	dk
Nisa 10
TOPLAM 37	dk 10	dk 5	dk 35	dk

Okul öncesi eğitim öğretmeninin kendi performansına yönelik öz değerlendirme yap-
ması değerlendirme sürecinin önemli bir diğer parçasıdır. Dil etkinlikleri özellikle öğ-
retmenin aktif olduğu ve kendi performansını etkin olarak gösterdiği etkinliklerdir. Bu 
nedenle öğretmen bu etkinliklerdeki becerilerini yakından değerlendirmek isteyebilir. 
Mikro öğretim olarak tanımladığımız yöntem, öğretmen adayları ve tecrübeli öğretmen-
lerin performanslarını değerlendirme ve geliştirmede kullanabilecekleri bir yöntemdir. 
Mikro öğretimde, öğretmen kendi performansını videoya kaydeder ve sonra bu görüntü-
leri izler (Demirel, 2009). Bu yolla öğretmen eksiklerini giderebilir ve daha etkili eğitim 
sunar. Özellikle, kitap okuma, hikâye anlatma, rol oynama gibi etkinliklerde öğretmenin 
kendini kaydedip izlemesi performans değerlendirmede çok yararlı olacak ve öğretimin 
niteliğini artıracaktır.

Sınıfınızdaki öğrencilerin ne sıklıkla kitap okuduğunu gözlemek istiyorsunuz. Bu amaçla 
kullanmak için bir gözlem formu hazırlayınız. 

Çizelge 6.2
Kontrol Listesi

Çizelge 6.3
Okuma Merkezinin 
Kullanım Durumu

6
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Özet
 Çocuk edebiyatı ile ilgili uygulamalarda öğretmenin 

rolünü açıklamak.
 Çocuk edebiyatı ile ilgili uygulamalarda öğretmenin 
dört temel rolü vardır. Bunlar; çocuklara uygun edebî 
eserleri ve bunların kullanılacağı etkinlikleri seçmek, 
zengin ve uyarıcı bir eğitim ortamı hazırlamak, ede-
biyatla ilgili temel kavramları kazandırma ve edebi-
yattan zevk almalarını sağlayacak öğretimi yapmak ve 
kendi davranışları ile model olmaktır. Edebî ve eğitsel 
değer taşımayan çocuklara yönelik eserler piyasada 
rahatlıkla bulunmaktadır. Öğretmen edebiyat zevki-
nin geliştirilmesi için nitelikli eserleri çocuklara sun-
malıdır. Bunlar hikâye, masal, tekerleme, bilmece gibi 
farklı edebî türleri içermelidir. Öğretmen sınıfında 
okuma merkezi, yazma merkezi ve sınıf kütüphanesi 
düzenleyerek, çocukların edebiyat eserleri ile etkile-
şimde bulunmasını sağlamalıdır. Öğretmenin diğer 
bir önemli rolü öğretimdir. Çocuklara edebiyatla il-
gili temel kavramları kazandırma ve en önemlisi ise 
çocukları edebiyat eserlerinden zevk almalarını sağ-
layacak planma, uygulama ve değerlendirmeyi içeren 
öğretimi öğretmen gerçekleştirir. Son olarak, öğret-
men kitap okuma, hikâye anlatma ve yazı yazmaya 
yani edebiyata değer verdiğini gösteren iyi bir model 
olmalıdır.

 Sını�a okuma ve yazma merkezleri düzenlemek.
 Edebiyat uygulamalarında etkili olmanın en önemli 
ögelerinde biri okul ve sını�a destekleyici bir çevre 
düzenlemektir. Bu amaçla sını�a okuma merkezi dü-
zenlerken dikkat etmemiz gerekenler:
•	 Okuma	merkezi	sınıfın	sessiz	ve	aydınlık	bir	ala-

nında düzenlenmelidir
•	 Göze	 çarpan,	 ilginç,	 renkli	 ve	 çocukların	 rahat	

edebilecekleri konforda düzenlenmelidir
•	 Kitaplar	kapakları	öne	gelecek	şekilde	açık	raflara	

dizilmelidir.
•	 Çeşitli	türlerde	ve	çeşitli	konularda	çocuk	kitapları	

bulunmalıdır.
•	 Çocukların	öyküleri	canlandırmaları	ve	kitaplarla	

oyun kurmaları için dolgu oyuncaklar, kuklalar, 
öykü kahramanlarının figürleri, maske, şapka ve 
kostümleri bulunmalıdır.

 Sını�a yazma merkezi düzenlerken dikkat etmemiz 
gerekenler;
•	 Çocukların	 oyunlarında	 yazıyı	 kullanmalarını	

sağlayacak her türlü düzenleme yapılabilir
•	 İş	yeri,	postane,	gazete	bürosu	gibi	temalar	çerçe-

vesinde düzenlenebilir
•	 Farklı	 büyüklük	 ve	 türlerde	 kalem,	 kâğıt,	 zarf,	

kartpostal, dosya, kalem tıraş, silgi, yazı tahtası, 
tahta kalemi, harf kalıbı, kum tepsisi, bant, zımba, 
yapıştırıcı, tebeşir, bilgisayar ve yazıcı gibi mater-
yaller bulunur. 

 Hikâye anlatma tekniklerini uygulamak. 
 Hikâye anlatma teknikleri, geleneksel anlatım, ka-
rakter kullanarak hikâye anlatma, pandomim, kukla, 
pazen tahta ve figürleri ile anlatım, hikâye kartları ile 
anlatım olarak sıralanabilir. Faklı tekniklerle hikâye 
anlatıldığında, çocuklar farklı beceriler elde edecek 
ve etkinlikler onların ilgisini daha fazla çekecektir.  
Hikâye anlatma tekniklerinin bazıları kukla, pazen 
tahta gibi özel materyalleri kullanmayı gerektirir. Bu 
materyaller satın alınabileceği gibi öğretmen ve ço-
cuklar birlikte hazırlayabilirler. Hikâye anlatma tek-
nikleri kullanırken, öğretmen her bir tekniğin kendi 
özelliklerini göz önüne almalı ve bu özelliklere uygun 
olarak hikâyeyi anlatmalıdır. Hikâye anlatma teknik-
leri hem çocuklar hem de öğretmen tarafından rahat-
lıkla kullanılabilir. Tüm tekniklerle hikâye anlatılırken 
öğretmenin ses tonu, vurgu ve düzgün Türkçe kullan-
maya özen göstermesi oldukça yararlı olacaktır. 

 Kitap okuma tekniklerini uygulamak. 
 Kitap okuma teknikleri sesli okuma, birlikte okuma, 
diyaloğa dayalı ve dijital okuma olarak sını�andırılır. 
Bu tekniklerden sesli okumayı uygularken, öğretmen 
soru sormadan ve hikâyenin metnini kesmeden kitabı 
olduğu gibi doğrudan okur. Birlikte okumada, öğret-
men kitabı okurken çocuğun dikkatini yazılara ve ke-
limelere çeker, resimlerle ilgili sorular sorar ve çocuğu 
hikâye ile ilgili tahminde bulunmaya yönlendiren et-
kileşimler için fırsat yaratır. Diyaloğa dayalı okumada 
çocuk açık uçlu sorularla hikâye hakkında konuşması 
için teşvik edilir. Bu teknikte çocuğun kitabın resim-
lerinden hikâyeyi kendisi anlatabilir hale gelmesini 
sağlamak amaçlanır. Okumayı öğrenmiş olan ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencileri için analitik okuma, altını 
çizerek okuma, okuma sonrası tartışma gibi teknikler 
okuma etkinliklerinde kullanılabilir.

1

2

3

4
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 Erken çocukluk döneminde bulunan çocukların 
edebiyat uygulamalarına katılım ve beceri düzeylerini 
değerlendirmek.

 Çocukların değerlendirilmesinde en etkili yöntem-
lerden biri öğretmen gözlemleridir. Öğretmen ço-
cukların okuma merkezini kullanma durumlarını, 
dil etkinliklerine katılım sıklıklarını gözleyerek, bu 
bilgileri çocukları değerlendirme amacı ile kullanır.  
Çocukların değerlendirilmesinde anekdot kayıtları, 
çalışma örnekleri, kontrol listeleri gibi araçlar göz-
lemleri kaydetmek amacı ile kullanılabilir. Program 
değerlendirmesinde öğretmen düzenlediği etkinlike-
rin amaçlarına ne kadar ulaştığını günlük eğitim akı-
şında yer alan genel değerlendirme bölümüne kayıt 
eder. Benzer şekilde, okuma ve yazma merkezlerinin 
çocuklar tarafından kullanılma süre ve sıklıklarının 
kaydedilmesi bu merkezlerin etkinliğini değerlen-
dirmede kullanılır. Öğretmenin kendi performansına 
yönelik öz değerlendirme yapması için mikro öğretim 
olarak tanımladığımız yöntem kullanılır. Mikro öğre-
timde, öğretmen kendi performansını videoya kayde-
der ve sonra bu görüntüleri izler. Bu yolla öğretmen 
eksiklerini giderebilir ve daha etkili eğitim sunar.

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Sını�a kendi seçtiği bir kitabın metnini doğrudan oku-
yan Elif öğretmen aşağıdaki okuma tekniklerinden hangisini 
kullanır?

a. Diyaloğa dayalı okuma
b. Sesli okuma
c. Birlikte okuma
d. Dijital okuma
e. Geleneksel okuma

2. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin rolünü tanımlayan 
özelliklerden biri değildir?

a. Çocuklara uygun etkinlikleri seçmek
b. Okuma merkezi hazırlamak
c. Kitap okumak
d. Güzel Türkçe konuşmak
e. Ha�a birkaç kez dil etkinlikleri düzenlemek

3. Aşağıdakilerden hangisi okuma merkezi oluşturmanın 
amaçlarından biri değildir?

a. Çocuklara okumayı öğretmek 
b. Çocukların kitaplarla ilgilenmesini sağlamak 
c. Çocukların okumaya yönelik olumlu tutum sergile-

melerini sağlamak 
d. Çocuklara kitapları tekrar tekrar okuma fırsatı vermek 
e. Çocukların kitapları oyunlarına dâhil etmesini sağlamak 

4. Okuma merkezinin düzenlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

a. Güneş gören bir alanda düzenlenmelidir.
b. Sessiz bir alanda düzenlenmelidir.
c. Bu alanda çocuklar için rahat minderler bulunur.
d. Kitaplar açık ra�ara dizilir.
e. Dolgu oyuncak, insan ve hayvan figürleri bulunur.

5. Yazı merkezinde aşağıdaki etkinliklerden hangisi yapılmaz?
a. Kitap oluşturma 
b. Yemek tarifi oluşturma 
c. Yeni yıl kartı hazırlama
d. El yazısı yazma
e. İhtiyaç listesi oluşturma 

6. Hikâye anlatma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

a. Hikâye kartının arkasına yazılı olan notlardan 
hikâyeyi okunur.

b. Düz ve yüksek bir sesle hikâyeyi anlatır. 
c. Jest ve mimiklerini hikâyeyi anlatırken kullanır.
d. Çocuklar hikâye anlatmaz sadece öğretmen anlatır. 
e. Hikâye anlatılırken metin kitaptan okunur. 

7. Diyaloğa dayalı okumada öğretmen ilk olarak ne yapar?
a. Çocukları 5-8 kişilik küçük gruplara ayırır.
b. Geri bildirim stratejilerini uygular.
c. Çocuğun hikâyede en çok hoşlandığı şeyleri sorar.
d. Parmağıyla yazıları çocuğa gösterir.
e. Soru stratejilerini uygular.

8. Aşağıdakilerden hangisi hikâye öncesinde yapılması 
önerilen etkinliklerden biri değildir?

a. Bilmece
b. Şiir 
c. Tekerleme 
d. Parmak oyunu 
e. Destan 

9. Çocukların dil becerilerinin değerlendirilmesinde aşağı-
daki değerlendirme araçlarından hangileri kullanılmaz?

a. Anektod
b. Mikro öğretim
c. Sıklık kaydı
d. Kontrol listesi
e. Video ve fotoğraf kayıtları

10. Dijital okuma tekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

a. Çocuklar küçük gruplar halinde dijital kitapları oku-
yabilir.

b. Dijital çocuk kütüphanesi oluşturulabilir.
c. Çocuklar fotoğraf çekerek dijital kitap oluşturabilir.
d. İki yaşından küçük çocuklar için dijital kitap gelişim-

lerine uygun değildir.
e. Dijital kitapları çocuk tek başına özgürce kullanır.
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Yaşamın İçinden

09.07.2015

MEZİTLİ’DE KİTAP OKUYAN ÇOCUKLAR OYUN Kİ-
TAPLIĞI HİZMETE GİRDİ.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, çocukların okul ön-
cesi ve sonrasındaki eğitimine katkıda bulunmak amacıyla ’Ki-
tap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı’ projesini hayata geçirdi.
Mezitli Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlıkları-
nı geliştirecek yepyeni bir proje ile ilçede yaşayan çocukları 
bir araya getirdi. Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı, 
Menderes Mahallesi Denizhan 2 Sitesi karşısında bulunan 
parkta açıldı. Mezitli’de yaşayan çocuklara yarar sağlayacak 
olan projenin açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tar-
han, Başkan yardımcıları Eşe Şamiloğlu ile Ertan Güner, Ki-
tap Okuyan Çocuklar Proje Koordinatörü Esra Akçay Du� 
ile Mersin İl Sorumlusu Seda Hacıtalipoğlu Özkan ve çok 
sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Açılış sonrası Oyun 
Kitaplığı’na akın eden minikler, karşılarında gördüğü kitap 
ve oyuncaklar karşısında şaşkına döndü. Tüm kitap ve oyun-
cakları yakından inceleyen çocuklar, gönüllerince eğlendi.
“KİTAP OKUMAYI ÖZENDİRMEMİZ GEREKİYOR”
KİTAP OKUMA KÜLTÜRÜ GELİŞECEK
Kitap okuma kültürünü kazandırmayı amaçlayan Oyun Ki-
taplığı, tüm etkinlikleriyle özellikle 0-9 yaş arası çocuklar 
için ücretsiz hizmet verecek. Oyun Kitaplığı’nda çocukların 
sosyalleşerek, deneyerek, gözlemleyerek, hissederek ve keşfe-
derek öğrenimlerini hede�iyor. Burada küçük yaşta okuma-
yazma bilmeyen minikler, aileleriyle birlikte kitap okuyarak 
kitap okuma kültürünü kazanmış olacak.
Oyun Kitaplığı’nda çocuklara yönelik, gönüllü veliler tara-
fından düzenli kitap okuma saatlerinin yanı sıra, çocuklarla 
birlikte hayal kurma, deney yapma, un ve su gibi yenilebilir 
malzemelerden oyun hamuru, parmak boyası yapıp hep bir-
likte keyi�i zaman geçirme gibi çeşitli aktiviteler yer alacak. 
Ayrıca, belirli aralıklar ile ailelere çocuk gelişimi ve çocuk 
hakları ile ilgili seminer ve destek verilecek. Böylelikle ço-
cuklar aileleriyle birlikte dolu dolu zaman geçirip sıkılmadan 
doyasıya eğlenmiş olacak. 
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, çocukların okul ön-
cesi ve sonrasındaki eğitimine katkıda bulunmak amacıyla ’Ki-
tap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı’ projesini hayata geçirdi.
Mezitli Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlıkları-
nı geliştirecek yepyeni bir proje ile ilçede yaşayan çocukları 
bir araya getirdi. Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı, 
Menderes Mahallesi Denizhan 2 Sitesi karşısında bulunan 
parkta açıldı. Mezitli’de yaşayan çocuklara yarar sağlayacak 
olan projenin açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tar-
han, Başkan yardımcıları Eşe Şamiloğlu ile Ertan Güner, Ki-
tap Okuyan Çocuklar Proje Koordinatörü Esra Akçay Du� 

ile Mersin İl Sorumlusu Seda Hacıtalipoğlu Özkan ve çok 
sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Açılış sonrası Oyun 
Kitaplığı’na akın eden minikler, karşılarında gördüğü kitap 
ve oyuncaklar karşısında şaşkına döndü. Tüm kitap ve oyun-
cakları yakından inceleyen çocuklar, gönüllerince eğlendi.
“KİTAP OKUMAYI ÖZENDİRMEMİZ GEREKİYOR”
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, burada yaptığı ko-
nuşmada, Mezitli’yi geliştirmeyi ve büyütmeyi ilçe halkıyla 
beraber gerçekleştireceklerini söyledi. Mezitli’de böyle bir 
proje ile çocukların kitap okuma alışkanlıklarını geliştirecek-
lerini vurgulayan Başkan Tarhan, “Belediye olarak çocuklara 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızı, 
çocuklar üzerinde etki yaratacak yepyeni bir projeye destek 
olarak bir adım daha ileriye götürdük. Hepimiz kitap oku-
manın faydalarını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden kitap okumayı 
çocuklarımıza özendirmemiz gerekiyor” dedi.
Oyun Kitaplığı’ndaki amacın sadece kitap okumak olmadığı-
nı, çocukların ve ailelerin sosyalleşerek bir araya geldiklerini 
ifade eden Tarhan, Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı 
kapsamında belediye imkanları doğrultusunda baskıya giren 
kitapçıktan bir bölüm okudu.
Projeye büyük bir özveriyle gönül verdiklerini ve Mezitli 
Oyun Kitaplığı için 6 ay boyunca uğraştıklarını belirten Ki-
tap Okuyan Çocuklar Proje Koordinatörü Esra Akçay Du� 
ile Mersin İl Sorumlusu Seda Hacıtalipoğlu Özkan da konuş-
malarında, ’İstanbul’un Kadıköy’ü varsa, Mersin’in Mezitli’si 
var’ fikrinden yola çıkarak oyun kitaplığını açtıklarını söyle-
diler. Konuşmacılar, “Çocuklarımızın geleceğini birlikte gü-
zelleştirelim ve burada olalım, çoğalalım, etkinlikleri birlikte 
organize edelim” mesajını verdiler.
KİTAP OKUMA KÜLTÜRÜ GELİŞECEK
Kitap okuma kültürünü kazandırmayı amaçlayan Oyun Ki-
taplığı, tüm etkinlikleriyle özellikle 0-9 yaş arası çocuklar 
için ücretsiz hizmet verecek. Oyun Kitaplığı’nda çocukların 
sosyalleşerek, deneyerek, gözlemleyerek, hissederek ve keşfe-
derek öğrenimlerini hede�iyor. Burada küçük yaşta okuma-
yazma bilmeyen minikler, aileleriyle birlikte kitap okuyarak 
kitap okuma kültürünü kazanmış olacak.
Oyun Kitaplığı’nda çocuklara yönelik, gönüllü veliler tarafından 
düzenli kitap okuma saatlerinin yanı sıra, çocuklarla birlikte 
hayal kurma, deney yapma, un ve su gibi yenilebilir malzeme-
lerden oyun hamuru, parmak boyası yapıp hep birlikte keyi�i 
zaman geçirme gibi çeşitli aktiviteler yer alacak. Ayrıca, belirli 
aralıklar ile ailelere çocuk gelişimi ve çocuk hakları ile ilgili se-
miner ve destek verilecek. Böylelikle çocuklar aileleriyle birlikte 
dolu dolu zaman geçirip sıkılmadan doyasıya eğlenmiş olacak.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr/
yerel-haberler/mersin-haberleri/
mezitli-d-kitap-okuyan-çocuklar-oyun-kitaplik_14.02.78
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Okuma Parçası Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Babaların kitap okuması çocukların gelişiminde daha etkili

28 Eylül 2015 

Harvard Üniversitesi’nden bilim adamları ve eğitimciler ta-
rafından yürütülen araştırma, babaların uykudan önce ço-
cuklarına okudukları kitapların özellikle hayal gücü ve dilsel 
gelişim açısından annelerin okumasına göre daha yararlı ol-
duğunu gösterdi.
Araştırmayı yürüten erken çocukluk dil gelişimi uzmanı Dr. 
Elisabeth Duursma, babalar tarafından kitap okunduğunda 
çocukların konsantrasyonunun daha yüksek olduğunu, bu-
nun da çocuklarda daha etkin bir öğrenmeye neden olduğu-
nu ifade etti.
Annelerin çocuklarına kitapları bir şeyleri öğretme kaygısıy-
la okuduklarını ve kitapla ilgili çocuklarına daha öğretici ve 
gerçekçi sorular sorduklarını belirten Duursma, babaların 
ise okuma sırasında çocuklarına hayal güçlerini geliştirecek 
daha soyut sorular sorduklarını belirtti.
Duursma, çocuklara 2 yaşından önce kitap okumaya başla-
nabileceğini, erken yaşta kitap okunan çocukların dil beceri-
lerinin okunmayanlara göre daha iyi olduğunu söyledi.
Araştırma ekibinde yer alan aile danışmanı Justin Coulson, 
“Çocuklarımıza kitap okuduğumuzda, onların sözcük dağar-
cığını ve öğrenme becerilerini geliştiriyoruz. Aynı zamanda 
onların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyoruz” 
şeklinde konuştu. Coulson, ebeveynleri tarafından kitap 
okunan çocukların anne ve babalarıyla ilişkilerinin de daha 
iyi olduğu belirtti.

Kaynak: http://www.trthaber.com/haber/egitim/babalarin-
kitap-okumasi-cocuklarin-gelisiminde-daha-etkili-205837.
html

1. b Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar İçin Edebiyat Uygula-
maları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar İçin Edebiyat Uygula-
maları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Destekleyici Çevre Düzenleme-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise “Destekleyici Çevre Düzenleme-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Destekleyici Çevre Düzenleme-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar İçin Edebiyat Uygula-
maları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar İçin Edebiyat Uygula-
maları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar İçin Edebiyat Uygula-
maları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Edebiyat Uygulamalarının De-
ğerlendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar İçin Edebiyat Uygula-
maları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Öğretmenle görüşme yapmadan önce görüşme sorularınızı 
oluşturunuz. Öğretmenden görüşme için uygun olduğu bir 
zaman için randevu alınız. Görüşme sürecinde etkili iletişim 
becerilerini kullanmaya dikkat ediniz. Görüşme sürecinde 
öğretmenin verdiği cevapları not alınız. Üniteyi tekrar oku-
duktan sonra öğretmenlerin verdiği cevapları üniteden elde 
ettiğiniz bilgiler doğrultusunda değerlendiriniz. Öğretmen-
lerden ne öğrendiğinizi ve öğretmenlerin başka neler yapabi-
leceğini dersi alan başka bir arkadaşınızla tartışınız.

Sıra Sizde 2
Ayşe Öğretmen ilk olarak okuma merkezini sınıfın neresinde 
düzenlediğini gözden geçirmelidir. Bu merkez sınıfın sessiz 
ve aydınlık bir alanında düzenlendi ise uygundur. İkinci ola-
rak Ayşe öğretmen bu merkezin göze çarpan, ilginç, renkli ve 
çocukların rahat edebilecekleri konforda düzenlenip düzen-
lemediğine dikkat etmelidir. Üçüncü olarak Ayşe öğretmen, 
resimli kitaplar kapakları öne gelecek şekilde açık ra�ara 
dizilmiş mi buna dikkat etmelidir. Dördüncü olarak, çeşitli 
türlerde ve çeşitli konularda çocuk kitapları bu merkeze yer-
leştirmeye özen göstermelidir. Beşinci olarak, çocukların öy-
küleri canlandırmalarını ve kitaplarla oyun kurmalarını için 
dolgu oyuncaklar, kuklalar, öykü kahramanlarının figürleri, 
maske, şapka ve kostümleri koymalıdır. Son olarak, kendisi 
de okuma merkezine gidip kitap okumaya örnek olmalıdır. 
Bütün bunları yaptığında çocukların daha fazla sıklıkla oku-
ma merkezine yöneldikleri görülecektir.

Sıra Sizde 3
Tek bir hikâye anlatım tekniği çocuğun tüm gelişim özellik-
lerini desteklemez. Her tekniğin çocuklarda farklı becerilerin 
geliştirmesine katkıları vardır. Bu nedenle aynı teknik sürekli 
kullanılırsa çocuklarda tüm beceriler desteklenmez. Farklı 
teknikler çeşitli becerilerin gelişmesine katkı sağlar. Örneğin 
kukla ile anlatım ifade becerilerini geliştirirken, geleneksel 
anlatım dinleme becerilerini destekler. Ayrıca çocukların 
da öğrenme stilleri birbirinden farklıdır. Değişik tekniklerle 
hikâyeyi anlatmak farklı öğrenme stillerine sahip olan ço-
cuklara fırsatlar sunar.

Sıra Sizde 4
Her iki okuma tekniğinde kitap okunurken çocukların aktif 
katılmaları için öykü aralıklı okunur. Bu teknikler arasındaki 
fark diyaloğa dayalı okumada uygulanacak etkileşim soru ve 
geri bildirim stratejileri olarak tanımlanmasından kaynak-
lanır. Bu özel tanımlanmış etkileşim stratejileri çocuklarda 
belirli dil becerilerinin gelişmesini destekler. Birlikte oku-
mada genel olarak farklı soru türlerinde sorular çocuklara 
yöneltilir.

Sıra Sizde 5
Niçin-Neden-Nasıl soruları: Öğretmen Sincinlerin yuvası-
nın camlarının kırık ve duvarlarının isli olarak resmedildiği 
sayfayı göstererek çocuklara “Sincinlerin yuvasının camları 
neden kırık ve isli olabilir?” diye sorar. Daha sonra “Neden 
yangın çıkmış olabilir?”diye sorar. 
Hatırlatma soruları: “Uzunkulak Sincinlerin evine geldiğinde 
neden şaşırdı?” “Sincinlerin yuvasında neden yangın çıktı?”
Açık uçlu sorular: “Sence Uzunkulak’ın aklına ne fikri geldi? 
Şimdi ne yapacak?” 
Geliştirme soruları: “Sen arkadaşların yardıma ihtiyaç duy-
duklarında ne yapıyorsun?” “Sen hiç arkadaşlarına yardım 
ettin mi? Nasıl yardım ettin?” “Yangın çıkmaması için ne 
yapmalıyız?”

Sıra Sizde 6
Sınıfınızdaki öğrencilerin kitap okuma sıklıklarını sıklık kay-
dı tutarak gözleyebiliriz. Bu amaçla kullanmak için aşağıdaki 
formu hazırlayarak ha�ada birkaç kez bir öğrencinin kitap 
okuduğunu işaretleyebiliriz.

Öğrenci Adı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta
Ayşe //// // //// ////
Oya // /// / /
Mehmet / / /
Ahmet //// // //// //
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Okuma ve okuma alışkanlığı kavramlarını açıklayabilecek,
Çocuğa kitabı sevdirme ve okuma alışkanlığı kazandırmada ailenin etkisini 
açıklayabilecek,
Çocuk edebiyatının desteklenmesinde okul-aile işbirliğinin önemini açıklayabilecek,
Çocuklar için kitap seçiminde anne babalara sunulan önerileri sıralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Çocuk edebiyatı, çocukların hem gelişimlerini destekleyen hem de onları eğitirken eğlen-
melerini sağlayan sözlü ve yazılı metinlerdir (Sever, 2008). Çocuklara okuma sevgisi ve 
alışkanlığı kazandırmak, çocuk edebiyatının en temel işlevlerindendir. Çocuk edebiyatı 
ürünleri, çocuklara okuma kültürü kazandırma ve zamanla onları nitelikli metinlere yö-
neltme sorumluluğu taşır. Hem çocuğa okuma eğitimi verir, hem de yaratıcılık ve eleştirel 
düşünme becerisinin gelişmesine yardımcı olur. Çocukların dil gelişimini ve kelime da-
ğarcığını geliştirir, böylelikle onların okul yaşantısını desteklemede büyük katkı sağlar. 
Okuma alışkanlığı çocuklara iyi gözlem yapma becerisi kazandırır. Böylelikle çocuklar 
farklı konularda araştırma yapan, düşünen ve sorgulayan bireyler olurlar. Yapılan araştır-
malarda güçlü okuma alışkanlığı olan öğrencilerin, akademik açıdan da başarılı oldukları 
ortaya konulmuştur (Kurulgan ve Çekerol, 2008; Güney, Aytan, Kaygana ve Şahin, 2014). 

Çocukların okuma alışkanlığı kazanabilmeleri için, kitap sevgisinin ve okuma alışkan-
lığının temellerinin, erken yaşlarda hatta bebeklik döneminde atılması ve erken dönem-
den itibaren çocukların kitapla tanıştırılmaları gerekir. 

Çocuğun kitap okuma alışkanlığı kazanabilmesi için,  ev ortamında kitapla tanıştı-
rılması, çocuğun kitap okumaya özendirilmesi gereklidir. Anne babaların, kitap okuma 
konusunda çocuklara model olmaları önemlidir. Anne babanın elinde kitap görmek, 
kitapları sevmek ve okuma alışkanlığı kazanmak konusunda çocuk için sözel telkinden 
çok daha yararlıdır. Aile, okul öncesi dönemden itibaren çocuğu çevredeki kütüphane-
lere ve kitapçılara götürmeli, çocukla birlikte çocuğun yaşına uygun kitaplar almalıdır. 
Okul öncesi dönemde ebeveynler, çocuğa her gün çocuğun zevk aldığı kitaplar oku-
yarak kitap sevgisi aşılamalıdır. Okul dönemindeki çocuklar ise, ders kitapları kadar, 
ders dışındaki kitapları okuması için de desteklenmelidir. Aile günün belirli saatleri-
ni okuma zamanı olarak belirleyebilir ve belirlenen saatlerde herkesin kitap okuması 
teşvik edilebilir. Birlikte kitap okurken, ebeveynle çocuk arasında çocuğun gelişimini 
destekleyici bir etkileşim süreci oluşur; ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlanma ve ba-
ğımsızlık dengesi de olumlu yönde gelişir. Başta anne babalar ve öğretmenler olmak 
üzere çocuğun yaşamındaki yetişkinlere, çocuğa okuma sevgisinin ve alışkanlığının 
kazandırılmasında önemli sorumluluklar düşer. İlköğretim çağındaki çocuklara kitap 
okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla günde ortalama yarım saat kitap okuma öne-
risi bu dönem çocuklarının kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında iyi bir tercih ola-
bilir (İşcan, Arıkan ve Küçükaydın, 2013). Çocukları çoğunlukla ilk kez öğretmenler 
kitaplarla tanıştırmaktadır. Ancak, ailede anne babaların okuma alışkanlığına sahip ol-

Çocuk Edebiyatı ve Aile
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ması, çocukların da okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazanmasına kolaylaştırabilir. Bu 
noktadan hareketle bu bölümde, okuma ve okuma alışkanlığı, çocuğa kitabı sevdirme 
ve okuma alışkanlığı kazandırmada ailenin etkisi, çocuk edebiyatının desteklenmesinde 
okulun etkisi, okul-aile iş birliği ve çocuklar için kitap seçiminde anne babalara yönelik 
öneriler ele alınacaktır.

Örnek Olay 
Damla Öğretmen planladığı kitap toplama etkinliği için ailelere gerekli duyuruları yaptı. 
Çocukların ailelerine yönelik bir bilgilendirme notu hazırladı ve hangi tür kitapların daha 
uygun olduğu, toplanan kitapların ne şekilde değerlendirileceği gibi konuları açıklayan 
bilgilendirme notlarını çocukları aracılığı ile ailelere ulaştırdı. Kitap toplama etkinliğini 
belirlediği plan doğrultusunda gerçekleştirdi ve ihtiyacı olan okullara ya da öğrencilere 
ulaştırılmak üzere kitapları derledi. Kitapları derlerken bazı kitapların çocukların gelişim-
sel özelliklerine uygun olmadığını fark etti. Damla Öğretmen bundan sonra nasıl bir yol 
izlemeli? Ailelere nasıl bilgi vermeliydi? Etkinliğin amacına ulaşması ve toplanan kitapla-
rın ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılması için ne yapmalıydı?

OKUMA VE OKUMA ALIŞKANLIĞI
Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir; öncelikle ailede başlar ve okul yaşantısıyla 
devam eder. Bu süreçte çocuk edebiyatı ürünleri, çocuğun eğitiminde önemli rol oynar. 
Bu ürünler, çocuğun zihinsel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen, eğitici özelliğe sa-
hip ürünlerdir. Çocuğun sosyal yaşam ve insan ilişkileri açısından gelişmesinde en nite-
likli araçlardır. Çocuk edebiyatı çocuğun okuma alışkanlığı edinmesinde de tartışılmaz 
bir yere sahiptir. Çünkü çocuk edebiyatının çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı edin-
mesinde, çocukların dil bilinci kazanmasında ve kelime dağarcığını zenginleştirmede 
büyük payı bulunmaktadır. Okuma, dünyayı anlama ve öğrenmede çocuk için bir bilgi 
kaynağı olmakla birlikte, çocuğun yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazanmasını 
sağlayan bir eylemdir (Ungan, 2008). Okuma alışkanlığı ise duygu, düşünce ve eylemler 
dizisi sonucunda kazanılan bir davranıştır. Kitap okumayı içselleştirmenin en önemli 
yolu kitap okumaya değer vermektir. Çocuk kitapları, yaşamda karşılaşabilecek durum-
ları sanatın bakış açısıyla anlatan yazılı kaynaklardır. Bu kaynaklar, çocuklara insanların 
farklı özelliklerde olabileceğini sezinletir, değişik kültürlerdeki yaşamı ve insan ilişkile-
rini tanıtır. Bu kitaplarla tanışıp okuma alışkanlığı edinen çocukların, hem kendilerini 
hem de başkalarını tanımaları için deneyim kazanmalarına yardımcı olur. Çocuk kitap-
lar yoluyla başkalarına saygı duyma, olumlu kahramanlarla özdeşim kurma gibi kişilik 
gelişimi için önemli olan yaşantılar için olanaklar sunulur. Eğer okumaktan zevk alınır 
ve mutluluk duyulursa okumada süreklilik sağlanabilir (Güleryüz, 2003; Kalb ve Van 
Ours, 2014; Sever, 2008; Kıbrıs, 2000). 

Sürekli bir arayış içerisinde olan çocuk için oynamak ve eğlenmek vazgeçilmez bir 
tutkudur. Çocuk edebiyatı da çocuk için doğrudan bir eğlenme aracıdır (Yalçın ve Ay-
taş, 2003). Çocukla kitap ilişkisi bir yaş civarında başlamaktadır. Ancak bu ilişkinin za-
manlaması ve düzeyi her çocuğa göre değişmektedir. Çocuğun kitapla ilişkisi ne kadar 
erken başlarsa, bu süreç çocuk için o kadar faydalı olacaktır. İlk dönemlerde kitap, çocuk 
için eğlendirici oyuncak gibidir. Çocuğun kitapla tanışması önce resim aracılığıyla olur. 
Daha sonra resim-sözcük, resim-cümle ve nihayet resimsiz metinlere doğru bir yol izlenir 
(Çakmak Güleç ve Geçgel, 2005).

Bebeklik döneminde kitaplar, oyun gereksinimlerine yanıt veren oyuncaklar gibi, 
görsel ve dilsel açıdan çocuğun duyuları aracılığıyla tanıma ve keşfetme gereksinimini 
karşılayan araçlardır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kitabın en temel işlevi, on-

Okuma alışkanlığının 
geliştirilmesinde çocuk edebiyatı 
önemli bir yere sahiptir. Kitap 
sevgisi ve okuma alışkanlığı 
kazandırmak, çocuk edebiyatının 
en önemli işlevidir.
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ların kavram gelişimi sürecine katkı sağlamasıdır (Çılgın, 2007). Okul öncesinde kitapla 
tanışan çocuklar okuma becerilerine yönelik daha erken deneyimlere sahip oldukları için 
yaşıtlarına göre daha erken gelişme gösterebilmektedirler (Silinkas ve ark, 2012). 

İlköğretime başlamasıyla birlikte, çocuk daha istekli kitap okumaya başlar.  Bu dönem-
de çocuklara, hem okuma yazma becerisinin gelişimini destekleyecek hem de onların geli-
şimine katkı sağlayacak kitaplar sunulmalıdır. Temel okuma yazma becerilerinin kazanıl-
dığı bu dönemde, çocukların gerek okulda karşılaştıkları gerek anne babaları tarafından 
seçilen kitapların niteliği, gelişimlerinin ileriki aşamalarında, okuma alışkanlığına sahip 
birer birey olarak yetişmeleri açısından önemlidir. İlköğretim üçüncü sını�an itibaren, 
çocuklar uzun süreli okumaya başlarlar. Bu dönemde çocuğun evde ve okulda yönlendi-
rilmeye ihtiyacı vardır. Çocuk yavaş yavaş okurken kazandığı bağımsızlıktan hoşlanmaya 
başlayacak ve okuma isteği artacaktır. 

Üçüncü sını�an sonra çocuklar bilim, tarih ve diğer konularda yazılmış kitapları oku-
maya başlarlar. Çocuk için ders kitaplarını okumak, hikaye kitaplarını okumaktan daha 
zor ve sıkıcı olabilmektedir. Bu nedenle, serbest zamanlarda okuyabilecekleri kitaplar on-
lara cazip gelmeye başlar (Çılgın, 2007; Smith ve Day, 2013).

Anne babalar, çocukların okuma alışkanlığı edinmesinde önemli role sahip olan ye-
tişkinlerdir. Anne babalar aracılığıyla erken dönemlerde kitapla kurulacak ilişki, çocuğun 
okuma alışkanlığı edinmesini sağlayan ilk önemli etkinliktir. Çocuğun ileriki yaşlarda 
okuma alışkanlığı edinebilmesi için, ailenin bilinçli bir şekilde katkılar sunması gerekir 
(Sever, 2008). Ancak çocuklarda, kitap sevgisini geliştirmek ve okuma alışkanlığının oluş-
masını sağlamak için, onlara sunulacak kitapların dikkatle seçilmiş olmaları gerekir. Bu 
nedenle, çocuklara kitap seçiminde ne ölçüde kılavuzluk yapılırsa, istenilen hede�ere de o 
ölçüde ulaşılmış olunur (Kıbrıs, 2000). 

Okuma alışkanlığı sizce çocukların kişiliklerini nasıl etkilemektedir?

Resim 7.1

Çocuklar Erken 
Yaşlarda Kitapla 
Tanıştırılmalıdır.

Çocukların okuma alışkanlığı 
kazanmasında anne babaların 
rolü büyüktür. Anne babalar, 
çocuklarına okuma sevgisi ve 
alışkanlığı kazandırmak için 
kitaplar seçerken bilinçli olmalıdır.

1
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ÇOCUĞA KİTABI SEVDİRME VE OKUMA ALIŞKANLIĞI
KAZANDIRMADA AİLENİN ETKİSİ
Çocuğun okuma alışkanlığı kazanabilmesi, öncelikle ailenin ardından öğretmenlerin ve 
yakın çevrenin etkisi büyüktür. Bu alışkanlığın kazandırılmasında çocuğa okuma sabrı ve 
isteği aşılamak, çocuğun nitelikli kitabı fark etmesini sağlamak önemli noktalardır (Çıl-
gın, 2007).

Anne babalar, çocukların kitapları tanımaları ve ilgilenmeleri açısından rehberlik yap-
makla sorumludur. Anne babaların çocuk gelişimi ve edebiyatı ile ilgili bilgi sahibi olma-
ları; çocuk kitapla ilgili soru sorduğunda ve kitapla karşılaştığında önemli hale gelmekte-
dir. Çocuklar kitapla tanıştırılırken unutulmaması gereken nokta, çocuğa sunulan kitabın 
çocuğun ilgi ve merakına uygun olarak seçilmesidir. Yetişkinler gibi, çocukların da kitap 
okuma nedenleri çeşitlidir. Kimi zaman hayal kurmak ve eğlenmek, kimi zaman da tanı-
mak ve öğrenmek için okurlar.Bu açıdan bakıldığında çocuklara gelişimsel dönemlerine 
uygun kitapları okuduğunda öğrenmeye ve okumaya daha istekli olurlar (Çakmak Güleç 
ve Geçgel, 2005; Fletcher, Greenwood ve Parkhill, 2010).

Bir yetişkin tarafından okunan ve çocuk tarafından da resimlerine bakılan kitaplar, 
anne baba ile çocuk arasında hem fiziksel hem de duygusal yakınlık oluşturur. Çocuk hem 
sevdiği kişi ile birlikte olduğu için mutlu olur, hem de kitap aracılığıyla yeni yaşantılar 
edinmeye başlar. Ebeveynleriyle zaman geçirmeyi ve paylaşımı artıran bu süreç çocuğun 
okuma sürecine yönelik olumlu tutum geliştirmesini destekler (Sever, 2008). Ebeveynle-
rin çocuklarına kitap okuması, ebeveynle çocuğun bağlanma sürecini de olumlu yönde 
etkileyecektir. Çocuklara her gün belirli saatlerde kitap okunması çocuğun okuma alış-
kanlığı kazanmasında önemli bir adımdır (Kıldan ve Bilgici, 2011).

Okul öncesi dönem çocukları oyun çağındadır; bu nedenle kitaplar da bu dönem ço-
cuklarına oyunla tanıştırılmalıdır. Okumayı henüz bilmeyen çocuklar, kendilerine oku-
nan kitapları veya anlatılan masal ve öyküleri dinlerler. Ses tonlamalarına dikkat edip uy-
gun jest ve mimiklerle kulağa hoş gelecek seslerden oluşan metinlerle çocuğa seslenmek, 
okuma sevgisi kazandırmak için atılacak ilk adımlardan biridir. Aynı sesle başlayan keli-
meler, kelimeler arasındaki ses benzerliği, doğadaki seslerin taklidini içeren kelimelerin 
yer aldığı metinler çocuklar için ilgi çekicidir. Üç-dört yaşlarındaki çocuklar, kendilerine 
resimli kitaplar okunmasından hoşlanırlar. Çocuk dört-beş yaşlarına geldiği zaman artık 
kendine ait kitapları olmalıdır (Larrick, 1981; akt. Çılgın, 2007). 

Çocuklar özellikle okul öncesi dönemde, gezi yapmak ve yeni yerler görmekten, il-
ginç konuları ele alan kısa ve görsel unsurları gezi yazılarını dinlemekten haz alırlar. Aile 
bağlarının güçlendirilmesi açısından da anne babalar çocuklarına kendilerini güvende 
hissetmelerini sağlayıcı kitaplar okumalıdırlar. Okul döneminde, özellikle on yaşından 
itibaren, çocukların ailelerine bağımlılığı azalır. Daha çok arkadaşlarıyla birlikte olmayı 
isterler. Bu dönemde çocuklara arkadaşları ile birlikte okuyup takip edebilecekleri onlar 
için ilgi çekici olan bir konuda kitaplar sunulabilir. Seçilecek kitaplarda, hem çocukların 
beğenileri, ilgi ve istekleri göz önünde bulundurulmalı, hem de farklı türlerde seçenekler 
oluşturulmalıdır (Sever, 2008). Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada aileler okuma 
ilkeleri belirlemeli ve çocukların kitap okuma süreçlerini düzenleyebilmelidir. 

Çocuk Edebiyatını Desteklemeye Yönelik Etkinlikler
Gerek ev ortamında gerekse ev dışında, anne babaların çocuk edebiyatını desteklemeye 
yönelik olarak yapabilecekleri etkinlikler şunlardır:

Çocuğa okuma alışkanlığının 
kazandırılmasında anne babaların 
yanı sıra öğretmenlerin ve 
kitle iletişim araçlarının da 
sorumluluğu vardır.

Anne babalar, her gün belli 
saatlerde çocuklarına kitap 
okumalıdır. Birlikte kitap okurken, 
anne babalar ve çocukları 
arasında özel bir etkileşim süreci 
oluşacaktır.

Birlikte kitap okurken anne 
baba ile çocuk arasında yakınlık 
oluşur. Bu yakınlık, anne baba ile 
çocuğun bağlanma ve bağımsızlık 
dengesini de olumlu yönde etkiler.
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Evde kitaplık oluşturma: Okuma yazma etkinlikleri ile ilgili araç gereçlerin bulun-
durulduğu yer olarak tanımlanabilecek okuma atölyeleri, ev ortamında okumayı destek-
lemek amacıyla en kolay yapılabilecek düzenlemelerdendir. Çocuğun tek raf da olsa evde 
kendi kitaplarını muhafaza ettiği bir kitaplığının olması, çocuk ile kitap arasındaki bağı 
güçlendirir (Çılgın, 2007). 

Evde bir kitaplık olduğunu ve anne 
babasının kitap okuduğunu görmek 
çocuğun okuma alışkanlığı kazanması 
için son derece önemlidir (Durmuşoğ-
lu, 2013).  Ev ortamında mümkünse her 
çocuğun kendi kütüphanesi olmalıdır. 
Çocuklara, kendilerinin seçtikleri bir 
mekanda kitaplık için yer ayrılması, ken-
di kütüphanesini kendisinin yapabilmesi 
için olanaklar sağlanması kitap okumayı 
destekleyen önemli bir etkinliktir. Ayrıca 
çocukla birlikte para biriktirip kütüpha-
nesine kitap alma gibi deneyimler çocuk-
ların kitapları sahiplenmesini destekler 
(Tanju, 2010). Ev ortamında çeşitli oku-
ma köşeleri, okuma odaları ya da okuma 
atölyeleri oluştururken anne babaların 
dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır:

Resim 7.2

Çocuklar İçin Ev Kitaplığı Çocuklar İçin Ev Kitaplığı

Resim 7.3

Resim 7.4

Çocuklar İçin Ev 
Kitaplığı
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•	 Okuma	odasında	ya	da	atölyesinde	bulundurulabilecek	malzemeler	çocuğun	ya-
şına, ilgi alanlarına, öğrenme düzeyine göre belirlenmelidir. Bir okuma atölyesin-
de doğa ile ilgili kitaplar; kuş bakımı, köpek, kuzu, balık bakımı ile ilgili kitaplar; 
Türkçe sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, çocukların ilgisini çekebilecek ve yaş 
dönemlerine uygun çocuk edebiyatı örneklerine yer veren kitaplar; makas, ataç ve 
yapıştırıcılar, fon kağıtları, çeşitli renkte kalemler; masal, türkü ve şarkılarla ilgili 
cd’ler bulundurulabilir (Güleryüz, 2003). 

•	 Seçilen	mekanın	gürültülü	yerlerden	uzak	olması	gerekir.
•	 Okuma	odaları/atölyeleri	çocuk	açısından	çekici	bir	şekilde	düzenlenmelidir.	
•	 Oluşturulacak	mekanda	kitaplar	açık	raflarda	bulundurulmalıdır.	Bu	şekilde	ço-

cukların daha önce görmedikleri kitaplarla tanışma olanağı sağlanmış olur (Milli 
Eğitim Bakanlığı, 2013).

Çocuk kütüphanesinden yararlanma alışkanlığı geliştirme: Günümüzde çocuk 
kütüphaneleri, okul kadar önemlidir. Çocuğun hem okul öncesi hayatında hem de okul 
çağında önemli bir ihtiyaçtır. Çocuk kütüphaneleri, formal eğitimde çocuklara sunulan 
edebî ortamları destekleyen okuma olanakları açısından öğrencilerin öncelikli kaynak-
larıdır.  Kütüphaneler özellikle, çeşitli nedenlerle okuma kaynakları sağlayamayan, sosyal 
açıdan dezavantajlı çocuklar için önem taşımaktadır (Kurulgan ve Çekerol, 2008; Milli 
Eğitim Bakanlığı, 2013).

Çocukların kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanabilmesi için kütüphanelerde ço-
cuklara yönelik sunulan hizmetin kaliteli olması gerekmektedir. Personelin ilgili ve gü-
ler yüzlü olması, kütüphanenin güncel ve zengin arşive sahip olması, kitap ödünç alma 
olanakları sunması önemlidir. Kütüphanelerde, kitap ödünç alma olanağının yanı sıra 
çocuk şiir, hikâye ve masal saatleri kütüphanelere duyulan ilgiyi arttıracaktır (Milli Eği-
tim Bakanlığı, 2013).

Anne babalar, çocuklarını erken yaşlardan itibaren kütüphane ile tanıştırmalıdırlar. 
Çocuğun bir yetişkin ile birlikte kütüphaneye gitmesi, kitapları topluca görmesi, kitap-
severlerle karşılaşması, kitaplara dokunması, istediği kitabı alıp okuması gibi deneyim-
ler, hem kitap sevgisini pekiştirir hem de kütüphanede nasıl davranılacağını öğretir. 
(Çılgın, 2007).

Her çocuğun kendi kitaplığı 
olmalıdır. Çocuklar kendi 
kitaplıklarını düzenleyebilmeli, 
kitaplıkta yer alacak kitapları 
ebeveynleri ile birlikte 
seçebilmelidir.

Resim 7.5

Ali Dayı Çocuk 
Kütüphanesi
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Kütüphaneler internet sayesinde yavaş yavaş eski işlevselliklerini yitirseler de, kitapse-
verler için hâlâ önemini korumaktadır. Ebeveynler, vakit bulduklarında çocukla birlikte 
kütüphaneye gidebilir, çocuğun kütüphaneye üye olmasını sağlayabilir. Bu şekilde çocuğun 
kütüphaneyi benimsemesi kolaylaşacak ve düzenli olarak kütüphaneyi ziyaret etme alış-
kanlığı kazanmasını sağlayacaktır (Fletcher, Greenwood ve Parkhill, 2010; Tanju, 2010). 

Günümüzde çocukların büyük çoğunluğu kitap okumaya okul dışında vakit ayırma-
makta, çocukların yazılı kaynaklarla ilişkisi kitaplar yerine, daha çok internet üzerinden 
gerçekleşmektedir. Kütüphanelerin yerini ise, giderek e-kitaplar ve etkileşimli e-kitaplar 
almaya başlamıştır. E-kitap, okuyuculara herhangi bir kitabın içeriğine elektronik formda 
erişim olanağı sağlayan kitaplardır. Etkileşimli e-kitaplar ise, kullanıcı ve dijital kitap ara-
sında etkileşim sağlayan; dijital kitabı oluşturan ögelerin hem kendi aralarında ve çevresi 
ile iletişiminin hem de diğer kullanıcılarla etkileşim halinde oldukları dijital ortamda yer 
alan kitaplardır. Etkileşimli e-kitaplar okuyuculara kitabın içeriğini anlatır onları yönlen-
dirir ve okuyucuların kitabın içeriğini kendi isteklerine göre şekillendirmesine olanak 
tanır.  (Bozkurt ve Bozkaya, 2013; Özer ve Türel, 2015). Ebeveynler, internet ortamında 
oluşturulan sanal kütüphaneleri çocukları ile birlikte inceleyebilirler. Sanal kütüphaneler, 
çocuklar için ilgi çekici olabilir ve okumaya yönelik ilgilerini arttırabilir. 

Kitabevlerini ve kitap fuarlarını ziyaret etme: Aile, çocuğun toplumsallaşmasında ve 
kişiliğini kazanmasında en önemli kurumdur.  Bütün alışkanlıklarda olduğu gibi okuma 
ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının kazanılmasında da ailenin yaklaşımı, tutumu ve 
duyarlılığı başlıca etkendir (Yılmaz, 2004). Çocukla birlikte kitabevine gitmek,   istedi-
ği kitapları incelemesine ve seçmesine izin vermek, çocukları kitap okuma konusunda 
heveslendirecektir. Çocukla beraber kitaplar incelenerek, yeni çıkan kitaplar hakkında 
yorumlar yapılabilir. Eğer bütçeye uygun ise çocuğun seçtiği kitaplar alınabilir (Tanju, 
2010). Aile bütçesinin kısıtlı olması halinde kitabevlerinde anne baba ile birlikte kitaplar 
incelenebilir. 

Kitap fuarlarına ve yazarların imza günlerine gitme kitap sevgisini geliştirmek için 
önemli fırsatlardır. Çocuğun birçok insanın kitaplarla ilgilendiğini görmesi, kitap oku-
manın doğal bir alışkanlık olduğu konusunda ona fikir verecektir. Çocuklarının kitap 

Çocuğun anne baba ile 
birlikte kütüphaneye gitmesi, 
kütüphaneye gitme alışkanlığı 
kazanması açısından önemlidir.

Günümüzde kütüphanelerin yerini 
sanal kütüphaneler ve e-kitaplar 
almaktadır. Ebeveynler, sanal 
kütüphanelerden çocuklarının 
kitaplara ve okumaya ilgisini 
arttırmak için yararlanabilirler.

Resim 7.6

Princeton Üniversitesi 
Çocuk Kütüphanesi

Çocuk kütüphaneleri hem çocuğa 
okuma alışkanlığı kazandırır, 
hem de okulda verilen eğitimi 
tamamlayıcı bir görev üstlenir.
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okumalarını ve kütüphaneye gitmelerini ebeveynler mutlaka olumlu bir tutumla destek-
lemelidir (Yılmaz, 2004). Çocuklarda kitap sevgisi ve alışkanlığı kazandırabilmesi için, ki-
tabevlerinin çeşitli olanaklar sunması gereklidir. Kitabevlerinde çocukların istediği kitap-
ları seçerek rahatça okuyabilecekleri, gürültüden uzak okuma alanları oluşturulmalı; bu 
alanlarda kitapların yanı sıra çocukların ilgisini çekebilecek dergi, broşür, poster, kupür ve 
resim gibi materyaller bulundurulmalıdır. Çocuklar için oluşturulmuş okuma ortamları 
eğlenceli, ilgi çekici bir şekilde düzenlenmelidir. 

Çocuk edebiyatı ürünlerini birlikte inceleme ve okuma: Ebeveynler çocukları için 
önemli birer modeldir. Çocuklar ebeveynlerini doğal olarak taklit ederler. Bu nedenle, 
ebeveynler kitap okuyarak çocuklarına bu konuda olumlu model oluşturmalıdırlar (Tan-
ju, 2010; Yılmaz, 2004). Kitap, dergi ve gazete okunan, okunanlar üzerinde konuşulan 
evlerde büyüyen çocukların kitaba duydukları ilgi, kitap okunmayan evlerde yetişen ço-
cuklara göre daha fazladır (Çılgın, 2007). Birlikte kitap okuma, dergi ve eser inceleme, 
canlandırma etkinlikleri düzenleme anne babaların özellikle ev ortamında çocuk edebi-
yatını desteklemeye yönelik yapabilecekleri etkinliklerdir.

Birlikte kitap okuma: Kitap evlerinde kitap seçimi yaparken anne babalar çocuklarına 
resimli kitaplar gösterip, seçim yapmasını isteyebilir. Çocuk, seçtiği kitaba anne babasıyla 
birlikte bakmalıdır. Okul çağındaki çocuklara ev ortamında çocuk edebiyatı eserlerini ta-
nıtmak ve sevdirmek konusunda yetişkinler rehberlik etmelidir. Çocuklar, sevdikleri bir 
eseri başkalarına okumaktan keyif alırlar. Belirli zamanlarda çocukları ilgiyle dinlemek 
edebiyata olan ilgilerinin gelişmesine olanak sağlar. Anne babalar, çocuğa evde hikaye 
kitabı okuyabilir ve hikaye hakkında konuşabilirler hatta çocuğun anlatmasına alan da 
sunabilirler (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013). 

Evde çocuklarla birlikte kitap okurken televizyon, bilgisayar ve tüm elektronik oyun-
ları kapatarak, çocuğun kitaplarla kaliteli zaman geçirmesi sağlanmalıdır. Ev ortamında 
“okuma zamanları” yaratılarak çocukla birlikte özel vakit geçirmek, ebeveyn ve çocuk 
arasındaki bağı güçlendirmek açısından önemlidir. İlköğretim dönemi çocuklarının ki-
tap okuma alışkanlıkları ile ilgili yapılan bir çalışmada öğrenciler, özellikle televizyonu, 
kitap okumalarına önemli bir engel olarak tanımlamışlardır. Anne babalar televizyona 
sınırlamalar getirerek, çocukların kitap okuma saatlerini düzenlemelidir (İşcan, Arıkan ve 
Küçükaydın, 2013; Tanju, 2010). Anne babalar, okuma saatlerinde çocukla birlikte okuya-
cakları kitapların listesi yapılmalıdır. Çocuğun herhangi bir zararlı ya da sakıncalı yayınla 
karşı karşıya kalmaması için mutlaka okuduklarını kontrol etmek ve yasaklar koymak 
yerine rehberlik ederek, onu doğru bir şekilde yönlendirmek gerekir (Sever, 2008).

Çocuk edebiyatı, yaratıcı çalışmalar sonucunda oluşmuş ürünlerin okunması, yazıl-
ması, dinlenmesi ve söylenmesi etkinliklerine dayalı çalışmaları kapsamaktadır. Oku-
manın amacı, sadece çocukları bilgilendirmek ve dünyadan haberdar etmekle sınırlı 
olmamalıdır. Yaratıcı, yani özgün buluş ve yenilik arayan, sorunlara çözüm üreten, oku-
nan metnin içeriğini yeniden üreten düşünsel okuma süreçlerinin geliştirilmesi esas 
olmalıdır. Anne babalar, yaratıcı okumaya yönelik olarak şu etkinlikleri yapabilirler 
(Güleryüz, 2003): 

•	 Okudukları	öykü	ya	da	masal	en	ilginç	yerinden	kesilerek,	çocuklardan	bunu	ta-
mamlamaları istenebilir. Daha sonra kitabın aslı ile çocukların söyledikleri karşı-
laştırılabilir.

•	 Öykü	ya	da	kitabın	oluşturduğu	çağrışımlar	kullanılarak,	yeni	bir	öykü	oluşturma	
ve anlatma denemesi yapılabilir.

•	 Okunan	metin	dramatizasyonla	oynanabilir.
•	 Yazılı	metinle	görsel	bağlantılar	kurularak,	okunan	bir	öykü	ya	da	roman	resme	

dönüştürülebilir (Güleryüz, 2003).

Anne babalar her gün en az yirmi 
dakika çocuklarına kitap okumalı, 
ancak bu konuda zorlayıcı 
olmamalıdırlar.

Televizyon izleme alışkanlığı, 
çocukların düzenli kitap 
okumalarını engelleyen 
etmenlerden biridir. Anne babalar 
televizyona sınırlamalar getirerek, 
çocukların kitap okuma saatlerini 
düzenlemelidir.
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Çocuklar söylenenlerle değil kendilerine gösterilenlerle öğrenirler. Bu nedenle anne 
babalar öncelikle kendilerinin kitap okumaktan keyif aldığını çocuklarına göstermele-
ri  önemlidir. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarla birlikte etkileşimli bir biçim-
de kitap okumak onların kitap sevgisini daha da arttıracaktır. Etkileşimli bir şekilde kitap 
okurken çocuğun kitaba dokunmaya incelemeye katılması için teşvik edilmesi gerekir. 
Çocuğun yaşını ve karakterini göz önünde bulundurarak, kitaplardaki değişik karakterleri 
seslendirmek, örneğin “hava çok soğuktu ve Mimi üşüyordu” cümlesini okurken üşüyor 
taklidi yapmak kitap okuma sürecini çocuk için daha da eğlenceli hâle getirecektir. Anne 
babalar kitap bittiğinde, çocukla kitap hakkında konuşabilirler. Kitapta en sevdiği karakter 
ya da kitapta yer alan hikâyenin konusu hakkında konuşmak çocuk açısından hem faydalı 
hem de eğlenceli olacaktır (Dinç, 2013; Kindle, 2011).

Çarli’nin Çikolata Fabrikası, Küçük Prens, Şeker Portakalı gibi dizi film veya sine-
ma filmi şeklinde televizyona aktarılan birçok çocuk kitabı vardır. Kitabı sevdirme ve 
konusunda bu kaynaklardan da yararlanılabilir. Çocuk önce kitabı okuyup, ardından 
kitabın filme aktarılmış halini seyredebilir. Bu etkinlikten sonra kitap ile film arasındaki 
farklılıklar, filmin metnin orijinaline ne derecede yakın olduğu konularında eğlenceli 
bir tartışma yapılabilir (Çılgın, 2007). 

Çocuğun okuduğu kitaplar ve izlediği filmler, çocuğun bütün hayatını derinden et-
kileyebilmektedir. Anne ve babalar, çocuk için uygun eserleri seçme ve çocuğun kendisi 
için seçtiği bu eserleri önceden inceleme konusunda özen göstermelidir (Şahin, Çelik ve 
Çelik, 2012). 

Norveç asıllı bir yazardır. Kitaplarını İngilizce yazan Dahl, hem büyükler hem de çocuklar 
için pek çok kitap yazmıştır. Charlie’nin Çikolata Fabrikası, onun en sevilen çocuk kitapla-
rından biridir.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren 
okuma sevgisi kazandırılmalıdır. 
Küçük yaşlarda kazanılmazsa, 
okuma alışkanlığının sonraki yıllarda 
kazanılması güç olmaktadır.

Ronald Dahl (1916-1990) ??????

Resim 7.7 Resim 7.8

Başrollerini Freddie Highmore 
ve Johnny Depp’in oynadığı 
Charlie’nin Çikolata Fabrikası adlı 
film, İngiliz  asıllı yazar Roald Dahl 
tarafından 1964 yılında  yazılmış 
olan  bir çocuk romanından 
sinemaya uyarlanmıştır. Filmin çocuk 
kahramanı olan Charlie oldukça 
fakir bir çocuktur. Tüm dünya ve 
Charlie, çikolata fabrikasıyla zengin 
olmuş Willy Wonka`nın yıllardır 
kapalı olan esrarengiz fabrikasını 
merak etmektedir. Ama bir gün Willy 
Wonka beş çikolata ambalajının 
altına fabrikayı gezme fırsatı veren 
altın bilet saklamıştır. Altın biletleri 
bulan beş çocuk fabrikaya girme 
hakkına sahip olacaktır. Charlie ise 
çikolata alamayacak kadar fakirdir, 
ancak o fabrikaya girmek için 
elinden geleni yapacaktır.
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Küçük Prens, Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943’te 
yayımlanan bir hikayedir.  Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biridir.  Bir çocu-
ğun gözünden büyüklerin dünyasının anlatıldığı eser, Mark Osborne’nin yönetmenliğinde 
animasyon filmi olarak sinemaya uyarlanmıştır.

Dergi ve eser inceleme: Okuma alışkanlığı sadece kitap ile sınırlı değildir. Gazete, 
dergi ve diğer yayınlar da takip edilmelidir. Dergiler, çocukların dünyada ve ülkede ger-
çekleşen güncel olayları öğrenmelerine olanak tanır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013). Çocuk 
dergileri ilgi çekici içerikleriyle, görsel açıdan zengin tasarımlarıyla çocuklar tarafından 
sıklıkla tercih edilmektedir (Tanju, 2010). Çocuk dergileri, biçim ve içerik bakımından iyi 
hazırlandığında, çocuklar tarafından ilgiyle okunan yayın organları olurlar. 

Güncel olma özellikleriyle dergiler, çocuğun eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. 
Çocuğa okuma, boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı verdiği gibi çocuğun ilgi ve 
yeteneklerini ortaya çıkararak, onları daha çok okuma, yazma ve resim yapma konusunda 
özendirir (Yalçın ve Aytaş, 2003). Bir çocuk dergisine abone olunarak, çocuğun süreli ya-
yınları takip etmeyi öğrenmesi sağlanabilir (Tanju, 2010). Çocuk dergilerinin en önemli 
özellikleri bir ha�a, on beş gün veya bir aylık sürelerle, çocukları ilgilendiren güncel ha-
ber, olay veya bilimsel gelişmeleri yansıtan iletişim araçları olmasıdır. Dergi ve gazeteler 
çoğunlukla aylık abonelik olanağı sağlamaktadır. Bu tür yazılı kaynakların uygun bir fiya-
ta basılması ve satılması, çocuğun ve ailesinin bu kaynaklara ulaşımı açısından önemlidir. 

Resim 7.9 Resim 7.10

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), Fransız bir yazar ve pilottur. Özellikle “Küçük Prens” isimli eseriyle ünlenmiştir. 
Bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasının aktarıldığı eserde Sahra Çölü’ne düşen pilotun Küçük Prens’le karşılaşması 
anlatılmaktadır.

Kitapların yanı sıra çocuklara 
yönelik dergiler, gazeteler ve süreli 
yayınlar da çocukları okumaya 
teşvik eder.
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Anne babaların her ay düzenli olarak bu yayınları çocukla birlikte satın almaları ve bu 
yayınları düzenli olarak takip etmeleri, çocuklarda da düzenli bir okuma alışkanlığının 
gelişmesini destekler.

Çocuk dergilerinin seçiminde anne babaların dikkat etmeleri gereken noktalar 
şunlardır:

•	 Çocuğa	 dergi	 seçilirken,	 çocuğun	 okumaya	 başlama-
dan önce çizgi ile tanıştığını göz önüne alarak; ona su-
nulan görsel unsurlara göre çizilmiş ve estetik değeri-
nin olmasına dikkat edilmelidir. 

•	 Çizilen	 karikatürlerin	 çocuğun	 yaş	 ve	 gelişim	düzeyine	
uygun nitelikte olmasi gerekir. 

•	 Çocuğa	 dergiler	 tanıtılırken,	 özel	 ilgi	 alanı	 oluştu-
ran resim, müzik, nakış, el işi, çizme, pul biriktirme,  
maket yapma gibi konularda çocukların gelişimini 
destekleyen bilgilerin yanında, benzer ilgi alanlarına 
sahip çocukların birbirleriyle iletişim kurmalarını 
sağlayıcı bir örgütlenme içinde olunmalıdır. 

•	 Derginin	çıktığı	ay,	hafta	veya	günün	güncel	olayların-
dan okulda işlenenlere yardımcı olacak bilgi ve mater-
yallere yer verilmiş olmasına özen gösterilmelidir.

•	 23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	Çocuk	Bayramı	gibi	bay-
ramlar ve özel günler izlenerek, çocuklara o günlerin 
anlam ve önemi hakkında bilgi verilmelidir Çocuk için 
hazırlanan bir süreli yayında, sayfa düzenine çok dikkat 
edilmiş ve estetiğe gerekli özen gösterilmiş olmalıdır 
(Yalçın ve Aytaş, 2003).

Meraklı Minik dergisinde çocukların anne babalarıyla birlikte yapabilecekleri etkinlik ör-
neklerine de yer verilmektedir.

Resim 7.11

Çocuk Dergisi

Resim 7.12

Meraklı Minik
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Kitap ve dergilerin yanı sıra,  gazeteler, kitaplarla ilgili yazılmış makaleler ve televizyon 
programları da takip edilebilir. Televizyonlarda kitaplar üzerine hazırlanan programlar 
fazla yer tutmamaktadır. Ancak, yeni çıkan kitaplar üzerine yayınlanan gazete ekleri, der-
giler ve internet siteleri mevcuttur. Çocuğa rehberlik edilerek bunları takip etmesi sağla-
nırsa okuma ve kitap sevgisi de desteklenmiş olur (Tanju, 2010).  

Çocukluk, örnek alma ve keşfetme dönemidir. Çocuklar her şey hakkında soru sorabi-
lirler. Anne babalar çocuğun sorusu karşısında “gel doğru cevabı birlikte arayalım” diyerek 
bir sözlük veya ansiklopediye başvurabilmelidir (Güleryüz, 2003). Anne babaların sözlük 
ve ansiklopedi gibi eserleri birlikte incelemeleri de ev ortamında okuma alışkanlığının 
desteklenmesini sağlar.

Canlandırma (Dramatizasyon): Canlandırma, çocuğun yaşantılarını daha sonra yeni-
den dramatize etmek ve oyunlaştırmak demektir. Çocukların hayatında, oyunların can-
landırılması önemli bir yer tutar. Çocukların hayal dünyaları ve yaratıcılıkları oldukça 
zengindir. Bu durum onların kendi kendilerine veya birbirleriyle oynadıkları oyunlara da 
yansır. Öğretmencilik, evcilik, doktorculuk, şoförcülük gibi oyunlarda hem zekâsını kulla-
nırken, hem de bu rolleri canlandırmaktadırlar (Çılgın, 2007). Bir gazete haberi, yaşanmış 
bir olay, fıkra ya da Türkçe kitabında yer alan uygun bir parça, çocuğun yaşam ortamına 
uygun bir şekilde canlandırılabilir. Bir başka deyişle canlandırma yoluyla, eğitim etkin-
likleri oyunlaştırılabilir. Bu şekilde anne babalar çocuğun yaşam deneyimlerini zengin-
leştirerek çocuğun öğrenme sürecini destekleyebilir (Kıbrıs, 2000; Yalçın ve Aytaş, 2003).

Dramatizasyon, hem eğlendirici, hem de eğitici işlevler taşıyan etkinliklerden oluşma-
lıdır. Çocuk dramatize ettiği bir konuyu eylemleştirirken, konunun gerektirdiği fiziksel 
davranışlarda bulunur. El, kol hareketleri, gerilimler ve ses değişimleri bu türden davranış-
lardır. Dramatizasyon etkinliklerinde çocukların öncelikle düş güçlerine, taklit yetenekle-
rine ve özgün olarak kendilerini ifade etmelerine fırsat verilmelidir. Çocukların doğasında 
taklit etme, rol yapma ve yeniden yaratma yeteneği vardır. Dramatizasyon için çocukların 
günlük yaşıtlarıyla ilgili konular seçilmeli ve çocukların günlük yaşantılarıyla bağlantı ku-
racakları ortamlar oluşturulmalıdır. Seçilen konuların canlandırılmasında parmak oyunla-
rına, kukla figürlerine başvurulabilir (Çılgın, 2007; Kıbrıs, 2000).

TUBİTAK tarafından 2007 yılından 
beri yayımlanmakta olan Meraklı 
Minik, her ayın birinde çıkan otuz 
iki sayfalık bir dergidir. Üç ve üzeri 
yaşlardaki çocuklara yönelik olarak 
yayınlanan derginin her sayısında 
ayrı bir tema ele alınmaktadır. 
Derginin sayfalarında çocukların 
araştırma, keşif ve merak 
duygularını harekete geçirecek, 
öğrenme gereksinimlerini 
karşılayacak resimli ve fotoğra�ı 
yazılara, etkinlik önerilerine ve 
oyunlara yer verilmektedir.

Çocuğun yaşantılarını dramatize 
ederek oyunlaştırmasına 
canlandırma denmektedir. 

Resim 7.13

Kitaplar Çocukların 
Hayal Güçlerini ve 
Yaşam Deneyimlerini 
Zenginleştirir. 
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Kartondan ya da fon kağıdından kesilerek hazırlanan hayvan, bitki ve insan figürleri 
olayların daha iyi betimlenmesini sağlar. Örneğin, “vak vak kardeş” adlı öykü, böyle bir 
teknikle dramatize edilebilir. Çocuklara, çocuksu bir yöntemle anlatılan konu oyunlaştı-
rılabilir. Böylece çocuklar, düşleme güçlerine bağlı olarak değişik rolleri canlandırırlar. 
Anne babalar ev ortamında bu tür oyunları çocuklarıyla oynarken çocukların, müzikli 
oyunları izlemeyi ve oynamayı sevdiklerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Anne babalar 
çocuklarına bir olayın bütününü anlatabilir, daha sonra bu olay çocuklarla birlikte can-
landırılabilir. Bu canlandırma esnasında dekor, kostüm, aksesuar gibi unsurlara da yer 
verilebilir (Yalçın ve Aytaş, 2003). 

Özellikle okul öncesi eğitimde dramatizasyon ağırlıklı bir şekilde yer alır. İlköğretim 
dönemindeki çocuklar için de gerek okul gerekse okul dışı etkinlikler bakımından drama-
tizasyonun önemi büyüktür. Çocukların okulda yapabilecekleri drama etkinlikleri özel-
likle Türkçe okuma kitaplarında yer alan karşılıklı konuşma metinlerinin okutulması şek-
linde yapılabilirken, evde anne babalar hiçbir metne bağlı kalmadan, çocukların okuduğu, 
gördüğü bir olay ya da durumun ses ve hareketle yorumlanmasına dayalı dramatizasyon 
etkinlikleri yapabilirler. Ancak bilgisiz ve deneyimsiz yapılan çalışmalar, çocukların ya-
ratıcılıklarını desteklemek yerine, çocuğun gelişimi açısından güçlükler yaratıcı nitelikte 
olabilir. Bu nedenle dramatize edilecek konu ya da olay uygun bir şekilde oyun ortamına 
taşınmalı, gerekirse önceden gözleme ve izleme yoluyla gerekli olan ön bilgi ve deneyim 
kazanılmış olmalıdır. Dramatize edilecek olay, durum ve metinleri seçerken, çocukların 
ilgi ve yetenekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Dramatizasyonun çocukların din-
lenme ve eğlenmelerine olan katkısının yanında eğitim ve öğrenim süreçlerine de katkı 
sağlayabilmesi gerekir (Kıbrıs, 2000).

Çocukların kitap okuma alışkanlıklarının desteklenmesi açısından sizce internetten nasıl 
yararlanılabilir?

ÇOCUK EDEBİYATININ DESTEKLENMESİNDE OKULUN ETKİSİ 
VE OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ
Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılmasında yalnızca anne babaya değil eğitim ku-
rumlarına ve özellikle öğretmenlere önemli görevler düşmektedir (Kıbrıs, 2010). Çocuk-
lar okula başladıklarında öğretmenleri, yaşamları boyunca örnek alacak kişilerdir. Bu ne-
denle öğretmenler her şeyden önce çocuğu ciddiye almalı, okuduklarını çocuğa aktarmayı 
bilmelidirler (Çılgın, 2007). 

Okullarda yapılan kimi uygulamalar ve okuma etkinlikleri çocuklarda kitap ve okuma 
sevgisi geliştirmek yerine, okumaya karşı isteksizlik oluşturmaktadır. Öğretmenlerin oku-
ma çalışmalarında çocuk edebiyatı eserlerinden yararlanması gereklidir. Öğretmenlere, 
çocuk edebiyatı ürünlerinin derslerde nasıl kullanılacağı ve program içerisinde bunlara ne 
ölçüde yer verilmesi gerektiği konularında rehberlik hizmetleri sunulmalıdır. Öğretmen-
ler ders yılı başında yıllık planlarını yaparken kullanacakları okuma parçalarını, çocukla-
rın yaş gruplarını dikkate alarak planlamalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da 
kullanılan tekniklerdir. Öğretmenlerin, metin seçiminden başlayarak, bütün süreci çok iyi 
planlaması gerekmektedir (Yalçın ve Aytaş, 2003).

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma konusunda ders kitapları önemli bir yer 
tutar. Ancak ders kitapları, bu alışkanlığı kazandırmaya yeterli değildir. Günümüzde 
çocuklardan oluşan önemli bir okuyucu kitlesi bulunmaktadır. Öğrenme sürecinde ya-
parak ve yaşayarak öğrenme sistemine geçiş, ders kitapları dışındaki kitapları ön plana 
çıkarmıştır. Bu süreçte, serbest ve bireysel okumalara yer verilmesinin rolü de oldukça 
büyüktür (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013). Öğretmenler, çocuklara kitap hakkında uzun 

Çocukların doğasında taklit 
etme ve rol yapma yeteneği 
vardır. Evcilik, doktorculuk, 
öğretmencilik, şoförcülük gibi 
oyunlarda çocuklar, gerçek 
yaşamda karşılaştıkları rolleri 
canlandırmaktadır. 

Gerek okul öncesi, gerekse 
okul dönemindeki çocukların 
eğitiminde dramatizasyon önemli 
bir yere sahiptir.

2
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uzun bilgiler verip metni ikinci plana atmak yerine, çocukları doğrudan doğruya metin 
ile karşı karşıya getirmelidirler. Öğretmenlerin özellikle ilkokul döneminde, kitapları 
sınavla değerlendirmeleri çocuklarda kitap okuma sevgisi yerine kitaplara karşı korku 
geliştirmelerine neden olmaktadır. Öğretmenler, kitapları çocukların ilgisini çekecek 
şekilde sunmalı ve çocuklarla etkileşimli kitap okuma uygulamalarının yanı sıra kitap-
taki olayları çocuklarla birlikte canlandırma etkinlikleri yapmalıdırlar. Okullarda imza 
günleri ve kitap tanıtma etkinlikleri düzenlenerek çocukları daha fazla kitap ve yazar ile 
tanıştırmak gerekir.  İlköğretimin ilk sını�arından itibaren kitapların akademik yaşan-
tıdaki önemi öğrencilere anlatılmalıdır. Okuma etkinliği, Yüz Temel Eser gibi projelerle 
sınırlandırılmamalı, öğrenciye alternatif kitaplar sunulmalıdır (Güney ve ark., 2014). 
Öğrenmekten keyif alan çocuklar için onların ilgileri doğrultusunda okuma seçimleri 
yapabilecekleri bir kitap yelpazesi sunulmalıdır. Bu nedenle sınıf düzenlemeleri büyük 
önem taşır. Sını�arda açık kitapların oluşturulması, standart sınıf görünümünün değiş-
tirilmesi, sınıfın materyallerle desteklenmesi gibi düzenlemeler çocukların okumaya ve 
öğrenmeye olan isteğini arttırabilir.  

Okul ve sınıf kitaplıkları çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılmasında önem-
li bir role sahiptir. Ancak çocuk kitaplıklarına konulan kitapların dikkatle seçilmesi, 
eğitim personelinin bu konuda bilgi ve farkındalık sahibi olmaları gerekir. Çocuk ki-
taplıklarına erişim olanakları, kitapların sergilenmesi ve sını�andırılması gibi hususlar, 
çocukların bu kitaplıklardan daha kolay yararlanabilme koşulları göz önünde bulundu-
rularak düzenlenmelidir. 

Okul ortamında belirli gün ve ha�alarda, sergiler açılarak kitabın insan yaşamındaki 
yeri ve önemi üzerinde durulmalıdır. Okul ve sınıf ortamında kitaplar, kapalı ve kilitli 
dolaplarda değil, açık ve çocuğun ulaşabileceği ra�arda sergilenmelidir. Öğretmen oku-
ma türlerini, nasıl kitap okunacağını yeri geldikçe belirtmeli, öğrencilerin hoşuna gidecek 
kitapları sınıfa getirip tanıtmalı, hepsini okumak olası değilse ilgi çekici bölümler okun-
malıdır. Çocuklara ödevler vererek okudukları kitapları bu açıdan incelemeleri sağlanma-
lıdır. Okunması gereken kitaplarla hazırlanmış bir sınıf kitaplığı oluşturulmalıdır (Güler-
yüz, 2003; Kıbrıs, 2010).

Öğretmenler çocuk edebiyatının desteklenmesi konusunda ailelerle iş birliği yapmalı, 
çocuğun yaşına uygun ve gelişimine katkıda bulunacak kitap seçilmesi konusunda aileyi 

Resim 7.14

İstanbul’ da bir 
ilkokulda görev yapan 
Ahmet öğretmen 
okul idaresinden 
izin alarak, velilerle 
birlikte sıradan bir 
sınıfı çocuklar için 
yeniden tasarladı. 
Ahmet öğretmenin 
çalışmalarını konu 
alan habere  http://
www.hurriyet.com.
tr/ahmet-nacin-
olay-yaratan-
sinifi-40010592 
adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Ders kitapları çocuklara okuma 
alışkanlığı kazandıran yayınların 
başında gelir. Ancak, tek başlarına 
ders kitapları okuma alışkanlığı 
kazandırmada yeterli değildir. 
Öğrencilere çeşitli okuma tercihleri 
sunulmalıdır.

Her yıl, Kasım ayının ikinci 
Pazartesi günü başlayan Dünya 
Çocuk Kitapları Haftası ve Mart 
ayının son Pazartesi günü 
başlayan Kütüphaneler Haftasında 
okumanın önemini vurgulayan 
etkinlikler düzenlenmelidir.
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desteklemelidir. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma çalışmalarında aileler süre-
ce aktif olarak katılmalıdır (Güney ve ark., 2014).  Anne babalar evlerinde, öğretmenler 
ise sınıf ortamında okuma saatleri düzenleyerek, çocuklarla birlikte okuma yapabilirler. 
Birlikte kitap okuma etkinlikleri okumanın zevk veren bir alışkanlık haline dönüşmesine 
katkı sağlayabilir (Smith ve Day, 2013; Şahin, 2012). Okullarda, veli toplantılarında anne 
babalara çocuklarıyla beraber kitap okumaları için özel zaman ayırmaları konusunda teş-
vik edici bilgiler verilmesi, ebeveynlerin bu konuya olan hassasiyetlerinin artmasını sağ-
layabilir (Şahin ve ark, 2012). Anne babalar, okul ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması, 
kitaplığa yeni kitaplar kazandırılması, çocuklarının bu kitaplıklardan kitap ödünç alması 
ve okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda okulda yapılan etkin-
liklerde aktif görev almalıdırlar. 

Anne babaları, aile katılım etkinliklerine dâhil ederken öncelikli olarak yapabilecekleri 
etkinliklerden başlamalıdır. Ailelerin yapabilecekleri görevlere katılımını sağlamak, anne 
babaların kendilerine güven duymasını ve katılımın etkisini arttırmaktadır. Örneğin anne 
babalar, Türkçe dil, müzik ve benzeri günlük etkinliklerde öğretmene yardım edebilirler. 
Ebeveynler, sını�a eğitim etkinliklerini uyguladıkları aile katılım çalışmalarından yarar-
landıkları, daha çok sinema, tiyatro gibi sınıf dışı aile katılımı çalışmalarına ilgi göstermek-
tedirler. Etkinliklere katılımda ailenin gönüllü olması esastır. Anne babaların katılımı önce-
likli olarak okul ve ev arasında iş birliğini sağlamaktadır. Bu sayede çocukların eğitimi hem 
evde hem de okulda devam ederek sürekli hale gelmektedir (Aksoy ve Kurtulmuş, 2010).

Çocuk edebiyatının desteklenmesi açısından, anne babaların yanı sıra, sizce neden öğret-
menlerin de sorumluluğu vardır?

ÇOCUKLAR İÇİN KİTAP SEÇİMİNDE ANNE BABALARA YÖNELİK 
ÖNERİLER
Anne babaların çocuklarını iyi tanımaları, ilgi ve seviyelerini tespit edip, çocuklarının ge-
lişimlerini doğru seçilmiş kitaplarla desteklemeleri gereklidir (Çılgın, 2007). Anne baba-
ların çocukları için kitap seçerken dikkat etmeleri gereken noktalar şunlardır:

•	 Anne	 babalar	 seçtikleri	 kitapların,	 çocuğun	 yaş	 ve	 gelişimsel	 düzeylerine	 uygun	
olmasına dikkat etmelidirler. Üç-beş yaş grubundaki çocuklar için kitap seçerken 
iyi resmedilmiş ve çocukların yaratıcılıklarını harekete geçiren kitaplar seçilmelidir. 
Beş-sekiz yaş grubundaki çocuklar için seçilen kitaplar dil ve kavram açısından ge-
lişmiş, yeni bilgileri öğreten, eğitici ve okumayı yeni öğrenenler için kısa ve büyük 
har�erle yazılmış kitaplar olmalıdır. Sekiz- on iki yaş grup çocuklar için seçilen ki-
tapların ise sadece ileti kaygısı taşımayan, çocuğun yaratıcılığını geliştiren ve kitabın 
sonunu çocuğun kendisinin tamamlayabileceği kitaplar olmasına özen gösterilme-
lidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013).

•	 Çocuğa	verilecek	kitap,	tıpkı	bir	oyuncak	gibi,	onun	ilgisini	çekmelidir.	Kitap	baş-
langıçta bir oyun aracı gibi çocuğa sunulabilir. Çocuklar, yetişkinler gibi, biçimsel 
açıdan kendileri için çekici olmayan bir kitaba sadece yararlı olduğu için yönel-
mezler. Bu nedenle, kitapların da ön kapaktan arka kapağa dek çocuğun ilgisini çe-
kebilecek şekilde hazırlanmış olması gerekir. Dış kapak, kitabın içeriğiyle uyumlu 
olmalıdır (Kıbrıs, 2010).

•	 Bazı	çocuklar	ilgilendikleri	konuları	açıkça	söylerler.	Bir	kısmı	ise	bu	konuda	ko-
nuşmak istemeyebilir, okulda geliştirdiği bir ilgi alanından evde bahsetmeyebilir. 
Önemli olan, çocuğun ilgi alanlarını ortaya çıkarmak ve bu alanlar doğrultusunda 
kitaplar seçmektir. Ancak sadece ilgi alanlarını keşfetmek yeterli değildir (Çılgın, 
2007). Anne babalar çocukları için kitap seçerken, çocukların bireysel farklılıkları-
nın olduğunu unutmamalıdır. Gelişimsel özellikler ile ilgili bilgiler, çocukların bel-
li yaşlarda hoşlandıkları edebiyat türü hakkında bilgi vermektedir (Çakmak Güleç 
ve Geçgel, 2005).

Çocuğa kitap sevgisi ve okuma 
alışkanlığı kazandırılmasında okul 
ve aile iş birliği içinde olmalıdır.

3

Anne babaların çocuklarının 
gelişimi hakkında bilgi sahibi 
olmaları, çocukları için uygun 
kitaplar seçebilmelerine yardımcı 
olur.
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•	 Çocuklar	okudukları	kitapların	kahramanlarıyla	özdeşleşir.	Kitapları	seçerken,	ço-
cuğun kitaplardaki kahramanlarla özdeşim kurma sürecini de göz önünde bulun-
durmak gerekir. Çocuk kitaplarında çok fazla karakter bulunmamalı, diğer kahra-
manlar bir ana kahraman çevresinde anlatılmış olmalıdır (Yalçın ve Aytaş, 2003).

•	 Çocuk	kitaplarında	duyguların	ifadesi	önemli	bir	husustur.	Beş	duyuyla	ilgili	keli-
meler masallara ve hikâyelere canlılık verir. Kitaplarda argo ve hakaret içeren keli-
melerin kullanılmamış olması son derece önemlidir.

•	 Seçilecek	kitaplarda	soyut	kelimeler	değil,	çocuğa	somut	olarak	ifade	edilebilecek	
kelimeler kullanılmış olmalıdır. Çünkü henüz duyuların dünyasında olan küçük 
yaştaki çocuklar, her sözü somut anlamıyla algılamaktadır. Çocuğa soyut kavram-
lar anlatılırken, onda bir duygu değeri ifade eden, diğer insanlarla ilişkilerinde kul-
lanabileceği aile, paylaşma, yurt gibi kavramlara öncelik verilmiş olmalıdır. 

•	 Tabiat	taklidi	kelimeler	çocukların	hoşuna	gittiği	için,	kitapta	bu	tür	kelimelere	de	
yer verilmiş olmalıdır. Tekrar çocuğun hoşuna gittiği için kelime, kelime grupları 
ya da cümleleri tekrarlamak yerinde bir anlatım biçimidir. Tekrar, çocuğun katılı-
mını sağlamak için de yararlıdır (Çılgın, 2007).

•	 Kitapta	çocukların	dünyasıyla	bağlantılı,	“köpek	havladı”,	“kedi	miyavladı”,	“dere	
şırıl şırıl akıyordu” gibi ses, imge, ad ve sıfatlar seçilmiş olmalıdır. Böylelikle, ço-
cukların okudukları kitapla daha kolay bağlantı kurmaları sağlanabilir. 

•	 Kitaplarda	kullanılan	dil,	Türkçe	dil	yapısına	uygun	olmalıdır.	Çeviri	yapıtlarda	zor	
ve anlam karışıklığına yol açabilecek adlar yerine, Türkçe adlar konulmuş olmalı-
dır. Ancak bu yöntem, daha çok ilk sını�ar için geçerli olurken, dördüncü sınıf ve 
sonrası sını�ardaki çocuklara yönelik kitaplarda, zorunlu olmadıkça bu yönteme 
başvurulmamış olmalıdır.

•	 Kitap,	 yazım	 ve	 noktalama	 yönünden	 eksiksiz	 olmalı;	 okullarda	 yararlanılması	
önerilen yazım kılavuzu ile uyum içinde olmalıdır. Anlatım akıcı ve açık olmalı; 
cümleler kısa ve gereksiz sözcüklerden arındırılmış olmalıdır. Konuşma dili ölçüt 
alınmış olmalı ve hede�enen yaş grubunun sözcük dağarcığına uygun hazırlanmış 
olmalıdır.

•	 Çocuk	 kitaplarındaki	 resimlerin,	 çocuğun	 yaş	 ve	 gelişimsel	 düzeylerine	 uygun	
olması gerekir. Örneğin, okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik kitapların ta-
mamı resimli olabilecekken, birinci sını�a dörtte üçü, ikinci sını�a dörtte ikisi, 
üçüncü sını�a dörtte biri resim olabilir. Bu oran dördüncü sını�an sonra daha 
azalmalıdır. Çocuk kitaplarındaki resimlerin hem süsleyici hem de açıklayıcı ve 
bütünleyici olması, metinde işlenen konunun daha iyi anlaşılmasına ve daha belir-
gin duruma gelmesine yardımcı olur. 

•	 Çocuk	kitaplarında	kullanılan	kağıdın	çok	parlak	ve	kalın	kuşe	olmamasına	özen	
gösterilmelidir. Sayfaların daha kolay açılması, cilt, tutkal ve dikişin daha sağlam 
olması için ikinci hamur ya da daha az parlak birinci hamur kağıttan olması gerekir.

	•	 Kitaplardaki	harflerin	boyutu	da,	çocukların	yaşlarına	ve	öğrenim	gördükleri	sı-
nıf düzeyine uygun olmalıdır. Birinci sını�a yirmi-yirmi dört punto olmalı, ancak 
dördüncü sını�an sonra on iki puntoluk yazılara yer verilmiş olmalıdır.

•	 Çocuklar	kitabı	edinirken	ona	bir	oyuncakmış	gibi	sahip	olmak	isteyebilirler.	Bu	
nedenle, kitapların kapakları da dayanıklı ve sağlam olmalıdır. Çabuk dağılan ki-
taplar, çocukların kitap edinme ve kitaplık oluşturma alışkanlıkları kazanmasını 
olumsuz yönde etkileyecektir.

•	 Çocuğa	sunulacak	kitapta	ana	düşünce	hiçbir	tartışmaya	yer	bırakmayacak	biçim-
de açık ve anlaşılır olmalıdır. Bu yönden belirsizlik taşıyan kitaplar, konunun yanlış 
anlaşılmasına neden olabilir (Güleryüz, 2003; Kıbrıs, 2000).

Anne babaların çocukları için 
seçtikleri kitaplar içerik, dil ve 
biçimsel açıdan çocuğun yaş ve 
gelişimsel özelliklerine uygun 
olmalıdır. 
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•	 Çocuklar	için	kitap	seçerken,	çok	çeşitli	kültürel,	etnik	ya	da	ırk	gruplarını	içeren	
ve bunları gerçek durumlarıyla sunan kitaplar seçmeye özen gösterilmelidir (Çak-
mak Güleç ve Geçgel, 2005).

•	 Seçilen	çocuk	edebiyatı	ürünleri	bilime	ve	sanata	saygı	duyan,	sorgulayan,	tartışan,	
kitap ve okuma kültürü edinmiş duyarlı bireylerin yetiştirilmesi sürecinde etkili 
bir kaynak niteliği taşımalıdır (Sever, 2008).

•	 Birçok	kitabın	ilk	sayfalarında	Milli	Eğitim	Bakanlığınca	öğretmen	ve	öğrencilere	
tavsiye edildiğine dair tarih ve karar sayısını belirten ifadeler vardır. Bu tür kitap-
lar, biçim ve içerik yönüyle denetimden geçmiştir. Bu noktada, anne babaların ve 
öğretmenlerin seçici olması ve seçmeyi becerebilme yeteneğine, bu konuda gerekli 
bilgi ve farkındalığa sahip olması önemlidir. Çocuklara, Milli Eğitim Bakanlığınca 
tavsiye edilmemiş kitaplar da önerilebilir; ancak, bu kitapların biçim ve içerik yö-
nünden uygun niteliklere sahip olmasına özen gösterilmelidir (Kıbrıs, 2000).

Kitap seçerken tüm bu ölçütlere dikkat edilmesi önemlidir. Ancak bu ölçütlerin katı 
ölçütler olarak düşünülmesi de doğru değildir. Bazen bir kitap bu ölçütlerin bazılarını 
içermeyebilir. Ancak yine de, çocukların ilgisini çekebilir ve onlar için uygun olabilir 
(Çakmak Güleç ve Geçgel, 2005).

Çocuk edebiyatı hakkındaki farklı bilgilere http:/ /mege p.meb .gov.tr/ mte_ program_mo-
dul/moduller_pdf/%C3%87ocuk%20Edebiyat%C4%B1na%20Giri%C5%9F.pdf  adresinden 
ulaşabilirsiniz.  

Anne babalar çocukları için kitap seçerken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından biçim ve içerik 
yönünden denetimden geçmiş kitaplar seçmeye özen göstermelidir. Denetimden geçmemiş 
kitaplar çocuklar açısından uygun olmayabilir.

Bir çocuk kitabı okuyarak, bu kitabın dil, biçim ve içerik açısından çocuklara uygunluğunu 
değerlendirebilir misiniz?

Anne babaların çocuklara 
seçtikleri kitaplar, kültürel ve 
sosyal çeşitlilik içermelidir.

4
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Özet

 Okuma ve okuma alışkanlığı kavramlarını açıklamak.
 Okuma, hem bilgi edinme kaynağı hem de yorum 
yapma ve eleştirel düşünme gücünün temelini teş-
kil eden bir eylemdir. Okuma alışkanlığı ise duygu, 
düşünce ve eylemler dizisi sonucunda kazanılan bir 
davranıştır. Kitap okumayı içselleştirmenin en önemli 
yolu kitap okumaya değer vermektir.  Kitapla ilgili re-
sim ve tanıtım yazılarını okuma, kitapları başkalarıyla 
paylaşma, kitapla ilgili söyleşilerde bulunma, uygun 
olan zamanlarda kitabevlerini gezme, okumaya karşı 
olumsuz yargı ve tutumlarla mücadele etme, kitaba ve 
okumaya değer vermenin eylemsel etkinlikleri arasın-
da sayılabilir. Çocukla kitap ilişkisi bir yaş civarında 
başlamaktadır; ancak bu ilişkinin zamanlaması ve dü-
zeyi her çocuğa göre değişmektedir. Çocuğun kitapla 
ilişkisi ne kadar erken başlarsa, bu süreç çocuk için 
o kadar faydalı olacaktır. Erken dönemlerde kitap-
la kurulacak ilişki, çocuğun yaşamı boyunca kitapla 
kuracağı ilişkinin niteliğini belirler. Çocuğun ileriki 
yaşlarda okuma alışkanlığı edinebilmesi için, ailenin 
bilinçli bir şekilde katkılar sunması gerekir. 

 Çocuğa kitabı sevdirme ve okuma alışkanlığı kazandır-
mada ailenin etkisini açıklamak.
 Çocuğun okuma alışkanlığı kazanabilmesi, öncelikle 
ailenin ardından öğretmenlerin ve kitle iletişim araç-
larının çabası ile yakından ilgilidir. Bu alışkanlığın 
kazandırılmasında çocuğa okuma sabrı ve zevki aşıla-
mak, çocuğun nitelikli kitabı fark etmesini sağlamak 
önemli noktalardır. Birlikte kitap okuma anne baba 
ile çocuk arasında fiziksel ve duygusal yakınlık oluş-
turur. Çocuk kütüphanesinden yararlanma alışkanlı-
ğı geliştirme, kitabevlerini ve kitap fuarlarını ziyaret 
etme, okuma atölyeleri oluşturma ve çocuk edebiyatı 
ürünlerini birlikte inceleme ve okuma anne babala-
rın çocuk edebiyatını desteklemeye yönelik olarak 
yapabilecekleri etkinliklerdir. Çocuk kütüphaneleri, 
okul çağındaki öğrenciler için önemli bir ihtiyaçtır. 
Kitabevlerine birlikte gitmek, sabırla kitapları ince-
lemesine ve seçmesine izin vermek, çocukları kitap 
okuma konusunda heveslendirecektir. Okuma yazma 
etkinlikleri ile ilgili araç gereçlerin bulundurulduğu 
yer olarak tanımlanabilecek okuma atölyeleri, ev orta-
mında okumayı desteklemek amacıyla en kolay yapı-
labilecek düzenlemelerdendir.  

 Çocuk edebiyatının desteklenmesinde okulun etkisi ve 
okul-aile iş birliğinin önemini açıklamak.
 Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması yalnızca 
anne babanın görevi değildir. Bu konuda eğitim ku-
rumlarına ve özellikle öğretmenlere önemli görevler 
düşmektedir.  Çocuklar okula başladıklarında öğret-
menleri, yaşamları boyunca örnek alacakları kişiler-
dir. Bu nedenle öğretmenler, her şeyden önce çocuğu 
ciddiye almalı, okuduklarını çocuğa aktarmayı bil-
melidirler. Öğrencilere okuma tercihlerinde zengin 
bir yelpaze sunulmalıdır. Okul ve sınıf kitaplıkları 
çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılmasında 
önemli bir role sahiptir. Öğretmenler çocuk edebi-
yatının desteklenmesi konusunda ailelerle iş birliği 
yapmalı, çocuğun yaşına uygun ve gelişimine katkıda 
bulunacak kitap seçilmesi konusunda aileyi destek-
lemelidir. Anne babalar, okul ve sınıf kitaplıklarının 
oluşturulması, kitaplığa yeni kitaplar kazandırılması, 
çocuklarının bu kitaplıklardan kitap ödünç alması ve 
okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve desteklenmesi 
konusunda okulda yapılan etkinliklerde aktif görev 
almalıdırlar. 

 Çocuklar için kitap seçiminde anne babalara ne gibi 
önerilerde bulunulabileceğini açıklamak.
 Anne babaların çocuklarını iyi tanımaları, ilgi ve se-
viyelerini tespit edip çocuklarının gelişimlerini doğru 
seçilmiş kitaplarla desteklemeleri gereklidir. Çocuğa 
verilecek kitap, tıpkı bir oyuncak gibi, onun ilgisini 
çekmelidir. Kitap başlangıçta bir oyun aracı gibi ço-
cuğa sunulabilir. Kitap seçiminde çocukların bireysel 
farklılıklarının olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun 
gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olmak, hem çocuğu hem 
de çocuk edebiyatını tanımak açısından önemlidir. 
Kitapları seçerken, çocuğun kitaplardaki kahraman-
larla özdeşim kurma sürecini de göz önünde bulun-
durmak gerekir. Çocuk kitaplarındaki resimlerin, 
kullanılan dilin ve içeriğin çocuğun yaş ve gelişimsel 
düzeylerine uygun olması gerekir. Seçilen çocuk ede-
biyatı ürünleri bilime ve sanata saygı duyan, sorgula-
yan, tartışan, kitap ve okuma kültürü edinmiş duyarlı 
bireylerin yetiştirilmesi sürecinde etkili bir kaynak 
niteliği taşımalıdır
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Kendimizi Sınayalım
1. Çocuklar ilk kez kaç yaş civarında kitaplarla tanışmaktadır?

a. Sıfır-bir yaş
b. İki yaş
c. Üç yaş
d. Altı yaş
e. Yedi yaş

2. Çocuk kütüphaneleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

a. Anne babalar, çocuklarını ergenlik döneminden iti-
baren kütüphane ile tanıştırmalıdır.

b. Okulu tamamlayıcı ve ona yardım edici eğitim 
kurumlarıdır.

c. Okul çağındaki çocuklar için önemli bir ihtiyaçtır.
d. Kütüphaneler günümüzde yavaş yavaş işlevsellikleri-

ni yitirmeye başlamışlardır.
e. Çocuğu kütüphane ile tanıştırmak kitap sevgisini pe-

kiştirmek açısından gereklidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi anne babaların çocuk edebiyatı-
nı desteklemeye yönelik olarak yapabilecekleri etkinliklerden 
biri değildir?

a. Çocuk kütüphanesinden yararlanma alışkanlığı 
geliştirme

b. Kitabevlerini ve kitap fuarlarını ziyaret etme
c. Çocukların ders kitabı dışında kitap okumalarına 

müsaade etmeme
d. Okuma atölyeleri oluşturma
e. Çocuk edebiyatı ürünlerini birlikte inceleme 

4. Aşağıdakilerden hangisi ev ortamında çeşitli okuma köşe-
leri, okuma odaları ya da okuma atölyeleri oluştururken anne 
babaların dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?

a. Okuma odasında ya da atölyesinde bulundurulabile-
cek malzemeler çocuğun yaşına, ilgi alanlarına, öğ-
renme düzeyine göre belirlenmelidir. 

b. Oluşturulacak mekanda kitapların kapalı, güvenliği ve 
gizliliği sağlanmış ra�arda bulundurulması gereklidir.

c. Bir okuma atölyesinde çocukların ilgisini çekebilecek 
ve yaş dönemlerine uygun çocuk edebiyatı örnekleri-
ne yer veren kitaplar bulunmalıdır.

d. Seçilen mekanın gürültülü yerlerden uzak olması gerekir.
e. Seçilen mekan çocuklar için çekici bir tarzda düzen-

lenmelidir. 

5. Aşağıdakilerden hangisi anne babaların ev ortamında 
çocuk edebiyatını desteklemeye yönelik yapabilecekleri et-
kinliklerden biri değildir?

a. Birlikte kitap okuma
b. Dergi ve gazete gibi çocuklar için hazırlanmış süreli 

yayınları inceleme
c. Canlandırma etkinlikleri düzenleme
d. Birlikte kütüphaneye gitme
e. Ansiklopedi, sözlük gibi eserleri birlikte inceleme

6. Aşağıdakilerden hangisi anne babaların yaratıcı okuma-
ya yönelik yapabilecekleri etkinliklerden biri değildir?

a. Okudukları öykü ya da masal en ilginç yerinden kesi-
lerek, çocuklardan bunu tamamlamaları istenebilir. 

b. Öykü ya da kitabın oluşturduğu çağrışımlar kulla-
nılarak yeni bir öykü oluşturarak anlatma denemesi 
yapılabilir.

c. Okunan metin dramatizasyonla oynanabilir.
d. Yazılı metinle görsel bağlantılar kurularak, okunan 

bir öykü ya da roman resme dönüştürülebilir.
e. Çocukların serbest okuma etkinlikleri yerine okulda 

verilen ödevlerin yapılmasına öncelik verilebilir.

7. Aşağıdakilerden hangisi çocuk dergilerinin seçiminde 
anne babaların dikkat etmeleri geren noktalardan biri değildir?

a. Çocuğa sunulacak dergi seçilirken, çocuğun yazıdan 
önce çizgi ile tanıştığını göz önüne alınmalıdır.

b. Çocuğun ilgisini çeken resim, desen ve karikatürün 
güzel çizilmiş ve estetik değerinin olmasına dikkat 
edilmelidir. 

c. Çizilen karikatürler çocuğun yaş düzeyine uygun ni-
telikte olmalıdır. 

d. Sadece belli alanlarda içeriğe sahip dergiler seçilmeli; 
dergiler seçilirken konu sınırlamasına gidilmelidir.

e. Derginin çıktığı ay, ha�a veya günün güncel olayların-
dan okulda işlenenlere yardımcı olacak bilgi ve mater-
yallere yer verilmiş olmasına özen gösterilmelidir.

8. Çocuğun yaşantılarını dramatize ederek oyunlaştırması-
na ne ad verilir?

a. Canlandırma
b. Serbest okuma
c. Serbest oyun
d. Okuma alışkanlığı
e. Yaratıcı okuma
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Yaşamın İçinden

9. Çocuk edebiyatının desteklenmesinde okul-aile iş birli-
ğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a. Veli toplantılarında anne babalara çocuklarıyla bera-
ber kitap okumaları için özel zaman ayırmaları konu-
sunda özendirici bilgiler verilmelidir.

b. Anne babalar, okul ve sınıf kitaplıklarının oluşturul-
ması ve kitaplığa yeni kitaplar kazandırılmasına des-
tek olmalıdırlar.

c. Anne babaların okuldaki okuma etkinliklerine katılı-
mı zorunlu olmalıdır.

d. Anne babalar, çocuklarının okul kitaplıklardan kitap 
ödünç alması konusunda destekleyici olmalıdırlar. 

e. Öğretmenler okulda, aileler evlerinde okuma saatleri 
düzenleyerek çocuklarla birlikte okuma yapabilirler.

10. Aşağıdakilerden hangisi anne babaların çocukları için ki-
tap seçerken dikkat etmeleri gereken noktalardan biri değildir?

a. Kitap seçiminde çocukların ilgi alanları ve bireysel 
farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

b. Kitaplarda kullanılan dil, Türkçe dil yapısına uygun 
olmalıdır.

c. Çocuk kitaplarındaki resimlerin, çocuğun yaş ve ge-
lişimsel düzeylerine uygun olması gerekir.

d. Kitapların kapakları ve ciltleri dayanıklı ve sağlam 
olmalıdır.

e. Çocuklara sadece kendi kültürleri ile ilgili kitaplar 
sunulmalıdır.

“Niğde Belediyesi ve Niğde Üniversitesi iş birliğiyle Kitap ve 
Oyuncak Kumbarası oluşturuldu.

Niğde’de		iki	metre	büyüklüğündeki	dev	kumbara	ile	ihtiyaç	
sahibi çocuklar için kitap ve oyuncak toplanıyor. Vatandaş-
ların yoğun ilgisini çeken kumbarada ihtiyaç sahibi çocuklar 
için kitap ve oyuncak toplanacak.
Niğde	Belediyesi	ve	Niğde	Üniversitesi	iş	birliği	ile	Yeni	Çar-
şı mevkiinde caddeye kurulan oyuncak ve kitap kumbarası 
vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.  Kumbara şeklinde tasarla-
nan iki metrelik dev kumbarada, ihtiyaç sahibi çocuklar için 
kitap ve oyuncak toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 
Vatandaşlar oluşturulan kumbaraya kitap ve oyuncak atarak 
kampanyaya destek verdiler.”
“Kitap Kumbarası İlgi Görüyor”

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen kampanya yoğun 
ilgi görüyor.
Kumbarada para değil, çocukların hayalleri biriktiriliyor. 
Giresun’da başlatılan projeyle dev kumbarada, oyuncak ve kitap-
lar toplanıyor. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, “Bugün 
hala ülkemizde kitap okumayan oyuncağı olmayan çocukları-
mız var. Sadece ders kitapları dışında hiçbir kitap görmemiş hiç-
bir kitap açmamış çocuklarımız var, oyuncağı olmayan çocukla-
rımız var. Bunlarla ilgili bir çalışma yürütebiliriz diye düşündük 
ve böyle bir çalışma başlattık” dedi. Yoğun ilgi gören kampanya-
da toplanan kitap ve oyuncaklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: http://nigde.bel.tr/duyurular/haberler&v=
dev-kumbara-ile-kitap-ve-oyuncak-toplaniyor.
http://www.iyihaberler.net/egitim/kitap-
kumbarasi-ilgi-goruyor/
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Okuma Parçası
Çocuk ve Kitap Etkileşiminde İlk Adımlar
“Çağdaş bir toplumun duyarlı ve etkin bir üyesi olabilmek, 
bireyin tüm duyu ve düşünceleriyle yaşadığı evreni algıla-
masını gerektirir. Bir resme bakmak, bir sergiyi gezmek, bir 
dans gösterisini izlemek ya da bir roman, bir şiir, bir öykü 
okumak; kişiyi, dünyaya sanatçı gözüyle bakan bir duyarlı-
lık ile tanıştırır. Sanatsal iletilerle etkileşimi yoğunlaşan birey 
ise, duygu ve düşünce boyutuyla yetkinleşmeye, tepkilerini 
biçimlendirmeye yönelir.
Sanatın bireysel ve toplumsal işlevlerinden etkilice yararla-
nabilmesi için, kişilerin erken çocukluk dönemiyle birlikte 
görsel, işitsel ve dilsel iletilerle beslenmesi gerekir. Çocuk 
kitapları (öykü, roman, şiir vb.) çocukların olay, olgu ve du-
rumların sanatçı bakış açısıyla yorumlanmasına tanık olduk-
ları görsel ve yazılı araçlardır. Kitaplar, okul öncesi dönemden 
başlayarak çocukları renk, çizgi ve sözcüklerin estetik diliyle 
tanıştıran, onlara ana dilinin güzelliğini duyumsatacak araç-
lardır. Çocuklara, dil bilinci ve duyarlılığı edindirerek edebi-
yat dünyasının kapısını aralama, okuma isteği ve alışkanlığı 
kazandırma gibi temel işlevleri de göz önüne alındığında, 
çocuk kitaplarının çocuğun eğitim yaşamında önemli bir de-
ğişken olduğu ortaya çıkar. 
Okul öncesi dönemde bir yetişkin tarafından okunan, çocuk 
tarafından da resimlerine bakılan kitaplar, yetişkinle (anne, 
baba vd.) çocuk arasında fiziksel ve duyuşsal bir yakınlık 
oluşturur. Sevdiği bir insanla zaman paylaşımı sağlayan, bu 
paylaşıma ortam yaratan araca (kitaba) karşı saygı ve sevgi 
oluşturmaya; okuma-konuşma kurallarına ilişkin ilk dene-
yimleri edinmeye ve dilin inceliklerini sezmeye başlar. Re-
simlerde gördüğü canlıların isimlerini öğrenir. Bu iletişim, 
çocuğun kavramsal boyutlu gelişim sürecini etkinleştirir. 
Okuma eyleminde, kitaptaki anlatınları dinleme ve kitabın 
resimlerine bakma, çocuğun düş ve düşlem gücü ile imgesel 
düşünme yetisinin gelişimini destekler. Bu dönemde kuru-
lan çocuk-kitap ilişkisi, çocuğun yaşamının diğer evrelerinde 
kurulacak ilişkinin niteliğini de belirleyen ilk önemli etkin-
liktir. Çocuğun ileriki yaşlarda okuma alışkanlığı becerisini 
edinebilmesi için, okul öncesi dönemde kitaba olan ilgi ve 
sevgisini oluşturmaya yönelik çabalara ailenin de bilinçli bir 
şekilde katkı vermesi gerekir.”

Kaynak: Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat. (7. baskı). İzmir: 
Tudem Eğitim Hizmetleri.

1. e Yanıtınız yanlış ise “Okuma ve Okuma Alışkanlığı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatını Destekleme-
ye Yönelik Etkinlikler” konusunu yeniden göz den 
geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatını Destekleme-
ye Yönelik Etkinlikler” konusunu yeniden göz den 
geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatını Destekleme-
ye Yönelik Etkinlikler” konusunu yeniden göz den 
geçiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatını Destekleme-
ye Yönelik Etkinlikler” konusunu yeniden göz den 
geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatını Destekleme-
ye Yönelik Etkinlikler” konusunu yeniden göz den 
geçiriniz.

7. d Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatını Destekleme-
ye Yönelik Etkinlikler” konusunu yeniden göz den 
geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatını Destekleme-
ye Yönelik Etkinlikler” konusunu yeniden göz den 
geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Çocuk Edebiyatının Desteklen-
mesinde Okulun Etkisi ve Okul-Aile İş birliği” konu-
sunu yeniden göz den geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar İçin Kitap Seçiminde 
Anne Babalara Yönelik Öneriler” konusunu yeniden 
göz den geçiriniz.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Kişilik gelişimi sürecinde çocukların,  okuyup anlayacağı ve 
duyarlılıklar edineceği nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarına 
gereksinimleri vardır. Özdeşim kurabilecekleri kahraman-
dan örnek davranışlarını, farklı yaşam biçimlerini, değişik 
düşünce modellerini öğrenen çocuklar, bu edinimlerini ger-
çek yaşamlarına yansıtırlar. Okuma alışkanlığı, olayları tek 
yanlı görmeye, dar açıyla bakmaya olanak vermez. Farklı ya-
pıda, kültürde insanların duygu, düşünce ve yaşam durumla-
rını yansıtarak çocukların dünyalarını zenginleştirir. Okuma 
alışkanlığı sayesinde insana, yaşama, olaylara bakışları geniş-
ler, düşünce ve duygu dünyaları zenginleşir. Çocuklar diğer 
insanlarla olan ilişkilerinde başarılı, çözüm üreten, girişimci, 
yaratıcı, kendine güvenen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, 
dengeli insanlar olma yolunda ilerleyebilirler. Ayrıca demok-
ratik kültür bilincini kazanarak, toplumdaki bireylerin fark-
lılıklarına, bireysel haklarına saygı gösterirler. 

Sıra Sizde 2
Günümüzde çocukların büyük çoğunluğu, okul dışında ki-
tap okumaya fazla zaman ayırmamakta ve kendi istekleriy-
le kitap okumak için özel bir zaman harcamamaktadırlar.  
Televizyon izleme, ödevlerin çokluğu ve ev işlerinden vakit 
bulamama gibi sebeplerle çocuklar, hayatlarında kitaba yete-
rince yer vermemektedirler.  Kütüphanelerin yerini, çocuklar 
için ilgi çekici olan internet almaktadır. Bir kitaba dokunarak 
ve sayfalarını çevirerek okumakla aynı tadı vermese de, ki-
tapların elektronik ortamlarda yayınlandığı e-kitap ve sanal 
kütüphane uygulamaları günümüzde giderek daha popüler 
hâle gelmektedir. Sanal ortamda günlük gazetelerden, çocuk 
edebiyatı eserlerine ve ulusal kütüphanelerin resmî internet 
sitelerine kadar pek çok kaynağa erişim mümkündür. Günü-
müzde tüm bilginin internet üzerinden yayıldığı düşünüldü-
ğünde, yakın gelecekte kitapların yerini elektronik araçların 
ve internetin alabileceği düşünülebilir. 

Sıra Sizde 3
Okuma alışkanlığının kazanılmasında aile, çocuğun arkadaş 
çevresi, kendi kitaplığının olması okul ve öğretmen gibi çev-
reye ait etmenler etkilidir. Okul ortamında öğretmenlere de 
önemli görevler düşmektedir. Sadece ders kitaplarının değil, 
çocuk edebiyatı eserlerinin de teşvik edilmesi çocukların 
kişisel gelişimlerini destekler; akademik başarılarını arttı-
rır. Ancak,  her gün farklı kitaplarla öğrencilerin karşısına 
çıkabilen, okuma kültürü ve kitap sevgisine sahip, okumayı 
özendirici çeşitli etkinlikler düzenleyen bir öğretmenin ço-
cuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını kazandırması 
mümkündür.

Sıra Sizde 4
Çocuğa verilecek kitap, her şeyden önce, onun ilgisini çek-
melidir. Çocuklar, yetişkinler gibi, biçimsel açıdan kendileri 
için çekici olmayan bir kitaba salt yararlı olduğu için yönel-
mezler. Bu nedenle, kitapların da ön kapaktan arka kapağa 
dek çocuğun ilgisini çekebilecek şekilde hazırlanmış olması 
gerekir. Çocuk hangi yaş grubunda olursa olsun, okuduğu 
kitapların kahramanlarıyla özdeşleşir. Kitapları seçerken, ço-
cuğun kitaplardaki kahramanlarla özdeşim kurma sürecini 
de göz önünde bulundurmak gerekir. Kitaplarda kullanılan 
dil Türkçe dil yapısına uygun olmalıdır. Çeviri yapıtlarda zor 
ve anlam karışıklığına yol açabilecek adlar yerine Türkçe ad-
lar konulabilir. Kitap, yazım ve noktalama yönünden eksiksiz 
olmalıdır. Bu konuda okullarda yararlanılması önerilen ya-
zım kılavuzu ile uyum içinde olmalıdır. Çocuk kitaplarında-
ki resimlerin, çocuğun yaş ve gelişimsel düzeylerine uygun 
olması gerekir. Kitaplardaki har�erin boyutu da, çocukların 
yaşlarına ve öğrenim gördükleri sınıf düzeyine uygun ol-
malıdır. Çocuklara sunulacak kitapların bu ölçütlere uygun 
olması gerekir. Ancak bazen bu ölçütlere bütünüyle uygun 
olmayan kitaplar da çocuklar için ilgi çekici olabilir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Medya ve çocuk ilişkisini açıklayabilecek,
Medyanın çocuklar üzerine etkilerini açıklayabilecek,
Çocukları medyanın zararlı etkilerinden korumak için neler yapılabileceğini 
açıklayabilecek,
Çocukları medyanın olumlu kullanımları konusunda nasıl aydınlatabileceği-
miz konusunda örnekler oluşturabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Çok temel tanımıyla iletişim, iletilen bilginin, hem gönderici hem de alıcı tarafından anla-
şıldığı ortamda, bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. İletişim yalnızca 
insanların değil, tüm organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına ola-
nak tanıyan bir süreçtir. İletişim, iletişime giren tüm tara�arın üzerinden bilgi alışverişi 
yapılacak ortak bir dili anlamalarına ve üretmelerine gereksinim duyar. Belirli iletilerin 
belirli bir biçimde kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya akta-
rılması sürecidir iletişim. 

Medya, sözcük anlamıyla, ‘araç’ demektir. Bir şeyi anlamamıza, bilgilenmemize neden 
olan her tür araç gereç bugün medya işlevini üstlenmektedir. Günümüzde medya kavramı 
yalnızca toplumsal bilgilendirme aracı olarak kullanılagelen ‘radyo – televizyon - gazete-
dergi’ kavramının ötesine geçerek, çok daha devingen, çok daha kapsamlı ve etkin bir 
kullanım alanı oluşturmaktadır. Çocukluk çağı göz önünde bulundurulduğunda, her tür 
oyuncak, ses çıkaran, devinen, renkli ve cazip olan her yeni bilgi aktarıcısı, bir medya ko-
numundadır. Bilgisel anlamda daha çok kitaplar, gazeteler, dergiler, ansiklopediler, görsel 
işitsel ve kamusal alanı bilgilendirme anlamında da radyo, televizyon, sinema, reklam pa-
noları, afişler gibi çok daha geniş bir kavram alanı da medyayı kapsamaktadır. Son zaman-
larda ‘yeni medya’ ya da ‘sosyal medya’ kavramları ile medya önce bilgisayara sonrasında 
ise cep telefonuna indirgenmiş görünmektedir. Günümüzde üzerinde yazılar ve simgeler 
basılı t-shirt’lerden, boynunuza taktığınız atkıya, üzerinde reklam bulunan bir dolmuştan, 
taksiden, gökyüzünde süzülen uçurtmaya balona kadar bir anlam yüklenebilen hemen 
herşey medya hâline gelmiş durumdadır. Medyanın bu çeşitliliği, insanlar arasında oyna-
dığı etkin bildirişim işlevi, medyayı elinde tutanların gücüne güç katmış, medyanın takibi 
gereken bir alan oluşmuştur.

Örnek Olay 
Ali o gün öğle yemeğini yemiş, sofradan kalkmak üzereydi. Annesine soran gözlerle bak-
maktaydı. “Bugün ne yapacağız anne?” Serap Hanım, o gün Ali’yi Arkeoloji Müzesi’ne 
götürmeyi planlamıştı. İnanılmaz bir heyecan ve sevinçle annesinin boynuna sarılan Ali, 
“Çok teşekkürler anne” dedi.Hazırlanıp çıktılar. Ali heyecanla müze kartını okutup mü-
zenin birbirinden ilginç tarihsel nesneleri arasında dolaşmaya başladığında, Serap Hanım 
da küçük notlar alıyor ve fotoğra�ar çekiyordu. Kapanış saatine kadar müzede kaldılar, 
her bir nesnenin ne olduğuna ilişkin notları okuyup değerlendirdiler. Eski zamanlarda 
insanların, devletlerin, uygarlıkların neler ürettiğini, hangi inançlara, hangi kültürlere sa-
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hip olduğunu düşünüp düşlediler. O dönemdeki insanların yönetim biçimlerini, sanata, 
bilime, yaşama ve ölüme verdikleri değeri sorguladılar. 

Eve döndüklerinde Serap Hanım aldığı küçük notlardan hareket ederek Ali ile birlikte 
bilgisayarda bazı aramalar yaptı ve bunların bazılarının çıkışını da aldı. Ali ile birlikte 
beğendikleri bazı sergi nesnelerinin karekodunu telefonlarına okuttular ve öğrendikleri 
bilgilerle daha farklı şeyleri araştırma gereği duydular. Eve döndüklerinde hem çok eğlen-
miş hem de birlikte geçirdikleri zaman boyunca oldukça bilgilenmişlerdi. Akşam babası 
geldiğinde Ali ona gün içinde yaptıklarını heyecanla aktardır. Ali hem yaşadıklarından 
hem de öğrendiklerinden oldukça etkilenmiş görünüyordu. Serap Hanım’la birlikte yeni-
den çektikleri fotoğra�ara baktılar ve bilgilerini yinelediler. Annesi Serap Hanım ve ba-
bası Barış Bey Ali’nin tepkilerinden ve heyecanından son derece mutlu olmuşlardı. Serap 
Hanım, bir süredir, oğlu ile birlikte ha�anın bir gününü bu tür gezilere ayırmaktaydı. 
Yerebatan Sarnıcı’nı, Topkapı Saray’ını, Ayasofya Müzesi’ni ve daha pek çok yeri görme 
olanağı bulmuşlar ve her biri ile ilgili çektikleri fotoğra�ar, edindikleri bilgilerle hem çok 
eğlenmişler hem de daha farklı bakış açıları edinmişlerdi. 

Ertesi gün öğle yemeğinden sonra birlikte önce yakındaki bir kütüphaneye gittiler 
sonra da büyük bir kitapçıya. İlgi duydukları, bilgilendikleri ve ziyaret ettikleri yerlerle 
ilgili iki kitap alma sözleri hâlen geçerliydi. Önemli olan, önce tüm kitapları görüp hangi 
kitapların alınması gerektiğine Ali’nin karar vermesiydi. Beyazıt’taki saha�ara da uğradık-
tan sonra kararlarını vermiş bir biçimde seçtikleri kitapları alıp eve geldiklerinde bir günü 
birlikte geçirmenin ve dün arkeoloji müzesinde gördükleri hakkında hâlâ konuşmanın 
tadını çıkarmışlardı. Akşam yemeğinde Barış Bey’e yine birlikte yaptıklarını anlattılar ve 
aldıkları kitapları gösterdiler. Barış Bey’in de çok güzel bir sürprizi vardı. Geçen gün üze-
rinde konuştukları bir sanat eserinin küçük bir bozyap biçimini bulmuş almıştı. Yemekten 
sonra masanın başına oturup beraberce onu yapmaya çalıştılar. Hepsini bir gecede bitire-
meyecekleri için onu bir köşeye koyup biraz kitaplarını okuduktan sonra birbirlerine iyi 
geceler deyip uyudular. 

Birkaç ha�a sonra, Ali’nin öğretmeni Zeynep hanım, Serap Hanım’la görüşmek iste-
diğini bildirdi ve kendisini okula davet etti. Serap Hanım, Ali’nin okuldaki herhangi bir 
uyumsuz ya da olumsuz davranışı ile karşılaşılmış olabileceğini düşünerek endişelenmişti. 
Bu düşüncelerle görüşmeye gittiğinde, yalnız olmadıklarını, diğer velilerin de orada oldu-
ğunu görüp şaşırdı. Öğretmenleri Zeynep hanım, Serap Hanım’ı diğer velilerle de tanıştır-
dıktan sonra şunları söyledi: “Bu sınıfa ilk geldiğim zaman tüm çocukların birbiri ile ilk 
defa tanıştığını gördüm, bu yıl ilk kez birlikte okuyacaklardı. Birkaç ha�a içinde, öğren-
cilerimden Ali’nin arkadaşları arasında aranan, ilgi çeken, kendine güvenli hâli dikkatimi 
çekti. Ders aralarında onların konuşmalarını dinlediğimde ilgim daha da arttı. Çünkü, 
Ali, arkadaşları ile bir yandan günlük sohbetler gerçekleştirirken, diğer yandan da onlara 
farklı dünyalardan söz ediyor, farklı kültürleri anlatıyor, sanki oralarda geziniyormuşçası-
na onların da gözünde canlandırabileceği şekilde oyunlaştırmalar da yapabiliyordu. Önce 
bunları televizyondan izlediği bir programdan öğrendiğini sandım, tüm çocuklara hangi 
programları izlediklerini sorduğumda Ali pek az program adı saydı, diğer arkadaşların-
dan daha az televizyon izliyordu. Bazı bilgilerini denetlemek için sorular sorduğumda 
yetkinlikle yanıtladığını gördüm. Sonrasında tüm bunların annesiyle birlikte planladıkla-
rı gezilerin ve etkinliklerin sonuçları olduğunu anladım. Diğer velilerle de tüm bunların 
paylaşılmasının iyi olacağını düşündüm. Şimdi, biz de velilerimiz ve öğretmenlerimizle 
birlikte bu tür okul dışı geziler düzenlemeyi planlıyoruz. Amacımız, çocuklarımızla daha 
kaliteli ve daha kalıcı etkileri olan bir zaman geçirme ve bilgilenme ortamını yaratabil-
mek.” dedi. 
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MEDYANIN ÖNEMİ
Günümüzde, bilgi gerçek ve ham hâliyle bulunmaz olmuştur. Bilgi dediğimiz bellek yükü, 
nedense hep ikinci el, başkalarından edindiğimiz, asla kaynağına inemediğimiz ve takip 
edemediğimiz, elimizde tutup somutlaştıramadığımız bir biçimde devinmektedir. Bu da 
çocukluktan başlayarak ‘bilgi’ edinme süreçlerini ve yöntemlerini etkilemektedir (Pembe-
cioğlu, 2013).

Herhangi birinden, bir odasını, salonunu ya da evini dekore etmesini istesek, karşı-
lığında da istediği kadar zaman ve parayı kullanabileceğini söylesek, oldukça fazla dü-
şünüp, emek, zaman ve para harcayarak evin ne ihtiyacı olduğunu, neyin neyle yanyana 
durmasının daha işlevsel ya da estetik olduğunu, toplumsal statüsünü, iç mimarî tasarım-
larını, günün moda renklerini, kendi rahatını, ziyaret edebilecek kişilerin düşüncelerini 
ve bunun gibi pek çok farklı detayı göz önünde bulundurarak düşünür ve iyi bir tasarım 
yapabilmek için ‘özenir’. Ancak yine herhangi birine pırıl pırıl bir beyin ve dilediği kadar 
da zaman ile para verip beyninize, size tüm yaşam boyu gerekebilecek bilgileri, sistematik 
bir biçimde yerleştirin desek, bunun gerekliliğini ve önemini çok az kişi gerçekten tarta-
bilir ve yerine getirebilir. Bunun yerine, önemli önemsiz ayırımı yapmaksızın, rastlantısal 
olarak ele geçen tüm aktarımları ‘bilgi’ olarak kaydetmek daha kolaydır. Bu yüzden, bire-
yin ihtiyaç duyduğunu ‘gerçek bilgi’ ile oluşturulmuş ‘gündem’ arasında bir ikilem oluşur 
ve bilgi, kolay akışmadığı, başkalarını da pek ilgilendirmediği için ‘gündem’ daha ağır 
basar ve toplumdaki bireyler kendilerini ayrıcalıklı kılabilecek bir ‘bilgi’ yerine toplumsal 
olarak paylaşımda bulunabilecekleri bir ‘gündem’i takip etmeyi yeğlerler. Ancak, aslında 
‘gündem’ başkaları tarafından yaratıldığı, kaynağına inilmediği, gerçekten araştırılmadığı 
sürece, ‘ikinci el bilgi’ olarak değerlendirilmelidir. Belleğimize gelişigüzel kaydedilen söz-
de aktarımların bize ne denli büyük bir yük getirdiklerini, nasıl gerçeklikten ve işlevsel 
bilgiden uzaklaştırdıklarını anlayabilmek günümüzde oldukça zor (Pembecioğlu, 2013).

Medya günümüzde son derece önemli bir noktada durmaktadır. Artık çevremizdeki 
herşey, bir anlamda medyaya dönüşmüş, farklı bir algıya ya da bir başka bilgiye açılan bir 
kapı olmuştur. Bununla birlikte, günümüzde öğrenmek kavramı da neredeyse tümüyle 
teknolojiye bağlı kavranır hâle gelmiştir. Gerek genel teknolojik araçların gelişimi gerekse 
öğrenme teknolojilerindeki gelişmeler, hem bireysel ortamda, hem de okullarda öğrenme-
nin öneminin altını çizmektedir (Pembecioğlu, 2013) Teknolojinin düşünme becerilerine 
ne denli katkıda bulunduğu ya da ket vurduğu hâlen sorgulanan bir noktada durmaktadır. 
Hesap makinesi çıktığından beri, akıldan dört işlemi yapabilen çocukların sayısı azaldığı 
düşünülebilir. Düşünme becerileri, dil becerileri, matematik becerileri, el göz koordinas-
yonunu gerektiren diğer beceriler de teknolojik donanımlarla birlikte azalmaya başladığı 
için, dil becerilerinin zaman içinde geliştiğini değil, gerilediğini gösteren pek çok çalışma-
dan söz edilebilir. 

Yeni doğan bir bebek yaşamı boyunca sahip olacağı tüm beyin hücreleri ile dünya-
ya gelmektedir. Ancak bebek doğduğu zaman beyin hücreleri arasındaki bağlantılar az 
sayıdadır. Beyin hücrelerindeki bu bağlantılara sinaps denir. Yaşamın ilk 3 yılında yeni 
sinapsların oluşumu çok hızlıdır. Bu dönemde sinapslar bir yetişkinin sahip olduğu sinaps 
sayısından çok daha fazla sayıya ulaşır. Bir süre sonra kullanılmayan sinapslar budanma-
ya, kullanılanlar ise daha da güçlenmeye başlar. Yeni sinapsların oluşması ve varolanların 
güçlendirilmesi çocuğun özellikle annesinden ve çevresinden gördüğü sevgi ile mümkün-
dür. Çocukların yaşadıkları ortam, karşılaştıkları güçlükler(anne babadan uzakta kalma, 
ev içinde ya da toplumda şiddete maruz kalma ya da tanıklık etme, yiyecek kıtlığı çekme, 
yüksek uyaranlarla karşılaşma gibi) ve yaşadıkları yoğun stres beyinde kalıcı hasarlara yol 
açabilmektedir. ‘Toksik stres’ olarak adlandırılan bu durum uzun süreli sağlık sorunlarına, 
toplumsal ve eğitsel açıdan başarısızlık durumlarına yol açar, algıları ve yaratıcılığı olum-

Günümüzde ‘Medya’, kitleleri 
yönlendirirken, dilediği olaya 
fazlaca ‘odaklanıp’, ‘abartarak’ 
dilediğini ise ‘öteleyerek’ ya da 
‘sıradanlaştırıp önemsizleştirerek’ 
duyurabilmektedir. ‘Medya 
Okuryazarlığı’ becerileri gelişmiş 
olan izleyicilerin böyle algı 
oyunlarına kanma olasılığı 
çok daha düşüktür. Yine de 
günümüzde yaşanan bilgi 
bombardımanın ardında, ‘gerçekte 
neye maruz bırakıldığımız’ ise bir 
soru işaretidir. 

Sıradan insanlar dakikada 
ortalama 450 sözcükle düşünür. 
Bunun ancak üçte biri yani 
150-175’i konuşmaya – sözcüğe 
dökülebilmektedir. ABD’deki San 
Diego Üniversitesi bilim adamları 
modern yaşamın beynimize fazla 
yüklendiğini ortaya koymuştur. 
Araştırmalara göre internet, 
televizyon ve diğer yayın organları 
her gün sıradan bir insana 
ortalama 100 bin 500 sözcük 
yüklemektedir. Bu da saniyede 2.3 
sözcük anlamına gelmektedir. Bu 
veriler beynimizin ne kadar hızlı 
çalıştığı konusunda çok önemli bir 
veri sağlamakta. (Pembecioğlu, 
2013).
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suz etkiler. Beyin bir kez örselendiğinde yeniden sağlıklı düşünebilmesi çok zor, belki de 
olanaksızdır. Bu yüzden, tüm önlemlerin beyin hasar görmeden alınabilmesi, bireyin ya-
şam kalitesi açısından önemlidir.

Bireysel gündeminiz ile medyanın sunduğu gündem arasında ne tür farklılıklarla karşılaş-
tığınızı sıralayınız. Bir çocuğun gündemi ile medyanın sunduğu gündemin örtüştüğünü dü-
şünebilir miyiz? 

MEDYA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ 
Daha doğmadan çevrelerinde sunulan bilgiyi alabilmek üzere, ‘donanımlı’ hâle gelen be-
bek, doğduğu ilk andan başlayarak gelişimini sürdürür ve ilk dokuz ay boyunca inanılmaz 
derecede hızla gelişir. Anne karnında, beşinci aydan yedinci aya kadar etkinliğinin do-
ruğunda olan embriyonun beyni, dakikada 250.000 ya da saatte 15 milyon beyin hücre-
si üretmektedir. Bu da kabaca 15 milyon yeni bilgi anlamına gelmektedir (Pembecioğlu, 
2013). Bilgiye aç bir hâlde yüklenebilecek yeni bir bilgi parçası için bekleyen bu hücreler, 
kısa zamanda türlü çeşitlilikte bilgi ile doldurulabilir. Ancak, bilginin sağlam, sağlıklı ve 
kalıcı olabilmesi için, bilgilerin birbiriyle bağlantısının kurulması, her bir bilginin sınan-
ması ve yeni çıkarımların da kaydedilmesi gereklidir. Bilgi bombardımanı olarak adlandı-
rılabilecek, sistematik ve süreklilik içermeyen bir bilgi yoğunluğu, bilgi birikimine değil, 
kirliliğe sebep olur. ! Bu yüzden, bilginin sistematik olarak gelmesi, diğer bilgi parçacık-
larıyla eklemlenerek akışması çok önemlidir. Bu süreç içinde, tüm katkıların yanı sıra, 
teknoloji bize bir tür bağımlılık ve beraberinde başka olumsuzluklar da getirebilmektedir. 

Geçmişin radyo başındaki dinleyici kitlesi günümüzün televizyon başındaki ‘izler 
kitle’ye ya da bilgisayar başındaki ‘takipçiler’e dönüşmüş durumda. Oysa biliyoruz ki, sü-
rekli dinler ya da izler konumda kalmak, beynin diğer işlevlerinin yerine getirilmesini 
engelleyen ya da yavaşlatan bir sorunlar dizisi yaratabilir. İnsanların sabah kalkıp radyo, 
televizyon, bilgisayar ya da cep telefonlarını açmaları ile başlayan ‘başkalarını dinleme’ 
alışkanlığı, kendilerini sürekli yeni edindikleri bilgilere göre konumlandırma eğilimleri, 
onlara gerçekte kim olduklarını, ne yaptıklarını, nereye gittiklerini bile unutturabiliyor. Bu 
demektir ki, kendimizi ifade edecek ortamlar, olanaklar aslında çok sınırlıdır. Giderek hep 
başkalarını düşünerek, dinleyerek onlara özenerek ve onlara dönüşerek yaşıyoruz. Kendi-
mizi dinleyecek ve ifade edecek paylaşım ortamları oluşturmazsak, kendimizi keşfedecek 
zaman dilimleri yaratmazsak, yakında iletişimsiz, etkileşimsiz bireylerle çevrelenebiliriz.

Medyanın, sürekli yenilikleri gündeme getirmesi ve hızlı bir bilgi akışına önderlik et-
mesi nedeniyle, medyanın yeni bir bilgi kaynağı olarak görülmesi de gündemdedir. Medya 
yalnızca yeni bilgilere akışkanlık sağlamıyor, aynı derecede, belki de daha fazla, toplumsal 
değerlerin de aktarım biçimi olarak karşımıza çıkıyor ve ‘sunulan geçmişin’ pekiştirilme-
sini sağlıyor. Medya bir yandan haber kaynağı, bir diğer yandan da toplumun sesi olma 

1

Resim 8.1

Uzun Süreli Ekran 
Başında Şiddet 
Görüntüleri İzleme 
Sonucunda Oluşan 
Beyin Hücre Yıkımı 
(8 Yaşında Bir Kız 
Çocuğu).

Günümüz insanının günlük 
zaman kullanım oranlarına 
baktığımızda bunun %53 
gibi büyük bir bölümünün 
edilgen bir ‘dinleme’ ortamında 
geçtiğini görebiliyoruz. Günlük 
zamanımızın gitgide azalan bir 
süresini (%17) okumaya, daha 
azını konuşmaya (%16) ayırıyoruz 
ve artık neredeyse hiç yazmak 
istemiyoruz (%14). (Pembecioğlu, 
2013: 397-429)

Beynimizin, edilgenliğe değil, 
etkinliğe, harekete gereksinimi 
var. Farklılıklara ve yaşamsal 
olarak değer verdiğimiz şeylere 
her gün yeni bir gözle bakmaya 
ihtiyacımız var. Var olan kavramları 
yeniden değerlendirmeye, 
aralarında yeni ilişkiler kurmaya 
da. Medya bize artık her şeyi 
hazır olarak verdiğinden, yeni 
bir ilişki, tutarlılık ya da yeni 
bir sorgulama da sanki gereksiz 
görülüyor ve ‘medyanın sunduğu 
gerçeklik’ ‘gerçek gerçeklik’ 
gibi sorgulanmaksızın kabul 
edilmektedir.
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işlevini üstlenirken, toplumu katmanlara ayırıp her birine farklı bir biçimde seslenmeyi de 
ihmal etmez. Bu şekilde ayrışan bireyler, bir arada yaşayan ancak aynı şeyleri paylaşmadı-
ğı için gerçek anlamda asla bir arada olamayan bir toplum yaratırlar. 

Tüm bu bilgileri çocuk ve medya ilişkisi çerçevesinde birleştirip sorguladığımızda kar-
şımıza şöyle bir döngü çıkıyor:

•	 Yaşam	deneyimleri	beynimizi	değiştirir.	
•	 Sunulan	herşey	çocuğa	normal	görünür	çünkü	çocuk,	doğru-yanlış,	iyi-kötü	ara-

sındaki farkı görecek mantıksal düzeneği henüz kuramamıştır. 
•	 Bebekler	 iletişime	hazır	bir	biçimde	dünyaya	gelir	ve	gördükleri	herşeyi,	herkesi	

taklit ederler. 
•	 Televizyon	alışkanlıklar	oluşturur:	Bağlanma,	bunların	başında	gelen	en	tehlikeli	

alışkanlıktır. 
•	 Çocuk,	kiminle	uzun	bir	zaman	dilimi	geçirirse,	onun	alışkanlıkları	ve	bakış	açısı	

ile biçimlenmektedir. 
•	 Çevresindeki	yetişkinlerden	yeteri	kadar	ilgi	ve	sevgi	görmeyen	çocuk	ekranların	

tutsağı olabilir. 
•	 İlgi,	 karşılıklı	 iletişim,	hareketlilik	 ve	mizah	gibi	 çocuğun	 tüm	değer	 verdiği	 et-

kileşimi içinde barındıran televizyon, çocuklara bir ilişki biçimi sunar ve çocuk 
bunları sorgusuz bir biçimde kabullenir. 

•	 Televizyon,	bilgisayar,	cep	telefonu	ve	diğer	ekranlar,	birlikte	zaman	geçirme	süresi,	
gönderdiği iletileri, renkli ve hareketli uyaranları ile diğer tüm kaynaklardan (kimi 
zaman anne babadan bile) daha belirleyici bir rol üstlenebilir.

•	 Bebeklikten	başlayarak	ilişki	motifleri	oluşturur	ve	sonra,	yaşam	boyu	bunları	kul-
lanırız. Bunların oluşması çok kolay, kaybolması çok zordur. Sıklıkla alımlanan 
imgeler, belleğin yok edilemez bir parçası hâline gelir ve deneyim, belleğe işlene-
rek, yaşamın bir parçası hâline gelir, kişiliğe dönüşür. 

•	 Çocuklar	kendilerini	ifade	etme	noktasında	kimi	zaman	konuşmayı	kullanabilir-
ler. Duydukları, gördükleri, hissettikleri herşeyi bir bir anlatmaları olanaksız olabi-
lir. Kaygılarını, korkularını, paylaşmak konusunda çekinceleri vardır. 

•	 Çocuklar,	 iletişimsel	 bağlamı,	 eylemleri,	 duyguları,	 renkleri,	 kokuları,	 birbiri	 ile	
bağlantılı bir biçimde anımsarlar ve çok güçlü bir bellekleri vardır. Çağrışım ve 
bağdaştırma yetenekleri de olağanüstü gelişmiştir” (Pembecioğlu, 2013).

Günümüz medyası sürekli biçim değiştirmekte. Artık görebildiğimiz herşey medya-
nın bir parçası hâline dönüşmüş durumdadır. Oyuncaklardan kitaplara, bilgisayarlardan 
renklere kadar herşey bir biçimde bizi medyayla buluşturmaktadır. Veri ve bilgi depolama 
biçimleri, gün geçtikçe daha hızlı, daha akışkan ve daha kapsamlı bilgi içerecek biçimde 
yenilenmektedir. Bilgi artık kitap sayfalarının arasından çıktı, televizyon ekranlarından 
geçti, minik cep telefonlarına sığdı ve en sonunda, dünyanın her yanından ulaşılabilir bir 
noktadadır. 

Günlük yaşam döngünüzün ne kadarını hangi medya kaplıyor? Seçiminizi yaparken nelere 
önem veriyorsunuz? Medya ve çocuk ilişkisini göz önünde bulundurduğumuzda bir çocu-
ğun günlük yaşantısında medyanın ne kadar yer kapladığını düşünüyorsunuz? Ne yapılmalı 
konusunu tartışınız. 

2
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ÇOCUK GELİŞİMİNDE GÖRMENİN ÖNEMİ
Görme duyusu çocuğun dış dünya ile iletişim kurması açısından önemlidir. Çünkü çocuk 
ancak gördüğü, duyduğu şeylere, fiziksel etkilere kendi gelişimi ölçüsünde yanıt verebil-
mektedir. Bu yüzden çocuğun medya ile ilişkisinin bebeklikten başlayarak düzenlenmesi 
gereklidir (Pembecioğlu, 2006).

Çocukluk açısından en büyük sorun, sevgisizlik, ilgisizlik ve beslenme bozukluğu gibi çeşitli 
etkilerle motivasyonun düşmesidir. Motivasyonsuz çocuklar denemekten, keşfetmekten, öğ-
renmekten, üretmekten, kendilerini geliştirmekten vazgeçebilirler. Bu yüzden, çocukların 
sürekli olarak kendilerini besleyen bir sistem içinde olmaları, sevecen tutum ve tavırlarla 
karşılanmaları son derece önemlidir.

Bebekler süreçte, sürekli bir gözlemci konumunda olup, gördüğü, gözlemlediği, du-
yumsadığı hemen herşeyi kendisine katma eğilimindedir. Henüz 400 gr kadar olan çocuk 
beyni, görsel işitsel anlamda kendisine gelen uyarıları çok büyük bir hızla algılayıp bir 
daha unutmamak üzere kaydedebilmektedir. Çocuklar, gördükleri ile deneyimledikleri 
arasında bir neden sonuç ilişkisi kuramaz, gördüklerini tam olarak anlamlandıramazlar. 
Yine de, doğuştan getirdikleri bir algılama zenginliği, anımsama zenginliği,alımlama zen-
ginliği, eklemleme zenginliği ve yorumlama zenginliği olan bebekler öğrenmeye devam 
ederler. 

Çocuk, dünyaya geldiği ilk andan başlayarak çevresindeki her şeyi kaydeden bir kame-
ra gibidir. Bu şekilde, edinmiş olduğu bilgi birikimini günün birinde kayıtlarda gördüğü 
biçimde gerçekleştirebileceğini çoktan keşfetmiştir. Bu kayıtlarda sevgi biçimleri, nefret 
tipleri, fedakârlıklar, yalanlar, ağlama biçimleri, yemek yeme alışkanlıkları, gülümsemeler, 
saç tarama biçimleri, kısacası aklınıza gelebilecek tüm eylemler vardır.  

Çocukluk, doğumla birlikte, çocuğun içinde bulunduğu dünyaya uyumlanmasını 
gerektirir. Doğduğunda, annesini yalnızca kokusundan tanıyabilen çocuk zaman içinde 
diğer duyularını da geliştirir. Bebeklerin henüz anne karnından başlayarak gece ile gün-
düzü ayırt edebildikleri ve belli renkleri seçebildikleri kanıtlanmıştır. Ancak, doğumdan 
sonraki ilk 1 ay içinde duruma tam uyum sağlayamadıkları için uykuları düzenli değildir. 
Doğdukları andan başlayarak göz ve beyin arasındaki ilişki henüz tam olarak kurulmadı-
ğından gerçek anlamda bir görme etkinliğinden söz edilemez. 

Doğduğunda, tüm görüntüleri bir süreliğine ters olarak gören bebek, doğumdan bir 
ha�a kadar sonra yalnızca büyük ve parlak cisimleri örneğin, 90 cm kadar ötesindeki bü-
yük ve kırmızı bir balonu görebilecek şekilde görme senkronizasyonunu yakalar. Ancak 
bu etkinlikte genelde tek göz çalışır. 6-8 ha�alık bebek hareketli cisimleri gözüyle belir-
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gin şekilde izleyebilmekte yine de tek gözünü etkin olarak kullanabilmektedir. 12 ha�alık 
olduğunda bebek baş ve göz hareketleri ile birlikte hareketli nesneleri izleyebilmektedir. 
Çoğu bebekler doğuşta hafif hipermetrop olmakla birlikte bazı bebekler, özellikle de pre-
matüre olanlar miyop olarak doğarlar, yani uzaktaki nesneleri göremezler. Normal bir 
bebek büyüdükçe gözleri değişime uğrar ve hem yakındaki, hem de uzaktaki nesneleri 
daha belirgin olarak görebilmeye başlar. Çocuğun gelişim aşamaları göz önünde bulundu-
rulduğunda, ellerin, kolların, ayakların, beynin, kısacası tüm organlarının belli oranlarda 
büyüdüğü çok net görülebilir. Gözlerde ise büyüme değil, göz kaslarının ve sinirlerinin 
beyinle daha iyi bağlantı kurabilmesi durumu söz konusudur. 

Görme gelişim hızı her bebekte farklılık gösterebilmesine karşın bir bebek ancak üç 
ayın sonunda renkli, parlak, büyük cisimleri görebilmeye ve gözleri ile takip edebilmeye 
başlar. Normal bir bebeğin ilk birkaç ha�ada ışığa tepki vermesi, ilk 3 ayın sonunda artık 
karşısındaki ile göz göze gelebilmesi beklenir. Bu noktada bile bebekler kendilerinden en 
fazla 20-100 cm uzak mesafedeki kişileri ve cisimleri seçebilmektedir, kendi ellerine bakar, 
inceler, ancak görme yetisi % 6’ya ulaşmıştır. 6 aylık bir bebeğin daha önce gördüğü bir 
cismin yalnızca bir kısmını görse bile tanıyabilecek denli görme yetisi gelişmiştir. 18 aylık 
bir bebek 3-6 metre uzak mesafelerdeki cisimleri görebilir, kişileri tanıyabilir, oyuncakla-
rın ayrıntısını, resimli kitaplardaki resimleri net görebilir. 24 aylık bir bebek, cisimlerin en 
küçük ayrıntısını görebilmekte, benzerlikleri ve farklıkları ayırt edebilmektedir uyum ref-
leksi daha da gelişmiş, el göz koordinasyonu sağlanmıştır. 28 ha�alık bebek her iki gözü-
nü de bir cisim üzerinde sabitleştirerek bakabilmektedir. 36 ha�alık bir bebek cisimlerin 
derinliğini fark edebilmektedir. 40 ha�alık bebek küçük cisimlere dikkat etmeye başlar. 
Başını arkaya eğerek bakar, görme % 9’dur. 52 ha�alık bebek basit geometrik şekilleri bir-
birinden ayırt edebilmektedir. Görme % 10’dur. 12-18 aylık bebek ilgisini çeken resimlere 
bakmaktadır. 18 aylık bebek kabaca uzaklık ölçüsünü yapabilmekte, bazı büyük cisimlere 
doğru koşabilmektedir. 2 yaşında göz uyumu çok iyi gelişmiştir. Artık cisimlere ya da 
ışığa uyum yapabilmektedir, ancak görme % 50’dir. Görme eyleminin parçalı olmasının 
yanı sıra, sürekli odaklanma da küçük yaş çocuklar için büyük bir sorundur. Örneğin 
4 yaşından daha küçük ve televizyon izleyen ya da sinemaya giden çocukları, bu izleme 
etkinliğini tam olarak gerçekleştiremedikleri için, olayları da tamı tamına anlama ve ak-
tarma olanağına sahip olamayacaklardır. Bu yüzden, 4 yaş altındaki çocukların televizyon 
izlemelerinin, bilgisayar oyunları ya da cep telefonları ile oynamalarının onlara herhangi 
bir yararı olmadığı gibi büyük bir zararı da olabilir.

Çocuklar 3 yaşına eriştiklerinde görme yetisi bir yetişkinin %70-80’i kadardır. Bunun %100’e 
ulaşması 7 yaşından sonra gerçekleşebilecektir. Bu bilgilere göre çocuğun görme eylemi, bir 
medyaya katılımı gerektiren bir etkinliğe gerçek anlamda tam olarak uyum sağlamasının, 
algılamasının olanaksızlığı ortaya çıkmaktadır. 

Çocuk, kendi sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirmeden önce uzunca 
bir algılama ve anlamlandırma sürecinden geçmektedir. Böylelikle diğer bireyleri incele-
me ve kendini onlar arasında bir yerde konumlandırma fırsatı bulabilmektedir. İlk bilgi-
ler genellikle toplanan verilere dayanılarak oluşturulmaktadır. İletişim süreci başladıktan 
sonra ortaya çıkan yeni veri akımına göre an yeniden biçimlendirilmektedir. Çocuğun, 
verilen algılama, işleme ve yeniden biçimlendirme hızı yetişkinlerle karşılaştırıldığında 
olağanüstüdür. Dikkatini iletişim ortamına veren çocuk, karşısındaki bireyin her sözcü-
ğünü, yüzündeki her mimiği algılayıp yorumlamakta ve buna göre tutumunu ve söylemini 
geliştirebilmektedir. 

Senkronizasyon, eş zamanlama 
veya eşleme, eş güdümlü 
çalışan parçalı sistemlerin 
zamanlamalarının eşleştirilmiş 
olduğunu ifade eder. Birimleri, 
bu şekilde çalışan sistemler 
senkronize veya eş zamanlı olarak 
anılır.

Çocukların, yapılan gereği 
iletişimin içselleştirilme 
evresinde oldukça et kin oldukları 
görülmektedir. Çocukların 
dikkatlerini toplayabilmeleri, 
belli bir noktaya odaklanıp 
bundan öğrenebilmeleri zaman 
ve deneyim gerektiren bir süreçtir. 
Tek başına oturan ya da oynayan 
çocukların da kendi kendilerine 
konuşup düşsel ortamlar ve 
diyaloglar ürettiklerini görmüşüz-
dür. Bunlar, çoğunlukla çocuğun 
gerçek yaşamda gerçekleştirmeye 
hazırladıkları konuşmalardır ya 
da daha önceden katıldıkları, 
izledikleri iletişim biçimle-
rinin kendilerince uyarlanmış 
biçimleridir.
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Uygun iletişim stratejilerinin gelişimi çocuğun algılarının gelişmesi ile oldukça bağ-
lantılıdır. Algıların gelişmesi, gelişme hızı ve yoğunluğu çocuktan çocuğa değişebileceği, 
çocuğun içinde bulunduğu çevreden etkilenebileceği gibi, genelde belli bir yönde ilerleyen 
ve zaman geçtikçe çevreyi ve iletişim olanaklarını daha iyi görüp daha iyi değerlendirmeyi 
sağlayan bir araç niteliğindedir. Bu da çocukların belli bir yaşa gelmeden içinde bulun-
dukları iletişim ortamını bir yetişkin gibi görmediğini, bunun olanaklarından da bir yetiş-
kin gibi yararlanamadığını göstermektedir. 

Zekanın yaklaşık %50’sinin 4. yaşa kadar, %30’unun 4-8 yaş arasında, geri kalan %20’sinin 
ise 8-17 yaş arasında geliştirildiği bilinmektedir.İnsanın tüm hayatı boyunca kullanacağı 
zekasının %80’inin 8 yaşına kadar geliştirildiğini düşünecek olursak, çocukluk döneminde 
önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlikte kullanılan iletişim stratejilerinin nere-
deyse tümünün çocukluğun ilk dönemlerinde oluştuğu ve yaşamın daha sonraki yıllarında 
ortaya çıktığı saptanmıştır (Chomsky, 1969; Dale, 1975). 

Küçüklüğünüzde gördüğünüz görselleri, nesneleri düşününüz. Neleri anımsıyorsunuz, nasıl 
bu kadar net anımsayabiliyorsunuz, tartışınız. Bu bakış açısıyla medyanın farklı biçimleri-
nin çocuğu nasıl etkileyebileceğini tartışınız. 

MEDYA VE ALGI SORUNU
Çocuklara yönelik anlatılarda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. 
Anlatının içindeki kişiler, eylemler, bunların eyleme katılım oranları, çocuklara yönelik, 
gelişim düzeylerine uygun bildiriler ve bunların çeşitliliği ile öğreticilik ve yeniden kulla-
nım alanları son derece önemlidir. Anlatının içeriğindeki olay akışı ve zenginliği de büyük 
önem taşır. Anlatı hangi biçimde olursa olsun, çocuğa ulaştığında bu özellikler çocuğu 
olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir. 

Medya beraberinde zengin uyaranlar da taşıyan oldukça etkili bir iletişim biçimi su-
nar. Doğduğunda yalnızca koku ile bir şeyleri ayırt edebilen bir bebek, daha sonra dokun-
ma ve işitme, sonra görme ve en son olarak da konuşma becerisini geliştirmektedir. İşitme 
becerisi, içinde yaşadığı toplumun konuştuğu dil ile biçimlenip anlamlı ya da anlamsız 
sözcelerin yinelenmesi ile konuşmaya katkıda bulunur. Dil becerileri açısından da bakıl-
dığında, dinleme en çok ve en kolay geliştirilen becerilerin başında gelmektedir. Dinleme, 
konuşma, okuma ve yazma sıralaması göz önünde bulundurulduğunda, çocuk, konuşma-
ya başlamadan önce yeterince dinlemeyi, yazmaya başlamadan önce de okumayı öğren-
miş olmalıdır. Dinleme ve konuşma yalnızca işitsel simgeleri değil, beden dilini, kültürel 
ve kültürlerarası jest ve mimikleri de içermektedir. Bu tür bir kültürel okuryazarlığın da 
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dil becerileriyle birlikte geliştiği düşünülebilir. Okumada ise, tümüyle simgesel boyutta 
yer alan alfabetik tasarımların tanılanması ve el göz koordinasyonu ile bunların yazılma-
sının taklit edilmesi söz konusudur. Yazmanın, taklitten öte bir de yaratıcı yazma biçimi 
vardır ki, bu çocuğun asıl ulaşmasına destek olunması gereken nokta budur. 

Çocuk, yaşamın anlamını ve zenginliğini anlatılar yoluyla kavramaktadır. Bu yüzden, 
okuduğu her yeni metin, onun dünyayı keşfetmesinde yardımcı olacak bir yol arkadaşıdır. 
Çocuklar genellikle anlatıları kolay kolay unutmaz ve yinelerler. Değişik kaynaklardan 
duydukları edindikleri anlatıları da karşılaştırıp kendi anlatılarına katarlar. Bu nedenle, 
okuma metinleri ve onlara eşlik eden görsellerin çocuk açısından önemi son derece yük-
sektir. Okudukları metinlerden dersler çıkaran ve kısıtlı sayıdaki görseller yardımıyla oku-
duklarını düşlemeye çalışan çocuklar, böylelikle aslında yaratıcılıklarını geliştirmekte ve 
kendi özgün anlatılarını nasıl biçimlendireceklerini deneyimlemektedirler. 

Ancak buradaki ters orantı, çocukların görsellerden oldukça fazla etkilenmeleri ve 
görsellerin yoğun olmasını daha cazip bulmalarıdır. Bu durumda, görselin büyüsüne ka-
pılan çocuk, anlatının özünü düşlemekten vazgeçip, kendisine hazır verili olan imgelerle 
yetinme yoluna gidecektir. Bu durumda, yaratıcılığı da anlatımı da pek fazla gelişmeyecektir. 

Çocukların kendilerine sunulan medyanın iletilerini anında kendilerine katmaları da 
son derece önemlidir. Çocuklar, kendilerine cazip geldiğinde aynı programı defalarca iz-
leme isteğine sahiptir. Belli bir gülmece unsuru içeren bir çizgi film ya da kaset günlerce 
peşpeşe izlenebilir, içindeki her bir sözcük, cümle defalarca yinelenebilir. Bu açıdan bakıl-
dığında, çocuklara uygun anlatıların sunulması son derece önemlidir. Bellekte yer tutan 
bu anlatı biçimlerinin çocuğa olumlu iletileri sunması da son derece önemlidir. Ancak 
burada önemli olan bir başka unsur da, medyanın hazır sunmuş olduğu iletilerin yinelen-
mesinden öte çocuğun geliştireceği bir aktarım zenginliği kalıp kalmadığıdır. Çünkü ya-
pılan araştırmalar, çocukların anlatıları aynen kendilerine aktarıldığı gibi yinelediklerini 
ancak anlatının bölümleri arasında bir neden sonuç ilişkisi kurmadan, anlatının içindeki 
ögeleri sorgulamadan ‘kopyaladıkları’nı ortaya çıkarmaktadır. 

Medyanın amacı, iyi, güzel, olumlu güdülenmeler aşılayan iletilerle çocuğa yalnızca belli bir 
şeyler öğretmek değildir. Çocuklara belli bir öğrenme yolunu açarak kendi kendilerine ke-
şi�erde bulunmalarını, yeni yaratıcılık sergilemelerini sağlamadıkça medya görevini eksik 
yapmış demektir. 

Çocuklukta dinleme ve buna bağlı olarak konuşma becerisi çok çabuk gelişmekle bir-
likte, okuma ve özellikle yazma zorlanılan bir noktada durmaktadır. Yazma, özellikle ya-
ratıcı yazma biçimine dönüştüğünde, çocuğun kendiliğinden yazabileceği, üretebileceği 
anlatı biçimleri karşılaşılmış olmasını da gerekli kılar. Örneğin, çocuğun bir şiir yazabil-
mesi için öncesinde bu biçimle tanışmış ve birkaç şiir okumuş olması gereklidir. Birkaç 
şiir kitabını eline alıp karıştırmamış bir çocuğun şiir yazmayı denemesi olanaksız gibidir. 
Benzer biçimde çocuğun yalnızca medyayı görsel işitsel olarak televizyondan takip etme-
si, onu bir öykü yazmaya pek teşvik etmeyecektir. Çocukların, medyada gördükleri benzer 
eylemleri taklit edebildikleri gibi, okudukları ürünleri de çoğaltabilecekleri çok açıktır. 
Ancak bunun gerçekleşebilmesi için çocuğun ürünle etkin bir zeminde karşılaşması ve 
yeterince güdülenmiş olması gerekmektedir. 

Bu bağlamda medyanın algıları bir yandan zenginleştirme diğer yandan da köreltme 
özelliğinin bulunduğunun bilinmesi son derece önemlidir. Medya uygun biçimde kul-
lanıldığında, çocukların üretken, yaratıcı ve yenilikçi olmalarını sağlayabilirken, uygun 
biçimde kullanılmadığında, çocukların yetersiz, kalıplara bağlı olarak üreten, yaratıcı ol-
mayan taklit eserler ortaya koymalarına da neden olabilir. Benzer biçimde uygun medya 

Yapılan araştırmalar, anlatı 
ne kadar kısıtlı görselle bezeli 
olursa, çocuklar açısından o 
denli zengin bir düşleme olanağı 
yaratabileceğini vurgulamaktadır. 
Daha zengin görsellerle 
süslü anlatıların ise düşleme 
dinamiklerini yavaşlattığından 
ve anlatımı zayı�attığından söz 
edilebilir. 
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çocukların sağlıklı bir biçimde yetişkinleşme süreçlerine eşlik edebileceği gibi, uygun ol-
mayan medya da çocukların sağlıksız yetişkin olmalarına neden olabilmektedir. Yalnızca 
medya iletilerini yineleyebilen ancak kendileri bir şey üretemeyen çocuklar, medyanın en 
olumsuz yüzünü ortaya koymaktadır. 

Çocukluğunda genel toplumsal yapıdan uzak kalmış, anneden bir süreliğine ya da tü-
müyle kopmuş, sevgisiz bir ortamda büyüyen bireylerin, yaşamları boyunca ‘normal’ ve 
‘sağlıklı’ ilişkiler kuramadıkları bilinmektedir. İletişim, bireyin, çocukluktan başlayarak 
örmeyi sürdürdüğü bir duvar ya da bir sanat eseri gibidir. Her gün ona yeni tuğlalar ekler, 
genişletir, yeniden biçimlendirir, yükseltir, ancak, arada eksik tuğlalar, delikler varsa, za-
man içinde yükselen duvar, o boşluklar nedeniyle güçsüz ve sağlıksız olacaktır. Temelden 
başlayarak bu duvarın çok iyi örülmesi, kişinin hem kendi içindeki iletişiminde hem de 
kişiler arası, grup içi ve toplum içi iletişiminde oldukça etkin bir rol oynayacaktır. Temel-
leri sağlam bir yapılanma, kişiye öz güven verir, ayaklarının yere basmasını ve çevresin-
dekilere güvenle yaklaşmasını sağlar. Sağlıklı olmayan bir duvar örüldüğü durumlarda da 
bireyin sıklıkla kendine olan güvenini yitirdiği, ikili ve çoklu ilişkilerde sağlıklı düşünüp 
davranamadığı gözlenmektedir. 

Çocuk, yapısal olarak ilgi ve sevgiye gereksinim duyduğundan, öncelikle kendisini 
sahiplenecek ve ona rol model olacak bir yakınlığı arar. Bu noktadaki en önemli kişi, an-
nedir. Limbik sistem adını verdiğimiz beynin duygusal bölümünün gelişimi, ilk yedi yaş 
çerçevesinde gerçekleşmektedir. Çocuğun sağlıklı gelişimi için duygusal bir sıcaklık, ço-
cuğa gerçek dokunuşlar, sevecen yaklaşımlar gereklidir. Annenin yokluğunda ise, annenin 
yerini tutan en yakın kişi bu boşluğu dolduracaktır. Herhangi bir sevgi atmosferinden 
uzakta büyüyen çocukların duygusal beyin gelişimi sağlıksız ve sorunlu olacaktır. Anne-
nin yerini tutabilecek bir kişinin de olmaması durumunda, çocuğun onunla ilgilendiğini, 
onun tepkilerine geri bildirimler verdiğini sandığı, hareketli, renkli ve canlı imiş izlenimi 
veren oyuncaklar, televizyon ve bilgisayar ekranı çıkar karşısına. Bunlara bağlanan çocuk, 
kısa sürede bu tür bir ilişkinin mağduru olacaktır. Çünkü insan sıcaklığı taşımayan bu 
yapay iletişim araçları, çocuğun gereksinimlerini tam olarak karşılayamazlar, üstelik örse-
lenmesine yol açabilirler. 

•	 Dil	becerilerinin	geliştirilmesi	açısından	bakıldığında,	yoğun	televizyon	izleme	ko-
nusunda oldukça geniş yankı bulan olumsuz eleştiriler söz konusudur. Araştırma 
sonuçlarına göre, yoğun izlemeler yapan televizyon izleyicilerinin dil becerilerinde 
gerilemeler olduğu, uzun saatler televizyon izlemenin ‘dil yitimi’, ‘ifade güçlüğü’ ya 
da benzeri dil sorunları ile karşılaşılabileceğini bulgulamaktadır. 

•	 Televizyon,	bilgisayar,	cep	telefonu	gibi	teknoloji	ürünleri	ile	iç	içe	yaşamaya	alı-
şan insanlar zaman içinde dikkat sorunları ile karşılaşmakta, yapmakta oldukları 
işe odaklanmakta zorluk yaşamaktadırlar. Bu araçlarla çocukluk döneminde tanı-
şanlar ise normal bir iletişimin ötesinde, yüksek uyaranlara gerçekten gereksinim 
duymaya bağımlı hâle gelebilirler. Bu olduğunda, beynin düşünme yetenekleri 
gelişmemiş olarak kalır. Dikkatin odaklanması güçleşebilir ve hiperaktivite ya da 
tümüyle ilgisiz ve düşüncesizce davranma artabilir. 

Küçük çocuklar günde dört beş saat televizyon izlediğinde, uyumlanma tepkileri, ortalama 
her otuzbeş saniyede bir, sürekli değişen görseller nedeniyle sürekli etken duruma geçer, 
bu yüzden uyumlanma ve odaklanma sorunları yaşayabilirler (American Academy of Pedi-
atrics, Committee on Communications,“Children, Adolescents, and Television,” Pediatrics: 
1,119-1,120.)

Genel anlamda ‘beyin’ kavramı, 
tüm duygu, düşünce ve 
yetilerimizi kontrol eden bir 
sisteme verilen addır. Bunun 
altında, memelilerde benzer 
eylemleri gerçekleştirmek üzere 
hareket eden bir ‘İlkel Beyin’den, 
çocuklukta yedi yaşına kadar 
gelişimini devam ettiren bir 
‘Duygusal Beyin’den, yaşamın 
sonuna kadar işlevselliğini 
koruyabilen bir ‘entelektüel 
beyin’den söz edilebilir. ‘Yaratıcı 
beyin’ ise en zor motive olan, 
özellikle çocuklukta en etkin 
durumda olan ve yeteri kadar 
zengin uyarıcıyla beslenmediği 
durumlarda ise körelen bir 
konumdadır. 
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•	 Televizyonun	görselliğinin	görülmediği,	yalnızca	“arka	ses”	olarak	bulunduğu	bir	
odada bile ev ödevini yapmaya çalışırken ya da oynarken çocuk bilinçsiz bir bi-
çimde televizyondaki değişikliklere dikkat edecektir. Diğer bir deyişle, yapmakta 
oldukları işten başlarını kaldırıp, kendileri tarafından yönlendirilen bir etkinlikten 
dikkatlerini ayırıp televizyondaki görüntülerin hızlıca değişimine bakacaklardır. 

•	 Çocukların	kendi	kendileriyle,	bir	etkinliğe	odaklandıkları	belli	bir	 süre	boyun-
ca tutarlı bir biçimde nasıl konuşacaklarını öğrenmeye, deneyimlemeye gereksi-
nimleri vardır. Televizyonun sürekli engellemesiyle bu kolay kolay gerçekleşemez. 
Çocuğun ilgisinin sürekli kendisinin yönlendirdiği etkinlikten uzaklaşarak tele-
vizyon kayması, iç konuşmasının sürekli kesilmesi ve zihinsel süreçlerinin başarı-
sız olması anlamına gelmektedir. Bu durumda, kesintisiz, sürdürülebilir dikkatin 
nasıl toplanacağı ile ilgili öğrenme gerçekleşmez. Bu sonuçta, alt beyin alanlarının 
uyaranlara daha çok ‘gereksinim duyması’ ve serebral korteksin (beyin zarının) 
yöntemli şekilde düşünme uygulamaları yapamaması anlamına gelir. Çocukların 
beyinlerinin düzeni bozulur ve daha güçlü mantıksal sorunlar yerine daha güç-
lü uyaranlar aramaya başlarlar. Beyin hiper uyaranlar arayışında olduğundan ve 
derin düşünceleri gerektiren durumlardan özellikle kaçındığından, düşünmenin 
doğal ve normal süreçleri olağanüstü zorlaşır. 

•	 Çocuk	 şimdi,	matematik	ödevinden	 çok	görsel	 şiddeti	 ön	plana	 taşıyan	bilgisa-
yar oyunlarına yönelecektir. Düşünmeyi ve anında el göz koordinasyonu gerekti-
ren oyunları seçmek ya da satranç oynamak yerine aksiyon içeren video oyunları 
oynamaya başlayacak ve hayatı boyunca izleyici konumunda kalacaktır. Sonuçta, 
kendilerine uygun olmayan görsel içeriğe maruz tutulan beyinler bir anlamda mu-
tasyona uğradığından “insanlar” yalnızca ilkel beyinleri ile düşünmeye şartlandı-
rılmaktadırlar.

Sizce, medya insanların ne denli birbirine bağlayan ne denli yalnızlaştıran bir nitelik taşı-
yor, tartışınız. Çocukların medyaya yaklaşımı, bireylerin onları anlamadığı noktalarda daha 
büyük yoğunluk kazanıyor olabilir mi, tartışınız. 

MEDYA VE ÖĞRENME BAĞLANTISI
Günümüz ‘Medya Çağı’ olarak adlandırılmaktadır. Ancak, bu bilgi ve teknoloji çağında, 
ister görsel, ister yazınsal, işitsel isterse sanal olsun medyanın bir süreliğine ya da kalıcı 
olarak çocukları biçimlendirdiği görülmektedir. Beynimiz öylesine güçlü bir yapıya sa-
hiptir ki, pek çok şeyi kaydettiğimizin farkına bile varmayız genelde. Bu kayıtlar, çocuğun 
dünyaya gözlerini açmasıyla birlikte netlikle başlar ve sanki bir kayıt aracı açık bırakılmış 
gibi, önemli önemsiz ayırımı gözetmeksizin karşılaşılan tüm bilgileri depolar. Daha son-

Serebral korteks: Beynin en 
dış katmanı. İnsanı diğer hayvan 
türlerinden ayıran yani insanı 
“insan” yapan kısmı serebral 
korteks (kabuk) tir.

4

Resim 8.4

Medya İnsanların 
Ne Denli Birbirine 
Bağlayan Ne Denli 
Yalnızlaştıran Bir 
Nitelik Taşıyor



Çocuk Edebiyatı ve Medya190

ra bunlara yüklenen anlam ve işlevle birlikte bilgiler kullanılmaya hazır duruma gelir ve 
bu arşiv, beynimizde çoktan seçmeli bir test gibi sürekli kullanımda durur. Bu yüzden, 
aynı bilgiyi almış, aynı ortamlarda büyümüş, fiziksel ve düşünsel yapıları birbirine benzer 
özellikler gösteren bireyler söz konusu olsa bile, bu çoktan seçmeli testte kimin ne zaman 
hangi yanıtı seçeceğinin hiçbir garantisi yoktur. 

Beyin, bedendeki oksijenin beşte birini kullandığından, sağlıklı düşünebilmek için 
gerçekten sağlıklı bir ortama gereksinim duyulduğu da bir gerçektir. Yaratıcılık ve özgün 
düşünme açısından, oksijeni bol olan bölgelerde yaşayan insanların daha şanslı oldukla-
rını kabul etmek gerekir. Dikkatin üst düzeyde olabilmesi, yeterli odaklanmanın sağlana-
bilmesi, zihinsel işlevlerde yetkinlik ve etkin katılım hep beyinle ve oksijenle bağlantılı bir 
noktada durmaktadır. 

Beynin iyi düşünebilmesi için gereken şeylerden biri zengin ve çeşitler içeren bir beslenme, 
bir diğeri de dik bir duruştur. Çünkü, omurganın ancak dik durduğu durumlarda bedendeki 
kan ve oksijen dolaşımı en üst düzeyde gerçekleşmekte ve en sağlıklı zihinsel değerlendirme-
ler ancak bu şekilde ortaya çıkabilmektedir. 

Tüm eleştirilere karşın, medya aracılığı ile öğrenmek de olasıdır. Neuhart’a göre, bazı 
eğitimci ve ailelerin düşündüklerinin tam tersine, televizyon da çocukların eğitimi ve öğ-
renimi açısından en önemli araç konumunda (İletim Gazetesi, Mart 2011).Uygun biçimde 
kontrol edilerek verilen dozlardaki ilaçlar gibi, televizyon da sağlıklı bir öğrenme ve dış 
dünyayı keşfetme aracı olarak kullanılabilirse, Cartoon Network, Nickelodeon, Animal 
Planet, CNN gibi televizyon kanalları çocukların tüm dünyayı keşfetmelerine olanak ta-
nıyabilir. 

Neuhart’a göre, Amerika’daki en şanssız çocukların, 750.000 dolayındaki evde eğitim 
gören çocuk grubu olduğunu söylenebilir. Bunlar arasında, özürlerinden dolayı herhan-
gi bir okula gidemeyecek durumda olanlar dışında, anne babaların özellikle evde eğitim 
vermeyi seçtiği çocuklar açısından en büyük olumsuzluk, onların korunaklı ve izole ya-
şamlarından sıyrılıp gerçek dünyaya çıkmaları gerektiğinde kendi ayakları üzerinde du-
ramamaları, topluma ve kurallara uyum sağlamamaları hatta bu yüzden öğrenmekten vaz 
geçmeleridir. Sürekli evde olmaları nedeniyle televizyon karşısında fazlaca zaman geçiren 
bu çocuklar genellikle bu yüzden başarısız olduklarının bilincinde değillerdir. 

Medyanın içi her ne kadar bilgi yüklü de olsa, çocuk için cazip olmadığı sürece, ço-
cuk ona ulaşmayacak ve bir şekilde etkileşim gerçekleşmeyecektir. Bir medya ne kadar 
çok ve gerçek yaşam algısal ve bilişsel işaretleri sunuyorsa o kadar az zihinsel değişime 
gereksinim duyacak ve çocuğa o kadar çabuk ulaşılabilir ve faydalı olacaktır. Bu anlamda 
işitselliği ile birlikte gerçek yaşamın statik ve dinamik işaretlerini taşıyan televizyon küçük 
çocuklar için de uygun görünmektedir. Statik ve yalın formda olan, üstelik hareketli görsel 
ve işitsel unsurları pek olmayan ve daha az gerçekçi işaretler içeren resimli kitaplar, okul 
öncesi veya okul çağındaki çocuklar için uygundur. Bunlar çocukların ilgisini çekebile-
cek şekilde hareketlendirilerek daha cazip hâle getirilebilir. Sıradan kitaplar ise yalnızca 
yetişkinlerin ilgisini çekebilecek denli uzmanlaşma gerektiren noktada durmaktadırlar 
(Subrahmanyam & Greenfield, 2011). Yine de belli bir yaştan çocukların kendilerine ait 
bir dergilerinin olması, onların sürekli okuma alışkanlığını pekiştirme, sürdürülebilir bil-
gi paylaşımı ve güncel bilgilere erişim konusunda olumlu şekilde katkıda bulunabilecek 
bir etkendir. Günümüzün dergicilik anlayışı genelde çocukların doğasına uygun, onları 
bilgilendirici bilgilerden biraz uzaklaşıp daha çok popüler kültürün öngördüğü ve küresel 
dolaşımda olan dergileri ön plana çıkardığı için Türkiye’de güzel başlamış ve uzun süre 
güzel ürünler vermiş olan çocuk dergiciliğinin bugün değerini yitirdiğinden söz edilebilir.

Bizi biz yapan, beynimiz, 
düşüncelerimiz ve 
duygularımızdır. Her insanda, 
başka bir insanda bulunmayan, 
özgün bir beyin bulunmaktadır. 
Doğuşta 400 gram kadar olan 
beyin, 3 yaş civarına geldiğinde 
1200 grama, yetişkinleştiğinde 
ise ortalama 1500 grama 
ulaşmaktadır. Beynimizin %78’ini 
su, %10’unu yağ ve %8’ini 
ise protein oluşturmaktadır. 
İnsanın beden ağırlığının 
%2’sini oluşturmasına karşın, 
beden enerjisinin yaklaşık 
%20’sini harcayan beyin, tüm 
değerlendirme ve uygulama 
kararlarının alındığı karışık bir 
yapıya sahiptir. 
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Çocuklar için daha cazip durumda olan medya, daha hareketli, daha akışkan, onların 
kavrayış ve duyuş özelliklerine uygun olarak üretilmiş anlatılardan oluşması gereken bir 
yapıdadır. Bu noktada, eskinin renkli ve klasik kitap anlayışının yerini günümüzde farklı 
ve zararlı olmayan malzemelerden yapılan yumuşak ve dokunsal işitsel yöntemlere göre 
hazırlanmış kitaplar almaktadır. Küçük çocuklar için özel tasarlanmış olan malzemelerle 
üretilen bu bez, kauçuk, ıslanabilir, yıkanabilir, yazılıp çizilip silinebilir kitaplar, onlara iyi 
bir arkadaş da olabilirler. İçlerindeki mekanizmalar, sesli ya da farklı işlevleri de barındı-
rabilirler. İlerleyen yaşlarda çocuğun ilgi alanına ve yönelimlerine göre uygun kitaplarla 
beslenmesi için kütüphaneye gitme alışkanlığı edinmesi, okumasının, okuma hızının belli 
süreçlerde denetlenmesi ve herşeyin yolunda gittiğinden emin olunması gereklidir. Bura-
da en büyük yük anne babaya ve ilgili öğretmenlere düşmektedir. 

Olayların neden sonuç ilişkilerinin sorgulanmasını, olayların yeniden canlandırıl-
masını da gerekli kılar. Kısacası, okuyan bir beyin, düşünen bir beyindir aynı zamanda. 
Ancak çocukların pek çoğu okuduklarını başkaları ile paylaşmadıkları için ve başkaları-
nın ilgisini çekmeyen konular onları sosyal anlamda yalnız bıraktığı için bir süre sonra 
okumaktan vaz geçerler. Bu yüzden okuma konusunda ailenin ve okulun desteği son de-
rece önemlidir. Çocuk, okuduklarının kendisi kadar başkaları için de bir değeri olduğunu 
anladığında okumaya daha çok sarılacak ve bu alışkanlığını sürdürecektir. Bu durumda, 
ailenin yapması gereken şey, neler okuduğu ile ilgili olarak zaman zaman çocuğa sorular 
sorup onun okuduklarını aktarmasını sağlamak, bu okumalar çerçevesinde onu teşvik et-
mek, yüreklendirmiş olacaktır. 

Öğrenme yalnızca okulda gerçekleşebilen bir etkinlik değildir, yaşamın her anında 
ve yaşam boyu sürebilen bir etkinliktir. Bu yüzden, öğrencilerin dersin dışında da öğ-
renmeye devam etmelerini sağlama, çocukların kendi ilgi alanlarında okuduklarını sınıf 
ortamında paylaşmalarını sağlama görevi de öğretmene düşmektedir. Bu paylaşımları 
sürekli kıldıklarında, öğretmenler, ders dışı etkinliklerde de çocukların öğrenmeye de-
vam etmelerini sağlamış olurlar. Bu paylaşımlar çerçevesinde, çocukların okuduklarını 
yargılayarak değil, yalnızca okuyup okumadıklarını denetleyerek onların bilgi açlıklarını 
hissetmelerine ve uygun metinlere ulaşmalarını sağlamada yardımcı olmak da yine öğ-
retmenin görevleri arasında yer almaktadır. Eskiden, çizgi romanların tüm gençleri etkisi 
altına aldıkları bir dönemde, öğretmenler, çizgi roman okuyan öğrencileri cezalandırma 
yoluna gitmişler, hatta bunların çocuklar için zararlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Okunan 
materyalden ne alınabileceğinin tümüyle çocuğun zihninde oluşturduğu imgeleme bağ-
lı olduğunu unutmamak gerekir. Yani, çizgi romana ilgi duyarak okuyan bir öğrencinin 
belki okuduklarından çok çizgiler hoşuna gitmektedir ve bu okuma onun çizgi yeteneğini 
keşfedip geliştirmesine yardımcı olabilir. Yine unutmamak gerekir ki okuma etkinliği okul 
dışında, yaşam boyu sürecek bir etkinliktir ve bu konudaki ilginin kaybedilip kaybedilme-
mesi de yine öğretmene bağlıdır. 

Kitap ve dergiler, çocuğun ilerideki başarısı için de oldukça önemli bir gösterge ko-
numundadırlar. Avrupa temelinde gerçekleştirilen çalışmalar, kitaplara rahat erişimi olan 
çocukların gelecek başarılarının çok daha yüksek olduğunu kanıtlamış durumdadır. Ki-
taplar, dergiler evde, okulda ve kütüphanede çocukların erişiminde olduğunda, onların 
rahatça uzanıp alabileceği bir yerde olduğunda okuma becerisi çok daha hızlı gelişmek-
te ve bu becerinin gelişimi beyni olumlu yönde etkilemektedir. Ailede kitap okuma alış-
kanlığı olan çocukların gelecek başarısının olmayanlara oranla %80 daha fazla olduğu 
bilinmektedir. Kitaplar bize sorgulanabilir ve zihnimizde yeniden yaratılabilir bir dünya 
sunarlar. Bunun yerine çizgi film gibi hazır verili imgeleri kullanarak aynı anlatıya ulaşan 
çocukların gelişimi kitap okuyanlar kadar etkin ve verimli sonuçlar vermeyecektir.

Okumak, özellikle ilgili konularda 
yüksek bir motivasyonla 
okumak, çocuğun öğrenmeye 
sürekli açık kalmasını, kendisini 
keşfetmesini ve geliştirmesini 
sağlar. Okuduklarını sorgulayan, 
denetleyen, araştıran ve yeni ilgi 
alanları oluşturan bir çocuk beyni, 
sağlıklı olarak gelişmeye devam 
eder. Çünkü okumak, yalnızca 
satırlarda göz gezdirmek, yazılı bir 
metni anlamak anlamına gelmez. 
Okuma etkinliği arka planda bir 
düşleme, imgelem gücünü de 
harekete geçirir. 

Çocuğun radyo ile tanışıklığı 
nedense pek önemsenmez. 
Sesli iletiler, çocuğun daha anne 
karnındayken ilk tepki verdiği 
iletilerdir. Müzik, çocuğun 
hoşuna giden, diline dolanan bir 
yapıda yaşama yerleşir. Sözleri 
her ne kadar anlamsız da olsa, 
pek çok çocuk şarkısı çocuklar 
için eğlenceyi, rahatlamayı, 
sosyalleşmeyi getirir. 
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Dil edinimi sürecinde ne kadar çok farklı dil ile karşılaşırsa o denli öğrenim kolaylığı 
yaşayan çocuk, zengin bir sesli uyaranlar dünyasında çok daha yetenekli çok daha verimli 
kazanımlar sağlayabilir. Kitap gibi, radyo ve diğer sesli medya da çocuğun gelişim aşa-
malarında dikkatini toplama, sorgulama, eleştirme, neden sonuç ilişkisi kurma ve diğer 
becerileri kazandırarak çocuğun sağlıklı gelişimini sağlar. Çocuk, dinleyerek kendisine 
çok şey katabileceğini fark eder ve etken dinleme becerilerini geliştirir. Oyun oynarken, 
uyumaya hazırlanırken ya da bir başka işle uğraşırken hafif bir tonda dinlenen rahatlatıcı 
müzikler çocuğun aynı anda birden fazla işle uğraşabilme becerileri kazanmalarını sağlar 
ve belli bir kültür geliştirmelerine olanak tanır. Ancak, hem okullarda hem de evde din-
leme etkinliklerinin son derece az kullanıldığını görmekteyiz. Öyle ki, çocuklar da yetiş-
kinler de artık karşılarındakini bile dinlemeden yalnızca söylemek istediklerini söyleyen 
insanlara dönüşmekteler. Dinleme, özellikle de etkin dinleme becerileri bizim kendimizi 
karşımızdakinin yerine koyabilme, olasılıkları sorgulama, sorunu anlayabilme ve çözüm 
üretebilme becerilerimizi geliştiren bir noktada durmaktadır. 

Gerek çocuk bakıcısı olarak kullanılabilme özelliği gerekse içeriğinde çizgi filmler, 
çocuk filmleri ve diğer gülmece unsurları barındırdığı için televizyon bir dönemin ço-
cuklarına çok etki eden bir noktada durmaktaydı. Anne babaların, çocukların ev dışı et-
kinliklerde bulunmaları yerine gözlerinin önünde bulunmalarını yeğlemeleri nedeniyle 
televizyon izlerliği oldukça artmış durumdadır. Bir medya biçimi olarak televizyon çocuk-
lar için pek uygun değildir. 7 yaş altındakiler için özellikle zararlı olduğu bile söylenebilir. 
Günümüz çocuklarının 50 ile 2000 kadar kanala erişimleri olduğu göz önünde bulundu-
rulacak olduğunda televizyonun onların birincil medyası olduğu yanılgısına kapılmamak 
olanaksızdır. Bununla birlikte, çocukların gündemindeki en önemli medya konumunda 
artık bilgisayar var. Televizyonun yararları, zararları tartışıladursun, bilgisayarlar, çocuk 
için daha büyük bir endişe kaynağını da beraberinde getirdi. 

Çocuk izleyiciler söz konusu olduğunda ilk önerilen, çocukların kendi yaşlarına ve 
gelişim düzeylerine uygun televizyon programları izlemeleri idi. Bunun da ötesinde, te-
levizyondaki programlarının sürekliliği, sürekli eylem içeren bir noktada durmaları, ço-
cuklara durup düşünme, üzerinde konuşma ve değerlendirme olanağı sunmadan akma-
ları nedeniyle eleştiriler bulunmaktaydı. Çocuğun televizyonun cazibesine kapılmaması, 
kendini edilgen bir biçimde televizyonun kucağına bırakmaması çok büyük bir gayret 
gerektiriyordu. Üstelik kitap, dergi, gazete gibi diğer medya iletilerinin televizyon iletileri 
ile rekabet edebilecek gücü yoktu. İçerikten kaynaklanan sorunları ve içerdiği şiddet dozu 
nedeniyle televizyon izlerliği çocuklar için sakıncalı görülmekteydi. 

Çocukların uyku saati son derece önemlidir çünkü büyümeleri için gerekli hormonlar gece 
10:00 ile 02:00 arasında salgılanmaktadır. Bu saatlerde uyanık olan çocuklarda bünye bu 
hormonları salgılayamadığı için çocukların sağlıklı büyümesi kesintiye uğrar. Üstelik, uy-
kunun karanlıkta uyunması gereklidir yani televizyon karşısındaki uyku, sağlıksız bir uyku 
olduğundan, büyümek ve gelişmek için gerekli olan melatonin hormonu bu tür bir televiz-
yon karşısında uyuma sırasında salgılanmaz. 

Televizyonun bir ödül ya da ceza sisteminin bir aracı olarak konumlandırılması aile içi 
disiplin sistemlerinde çoklukla karşımıza çıkan bir durumdur. Televizyon ne ödüldür, ne 
de ceza. Genellikle, çocukların kendilerine uygun programları belli saatler arasında izle-
meleri önerilir. Hatta bu izlemelerin, tek başına yapılması pek uygun olmayabilir, çocuğun 
sorabileceği sorulara, anlama çabalarına eşlik edebilmesi için yetişkinlerin denetiminde 
izlemeler yapılması yeğlenmelidir. Ancak, yapılan tüm araştırmalarda, çocukların daha 
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çok yetişkin programlarına maruz kaldıkları, gereğinden fazla zamanı televizyon karşı-
sında geçirdikleri bulgulanmıştır. Ülkemizde bu zaman dilimi bir saat ile altı saat ve üzeri 
olarak karşımıza çıkabilmektedir. 

Televizyon izlerliğinin, ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel durumu ile bağlantılı olduğu, bu 
konum düştükçe arttığı ve yükseldikçe azaldığı ortaya çıkarılmıştır. Çocukların odasında te-
levizyon bulunması ve çocukların kendi başlarına denetimsiz olarak televizyon programları 
seçip izlemeleri son derece sakıncalı görülmektedir.

Televizyon ve video oyunlarının çocukların eğitimine katkıda bulunduğu, onları zeka-
larını kullanmaya, dünyayı yorumlamaya ve becerilerini geliştirmeye ittiği de bir gerçek.
tir. Örneğin, bilgisayarlı eğitime geçilmesi ile birlikte, öğrencilerin notlarında da değişik-
likler gündeme geldi. Bunların bazıları olumlu bazıları da olumsuz biçimde yorumlana-
bilecek niteliktedir. 

Medya çocuklar üzerindeki etkilerini o kadar çok hissettirmektedir ki çocukların boş 
vakitleri bile artık onların eğitim, toplumsal etkinliklere katılımı ile iş ve görevlerinden 
ayrıştırılamamaktadır (Livingstone, 2002). Televizyonun çocuklar üzerinde yıllar içinde 
bilişsel, etkensel, duygusal ve davranışsal etkileri olduğu saptanmıştır (Hargrave, 2009). 
Çocukların, izledikleri programlarda bile sunucuları ile özdeşim kurma eğilimi içinde ol-
dukları bilgisi oldukça yenidir. Çocuğun izleme sırasında kendisine yol arkadaşı olarak 
seçtiği sunucu bile bireysel öğrenme deneyimi konusunda büyük bir etken olabilmektedir. 
Pembecioğlu ve arkadaşlarının 24 ülkede yaptıkları bir çalışmada çocukların yeğlediği 
öğrenme yardımcılarının bilgi programları olduğu ortaya çıkmıştır (Öngün, 2013). Buna 
göre birçok çocuk ideal öğrenme yardımcısı olarak kendi cinsiyetinden ve kendisinden 
biraz büyük birini tercih etse de yine de genç bir yardımcı istemektedir. Dış görünüş özel-
liklerinin ayrıntılarına inildikçe kendi dış görünüşünü öğrenme ve yardımcısınınkinde 
görme eğiliminin çok belirgin olduğu gözlenmiştir. 

Bilişsel düzlemde öğrenme, beynin entelektüel bölümü ile gerçekleştirilir. Ancak, üç 
katman olarak karşımıza çıkan beynin temelinde, otomatik olarak ‘ilkel beyin’ tarafından 
algılanan özellikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, ‘duygusal beyin’in yine otomatik ola-
rak algıladığı özellikler bulunmaktadır. Çocukların bu noktada özellikle sürekli akmakta 
olan görüntüler ve bilgi yükü nedeniyle televizyon iletilerine maruz kalmaları, onların 
gönderilen bilgileri değerlendirme olanağı sağlanmaksızın, tümüyle ve savunmasız olarak 
beyinlerine yerleştirmelerine neden olmaktadır. Bu da onlarda gereksiz kaygılar, korku-
lar oluşmasına, haksız reklam ve tüketimi özendiren iletilere maruz kalmalarına ve diğer 
olumsuzluklara neden olmaktadır. Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların bir günde 
üç bin kadar reklama maruz kaldığını bildirmektedir. 

Tüm bunların ayırdında olabilmek, medyadan öğrendiklerimizi yaşamımıza katma-
dan önce bilinç süzgecinden geçirebilmekle olasıdır. Medya, yığınları etkileyen, bireylere 
model alma ve çevrelerinde olup bitenden haberdar olma olanağı sağlayan, toplumun çe-
şitli katmanlarına birlikte ve birbirinden ayrı bir biçimde hitap edebilen, iletiler göndere-
bilen sihirli bir araç niteliğindedir. Medyanın gücü, yalnızca ele aldığı konularda, haberle-
ri aktarma hızında ve gücünde değil, aynı zamanda, çeşitli imgeleri sunabilme, yineleme, 
onlarla dilediği herşeyi yapabilme esnekliğinde yatıyor. Görsel, yazınsal ya da düşünsel 
bir metin, bireyin bakış açısına göre bazı şeyleri anlamlandırdığı, anımsattığı, çağrıştır-
dığı için ve bu işlevleri yerine getirdiği süre içinde geçerlidir. Bu durumda, bize bir şey 
anlatmayan, anımsatmayan ya da çağrıştırmayan metinleri yaşamın içinde görmeyiz, al-
gılamayız, bunları görüp algılasak bile kısa süre içinde unuturuz, çünkü onlar bizim için 
yaşamsal bir önem taşımazlar.

Galileo Galilei “Aslında bir insana 
yeni hiçbir şey öğretemezsiniz. 
Siz ona yalnız ve kendi içinde 
bir şeyler keşfetmesine yardımcı 
olursunuz” demiş, ne kadar doğru 
bir saptama. Gerçekten sormak 
gerekli, Öğreniyor muyuz? Neyi, 
ne zaman öğrendiğimizin farkında 
mıyız? Ne kadar öğreniyoruz, 
ne kadar bilgiyi doğruymuş gibi 
‘kabulleniyoruz’ (Saka)

Öğrendiklerimizin ne 
kadarını okulda öğreniyoruz. 
Bildiklerimizin çoğunu ‘Medya’dan 
öğreniyoruz. Hatta günümüzde 
medya çocukların ‘Yeni Anne-
Baba’sı olarak tanımlanır oldu. 
Ancak, medyada her gördüğümüz, 
duyduğumuz şey gerçek 
olmayabilir. Bu noktada, kaliteli 
bir medya okuryazarlığı eğitimi ve 
bilginin sorgulanması kaçınılmaz 
bir noktada duruyor. 



Çocuk Edebiyatı ve Medya194

İçlerinden yalnızca birini seçmeniz gerekse, siz Okumak, Yazmak, Konuşmak, Dinlemek ve 
İzlemek seçeneklerinden hangisini seçerdiniz, neden? Tartışınız. Medyanın çocuklar üze-
rindeki etkilerini düşünürken, medyanın hangi becerileri olgunlaştırdığını hangilerini ise 
körelttiğini değerlendiriniz. 

MEDYA BİZE KURGULANMIŞ DÜNYALAR SUNAR
Sıklıkla görülen, duyulan, hissedilen ve anlamlandırılan hiçbir şey kolay unutulmaz. Gör-
sel, işitsel ve anlamsal olarak bir bütünlük ifade eden iletiler, daha kolay anımsanır ve bel-
lekte daha uzun süre kalır. İnsan beyni, sürekli bize doğru akan bilgilendirmeler nedeniyle, 
benzer parçaları bir arada anımsamaya eğilimlidir. Bu yüzden, yaşam boyunca aynı konu 
ile ilgili gelen anlam kümeleri de bu anlamlandırma sistemi üzerine kurulur. Öyleyse şu 
gerçeği göz ardı etmememiz gerekli: yaşadığımız dünya, algıladığımız, zihnimizde yarattı-
ğımız dünyadan aslında farklı olabilir. Çünkü imgeler, genellikle bizim dışımızda yaratılan 
ve tüketilen, belli bir yoğunlukla bize sunulan bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Karşı-
laştığımız ilk andan başlayarak anlamlar oluşturmaya başladığımız bu imgesel dünya, as-
lında başkaları ve genellikle medya tarafından yaratılmış bir dünyadır. Okuduğumuz her 
gazete, karşılaştığımız her bir haber, birbirine benzer ya da birbirinden farklı metin, bilgi 
ve fotoğraf örüntüleri, tuğla tuğla ördüğümüz bir yapıya benzer. Bu ilk tuğlaların konuluş 
biçimi, sırası, sıklığı, niteliği, yalnızca olayları, durumları ve olguları kavrayış biçimimizi 
belirlemez, gelecekteki beklentilerimizi ve yaşamın niteliğini de belirleme özelliğine sahip-
tir. Bir kavram ilk olarak yaratılırken ya da algılanırken yaşanılan bireysel psikolojik durum 
o kavramla ilgili olarak yinelenen her adımda karşımıza çıkacak temel bir ögeye dönüşür.

Ortak bir yaşantı birliği, bir kültürü, birlikte yaşama amacı olan, aynı dili konuşan 
bireylerden oluşan “Toplum”, inançlarını paylaşan ve belli bir sistem içinde yönetilip bir 
arada yaşayan insanlardan oluşmaktadır. Değişik toplum yapıları, değişik yaşam biçimle-
rini ve inançları beraberinde getirir. Değişik yaşam biçimleri de bireylerde farklı olguların 
ortaya çıkmasını, belli alışkanlıkların, tutum ve davranışların oluşmasını sağlar. Genelde 
bu tutum ve davranışların kazanıldığı, bireylerin topluma hazırlandığı kurum “aile”dir. 
Ailenin çocuğa sunduğu olanaklarla çerçevelenen medya ise, küçüklüğünden başlayarak 
çocuğu topluma hazırlar ve kavramlarının oluşmasına yardımcı olur. Bir açıdan bakıldı-
ğında, ailenin ve yakın çevrenin seçtiği medya, çocuğun yaşamını biçimlendiren bir ni-
telik taşımaktadır. Yalnızca çocuk için özenle seçilen kitaplar ve filmler değil, genelde eve 
giren gazeteden, izlenen televizyon kanalına, anne-babanın okuduğu kitaplara kadar daha 
genel bir çerçevede görebileceğimiz “medya” kavramı ve bu medya ile birlikte geçirilen 
zaman dilimi, bireylerin kendine, çevresine, toplumuna, toplumun katmanlarına, başka 
toplumlara bakış açısını belirler bir niteliktedir.

Toplumsal, psikolojik, ekonomik, politik ve daha pek çok süreçten geçmekteyiz. Bu 
süreç içinde, bireyler ve toplumlar sürekli bir değişim ve dönüşüm içindeler. Herkes, bir 
başkasına bakarak, medyayı ya da model aldığı kişileri gözlemleyip izleyerek kendine bir 
yol haritası çıkarmaya çalışıyor. Bu çerçeveden bakıldığında, medya, günümüzün temel 
öğrenme noktalarından birinde duruyor. Ancak, medyanın iyi bir öğretmen olmadığını, 
her zaman sağlıklı modeller sunmadığının da farkındayız. En basit bilgileri bile belirli bir 
süreci tamamlamadan öğrenemeyiz. Bu süreç tüm insanlarda aynıdır. Önce gözlem ve 
algılama yapmamız gereklidir. Sonrasında bu görüp algıladıklarımızı anlama ve yorum-
lama aşaması gelir. Ardından, uygulama veya deneme, yansıtma ile bunları konumlandı-
rır pekiştiririz. Eğer bu süreçlerden biri kesintiye uğrarsa bilme de bu sürece karşı gelen 
düzeyde kalır ve bilgi sahibi olamayız, yalnızca taşıyıcısı oluruz. Bilgi edinimi ise bilgi ile 
karşılaşmadan bilgiyi yansıtmaya dek olan süreci kapsar. Bilgiyi yalnızca almakla kalmaz 
diğer alanlara da yansıtabilirsek bu süreç tamamlanmış olur.

5
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Gözlem ve algılama aşamasında, yeterince ve kaliteli gözlemler yapıp yapmadığımı-
zı, bilgilerimizden ne kadar emin olduğumuzu, algılarımızın ne kadarının bize somut ve 
değişmez bilgiler kazandırdığını sorgulamamız gereklidir. Anlama ve yorumlama aşama-
sında bu bilgiler temel alınacağı için, bu temel bilgilerin bir kez daha gözden geçirilmesi 
kaçınılmazdır. Uygulama, deneme ya da yansıtma aşamalarında, bize düşen, en iyi çözü-
mü öngörebilme, bu çözümü uygun bir biçimde gerçekleştirebilmedir. Eğer sonuç çözüme 
yardımcı olmadıysa bunun nedenlerinin yeniden düşünülüp değerlendirilmesi gereklidir. 
Uygun bir zeminde gerçekleştirilmeyen bir çözüm denemesi, hatalı sonuçlar verebilir. Çö-
zümden eminsek, sonsuza dek denemeye devam edebiliriz. 

Anlamın çoğaltılması, farklılaştırılması, manipüle edilmesi, bireye özgü bir nitelik ka-
zandırılması aslında sık gördüğümüz bir özelliktir. Bilgi, öğrenmekle bağlantılıdır, çünkü 
‘çağırdığımız’ bilgi, dilediğimiz anda bize hizmet edebiliyorsa, ‘bizim’ bilgimizdir. Onu, 
yeniden arayıp bulmamız gerekiyor, birilerine sormamız ya da belli kaynaklara tekrar 
ulaşmamız gerekiyorsa, o bilgi gerçekten bizim ‘bilgi’miz değildir. Çünkü bilgi, kalıcı olan, 
biriken bir özelliği barındırır içinde. Bilgi, birikmiyor ve herhangi bir işimize yaramıyorsa 
o zaman bu bilgi ‘atıl’ durumda olan bir bilgidir. Bilgi, ancak, başkalarıyla paylaştığımızda 
‘çoğalır’ ya da ‘bir işe yarar’. Yalnızca belli bireylerin ya da toplumların ‘tekelinde’ olan bil-
gi, gerçek anlamda topluma yarar sağlayan bir bilgi olmaz. Elbette, bilginin ne zaman ne 
işe ‘yarayacağı’ da ayrıca sorgulanması gereken bir zeminde durmaktadır. Çünkü yalnızca 
yararcı bir bakış açısıyla edinilen bilgi ‘kısa süreli’ bellekte depolanacağından, yeterince 
iyi özümsenmeyecek ve bireyin temel kavramları arasında yer almayacaktır. Oysa bilgi, 
yalnızca, “2 kere 2 dört eder” gibi kavramlardan uzakta duran bazen sanatsal, estetik, ba-
zen duygusal bazen de bilişsel diğer özellikleri de içinde barındıran bir yapıya sahiptir. 
İnsan yaşamı boyunca pek çok şeyi bilgi olarak ‘edinir’ ve ‘öğrenir’ ancak, bu edinim ve 
öğrenimler, sıklıkla kullanılan bir şeyler değilse, bir süre sonra unutulmaları olağandır. 

Bilginin beynin çalışmasına etkisi, inanılmaz düzeydedir. Nobel sahibi Prof. Sperry’nin 
çalışmalarına göre beynimizin iki yarım küresinin de farklı işlevleri bulunmaktadır. Sol 
yarım küre tümevarımcı düşünceyi (mantık, dil, matematik, ayrıntılar, analitik yaklaşım-
lar), sağ yarım küre tümdengelimci düşünceyi (ritim, renkler, hayal gücü, sentez) işle-
mektedir. Beyin, her türlü bilgiyi alır, depolar ve zamanı geldiğinde olabilen en iyi şekilde 
bu bilgiyi kullanır. Tolstoy’u, Dostyevski’yi, Dickens’ı, Asimov’u, Eliot’u, Gürpınar’ı, Yaşar 
Kemal’i okuyan bir beyinle okumayan asla aynı olmayacaktır. Benzer biçimde, dünyanın 
en iyi ressamlarının, Raphael’in, Picasso’nun, Michalangelo’nun, Leoonardo Da Vinci’nin, 
Salvador Dali’nin eserlerini ya da herhangi bir sanat eserini görmek, hissetmek, bir ar-
keolojik kazı yerini ziyaret etmek, yaşanan çağların ve değişimlerin farkında olmak, de-
ğişen kültürlerin ve bakış açılarının farkında olmak, bireysel ve toplumsal bilgi girişini, 
değerlendirilişini, özümsenişini elbette farklılaştıracaktır. Yabancı bir dil, farklı kültürler, 
coğrafyalar bilmek, yaşadığı dünyayı farklı anlamlandırmaya ve kendini farklı konum-
landırmaya yol açacaktır. Aldığımız her yeni bilgi, daha önceki tüm bilgilerin dizilişini, 
sını�anmasını ve geçerliğini yeniden sorgulamamıza neden olacak ve böylelikle yaşama 
bakış açımızı değiştirebilecek denli önemli bir değişime neden olabilecek niteliktedir. 

Ancak, temel sorun şudur ki, birey, genellikle beynin ve fizyolojisinin tembelliğine 
yenik düşer, alışıldık şeyleri yapmak, eve bildik yollardan gelip gitmek, daha kolay, daha 
az yorucudur. Oysa yaratıcılık, evine her gün farklı bir yoldan gidip gelebilmek, dünyayı 
her gün yeni bir gözle görebilmektedir. Bilimsel düşünce de, belirgin bazı düşüncelerin 
etkisinde kalmadan, karşılaştığımız kavramları, yeni durumları ve olayları her yönüyle, 
gerçekten 360 derece görüp değerlendirebilmeyi gerekli kılar.

Görme ‘duyma’ konuşma ve 
anlama işlevleri beynin farklı 
yerlerinde yerine getirildiğinden, 
bireyin algı ve yorumlama 
kapasitesine ve hızına bağlı olarak 
eşleştirilmeleri gerekmektedir. 
Kimi bireylerin dinledikleri ve 
gördükleri müzik ve görüntüyü 
yeniden eşleştiremedikleri 
saptanmıştır. Bu tür bireylerin 
iki iletiyi bir arada beyinlerinin 
gereken bölümlerine 
depolayamadıkları, ayrı ayrı 
yerlere depoladıkları saptanmıştır. 
Bununla birlikte, çağrışım 
denilen önemli bir başka etmen 
de farklı türdeki iki göstergenin 
birbirleri yerine kullanılabilecek 
denli benzeştirilmesi 
anlamını taşımaktadır. Birinin 
anımsanmasında ortaya 
çıkabilecek bir sorun, diğerinin 
de anımsanmaması anlamına 
gelecektir. 
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Hangi yazarları okudunuz ve hangi sanat eserlerini yakından gördünüz. Neler düşündünüz, 
hissettiniz, tartışınız. Çocuğun, medya aracılığı olmaksızın değer verebileceği, birinci el bil-
gi aktarımı ortamlarını deneyimlemesi, arkasındaki emeği takdir edebileceği paylaşımlar 
yaşaması üzerine tartışınız.

TEKNOLOJİ VE MEDYANIN GETİRDİKLERİ 
Horizon report 2011 yılında bize bir yıldan daha az zamanda elektronik kitapların yay-
gınlaşacağını, taşınabilir aksesuarların yaygınlaşmasının ise 1 yıldan daha az zamanda 
gerçekleşeceğini, 2-3 yıldan daha az zamanda sanal gerçekliğin büyük oranda kabul göre-
ceğini ve üç yıla kadar oyun temelli öğrenmenin tüm öğrenme biçimlerinin yerini alaca-
ğını bildiriyordu. Sanal gerçeklik ve teknolojinin birleşimiyle ortaya çıkacak olan hareket 
temelli öğrenmeden ve yine dört beş yıl içinde ortaya çıkacak olan analitik düşünceyi 
öğrenmeden söz edeceğimizi de öngörmekteydi. Rapor, öğrenmenin artık ilgi temelli bir 
katılım olarak algılanması ve yalnızca bireysel bir durum değil, bir sosyal katılım ola-
rak görülmesi gerektiğini ifade etmekteydi. Bununla birlikte bireyin kendi içinden gelen 
ilgiler çerçevesinde öğrenme ortamına kendi kendine katılımının söz konusu olacağını, 
akran etkisinin de küçük gruplar oluşturma noktasında çok önemli olacağını vurgula-
maktaydı. Raporun tüm dedikleri neredeyse bir bir çıktı ve bugüne dek bildiğimiz hemen 
her şey yeni medya ile yön, içerik ve işlev değiştirdi. 

İnsan, teknolojik bir varlık değildir ancak doğuştan başlayarak dokunmatik çalıştığını 
söylemek pek de yanlış olmaz. Doğduğunda bir bebeğin beyninde milyonlarca bağlantısız 
beyin hücresi vardır. Bu hücrelerin birbirine bağlanabilmesi, anlam yaratabilmesi, birara-
ya gelebilmesi için insan sıcaklığı, limbik titreşim, duygu yani sevgi dolu bir ortam gerek-
lidir.Beynin yapısının düzgün bir şekilde gelişebilmesi ve uyaranlara yanıt verebilmesi için 
sevginin var olması ve hissedilmesi gerekir. Gerçek sevginin yerini yapay ilgi aldığında ise 
örselenme oluşur. Çocukluk sürecinde çok ve yoğun televizyon izlemek, beynin düşünme 
işlevlerinde kalıcı bozukluklar oluşturabilir. Özetle, bu tür çocuklarda beynin entellektü-
el bölümü daha az gelişir ve daha az kullanılır. Bu tip çocuklarda, beyin etkinliklerinin 
çoğu sürüngenlerin beyin sistemine benzer. Çocukta hiperakti�ik, saldırganlık ve ciddi 
dikkat dağınıklığı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Televizyon karşısında, sürekli doğadan 
uzak bir biçimde, hareket etmeden ve çevresini duyumsamadan yaşamaya alışan çocuk, 
gitgide gerçek dünyadan uzaklaşır ve sanal bir dünyanın parçası hâline gelmeye başlar. 
Korkuları, umutları, beklentileri ve yaşamı, yaratılan bu sanal dünyada biçimlenecektir. 
Hatta gerçek yaşamdan korkar hâle gelecek, bu sanal dünyanın esiri olacaktır. Çocukların 
gerçek dünyada karşılaşabilecekleri tehlikeler, anne-babaları oldukça düşündürmektedir. 
Bu yüzden, çocukların, gözlerinin önünde, dizlerinin dibinde olması, onları bir anlamda 
mutlu etmektedir. Bu yüzden, çocuğun odasına televizyon ve bilgisayar rahatça girebil-
mekte, çocuğu gerçek dünyanın tehlikelerinden korumaya çalışan anne-babalar çocukla-
rını medyaya teslim etmektedirler. 

Eskiden çocuk çevresindekilerin arasında hiyerarşik bir sıra gözetir, onları yaşamına 
nasıl konumlandıracağına karar verirdi. Bu yüzden ya anne-baba, genellikle de yalnızca 
anne merkezli olmakta, ya babanın otoritesine boyun eğmekte, ya da seçici otorite kul-
lanmaktaydı. Oysa günümüzde çocuklar, bilgileri de yönlendirmeleri de anne babalardan 
ya da okuldan, öğretmenden değil, bilgisayardan alır durumdalar. Bilgisayar ve internet 
çocukların dünyasında tartışmasız bir numaralı konuma oturmuş görünüyor. 

Seçici otorite olarak bilgisayar tabanlı düşüncelere teslim olan çocuk ise, hem büyük 
bir avantajlar dünyasının kapısını aralamakta, hem de çok büyük tehlikelerle karşı karşıya 
kalmaktadır. Teknoloji, doğası gereği, çocuklara çok cazip gelmekte ve pek çok şeyi merak 
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Çocuğun soyutlama yeteneğinin 
tam olarak gelişmediği 
durumlarda bile iletişim 
kurma yeteneği onun yaşamını 
sürdürmesini, çevresini algılamaya 
devam etmesini sağlamaktadır. 
Ancak bu algılama, bir yetişkin 
algılamasından çok farklı olduğu 
gibi, çocuğun neyi algıladığını 
nasıl dile getireceği de önemli 
bir sorundur. Karşılaştırma ve 
yargılama yetenekleri gelişen 
çocuk, yaşama daha farklı gözlerle 
bakmaktadır. Bu da daha ileri 
çağlarda çocuğun aile içindeki 
otoriteye karşı takınacağı tutum 
ve davranışları etkilemektedir. 

Seçici Otorite: Çocuk 
psikolojisinde geçen bir terimdir. 
Çocuğun çevresinde bulunan ve 
onun tutum ve davranışlarını 
yönlendirebilecek konumda 
olanlardan bazıların sözünü 
dinleyip, diğerlerini dinlememesi 
çocuğun var olan otoriteler 
arasında seçim yaptığını, belli 
otoriteleri örneğin babayı tanıyıp 
diğerlerini tanımadığı anlamına 
gelir.



8. Ünite - Çocuk ve Medya 197

etmelerine neden olmaktadır. Aşağıda açıklanan özellikleri göz önünde bulunduruldu-
ğunda, teknoloji tabanlı bir öğrenme biçimi çocuk için vazgeçilmez, heyecan verici ve 
u�unu açıcı bir noktada durmaktadır. 

•	 Teknoloji	sayesinde	zaman	ve	mekândan	bağımsız	bir	öğrenme	olanağı	sağlanabil-
mektedir. Zamana bağlı kalmaksızın, belli saatler arasına sıkıştırılmaksızın gerçek-
leşen bir öğrenme olanağı sağlayabilir teknolojik donanımlar. 

•	 Günlük	zaman	içinde	akışının	dışına	çıkılabilmekte,	geçmiş,	bugün,	gelecek	ara-
sında gidilip gelinebilmekte, daha anlamlı ve daha somut bağlantılar kurulabil-
mektedir. 

•	 Pek	çok	açıdan	daha	verimli	sonuçlar	sağlayan	teknolojik	ve	mobil	medya	ile	enerji	
ve zaman konusunda ekonomi sağlanabilmektedir.

•	 Teknoloji	sayesinde	kalıcı	ve	erişilebilir	bilginin	yaratımı	ve	güncellenmesi	sağla-
nabilmektedir. 

•	 Teknolojinin	 zamandan	 ve	 mekândan	 bağımsızlığı,	 ulusal	 ve	 uluslararası	 çapta	
öğrenmeleri de beraberinde getirebilir. Bilgi, sınırların ötesinden bir yerden gelip 
büyüyüp çoğalarak yaşama katılabilir ve yine sınırsız bir biçimde dağılabilir. 

•	 Teknolojinin	bilgiyi	erişilebilir	bir	noktada	tutması	sürekliliği	de	beraberinde	ge-
tiren bir olgudur. Günlük, ha�alık, aylık periyodlar hâlinde sürekli güncellenme-
lerin yapılabilmesi sağlanabilir. Bilgiye hızlı ve ağ bağlantıları ile istenilen yerden 
erişilebilmesi ona daha hızlı katkıda bulunabilmeyi de beraberinde getirir. Benzer 
şekilde, bilgi her zaman değiştirilebilir, güncellenebilir ve her zaman birkaç adım 
ileri taşınabilir. 

•	 Zamana	ve	mekâna	bağlı	kalmadan	fiziksel	sınırları	aşabilmek,	insanların	merak	
odaklı öğrenme, keşi�er yapma, becerilerini daha da geliştirme ve açıklık, şe�a�ık 
ilkeleri ile hareket etme olanakları tanımaktadır. Tüm bunlar, yenilikçi ve yaratıcı 
düşüncenin gelişimi ve devinimi için son derece önemlidir. 

Bireylerin teknolojik okuryazarlık süreçlerini kavramaları onlara çok büyük ve evren-
sel bir bilgi paylaşım alanının kapılarını açacaktır. Bugün ülkemizde büyük bir atılımla 
yaşama geçirilen Fatih projesi, çocukların kitap taşıması yeni tüm kitapların elektronik 
ortamda ve tek bir medyada toplanabilmesini sağlamış, internet erişimi ile tüm bilgiler 
akışkan, kolaylıkla paylaşılabilir bir ortama taşınmıştır. Yalnızca bilginin erişiminde de-
ğil, uygulanmasında ve kullanımında da çocukların daha rahat, daha etkin ve daha ka-
lıcı öğrenmeler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, öğrenme uğraşları sırasın-
da, yalnızca müfredatın gerektirdiği kitaplara değil, çok farklı alandaki diğer e-kitaplara, 
dergilere ve bilimsel temelli bilgi kaynaklarına erişimi de sağlayan bu olanaklar, çocuğu 
zenginleştiren bir noktada durmaktadır. Elbette, yaşları gereği, çocuklar aynı kaynaktan 
çizgi filmlere ve diğer çocuk odaklı filmlere de ulaşabilirler. Bilgi ve eğlenceyi birleştire-
bilen bir özelliğe sahip olan bu yapı çocuğun öğrenmeye daha yakın durmasına, öğren-
me adımlarını sıklaştırmasına ve sürekli kendini geliştirmek istemesine neden olabilecek 
denli olumludur aslında. 

Teknolojinin size neler sağladığını ve sizden neler aldığını düşününüz, teknolojinin kapsa-
yıcılığı konusunda ne hissettiniz, tartışınız. Teknolojinin çocuklara neler sağlayabileceğini 
sıralayıp, onların bu olumlu yapıları nasıl oluşturabileceklerini tartışınız.
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BİLGİYİ SORGULARKEN
Günlük yaşantımızda beynimiz üzerinde derin etkileri olan etkinliklerde bulunuyoruz: 
Okumak, yürümek, yemek pişirmek ya da spor müsabakaları gibi. Bunları yaparken bey-
nimizin sağlığını düşünmüyoruz. Bilim insanları, saatler boyu aynı etkinliği gerçekleştiren 
insanların beynini incelediğinde değişim olduğunu görüyor. Örneğin taksi şoförlerinin 
beyninde, yön bulmada işe yarayan hipokampus bölgesi daha gelişmiştir. Müzisyenlerin 
beyinlerinde de enstrüman çalmak için gerekli olan kısım büyüme gösterir. Öyle ki keman 
çalanlarda ince motor becerisi bir el için söz konusu olduğundan motor korteksin bir 
tarafı, piyano çalanlarda ise iki el de aktif kullanıldığından iki tarafında hafif bir çıkıntı 
yaratacak bir büyümedir bu. Yani herhangi bir etkinlik ile ilgili pratik yapmak beynin 
yapısında kesinlikle değişime neden olmaktadır. Sonuçta, sıkça gerçekleştirdiğimiz uygu-
lamalar, alışkanlıklar beynimizi değiştirecektir. Bireyler de bu sürecin bir parçasdır; yani 
neyi ne kadar yapacakları konusunda geçici ya da kalıcı kararlar verebilirler. 

Sürekli ekran başında oturanların beyinlerinin yalnızca görsel bölümü çalışırken diğer 
yerler edilgen konumdadır. Bir süre sonra bu hücrelerde körelme, görevini yerine getire-
meme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Yukarıdaki görselde açıkça görülebileceği gibi, sessiz 
bir şekilde oturmakta olan bir beynin görünümü ile 20 dakikalık bir yürüyüşten sonraki 
beynin görünümü arasında çok büyük bir fark bulunmaktadır. Beynin işlevlerini yerine 
getirebilmesi için sürekli ekran başı çalışmasının son derece sağlıksız olduğu ortadadır. 

Resim 8.5

Dijital Toplum - 
Bilgisayar Odaklı 
Öğrenme

Tıpkı televizyon gibi, bilgisayar 
ya da cep telefonu ile fazlaca 
zaman geçirmek de çocuğun 
beyninde sağlıksız yapılanmalar 
oluşturabilir, bağımlılığa 
dönüşebilir. 

Resim 8.6

Fiziksel Eylem 
Öncesinde ve 
Sonrasında Beyin

20 Öğrencinin Bazı Testlerdeki Beyin Görüntüleri

20 Dakika Sürekli Oturduktan
Sonra Etkinliği Azalmış Beyin

20 Dakika Yürüyüşten Sonra
Etkinliği Artan Beyin
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Genel kanının aksine, beyin, yalnızca düşünmez, aynı zamanda duyumsar, hisseder ve bizi 
yönlendiren her zaman mantığımız değildir. Tükenmişlik de beynin entelektüel bölümü 
ile ilgili değil, duygusal yönü ile ilgili bir kavramdır. Çok fazla ekran başında olmak, hem 
çocuklarda hem de yetişkinlerde tükenmişliği körükleyerek olumsuz duygusal tepkilere 
neden olabilir. 

Medya, bize bilgileri eriştiren bir oluk, bir araçtır. Bu açıdan medyanın ne olduğundan 
çok neyi taşıdığı önemlidir. Bu çerçeveden bakıldığında, medyanın içeriğinin son dere-
ce önemli olduğu gündeme gelecektir. İçerik, kimi zaman insanların en ilkel tepkilerinin 
gizli olduğu ilkel beynine, kimi zaman, duygularına yönelik olan duygusal beynine, kimi 
zaman da mantıksal işlemlerin yapıldığı entelektüel beynine hitap edebilir. Medyadan ak-
tarılan bilgi ve iletilerin pek azı insanların yaratıcı beynine hitap etmektedir.

Elde kesin veriler olmadıktan sonra, ister bilgisayar isterse cep telefon yardımıyla ol-
sun, çocuklar açısından internet kullanımının çoğunun bilgi arama ya da iletişim amaç-
lı olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun beyindeki etkisi ise soyut bilgiyi değerlendirmede 
daha iyi hâle gelmek olabilir. İnternet kullanımı ancak hayatımızda önemli olan başka bir 
beceriyi kullanmamızın önüne geçiyorsa endişe yaratmalıdır. Örneğin sanal dostluklar, 
arkadaşlarımızla yüz yüze görüşmemize son veriyorsa bunun zararlı etkileri olacaktır. Ço-
ğumuz interneti iletişimde ek bir araç olarak kullanıyoruz, başka şeylerin yerine geçecek 
şekilde değil. Bu açıdan, belli bir yaş üstündeki ve iletişim araçlarını bilinçli kullanma 
beceri ve alışkanlıklarını geliştirmiş çocukların internetten tümüyle uzak tutulmasının 
yanlış olduğu düşünülmelidir. Ancak bu noktadaki büyük tehlike, çocukların bilgisayar, 
cep telefonu, teknoloji ya da medya bağımlılığı kadar, onlara ulaşabilecek siber zorbalık 
deneyimleridir. Bu, anne babaların, eğitimcilerin son derece dikkatli olması gereken çok 
hassas bir konudur. Çocuğun kişilik haklarını zedelemeden onu olası tehlikelerden koru-
mak gereklidir. Çocuk, sürekli takip edildiğini, kontrol altında bulunduğunu anlayacak 
olursa kendine güvenini kaybedebilir. 

İletişim kurarken, temel olan etmenlerden biri karşımızdakini tanımaktır. Gelişen tek-
nolojik altyapı, medyanın bize çok büyük olanaklar tanımasını sağlar. Uzaktaki arkadaş-
larımızın neredeyse her adımını her etkinliğini gözlemleyebilecek denli bizi birbirimize 
yaklaştırır. Bu anlamda, yalnızca tanıdığımız kişilere açmış olduğumuz paylaşımlarımız-
dan yararlanmak isteyen yabancılar da olabileceği gerçeği, çocukların masum dünyalarına 
henüz girmemiştir. Bu yüzden medyanın derinlikleri içinde çocuk sessiz, korunmasız ve 
önyargılardan uzakta ve zarar verilebilecek bir konumda durmaktadır. Yalanlara kanabi-
lecek denli masum, kendisi, ailesi ya da arkadaşları ile ilgili bilgileri kolaylıkla paylaşa-
bilecek denli bilinçsizdir. Bu yüzden, ona tatlı sözler söyleyen, yakın davranan, öyküler 
anlatan bir yabancının tüm bu bilgilere erişebileceğini düşünemediği gibi, o bilgilerle 
kimlere ne şekilde zarar verilebileceğinin de bilincinde değildir. Uzaktaki ‘tanıdık’ gizem-
li, vaatler sunan, ödüllendirici, güven dolu bir ortam yaratarak çocuklardan yararlanabilir. 
Çocuklar bu tür bir mağduriyet ortamında istemedikleri ve hazır olmadıkları görüntüler 
ve kavramlarla karşılaşabilirler ya da bunların nesnesi konumuna düşebilirler. Çocukların 
siber zorbalık kurbanı olmamaları için kullandıkları medyanın denetlenmesi, filtrelenme-
si, sıklıkla takip edilmesi gereklidir. Çocukların bu tür tuzaklara düşmemeleri için anne 
baba ve eğitimcilerin bilinçli yaklaşımları son derece önemlidir.

Bilginin gerekliliği kaçınılmaz derecede önemlidir. Bilgiyi sorgularken, kaynağın gü-
venli olup olmadığını özellikle sorgulamak gereklidir. Kimi zaman kaynak çok güvenilir 
olmasına karşın, aktarılan bilginin aktarım biçimi dolaylı olarak bizi olumsuz etkileyebi-
lir. Örneğin, korku çekiciliği, medyada sıkça kullanılan kavramlardan biridir. “Eğer şöyle 
yapmazsanız, başınıza bu gelir” gibi iletiler sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle reklamla-
rın temasında, çok çeşitli ürünler için renkli akışın ardında yatan bu tehditkâr satış taktiği 

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak bir birey 
ya da gruba yapılan teknik ya 
da ilişkisel biçimde zarar verme 
davranışlarıdır. Temel anlamıyla 
iki çeşit siber zorbalıktan söz 
edilebilir. Birincisi daha çok 
kurumlara yönelik ve teknik yönü 
ağır basan elektronik zorbalık 
türüdür. Diğeri ise bireyleri 
sindirmeyi ya da onlardan izinsiz 
kişisel bilgilerini almayı, maddî 
manevî zarar vermeyi hede�eyen 
psikolojik yönünü içeren 
elektronik iletişim (e-iletişim) 
zorbalığıdır (e-communication 
bullying).
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özellikle çocukları çok derinden etkileyebilir. Bu konuda da çocukların bilinçlendirilme-
si, medyanın her dediğine inanmamaları gerektiği sıklıkla dile getirilmelidir. Çocukların 
nesnel bilgiyi, saydam ve şe�af bakış açısını öğrenebilmeleri gereklidir. Medyada yayın-
lanan iletilerin pek çoğunda önyargıların da bulunduğunu biliyoruz. Bu bakımdan, ço-
cukların medyadan yansıtılan tüm bu önyargıları koşulsuz olarak kabullenip uygulama-
larını istemiyorsak, onları daha eleştirel izlemeler yapma konusunda bilinçlendirmemiz 
gereklidir. Medya, bize gerçekten çok geniş ve zengin bir dünya sunar. Ancak, bu sunum 
sırasında etik kurallara uyup uymaması da son derece önemlidir. Çocukların doğruluk ve 
dürüstlükle ilgili kavramları çok küçük yaşlardan başlayarak gelişmektedir. Dolayısıyla 
kendilerine etikle ilgili temel bilgiler verildiğinde çocuklar bunu kavrayabilir ve yayınları 
buna göre değerlendirebilir. 

Çocuklar iletinin başkalarına aktarımı konusunda da oldukça hassastır. Farklı medya-
nın aynı haberi nasıl farklı biçimlerde verdiğini çocuklar çok çabuk farkedebilirler. Aile 
yapısında ortaya çıkan son değişiklikler çocukların görsel işitsel medya ile çok daha fazla 
zaman geçirmesine neden olmaktadır. Çalışan anne akşam saatlerinde genellikle mutfakta 
çalışmakta, baba salonda çocuk ise genelde odasında bulunmaktadır. Çocukların birden 
fazla olduğu durumlarda birbirleri ile oynama durumu söz konusu olabilir ancak kent-
lerde yaşayan çekirdek aileler genellikle yaşam koşullarının zorluğu nedeniyle bir çocu-
ğu kaldırabileceklerini düşünmektedirler. Çocuğun tek başına olması, onun hemen her 
isteğinin yerine getirilmesi ve zamanın büyük bir bölümünü tek başına geçirmesi anla-
mına gelmektedir. Bu, oldukça sakıncalı bir durumdur. Çocukların kendi yaş ve gelişim 
düzeylerine uygun programları mümkünse aileleri ile birlikte izlemeleri önerilmektedir. 
Oysa günümüzde hemen her evde ayrı odada bulunan televizyon ve bilgisayarlar daha 
çok bireyselleştirilmiş bir medya kullanımına olanak tanımakta ve çocuğun seçimlerini ve 
izlemelerini yalnız gerçekleştirmelerine neden olmaktadır. 

Bilgi toplumu olarak adlandırdığımız günümüzün yeni süreçlerinde önemli olan, ya-
kın ve uzak gelecekte ne tür bir eğitim, öğrenme mekanizması içinde olacağımız konusun-
da tutarlı bir bakış açısı geliştirebilmek, bu yeni sisteme uyum süreci içinde kurumlarda, 
öğretmenlerde, velilerde ve öğrencilerdeki yapılanmaları, beklentileri de bu yeni sistemin 
gereklerine uygun biçimde oluşturabilmektir. Medyanın bu yeni süreçteki rolü tartışılmaz 
bir biçimde ön plandadır. Ancak, başarıya giden bu yolun üzerinde bazı tehlikelerin de 
bulunabileceğini öngörerek bunlardan kaçınmak son derece önemlidir. Eğitimin “okul” 
ile sınırlandırılmadığı, sınıfın dört duvarının ötesine, toplumun içine ve yaşamın bütünü-
ne aktarıldığı, gitgide bireyselleştiği ve özgünleştiği “yaşamboyu eğitim” felsefesinin savu-
nulduğu günümüzde medyadan elbette yararlanılacaktır. Ancak, medyanın çocukları bir 
tüketici konuma düşürmesinin de önlemlerinin alınması gereklidir. 

Hiç üretmeden sürekli tüketmeye alışan bir gençlik, zaman içinde üretmeyi, değerle-
rini, değerlerine sahip çıkmayı da unutur. Tıpkı her gün açık büfe bir yemeğe davetli ko-
nuklar gibi sürekli ücretsiz bir biçimde ne isterse yiyip tüketebileceğini düşünerek bunun 
çok kârlı olduğunu sanabilir insanlar. Oysa yavaş yavaş köşedeki bakkal, arka sokaktaki 
fırın, karşıdaki turşucu, çarşıdaki baklavacı kapandığında, çi�çiler artık temel besin mad-
delerini yetiştirmediğinde, annelerinin, halalarının yemek tari�erini unuttuklarında neyi 
kaybettiklerini anlayabilir insanlar. Ancak, bu hazırcılık onların geri dönüşlerine de izin 
vermez. Bu duruma düşmek istemiyorsak, çocukları tümüyle medyanın kucağına bıraka-
rak tüketici olmalarını engelleyecek şekilde medyayı kullanabilmemiz gereklidir. 
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AİLE VE MEDYA 
Çocuklar, aile içinde medyayı en çok tüketen birey konumundadırlar. Henüz gazete, dergi, 
kitap okumamalarına karşın, çocukların televizyon ve diğer medya ile geçirdikleri zaman 
dilimi, tüm aile bireylerinden çok daha fazla boyutlardadır. Çocuklar, yetişkinler kadar 
sosyalleşmedikleri için bireyselleştirilmiş etkinlikler onlar için çok değerlidir. Bu yüzden, 
sosyalleşebilecekleri ortamları düşleyerek ve kendilerine seçip geliştirdikleri rol modelleri 
inceleyerek zaman geçirmek onlar için en verimli zaman değerlendirme etkinliğidir. 

Çocuklar genellikle izlerken bu izlemeye beden dilleri ile katılma eğilimi gösterirler. 
Bunun yanı sıra, bu izleme sürecindeki repliklerden bazılarını yineleyerek başka ortam-
larda kullanma eğilimindedirler. Çocukların gelişim sürecinde mizahın da çok önemli bir 
rolü bulunmaktadır. Bu yüzden, aptalca davranışlardan ve sözlerden etkilenirler, bunları 
akran dinamiklerinde kullanabileceklerini düşünürler ve kullanırlar. Kendilerince nesne-
lere ya da olaylara farklı isimler vermekten hoşlanırlar. Komik olayları yinelemekten ve 
başkaları ile paylaşmaktan büyük bir haz duyarlar. Anlamsız kavramları olan yeni sözcük-
ler üretmekten hoşlanırlar. Zaman zaman acıtan bir mizah kullanmaktan da hoşlandıkla-
rını görebiliriz. Ancak, sevgiyi yinelemekten asla vazgeçmezler ve sevildiklerinden emin 
olmak isterler. 5/6 yaş çocuklarının geliştirdiği bu davranış örnekleri çocuktan çocuğa 
değişebileceği gibi, içinde bulunulan sosyal ve ekonomik durumla da değişiklik gösterebi-
lir. Çocuklar büyüdükçe yetişkin konularına da ilgi göstermeye başlarlar. Bu nedenle, tabu 
konuları daha çok gündeme taşımaktan, bu tür konuları mizah malzemesi yapmaktan ve 
kendilerini daha emniyette hissetmek için felaketler ve olumsuz durum ve olaylarla ilgili 
mizah yapmaktan da hoşlanırlar. 

Ailenin ve eğitimcilerin medya karşısındaki çocuğu izlerken göz önünde bulundur-
ması gereken sorular bulunmaktadır. Çocuğun mizah duygusunun iyi gelişip gelişmediği 
sorgulanmalıdır. Çocuğun gülmesini sağlayan şey nedir? Örneğin, çocuk birisinin kötü 
duruma düşmesine, yaralanmasına ya da küçük düşürülmesine mi gülüyor? Bundan zevk 
mi alıyor? Ona göre insanların acı çekmesiyle ilgili olarak komik olan şey nedir? Bunun 
da ötesinde aile olarak, toplum olarak çocuğa sağlıklı bir şekilde mizah duygusunu nasıl 
aktarabiliriz, bunu geliştirecek programları nasıl hazırlayabiliriz?

Anne baba olarak, incelememiz ve göz önünde bulundurmamız gereken şeyler vardır. 
Bunlardan biri çocuğun gerçekten yaş ve gelişim özelliklerine uygun programları, bilgisa-
yar oyunlarını ya da filmleri seçip seçmediğidir. Bu konu ile ilgili olarak bireysel izlemeler 
yapıp çocuklarını yönlendirebilecekleri gibi, daha önceden bu konuda önerileri olan anne 
baba ya da uzmanları takip ederek de değerlendirmeler yapabilirler. Sonuçta, belki tüm 
filmin içinde çocukta olumsuz izlenim bırakabilecek olan çok küçük bir sahnedir, ancak 
yine de bu etkinin boyutlarını ve sonuçlarını kestirmek oldukça zordur. Seçimlerden emin 
olunamayan durumlarda ise, aileler genellikle filtreleme, belli güvenlik duvarlarını oluş-
turma yollarını seçebilirler. Ancak, hiçbir aile kontrolünün olmadığı durumlarda, çocuk-
ların medyadan gelebilecek tehlikelere maruz kalacağı da unutulmamalıdır. 
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Anne babalar, çocuklarında kendilerinden bir parça bulurlar oysa her yeni nesil ken-
dini yeniden yaratır. Çocuk, kendi birey kimliğini oluşturma aşamasında medyadan çok 
daha fazla etkilenmektedir. Bu yüzden, medya aracılığı ile çocuklara ulaşan her bilginin 
tekrar tekrar gözden geçirilmesi ve çocuğa gerçekten uygun olduğu belirlendikten sonra 
yayına aktarılması gereklidir. Bununla birlikte yayınların öncesinde, yayınlar sırasında ve 
yayınlar sonrasında da çocuk görüşünün alınması son derece önemlidir. Çünkü içinde 
çocuk görüşü olmayan bir medyanın çocuğa ulaşması durumunda pek çok olumsuzluk da 
ortaya çıkabilir. Çocuklara yönelik tüm programların belli uzmanlar, iletişimciler, peda-
gog ve psikologlar tarafından değerlendirilmesi süreçleri son derece önemlidir. Çocuğun 
medyaya karşı belli bir bilinç geliştirebilmesi ancak bu gönüllü korumacılık çerçevesinde 
gerçekleşebilir. Medya içeriğinin değerlendirilmesinin yanı sıra, çocuğun korunması da 
son derece önemlidir. Ancak, bunun kim tarafından yapılacağı, çocuğun kime karşı koru-
nacağı da önemli sorular olarak çıkar karşımıza. Bu koruma eyleminin hangi yollarla ve 
ne tür bir etik anlayışla gerçekleştirilebileceği de önemlidir. 

Günümüzdeki çocukların çoğuna ‘Sorunlu Çocuk’ gözüyle bakılmaktadır. Bu tür 
çocukların, psikolojik, sosyal ya da fiziksel yönden sorunlu oldukları düşünülmektedir. 
Sorunlu çocuk, ailesinde karışık eğitimli bireyler barındıran, çarpık kentleşme ürünü, bi-
reysel zaman ve mekânı kısıtlı, sosyal açıdan uyumsuz, paylaşımsız, sorumluluk almak 
istemeyen ve görsel medya tutsağı bir profil çizer. Gerçek anlamda sorunlu olan çocuk ise, 
ailesi tarafından yeterince sevilmediğini düşünen ve bu yüzden medya ile daha çok zaman 
geçirerek daha da mağdur duruma düşen çocuktur. Medya çocukların hem bir bilgilenme, 
eğlenme ortamı hem de özellikle sorunlu çocukların seçtiği bir kaçış ortamı olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu durumda, iyileri kötüye, kötüleri ise daha kötüye dönüştüren bir 
sistemle karşılaşmaktayız. Örneğin, televizyonun etkisi kalıcı ve yoğundur. Programlarda 
sunulan kişiler, olaylar ve model davranışların yapılarına göre etkileri olumlu, istendik 
toplumsal davranışları ortaya çıkarıcı, arttırıcı ya da olumsuz davranışa yol açacak yönde 
olabilir.

MEDYA VE ÇOCUK HAKLARI
Medya çoğunlukla verdiği haberlerde, belirlediği gündemde, çocukları nesne olarak ko-
numlandırmakta, izleyiciler arasında da çocuklar bulunduğunu ve bunun nüfusun büyük 
bir bölümünü oluşturduğunu görmezden gelmektedir. Çocuk odaklı ve içinde çocuk bulu-
nan haberlerin değerlendirilmesi oldukça yaralayıcı sonuçlar içermektedir. Durumu ve uy-
gulamaları değerlendirdiğimizde, bu tür programlara herhangi bir yaptırım uygulanmadı-
ğını, alıcıları izleyicileri değerlendirdiğimizde ise, onlardan yana herhangi bir tepkinin dile 
getirilmediğini görebilmekteyiz. Arada sırada dile getirilen bireysel örnekler ve ilerleme 

Resim 8.7

Çocuğun Neye 
Güldüğü Önemlidir
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ümitleri bulunsa da, programlara giriş ve erişim ile ilgili, programların etkisi ve konum-
landırılışı ile ilgili ve işleyen süreçlerle ilgili olarak pek çok tutarsızlık ve yanlış uygulama 
dikkatimizi çekecektir. Sonuçta ulaşılan ve ulaşılabilecek olan başarı ile ilgili belli bir öngö-
rü de çıkmaz karşımıza. Oysa çocuk odaklı bir yaklaşımla, izlenen ya da söz konusu olan 
medya hangisi olursa olsun, çocuğun haklarını koruyan bir yaklaşımla değerlendirmeler 
yapılması birincil amaç olmalıdır. Çocuğun, toplumsal bir varlık olarak toplumun bir par-
çası olarak ve bir nesne değil özne, bir birey olarak konumlandırılması gereklidir. 

Medyanın ‘Çocuk Hakları’ temelinde yapacağı yayınlarda, ayırım gözetmeme, çocu-
ğun yüksek yararını koruma, çocuğun kendi görüşüne yer verme ve ifade özgürlüğünü 
tanıma, çocuğa düşünce, vicdan ve din özgürlüğü tanıması gerekmektedir. Medyanın, 
özel yaşamın korunması, bilgiye erişim konularında çocuğa önderlik etmesini ve eğitimin 
hede�eri doğrultusunda programlar oluşturmasını beklemekteyiz. 

Küçük çocuğun, ailenin, toplumun bir bireyi olarak kabullenilmesi, ona bir hak tanın-
ması, onun kimliğinin ve kişiliğinin saygınlaştırılması ve yetişkinleştiğinde toplum içinde 
üstleneceği işlev ve rollerin önceden planlanması gereklidir. Medya, bu planlamalar çer-
çevesinde sunduğu rol modeller ile çocuğu gelecekteki yaşama hazırlayan bir konumda 
durmaktadır. Günümüz toplum yapısı içindeki çocukların toplumun iletişim yapısını tam 
olarak anlayabilmeleri için öncelikle kendilerine sağlanan olanaklardan olabildiğince çok 
yararlanmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu, çocuğun yalnızca gazete, dergi kitap oku-
ması, televizyon izlemesi, sinemaya gitmesi ya da teknolojik altyapıyı kullanabilmesi anla-
mına gelmez, toplumda kendisine saygınlık kazandırılması anlamına da gelir. Okullaşma 
önemlidir. Çocuk emeğinin değerlendirilmesi önemlidir. Çocuğun aile içindeki konumu-
nun belirginleştirilmesi de önemli bir aşamadır. Ancak, bu olgunun medya tarafından 
desteklenmesi de bir o kadar, belki de ondan daha fazla önemlidir. Nedense, anne-baba-
nın kendi çocuğunu yeterince dinlemediği, bunun yerine medyada yer alan çocukla ilgili 
haberlerin daha çok etkisinde kaldığı gibi acı bir gerçekle yüzleşmek durumundayız. Bu 
durumda medyanın birincil görevlerinden biri, çocuğa öncelikle evde, daha sonra okulda 
ve toplumda olumlu bir görünürlük kazandırmak olmalıdır. 

Çocuğun neyi izlediği ve bundan ne derece ve nasıl etkilendiği son derece önemlidir. 
Yetişkinler tarafından çocuklara yönelik olarak görülen ve onlara sunulan programların 
niteliği bir yana, çocukların bu programların ne kadarını kendilerine yönelik gördüğü 
ve gerçekte hangi programları izledikleri ya da izleyebildikleri daha önem kazanmakta-
dır. Gitgide artan televizyon kanalları ile birlikte artan program sayısı ve çeşidi, bireyleri 
yetişkin / çocuk demeden belli program ve kanalları seçmeye yöneltmektedir. Modern 
dünyada iletişimsel olma ve iletişimsel kalma bir sorun hâline gelmiştir. İzlemenin top-
lumsallaşmanın önemli bir parçası olduğu günümüzde izleyici olmayan çocuğun sosyal 
yaşamda yaşıtları ile paylaşabileceği pek fazla şey kalmamaktadır. Yabancı kültürleri tanı-
ma, yabancı dilleri öğrenme ve farklı yaşam biçimleri ile yaşamdan beklentiler de izlenilen 
programlar ölçüsünde belirginleşmektedir. Televizyonda sunulan sanal gerçeklik, çocu-
ğun içinde yaşadığı toplumsal gerçeklikle örtüşmediğinde sorunlar çıkmaktadır. Günlük 
film izleme sayısının ortalama 6’ya çıktığı batı ülkelerindeki çocuklar için medyanın genel 
bir tehlike hâline geldiği bilinmektedir. İzlenilen filmlerin izleyici çocuk kimliğine uygun 
iletiler vermesi şöyle dursun, konularının, görüntülerinin ve yayın saatlerinin de çocukla-
rı gözetmeksizin belirlendiği konusunda derin kuşkular vardır. Üstelik çocuklara yönelik 
yayınların, çocuğu bilişsel ve toplumsal açıdan geliştirmekten çok, bir hedef kitle olarak 
gördüğü de bilinmektedir. 

Temel olarak bakıldığında, radyoda ve televizyonda çocuklara yönelik yayınların ya-
yın oranlarının düşük olduğu görülebilir. Çocuk kanalı kavramının sorgulanması ve de-
netlenmesi gereklidir. Sinemada çocuklara yönelik olarak sunulan filmler tartışılmalıdır. 
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Yazılı basında gazeteler ve dergiler anlamında çocuklara yönelik yayınların oranı düşük, 
çocuklara yönelik olarak basıldığı iddia edilen kitapların da pek çoğunun aktardığı iletiler 
çocuklara pek de uygun değildir. İnternette çocukların görünmezliği ise pek çok sorunu 
beraberinde getirmektedir. Tüm bunlara karşın koruyucu yasaların çocuğu gerçek anlam-
da korumaktan uzakta olduğu, çocuklara yönelik her tür taciz, istismar ve mağduriyetin 
gün geçtikçe arttığı da görülmektedir. Kısacası, medya, çocuğun bedensel, duygusal, dü-
şünsel ve düş gücüne yönelik özelliklerini göz ardı etmektedir. 

Sorunun çözümü irdelendiğinde, izleyici çocuğa getirilebilecek kısıtlamalar olabile-
ceği gibi, izlenilen yayına getirilebilecek kısıtlamalardan da söz edilebilir. İzleyici çocuğa 
getirilebilecek kısıtlamalar söz konusu olduğunda, çocukların yalnızca seçilmiş ve kendi-
lerine yönelik yayınları izlemelerine izin verilmelidir ve sürekli ekran başında kalmaları 
engellenmelidir. Günlük yaşamda, televizyonun ve bilgisayarın işlevleri gözden geçirilme-
li, çocuk bakıcısı, başarı ödülü cezalandırma ölçütü konumuna oturtulmamalıdır. Medya 
kullanımları konusunda aile tutumları çocuğa örnek olmalıdır. Yaşanan ortam, çocuğa 
ilişkin çevre, fiziksel ve sosyal koşullar uygun ve uygar hâle getirilmelidir. Çocuklar med-
ya ile zaman geçirmek yerine daha çok ev içi ve ev dışı denetimli etkinliklere yönlendiril-
melidirler.

İzlenilen yayına getirilebilecek kısıtlamalar söz konusu olduğunda ise, sansürden 
değilse bile belli bir biçimde denetlemeden ve otokontrolden söz edilmesi gereklidir. 
Özellikle yazılı basının denetlenmesi çok önemlidir. Çünkü medyadaki çocuk imgesin-
de genelde etik sorunlar vardır. Örneğin, isim, adres, fotoğraf ve özel bilgi kullanımında 
çocuklar sürekli mağdur edilmektedir. Çocukların haberlerde ve görsellerde konumlan-
dırılışında, çocukların tektipleştirilmesinde sorun vardır. İzleyici olmaları durumunda 
gerecekten büyük bir olumsuzluk yaşayacak olmaları nedeniyle bir yandan çocukların 
mağdur edilmesi söz konusudur, bir diğer yandan da onların kitle iletişim araçlarından 
yararlanma hakları gasp edilmektedir. Medya, olumlu rol modellerin sunumu konusunda 
kendine görevler de çıkarmaz. Bu temeller çerçevesinde, medyada öz denetim gerçekten 
gereklidir.Bunun yanı sıra, ailenin, anne babanın da gerekli medya okuryazarlığı beceri-
lerine sahip, bilinçli olmaları son derece önemlidir. Aile çocuğu koruyacak bir kalkan gibi 
işlev görmeli ancak çocuğa uygun bir hareket alanı da bırakabilmelidir. Tüm bu denetim 
sistemleri, çocukların çocukluk çağından çıkıp bilinçlenene kadar geçen süreç içerisinde 
en yüksek öneme sahiptir. Çocuğun bilinçli olarak yetiştirilmesi sağlandıktan sonra aile-
nin ve toplumun üzerinden çok büyük bir yük kalkmış olacaktır. Ancak, asıl önemli olan, 
medya okuryazarlığının ve kazanılan bilgi, deneyim ve becerilerin çocuğun iç denetimini 
yeterince güçlendirmiş olmasında yatmaktadır.
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 Medya ve çocuk ilişkisini açıklayabilmek.
Bu bölümde Çocuk ve Medya ilişkisini detayları ile 
incelemeye çalıştık. Çok kapsamlı bir ‘medya’ karşı-
sındaki çocuğun güçsüz ve savunmasız durumu onu 
medyaya açık, etkilenebilir ve medyanın etkilerine 
karşı koyamaz bir durumda bırakmaktadır. Çocuğun 
gelişim dönemindeki yetersizlikleri medya ve çocuk 
ilişkisinin doğru kurulmasını engelleyebilir. 

 Medyanın çocuklar üzerine etkilerini açıklayabilmek.
Çocuk, zengin uyaranları ve hareketliliği nedeniyle 
medyaya aşırı ilgi duyabilir ancak gelişimini gerçek-
leştirmeden medya ile karşılaşması, bir küçük bebe-
ğin kendisine zararlı olabilecek, hazmedemeyeceği 
yiyecekleri yemesi ile eş değerde bir sorun yaratabilir. 
Bebeklerin, tıpkı uygun mama ile beslenmeleri gibi, 
yalnızca kendilerine uygun hâle getirilmiş ve belli 
miktarlarda beslenmeye gereksinimi vardır. Gelişim 
çağında bebeklerin beslenmesi nasıl daha zengin, 
daha farklı besinleri almaya başlamayı gerektiriyorsa, 
bu şekilde seçilmiş medya ile çocuk ilişkisinin kurul-
ması da son derece önemlidir. 

 Çocukları medyanın zararlı etkilerinden korumak için 
neler yapılabileceğini açıklayabilmek. 
Medyanın çocuklar üzerindeki etkisinin farkedilme-
si uzun bir zaman alabilmektedir. Bu yüzden, anne 
babaların son derece dikkatli ve bilinçli olmaları ge-
rekmektedir. Çünkü, çocuk, zamanın büyük bir bö-
lümünü anne babasının ve yakınlarının gözetiminde 
ev ortamında geçirmektedir. Öğrenme eğiliminin son 
derece yüksek olduğu bu dönemde, oyuncak, kitap, 
sanat eseri, müzik aleti gibi diğer medya örneklerinin 
de elektronik ekranlar kadar hatta onlardan daha ca-
zip olabilmesi gerekir ki, çocuk tek beslenme kaynağı 
olarak ekranlara yönelmesin. Çocuğun sürekli geli-
şim çağında olduğu gözetilerek bu gelişim evrelerinin 
özelliklerini içinde barındıran medyayı tüketmesi son 
derece önemlidir. Bu seçimi yapabilecek durumda-
ki kişiler anne baba ve destek aldıkları uzmanlardır. 
Bilinçli bir yaklaşım olası tüm sorunların üstesinden 
gelebilecektir. 

 Medya ve çocuğun birlikteliği kimi zaman olumsuz-
lukların ortaya çıktığı durumlar getirir beraberinde, 
Ancak, bu olumsuzluklar nedeniyle medyadan tü-
müyle vazgeçmek yerine çok geniş anlamıyla med-
yanın olumlu ve olumsuz etkileri olabileceğini öngö-

rebilir ve bununla ilgili önlemleri önceden alabiliriz. 
Medyanın içeriğinin daha detaylı sorgulanması, ço-
cuğun yapısal, düşünsel, düşsel, gelişimsel hazır bulu-
nuşluğuna uygun ve denetimli iletilerle karşılaşmasını 
sağlayabilir, oysa medya kullanımının sınırlandırıl-
ması çocuğun zenginleştirilmiş bilgi ortamlarına eri-
şimini kısıtlayacak, küresel ölçekte yaşıtlarından geri-
de bir gelişim izlemesine neden olacaktır. 

 Çocukları medyanın olumlu kullanımları konusunda 
nasıl aydınlatabileceğimiz konusunda örnekler oluştu-
rabilmek. 

 Bilinçli bir biçimde kullanıldığında, medya inanılmaz 
bir bilgi kaynağı, heyecan veren bir hazine, birlik-
te yaşamın her anına eşlik eden bir arkadaş olabilir. 
Anne babanın sıcaklığında gerçekleşen etkinlikler, 
kitap okuma, dış dünya gezileri, araştırma bulma gibi 
etkinlikler, önce çocuğun öğrenme eylemini sevmesi-
ni sağlar. Öğrenmeyi seven bir çocuk ise, daha sonra 
dilediği medyayı öğrenme amaçlı kullanmayı başara-
bilecektir. Medya, algıları geliştiren, çocuğun heye-
canını kamçılayan, öğrenilebilecek detayları ortaya 
çıkaran harika bir eşlikçi olabilir. Bu nedenlerden do-
layı medyanın çocuk ile nasıl bir bağlantısı olduğunu 
kavrayabilmeli, çocukların medyadan nasıl etkilendi-
ğini daha iyi anlayabilmeli ve çocukları medyanın za-
rarlı etkilerinden korumak için neler yapılabileceğini 
bilmeliyiz. 

Özet

1

2

3

4
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1. Aşağıdakilerden hangisi medyanın olumsuzluklarından 
biri değildir?

a. Gazetelerin son zamanlarda çok az satış yapmaları. 
b. Kitapların çeşitlenmesi ve erişilebilirliğinin kolaylaş-

ması. 
c. e-dergilerin yalnızca aboneler tarafından okunabil-

meleri.
d. İnsanların medyaya ayıracak geniş zamanlarının ol-

ması.
e. İnsanların medyayı düşünmeden ve yoğun bir biçim-

de tüketmeleri.
2. Dakikada ortalama 450 sözcükle düşünn bir insan, bunu 
konuşma ve söcüğe dökme oranı kaçtır?

a. 1/5
b. 1/8
c. 1/3
d. 1/6
e. 1/4

3. Aşağıdakilerden hangisi ‘toksik stres’ tanımlamasına uy-
gun bir durum özeti değildir?

a. Yaşadığımız her olumsuzluğun beynimizde bir hasa-
ra dönüştüğünü unutmayalım.

b. Düzensiz beslenme beynin çalışmasını engelleyebilir.
c. Sürekli tartışma ortamında bulunan bir çocuğun ge-

lişimi sağlıksız olur.
d. Zamanının büyük bir bölümünü medya karşısında 

geçiren çocuk sağlıksız gelişir.
e. Toksik stress yoğun bir birikimdir ancak belli bir süre 

sonra bedenden atılabilir.

4. İnsan günlük zaman kullanım oranı incelendiğinde bu-
nun büyük bir bölümü aşağıdaki becerilerden hangisine ay-
rılır?

a. Okuma
b. Yazma
c. Dinleme
d. Konuşma
e. İzleme

5. Çocuk ve medya ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

a. Sunulanların bazıları çocuğa normal görünür çünkü 
çocuk, doğru-yanlış, iyi-kötü arasındaki farkı göre-
cek mantıksal düzeneği doğuştan beraberinde getir-
mektedir. 

b. Bebekler iletişime hazır bir biçimde dünyaya gelmez, 
bu yüzden herşeyi, herkesi uzun bir süre izleyip sor-
gular sonra kendilerine katarlar.  

c. Televizyon alışkanlıklar oluşturmaz. Çocuk hangi ka-
nalı daha çok izleyeceğine kendisi karar verir.  

d. Televizyon bir ilişki biçimi sunar ancak çocuk bunu 
isterse kabul eder, isterse etmez. 

e. Çevresindeki yetişkinlerden yeteri kadar ilgi ve sevgi 
görmeyen çocuk ekranların tutsağı olmakta gecikmez. 

6. Çocuklarda görme gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifalerden 
hangisi yanlıştır?

a. Çocukların görme işlevleri ancak dört yaşından son-
ra yetişkinlere yaklaşır.

b. Çocuklar doğdukları gece ve gündüzü birbirinden 
ayıramazlar.

c. Çocuklar üç aylık olanak dek yalnızca büyük ve par-
lak nesneleri görebilirler.

d. Çocuklar üç yaşından önce de 90 dakikalık bir filmi 
izleyip anlayabilirler.

e. Çocuklar %100 yetişkin gibi görme yetisine ortalama 
7 yaşından itibaren erişebilir. 

7. Çocukların büyümeleri için gerekli hormonlar ne zaman 
salgılanır? 

a. Gece 22:00 ile 02:00 arasında salgılanmaktadır
b. Gece 02:00 ile 04:30 arasında salgılanmaktadır
c. Gece ve Gündüz her zaman salgılanmaktadır. 
d. Gündüz 14:00 ile 16:00 arasında salgılanmaktadır
e. Gündüz 1600 ile 19:00 arasında salgılanmaktadır. 

Kendimizi Sınayalım
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8. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin sağlayabildiği ko-
laylıklardan biri değildir?

a. Teknoloji sayesine zaman ve mekândan bağımsız bir 
öğrenme olanağı sağlanabilmektedir. 

b. Teknoloji sayesinde kalıcı ve erişilebilir bilginin yara-
tımı ve güncellenmesi sağlanabilmektedir. 

c. Teknolojinin sayesinde bilgi, sınırların ötesinden bir 
yerden gelip büyüyüp çoğalarak yaşama katılabilir ve 
yine sınırsız bir biçimde dağılabilir. 

d. Teknoloji sayesinde bilgiye erişebilir ve hiç dokun-
madan her zaman olduğu gibi tutabiliriz.

e. Teknoloji sayesinde insanlar merak ettiklerini öğre-
nebilir, keşi�er yapabilir ve becerilerini daha da geliş-
tirme olanağı bulabilir. 

9. Aşağıdakilerden hangisi bir siber zorbalık tehlikesi içermez?
a. Bir annenin çocuğunun fotoğrafını çekip sosyal 

medyada paylaşması
b. Bir babanın çocuğunun fotoğrafını iş yerindeki ma-

sasının üzerinde bulundurması
c. Bir çocuğun okuldaki arkadaşları hakkındaki bilgile-

ri telefonda hiç tanımadığı birine aktarması
d. Bir çocuğun internette yeni tanıştığı bir yabancıya 

evindeki hazinelerinden söz etmesi
e. Bir çocuğun sosyal medya aracılığı ile anne babasının 

o gece evde olmayacağını arkadaşlarına duyurması 

10. Medya ve çocuk ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda 
aşağıdakilerden hangisi etik sorunlar içermez? 

a. Medyada kullanılan fotoğra�arın seçimindeki özen-
sizlik  

b. Mağduriyete uğrayanlarla ilgili özel bilgilerin kulla-
nımı konusunda medyadaki özensizlik  

c. Çocukların haberlerde ve görsellerde konumlandırı-
lışındaki tektipleştirmeler 

d. Çocukların genellikle şiddet içeren haberlerde gör-
selleştirilmeleri

e. Çocukların medya okuryazarlığı konusunda bilinç-
lendirilmeleri sırasında özgün fotoğra�ar çekip ken-
di gündemlerini haber biçiminde yazmaları

En çok kitap okumayı sevdiğinizi düşünerek, size her gün 
bir tır dolusu kitap hediye etseler, çok sevinirsiniz. Ancak, bu 
kitapları evinize taşıyıp yeniden aradığınızda bulabileceğiniz 
şekilde yerleştirmek gerektiğinden, her birini tek tek belli 
bir düzen içinde sıralamanız gerekir. Günün sonunda belki 
bir tır kitabı evinize alabilmeyi başarırsınız, ancak bunları 
yalnızca taşımaktan dolayı yorulduğunuz için hiçbir kitabın 
kapağını açıp okuyacak, tadına varacak, eleştirecek hâliniz 
kalmaz. Ertesi gün kapınızda yeniden bir tır dolusu kitap 
bulduğunuzda ise belki taşımak için gerekli motivasyonu ve 
enerjiyi bulamayabilirsiniz. Günümüz medyası bireylere işte 
bu kadar ağır bir bilgi yükü sunmaktadır. Öyle ki, herşeyi 
oradan oraya taşımaktan gerçekten içinde ne olduğunu dü-
şünüp sorgulayacak zaman bile kalmamaktadır. Bize gereken 
değil, yalnızca bize sunulan gündem ile yaşadığımız sürece 
içinde bulunduğumuz durum böyle betimlenebilir. Bu açı-
dan baktığımızda, ne taşıdığımız bilginin hakimi, ne de sa-
hibi olabiliriz; hiçbir bilginin derinliğine inemeden yalnızca 
onun taşıyıcılığını yapmakla zamanımızı, enerjimizi harca-
mış oluruz. Bir konu sorulduğunda, biliyormuş gibi hisse-
deriz ancak tüm bilgimiz, yalnızca onu taşıma sürecindeki 
deneyimimizle sınırlıdır çünkü hiçbir bilgiyi derinlemesine 
edinebilmemize izin vermeyecek kadar hızlı bir biçimde su-
nar tüm bilgileri medya. Herşey bir küçük bilgi kırıntısı ola-
rak belleğimizde yer eder.
Beyin, yalnızca belli eylemler çerçevesinde etkinleşen bağ-
lantılarla doludur. Beynin her farklı bölümü farklı bir eyleme 
eşlik edecek şekilde yapılandırılmıştır. Bunları, küçük oda-
lar, salonlar olarak düşleyecek olursak eğer, beynimiz sürekli 
temizlenmesi, havalandırılması ve konuklara hazır durumda 
tutulması gereken 40 odalı bir konak gibidir. Ancak, bizim 
bu konakta gerçekten yaşadığımızın kanıtları, ancak her bir 
odasını en ince ayrıntısına kadar bilmemizde değil, bu oda-
ları sürekli hazır ve uygun konumda tutabilmemizde de yat-
maktadır. Ancak, biz konağın odalarından yalnızca birini sü-
rekli kullanır ve tüm yaşamımızı burada sürdürecek olursak, 
tek oda bir kulübede yaşayan bir insandan farkımız kalmaz. 
Benzer şekilde, sürekli ekran karşısında zaman geçirdiğimiz-
de, beynimizin yalnızca görsel bölümü etkinleşmekte, diğer 
tüm bölümler enerji tasarrufu yapabilmek için dinlenmeye 
çekilmektedir. Tıpkı, oturmadığımız odada yanan ışıkları 
söndürmemiz gibi, bu odalar karanlık, edilgen ve işlevsiz kal-
maktadır. Sürekli kullanılmayan odalarda nasıl bir havanın 
ağırlaşmasından, tozdan söz etmek mümkünse, beynin kul-
lanılmayan bölümleri de benzer şekilde atıl durumda kalabi-
lir. Bilgisayar her ne kadar etkin ve zengin ortamlar sunsa da, 
temel anlamda çocuklar için oldukça zararlıdır. Çünkü çocuk 

Okuma Parçası
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büyümek için hareket etmesi gereken bir varlıktır. Bilgisayar, 
televizyon, cep telefonu gibi teknolojik temelli medya ise ha-
reket etmeden, ekran karşısında oturmayı ve sürekli ekrana 
bakmayı gerektirmektedir. Çalışmalar, çocukların gitgide 
daha uzun süreleri ekran başında geçirmeye başladığını ka-
nıtlamaktadır. Bütün bunlar beynimiz üzerinde ani ve büyük 
bir hasara yol açmayacaktır; ancak bunların beynimizin ge-
reksinim duyduğu bedensel ve fiziksel etkinliklerin de yerine 
geçmeyeceği kesindir.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Öğrenme Bağlantısı” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Önemi” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Önemi” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Medya ve Çocuk İlişkisi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuk ve Medya İlişkisi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar ve Görmenin Önemi” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise“Medya ve Öğrenme Bağlantısı” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Teknoloji ve Medyanın Getir-

dikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Bilgiyi Sorgularken” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Çocuk ve Medya İlişkisi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bireysel gündem, toplumsal gündemden farklıdır. Bir ço-
cuğun gündemi de bir yetişkinin gündeminden farklıdır. 
Çocuk, o gün öğrendiği bir oyunu, bir mizah ögesini, bir 
masalı ya da izlediği bir filmi etkisinde fazlaca kalmış ola-
rak yeniden ve yeniden düşleyip kurgulayabilir. Bu da onun 
sorgulamasına ve sonuçta öğrenmesine yol açacak önemli 
kazanımlar sağlayacaktır. Ancak medya bu düşünce biçimine 
izin vermeyecek şekilde gündemini hızlıca aktaran bir yapıda 
çocuğu etkiler ve düşünmesini, kendi kendine sorgulaması, 
öğrenme biçimleri geliştirmesini engeller.  

Sıra Sizde 2
İnsan beyni, çok ilginç detayları ve görüntüleri anımsaya-
bilecek denli güçlüdür. En küçük detayları anımsadığımız 
anılarımız 3 yaşa hatta daha geriye de tarihlenebilir. Bunlar, 
genellikle bizi etkileyen, heyecanlandıran, derin bir biçimde 
duyumsadığımız detaylardır. Anımsanan detaylar genellikle 
görseller üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yüzden, medyanın 
etkisi son derece fazladır. 

Sıra Sizde 3
Medyanın izleme süreçlerini yalnız yaşayan çocuklar, gitgide 
daha da yalnızlaşabilirler. Medyayı kendilerine eşlik eden bir 
yaşıtları ya da yetişkin ile izleyen çocuklar ise, izleme süre-
cinde akıllarına takılan şeyleri paylaşabilirler, sorgulayabilir-
ler ve böylelikle daha çok ve daha etkin öğrenme yetilerine 
kavuşabilirler. Çocuğun medya karşısında tek başına bırakıl-
maması son derece önemlidir. 

Sıra Sizde 4
Genellikle bireyler daha az okuyup yazan, daha az konuşan 
ve daha çok izleyip dinleyen bir yapıyı yeğlemektedir. Sessiz 
kalmak, sessiz yığınların bir parçası olmak, düşünen, sorgu-
layan ve üreten bir birey olmaktan çok daha kolaydır çünkü. 
Dinlemek izlemekten daha üstündür ancak izlemek, hem 
görsel hem de düşünsel anlamda daha yoğun bir hazırcılığı 
beraberinde getirmektedir. Sürekli izleyen konumda kalmak, 
bireyin okuma, yazma, konuşma ve üretme becerilerine ket 
vurabilir. 

Sıra Sizde 5
Çocuğun estetik bir zevk aldığı belli sanat biçimleri ile kar-
şılaşması son derece önemlidir. Bunlar, fotoğraf, resim, hey-
kel, müzik, şiir, öykü, roman gibi farklı biçimlerde olabilir ve 
çocuğu hissetmeye, düşünmeye, sorgulamaya ve benzerlerini 
üretmeye yönlendirebilir. Bir sanat eseri karşısındaki duru-
şumuz yaşamı algılama ve üretme biçimimizi yakından etki-
ler. Üretimin doğası, biçimi ve özgünlüğü çocuğu etkileyen 
en önemli unsurdur. Çocuklar, görüntüleri ekranda görmek 
yerine, somut bir biçimde algılayabilecekleri ortamlarda bu 
tür ürünlerle karşılaştıklarında çok daha derinden etkilene-
bilirler.    

Sıra Sizde 6
Teknoloji, çocukları dört bir yandan sarıp sarmalayan fark-
lı bir üst gerçeklik sunar. Yalnızca eğlence değil, bilgilenme 
ortamlarının da teknoloji yardımı ile sağlanabileceğini dü-
şündüğümüzde çocukların kazanımlarının ne kadar gelişe-
bileceğini de kavrarız. Küçük yaşlarda öğrenmeyi öğrenen 
bir beyin, kendini daha da güdüleyerek bilgi çerçevesini sü-
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rekli genişletecek ve yeni alanlar keşfedebilecektir. Teknoloji 
kullanımını amaç olarak görmekten kısa sürede vazgeçerek, 
teknolojiyi araç olarak kullanmayı başarabilecek ve böylelikle 
daha yüksek kaliteli ürünler üretebilecektir. 

Sıra Sizde 7
Çocuklar günümüzde bir yandan akranları diğer yandan da 
yetişkinlerin siber zorbalık eylemlerinden korunması ge-
reken bir noktada bulunmaktadır. Çocukların birbirlerine 
verebilecekleri zararlar, teknolojinin ve sosyal ağların yar-
dımı ile daha da üst boyutlara taşınmaktadır. Fotoğra�ama, 
etiketleme ve dışlanmanın bu denli kolay olduğu elektronik 
ortamlarda, çocuklar son derece savunmasız durumdadır. 
Çocukların hayran kitlelerini arttırmak için kendi kendileri-
ne bile zarar verebilmeleri söz konusu olabilir. Tanınır, bilinir 
ve takip edilir durumda olma, belli bir konumda olma, ünlü 
olma gibi konular çocukların gündemine girdiği anda tehli-
kenin boyutları da büyümektedir. Onları korumanın temel 
yolu bilinçlendirmekten ve denetimli bir medya kullanımın-
dan geçmektedir.  
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