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ÖZET
Çocuk dünyaya aile ortamında gözlerini açar ve zamanının büyük bir çoğunluğunu bu
ortamda geçirir. Çocuk ilk sözcükleri ailesinden duyar ve ana dilini bu ortamda edinir.
Çocukların dilsel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal birçok yönden gelişmesinde ilk rol aileye aittir. Bu
nedenle çocuklarının gelişimlerinde ailelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Çocukların ilgi,
ihtiyaç, yetenek ve hazırbulunuşluklarının belirlenmesinde konuyla ilgili başvurulacak ilk
insanlar ebeveynlerdir. Ebeveynlerin de konuyla ilgili başvuracakları en önemli kaynak çocuk
edebiyatı ürünleridir. Çocukların bilişsel ve duyuşsal yönden gelişmelerinde önem taşıyan
çocuk edebiyatı ürünleri ile çocukların erken yaşlarda tanıştırılması önem arz etmektedir.
Çocuk bu ürünlerle ailesi aracılığıyla tanışır. Bu nedenle ailelerin çocuk edebiyatının temel
ilkelerine uygun, nitelikli yapıtların sahip olması gereken biçim ve içerik özelliklerini bilmeleri
gerekmektedir. Doğru bilinen her ilke çocukları nitelikli eserlerle tanıştırmada bir rol
üstlenecektir. Bu çalışmada anne-babaların çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilikleri
tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmış olup veri toplama
aracı olarak ise beşli Likert ölçeği geliştirilmiştir. Bu çalışma ile zaman içerisinde önemli
ilerlemeler kaydeden ve kendi ilkelerini ortaya koyan çocuk edebiyatı ürünlerinin sahip olması
gereken niteliklerin anne-babalar tarafından yeterli ölçüde bilinip bilinmediği tespit edilmeye
çalışılmıştır. Ayrıca çocuklara kitap alınırken bu ilkelerin göz önünde bulundurulma durumları
tespit edilerek anne-babalarda çocuklara uygun çocuk edebiyatı eserlerini seçme bilinci
uyandırılmak istenmiştir. Yapılan bu çalışmanın alan yazında bir farkındalık yaratacağı ve diğer
araştırmacılara da yol göstereceği düşünülmektedir.
Ana ar
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ABSTRACT
The child opens his eyes to the world in a family environment and spends the majority of
his/her time in this environment. The child hears the first words from his family and acquires
his/her mother tongue in this environment. The first role in the development of children in
many aspects such as linguistic, cognitive, emotional and social belongs to the family. Therefore,
families have important responsibilities in their children's development. Parents are the first
people who are responsible to determine the interests, needs, abilities and readiness of
children. The most important resources that parents need for those above are the children's
literature works. It is important for children to be introduced to children's literature works that
affect their cognitive and emotional development at an early age. The child meets these works
through his family. That is why, families should be aware of the form and content characteristics
of qualified works that are appropriate to the basic principles of children's literature. Every
right principle will play a crucial role in introducing children to qualified works. This study tries
to specify parents' ability to choose children's literature works. In this study, mixed research
method has been used and five point Likert scale has been developed as data collection tool. In
this study, it has also been tried to determine whether the qualities of children's literature
works, which have made significant progress over time and reveal their own principles, are
sufficiently known by parents. Moreover, we tried to identify whether parents are aware of
these principles while purchasing or borrowing children’s literature works. And we want to
create consciousness for parents for selecting suitable children’s literature works. It is thought
that this study will create awareness in the literature and will guide other researchers, too.
K

or s: Children's literature, parents, children's literature works.

S
r sor: Assoc. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE, Mersin University, Faculty of Education,
Department of Turkish Language Department, Mersin.
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.GİRİ
1.1. Edebiyat Nedir?
Duygu ve düşüncelerimiz insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlunu diğer canlılardan
ayıran en önemli özellik de sahip olduğu duygu ve düşüncelerdir. İnsanoğlu geçmişten
günümüze birbiriyle iletişim halindedir. İletişimin en büyük devindirici gücü bu duygu ve
düşünceyi aktarma isteğidir. Sanat, insanoğlunun birbiriyle olan iletişimini ele alıp bunu estetik
bir ürün olarak tekrar insanlığa sunan yegane araçlardan biridir. Çok eski zamanlarda bile
iletişim önemsenmiş ve elde bulunun imkânlar ölçüsünde uygun iletişim kanalları aranmıştır.
Tarihin ilk dönemlerinde henüz yazılı bir araç yokken insanlar sözlü iletişim kurmuşlar,
yaşadıkları mağara duvarlarına resimler çizmişlerdir. Yazının icadıyla birlikte yazılı iletişim
araçlarıyla kendilerini daha farklı şekillerde ifade etme olanağı bulmuşlardır. Sadece iletişim
araçlarının sayısı artmakla kalmamış, zaman içerisinde iletişimin niteliğinde de birtakım
değişiklikler meydana gelmiştir.
Yazının icadı ile birlikte insanlar kendilerini yazılı kanallardan da ifade etme olanakları
bulmuşlardır. Bu durum da yazılı edebiyatın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Edebiyat, sanatın bir
parçası olmuş ve kültürün taşıyıcısı konumuna gelerek medeniyetin gelişmesinde edebiyatın
önemli katkıları olmuştur. Gerek sözlü gerek yazılı edebiyatın insanoğlunun gelişim sürecinde
bu kadar etkin bir rol oynaması insanın duyumsayan, düşünen sosyal bir varlık olmasını
kanıtlar niteliktedir. Psikoloji biliminin önemli isimlerinden Abraham Harold Maslow (19081970), insanın toplum kavramının içine kendini en iyi şekilde nasıl dahil edeceğini kendi
imzasını taşıyan ihtiyaçlar hiyerarşisinde ortaya koymuştur. İhtiyaçlar hiyerarşisinin ilk
basamağını yeme, içme, barınma ve cinsellik oluşturur. İhtiyaçlar piramidinde bu ihtiyaçları
güvenlik, sevgi ve ait olma, saygı-statü, bilme-anlama, estetik, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
takip eder. Piramidin son basamağında yer alan kendini gerçekleştirme ihtiyacının ortaya
çıkması için kendinden önceki ihtiyaçların belirli ölçülerde giderilmiş olması gerekmektedir.
İnsanın toplum içinde etkin bir rol alabilmesi, kendini en iyi şekilde ifade etmesi kendini
gerçekleştirme süreciyle yakından ilgilidir Kendini gerçekleştirmek isteyen bir bireyin bilmeanlama ve estetik ihtiyaçların yer aldığı basamaklarda başvuracağı kaynaklar arasında
denemeler, makaleler, şiirler ve diğer başka türler yer alabilmektedir. Kendini gerçekleştirme
basamağına ulaşmak için estetik değerler yadsınamaz niteliktedir. Bilme-anlama ve estetik
alanlarında önemli işlevleri olan edebiyat, insanoğlunun kendini gerçekleştirme sürecinde bir
yol arkadaşı görevi görmüştür.
Edebiyatın gelişim süreci, bahsedildiği üzere, insanoğlunun toplumsallaşma sürecine
dayanır. Edebiyat eserlerinin ortaya çıkışında toplumsal değerler ve olaylar rol oynamıştır.
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Sanatın başlıca kaygılarından biri insanı insana anlatmak olmuştur. Edebiyat da insanı insana
anlatma sorumluluğunu üstlenmiş sanat dallarından biri olup tarihi süreç içerisinde cereyan
eden Rönesans, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı gibi önemli olaylar edebiyatta birtakım
değişikliklere neden olmuştur. Birçok alanda olduğu gibi edebiyata sirayet eden değişikliklerin
benimsenmesi de zaman almıştır. Fransız İhtilali sonrası edebiyata konu olan eşitlik, özgürlük,
milliyetçilik kavramlarının getirdiği ses bu duruma örnek verilebilir.
Sanat ve sanat eserini bir yansıtma olarak görmek uzun yıllar devam eden ve günümüze
kadar gelen bir düşüncedir. Edebiyatta da sıkça kendine yer bulan ayna benzetmesi de bu
düşünceyi savunanlara dayanak oluşturmuştur. Sokrates'e göre şairin yaptığı da tıpkı bir
ressamınki gibi bir yansıtmadır. Fransız yazar Stendhal (1783-1842) da Kırmızı ve Siyah adlı
eserinde romanı aynaya benzetir ve Yol boyunca gezdirilen bir aynadır roman. der. Sanat
eserinin ve edebiyatın bir yansıtma işi olduğunu, bir ayna rolü üstlendiğini düşünen diğer
isimlere Yunan şair Simonides, Dr. ohnson gibi isimler örnek gösterilebilir. Türk edebiyatına
baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem (18471914) de hikaye ve romanı ibret aynası olarak
niteler ve bu görüşüne "Araba Sevdası" eserinin ön sözünde yer verir. Uzun yıllar boyunca,
gerçeği yansıtmak sanatın en önemli işlevi kabul edilmiştir. Sanat ile gerçeklik arasında daima
bir ilişki bulmakta ısrar edilmesine şaşmamak gerekir, çünkü ne de olsa sanatla insan, doğa ve
hayat arasında sıkı bağlar vardır (Moran, 2009, s. 19). Edebiyat, gücünü bu bağdan alan
disiplinler arası bir alandır.
Edebiyatın topluma tutulmuş bir ayna olduğu görüşü benimsenmiş olup bu görüşün
edebiyattaki yaratıcılık unsurunu göz ardı ettiği gerçeği zaman içinde fark edilmiştir. Edebiyat
toplumla iç içedir. Toplum dinamiğini oluşturan olaylar, kültürel değerler tabii ki de edebiyatı
etkileyecek ve edebiyatta kendine yer bulacaktır. Ancak kimi zaman da edebiyatın yaratıcı gücü
sayesinde edebî ürünler toplumu etkileyecek ve geniş halk kitlelerinde kendilerine yer
bulacaktır. Edebiyat her ne kadar yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları anlatsa da
edebiyattaki gerçeklik kurmacadır. Buradaki gerçek, eser yaratıcısının duygu, düşünce ve hayal
dünyasının bir ürünüdür. Edebiyat, gerçeği tek yönlü ve monoton bir şekilde ele almaz. Dilin ve
yazıldığı türün imkanlarını kullanarak onu farklı şekillerde ifade etme olanağı yakalar. Çoğu
zaman bir eser yaratıcısının zihninde yarattığı ile yazıya döktüğü metin bile farklıdır. Eser
yaratıcısı yazar ya da şair aktarmak istediklerini öncelikle kendi iç dünyasında gözden geçirir.
Bu nedenle eser, onu oluşturan yaratıcısından izler taşıyacaktır. Okuma eylemi sürecinde
okuyucu içinde olduğu zamandan, toplumsal değerden bir şeyler bulacak ya da düşünsel,
duyuşsal yönlerden kendi ile yazar ya da şair arasında bir benzerlik kuracak, belki de bu
nedenle kendini esere yakın hissedebilecektir.
Edebiyat, insanlığa kurmaca bir gerçeklik sunarak yaşama yeni anlamlar katar. Edebiyat
bize sunmuş olduğu kurmaca gerçeklik sayesinde kendi yaşamlarımızın dışındaki yaşamlara
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tanık olma, hayata kitap kahramanlarının gözünden bakabilme, insana ve hayata dair
deneyimlerimizi zenginleştirebilme olanağı tanır. Edebiyat vasıtasıyla insanlar hoş vakit geçirip
eğlenirler, ruhlarına canlılık gelir. Edebiyat, insanoğlunun yaşama gücünü artırmasında, hayatın
ciddi ve üzücü durumlarında önemli bir görev üstlenir. Çocukların hayatı keşfetmesinde ve
yaşama yollarını öğrenmesinde yol gösterici fonksiyonu vardır. Adeta insana ve hayatta
rehberlik eder. Edebiyat çocukta hareket isteği uyandırır ve onu birtakım etkinliklere teşvik
eder. Ayrıca çocuğun ana dilinin gelişmesinde de edebiyatın katkıları büyüktür. (Oğuzkan,
2013).Dilin amaca göre farklı kullanımları olduğunu görür ve bunun en güzel örnekleriyle yine
edebiyat sayesinde karşılaşırız.
Edebiyat birden çok kavram ve disiplinle iç içe olup böylesine geniş bir alanı noksansız
tanımlamak pek de mümkün değildir. Edebiyatın bütün niteliklerini tek bir tanıma sığdırmak
olanaksızdır. Bu nedenle edebiyatla ilgili yapılan her tanım eksik kalacaktır. Şirin'e göre Bunun
temel nedeni ise edebiyat eserlerinin ortak özellikleri yerine benzer özeliklerinden söz edilebilir
olmasıdır. Edebiyat ile ilgili birçok farklı tanımlama yapılmıştır. Burada birkaç örnek vermek
yerinde olacaktır. Türkçe Sözlük'te edebiyat maddesi Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil
aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın (Akalın, 2011, s. 754)
şeklinde tanımlanmıştır. Artun'a göre Edebiyat duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla
güzel, etkili ve belli bir şekil içerisinde anlatımıdır (Artun, 2011). Aktaş'a göre Günümüzde
edebiyat tarihsel, sosyal ve kültürel olandan hareketle, dille gerçekleştirilen güzel sanat
etkinliklerine ve eserlerine verilen genel addır (Aktaş, 2009, s. 187) Kavcar ise edebiyatı
..Edebiyat, çağlar boyunca insanoğlunun duyduğu, düşündüğü ve yaptığı her şeyi en zengin ve
en etkili biçimde ortaya koyan bir sanattır (Kavcar, 1999'dan akt: Sever S. , Çocuk ve Edebiyat,
2013). sözleri ile tanımlamıştır. Bu tanımlara onlarcasını eklemek mümkündür.
Sever Edebiyat (yazın)bize, sanatçı duyarlığı ile kurgulanmış bir yaşam sunar.
Yaşamımıza yeni anlamlar katar. İnsan ve yaşam gerçekliğini sanatçı duyarlığı ile
kavramamıza, bu gerçekliğe sanatçının penceresinden bakmamıza olanak sağlar. Her yeni
pencere yaşama ve insana ilişkin deneyimlerimizi zenginleştirir onlara derinlik katar. Dilin
en yetkin kullanım örnekleriyle bizi başkalarının deneyimlerine ortak eder. (Sever S. , Çocuk
ve Edebiyat, 2013, s. 11) sözleri ile edebiyat hakkındaki görüşlerini ifade etmiştir.

Edebiyatı yetişkin edebiyatı ya da çocuk edebiyatı diye ayırmadan önce genel bir
şekilde ele almak gerekmektedir. Edebiyat yaşam ve insan gerçekliğinin dilin anlatım olanakları
kullanılarak yazar ya da şair tarafından kurgulanması şeklinde de tanımlanabilmektedir..
Edebiyatta sözcüklerle yaratılan kurmaca bir gerçeklik vardır. Bu kurmaca gerçeklik okuyucuya
değişik anlam katmanları sunar. Okuyucu edebiyat sayesinde başka yaşamlara tanıklık etme
olanağı bulur. Bu yetişkin okur için de çocuk okur için de aynıdır. Çocuklarla yetişkinlerin
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edebiyattan beklentileri benzerdir. İster yetişkin edebiyatı olsun ister çocuk edebiyatı olsun
okuyucuya hoşça vakit geçirme, dilin kullanım alanlarını görme, okuyucuda estetik ve sanatsal
zevk uyandırma, kendini daha iyi ve etkili ifade etme imkanı tanıma gibi olanaklar sağlar.
edebiyat okuyucuda empati kurabilme, düşünme, duyumsama, sezinleme, düş kurma gibi
becerilerin gelişmesine katkı sağlar. Edebiyatın okuyucuya sağladığı olanaklar yetişkinler ve
çocuklar için benzerdir ancak bu benzerlik edebiyatın okuyucunun edinmesini sağlayacağı
becerileri kazanma süreci açısından farklılık gösterir. Çünkü yetişkinlerle çocuklar arasında
bilişsel, fizyolojik, psikolojik vb. yönlerden önemli farklılıklar vardır. Bu farklılık doğal olarak
yetişkin ve çocuk kitaplarında kullanılan dilde, anlatılan konuda kendini göstermektedir. Bu
durum yetişkinliğin ve çocukluğun ayrı gelişim dönemleri olmasının doğal bir sonucudur.
Dil aracılığı ile duygu ve düşüncelerini ifade etme olanağına sahip olan insanoğlunun
başka beceriler edinmesi de daha kolay olacaktır. Bu nedenle kendini doğru ve eksiksiz bir
şekilde ifade etmede diğer bilim ve sanat dalları kadar edebiyat da etkili olacaktır. Çocuk
edebiyatı da çocuğu farklı yönlerden planlı ve programlı bir şekilde eğitme düşüncesinin bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
1.2. Tar s

S r ç İç n

Ço

Ço

Ka ram arı

Çocuk ve çocukluk kavramları alan yazında üzerinde herkesin hemfikir olduğu genelgeçer tek bir tanıma sahip olmayan kavramlardır. Çocuk ve çocukluk kavramlarını birçok kişi
belirli ölçütlere dayanarak kendilerince açıklamaya çalışmışlardır. Tüm alanların üzerinde
anlaştığı ortak bir tanımın varlığı söz konusu değildir. Bunda her disiplinin kendini ilgilendiren
yönüyle tanımlama yapması etkili olmuştur. Her iki kavram da çok eski sayılamayacak bir
zaman dilimi içinde ortaya çıkmıştır. Çocukların yetişkinlerden farklı özellikler sergilediklerinin
fark edilmesi yakın bir geçmişe dayanmaktadır. Alan yazın incelendiğinde çocuk ve çocukluk
kavramları ile ilgili birçok tanım yapıldığı görülmektedir.
Her birey yaş, ilgi, ihtiyaç, hazır bulunuşluk, deneyim, içinde bulunulan sosyokültürel
yapı ve diğer birçok yönden farklılık göstermektedir. Bireyin kimliğini oluşturmasında önemli
rolleri olan bu özellikler nedeniyle her bireyin ayrı bir varlık olduğunun fark edilmesi önem
taşımaktadır. Bu durum çocuklar için de geçerlidir. Çocuklar da yetişkinlerden ayrı bir fiziksel
gelişim sergiler ve farklı kişilik özellikleri taşırlar. Bu durumun fark edilmesi çok da uzun bir
geçmişe dayanmamaktadır. Literatür incelendiğinde birçok çocuk tanımı ile karşılaşmaktayız.
'Çocuk' olgunluğa erişinceye dek, her yaştaki erkek ve kızlar için yapılan bir nitelemedir
(Kıbrıs, 2016, s. 11). TDK Türkçe Sözlük çocuk kavramını Küçük yaştaki erkek veya kız.
(Akalın, 2011, s. 556) şeklinde tanımlamıştır. Çocuk kavramına ilişkin tanımların sayısını ne
kadar arttırırsak arttıralım, çocuk ve çocukluk çağına ilişkin yapılan tanımlar her ne kadar
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birbirinden farklı da olsa bu tanımların ortak noktaları çocukluğun bebeklikten sonra gelen bir
dönem olması, küçük yaş dönemlerini kapsaması, ergenlikten önceki bir dönem olması
noktalarında hemfikirdir.
Çocuk kavramlarının farklılık göstermesinin bir nedeni de tanımların hareket
noktalarının farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Kimi tanımlar fizyolojik yapıyı esas
alırken kimi tanımlar da zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimi esas almışlardır. Fizyolojik açıdan
ergenliğin başlangıcına kadar, zihinsel açıdan soyut düşünme becerisini kazanana kadar, ruhsal
açıdan benlik gelişiminin tamamlanmasına kadar, sosyal açıdan toplumun bir ferdi olduğunu
kabul etme ve toplumsal sorumlulukların farkına varıp onları yerine getirme durumu ile
çocukluk tanımının sınırları değişkenlik göstermektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme'nin birinci maddesinde Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek
kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk
sayılır. (Milletler, 1989, s. 4)ibaresi yer almaktadır. Anlaşılacağı üzere çocuk ve çocukluk
kavramlarının sınırları birçok yönden farklılık göstermektedir. Ülkeden ülkeye, kültürden
kültüre, hatta kimi zaman aynı kültürde bile bu kavramların tanımı değişkenlik göstermektedir.
Tanımlar kültürden etkileneceği gibi tanımı yapılan çocuk da kültürel bir varlık olarak kültürü
etkileyecektir.
Çocuk ve çocukluk kavramlarıyla ilgili her dönem farklı tanımlamalar yapılmıştır. Bu
tanımlamalar toplumdan topluma değişmektedir. Kimi zaman aynı toplumda zamana göre de
farklılık göstermektedir. Tanımların farklılık göstermesinde toplumların kültürel yapıları
belirleyici bir etmen olmuştur. Tanımlamaların ekonomik değişkenlerden de etkilendiğini
söylemek mümkündür. Çocuk kavramı ortaya atılmadan çocuk u ifade edebilecek herhangi
özel bir sözcük yoktur. Bu dönemde çocuklarla yetişkinler arasında bir ayrım gözetilmeyerek
çocuklara yetişkin gözüyle bakılmıştır.
Çocukluk olgusunun ortaya çıkmasındaki en önemli etmen Aydınlanma Çağı olmuştur.
Aydınlanma Çağı'nın sonucunda yeni bir yaşam tarzı ortaya çıkmış ve bilimsel bakış açısı önem
kazanmıştır. Bilimsel alanda atılan adımlarla çocuk ve çocukluğa ilişkin tanımlamalar da
değişime uğramıştır. Çocukluk uzun bir süre yaşamın biyolojik evrelerinden biri olarak
algılanmıştır. Çocukların yaşça ve biyolojik bakımdan küçük yetişkinler olduğu görüşü
benimsenmiştir. Çocuğun ayrı bir duygu dünyasının olduğu göz ardı edilmiş, çocuğa uzun yıllar
söz hakkı tanınmamıştır. Kılık kıyafetleri bile yetişkinlerden farklılık göstermemiştir. Bu
nedenle çocuklar uzun yıllar yetişkinlerden bağımsız bir var oluş sergileyememişlerdir.
Günümüzdeki çocuk ve çocukluk algısının temelleri Aydınlanma Çağı'nda atılmış olup o
dönemlerde çocuğa gösterilen ilgi sınırlıdır. Çocuğun kendine özgü bir canlı olduğunun fark
edilmesi, çocuğun psikolojisinin ve eğitiminin yetişkinlerden farklı olması gerektiğinin
anlaşıldığı noktada çocuk gerçekliği ortaya çıkmıştır. Çocuk ve çocukluk kavramlarını
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sınırlandırmak ve herkesin üzerinde anlaştığı ortak bir tanım yapmak mümkün olmamıştır.
Konuyla ilgili tanımlar farklılık göstermektedir. Birçok bilim insanı, düşünür, eğitimci kendi
bakış açısıyla çocuk ve çocukluk kavramlarını tanımlamaya çalışmışlardır. Yaş aralığı, bilişsel
yapı, fiziksel gelişim gibi çeşitli kavramlardan faydalanarak çocuk ve çocukluk açıklanmaya
çalışılmıştır. Bütün tanımlar farklılık göstermesine karşın yetişkinler ve çocuklar arasındaki
farkları ortaya koyma noktasında ortak bir görüş sergilemektedirler.
Antik

dönemde

çocuğa

nasıl

yaklaşıldığına

dair

kaynaklarda

yeterli

bilgi

bulunmamaktadır. Bu dönemde genel olarak çocukluğun gelişim döneminde diğer dönemlerden
farklılık gösterdiği ancak yeterince önemsenmediği söylenebilir. Orta Çağ'da ise çocukluk
kavramı henüz yoktur. Ancak bunun çocukların sevilmediği ya da önemsenmediği anlamına
gelmeyip çocukluğun kendine has özellikleri ile ilgili bilinçten yoksun olmak anlamına geldiği
bildirilmektedir (Postman,1995: 16-17 Giddens, 200: 68-69 Sözer,2003'ten akt: Sağlam
Aral, 2016, s. 45). Çocukluğa ilişkin görüşler Batı'da 16. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamış
olup 17. yüzyılda çocukluk kavramı ortaya atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın çocuklar
üzerindeki olumsuz etkisiyle çocukların yaşadıkları olumsuzluklardan söz edilmiş ve Avrupa
ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede çocuk ve çocukluğa eğilim artmıştır. Bu eğilim
sayesinde çocuğa bakışta olumlu gelişmeler yaşanmış ve çocuk kavramı gelişimsel özellikler göz
önünde bulundurularak yeniden tanımlanmıştır. Bilimsel alanda yaşanan gelişmeler, insan
haklarıyla ilgili çalışmalar ışığında çocuk ve çocukluğa ilişkin bütün tanımlamalarda değişim
yaşanmıştır. Bu değişimlerin sonucunda Garnder ve Gardiner'in ifadesiyle 20. yüzyıl Çocuk
Yüzyılı olarak kendini göstermiştir. Çocuk ve çocukluk kavramlarının ortaya çıkış sürecini
özetleyecek olursak

Çocuk anlayışının tarih

gelişimine bakıldığı zaman, Ortaçağ'da

yetişkinlerin dilinde çocuğu anlatacak ayrı sözcüklerin bile olmadığı görülmektedir (Şimşek,
2016, s. 14).
Çocukluk anlayışındaki en önemli değişim 16. ve 17. yüzyıllarda meydana gelmiştir.
Çocukluğun ayrı bir yaşam dönemi hâline gelmesi ekonominin tarımdan sanayiye kayması ,
orta sınıfın gelişmesi, ailenin yapısının ve rolünün değişmesi, çocuk ölümlerinin azalması,
boş zamanların artması, anababa-çocuk ilişkisinde duygusal bağın önem kazanması bu
değişimin en önemli nedenleri olarak sayılabilir (Onur, 2006:xi'den akt: Şimşek, 2016, s. 1415).
18. yüzyıla kadar çocuk, kendisine özel bir dille hitap edilen bir varlık değildir. Batı
da Doğu da böyle bir dil kullanmaya ihtiyaç duymaz (Şimşek, 2016, s. 15)).

Çocuk

kavramına bugünkü anlamda değinen ilk isim aydınlanmanın önemli filozoflarından
Rousseu'dur (Akyüz, 2014, s. 1).
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Toplumumuzda çocuğa yönelik anlayışın değişmesi ise Tanzimat'la başlayan hızlı
değişimle yakından ilgilidir. Bu dönemde, tercüme yoluyla Batı dünyasındaki gelişmeler
yakından izlenmeye çalışılmıştır. Avrupa ülkelerine gönderilen aydınların oradaki uygulamaları
görüp ülkemize getirme çabası zamanla çocuğa bakışa da yansımıştır. Bu çerçevede,
toplumumuzdaki çocuk algısının Batılılaşma hareketiyle koşut bir çizgide ilerlediği söylenebilir.
Çocuğa verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Tarihsel süreç içinde yaşanan değişimler
neticesinde çocuk ve çocukluğa ilişkin bakış açıları değişmiştir. Gün geçtikçe çocuk gelişen
dünyanın yükselen biricik değeri kabul edilmiştir. Çocuğa verilen önemin artmasıyla çocuklarla
ilgili farklı uzmanlaşma alanları ortaya çıkmıştır. Çocuk hekimliği, çocuk psikolojisi gibi çocuğa
özel ayrı alanlar oluşmaya başlamıştır. Bunlardan biri de çocuk edebiyatıdır.
1.3. Ço

E

aı

Çocukluk kavramının ortaya çıkmasından sonra bile uzun yıllar çocuklar için ayrı bir
edebiyat

söz

konusu

olmamıştır.

Çocuklar

edebiyattan

kendi

imkanları

ölçüsünde

yararlanmışlardır. Bu yararlanma yetişkinler için yazılan kitapların çocuğa göre uyarlanması ya
da kahramanı çocuk olan kitapların okutturulması şeklinde olmuştur. Bu noktada çocuk
edebiyatının eksikliği hissedilmiştir. Ülkemizde genel edebiyat alanından çocuk edebiyatına
uyarlanan(indirgenen) ilk metinlerden bazıları Daniel Defoe'den Robinson Cruseau
Cervantes'ten Don Kişot onathan Swift'in Guliver'in Gezileri'dir. Daha sonraki süreçte masallar,
destanlar çocuğa göreleştirilmiş ve çocuğun yararına sunulmuştur (Dilidüzgün, Sever, Neydim,
Aslan, 2007, s. 67).Çocuğa göreleştirilen yapıtların çocuk edebiyatının çıkışında etkili olduğu
söylenebilir.
Gelişim dönemleri bebeklik, ilk çocukluk(oyun), son çocukluk(okul),ergenlik, yetişkinlik
ve yaşlılıktan oluşur. Her dönem birbirinden farklı özellikler taşır. Dolayısıyla her insan içinde
bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini sergiler. Farklı gelişim dönemindeki insanların ilgi ve
ihtiyaçları da farklılık gösterecektir. Bu farklılıktan dolayı yetişkinler için yazılan eserlerin
çocuğun duygu ve düşünce dünyasına her zaman için uygun düşmeyebileceğini söylemek
mümkündür. Geçmişte çocuklara özgü edebiyat fikrini eleştirenler olmuş ve çocuklar yetişkinler
için yazılan eserlerden kendi imkanları ölçüsünde faydalanmışlardır.
Çocukluk kavramı ortaya çıktıktan sonra bile çocuklar için ayrı bir edebiyat
oluşmamıştır. Çocuk edebiyatı gibi ayrı bir alanın oluşması çocukluk kavramının ortaya
çıkmasından yaklaşık iki yüz yılı aşkın bir zaman sonra gerçekleşmiştir. Çocuğa verilen
değerin artmasıyla bugünün çocuğunun yarının geleceği olduğu fark edilmiştir. Çocukluk ve
yetişkinlik dönemlerinin ilgi ve ihtiyaçlarının farklı olduğu su götürmez bir gerçek halini
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almıştır. Bu da çocuğun duygu ve hayal dünyasını zenginleştirecek, çocukta estetik bir zevk
yaratabilecek, çocuğun dil gelişimini destekleyecek ve daha birçok yönden çocuğa olumlu
katkıları olabilecek çocuk edebiyatı kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. (Can, 2014).

Çocuk edebiyatının ne olduğuna bakacak olursak birçok tanım görürüz. Bunlardan
birkaçı şu şekildedir:
Çocuk edebiyatının Türkçe Sözlük(TDK)'teki tanımı: Çocukların hayatı kavramasına
yardımcı olacak, hayal gücünü geliştirici, okuma sevgisini aşılayan, eğitici bir edebiyat türü,
çocuk yazını. (Akalın, 2011, s. 557) şeklindedir.
Çocuk edebiyatı, çocukluk dönemi içinde bulunan bireyler için özel olarak
içselleştirilerek yazılan çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal ve dilsel gelişimini göz önünde
bulunduran çocuğun yeteneklerinin açığa çıkmasına yardımcı olan geçmiş, bugün ve
gelecek arasında bir bağ kuran kültürel mirasa sahip çıkarak onun genç nesillere
aktarılmasında işlevsel olan amaçlı, disiplinler arası ve çağın değerlerini barındıran bunu
yaparken okuduğunda farkındalık yaratarak sağlam bir estetik duygusunun oluşmasına
katkıda bulunan edebi bir türdür (Can, 2014, s. 9).

Çocuk edebiyatı, temel kaynağı çocuk olan çocuğun algı, ilgi, dikkat, duygu, düşünce
ve hayal dünyasına uygun çocuk bakışını ve çocuk gerçekliği ni yansıtan ölçüde, dilde,
düşüncede ve tiplerde çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren çocuğa
okuma alışkanlığı kazandırması yanında, edebiyat, sanat ve estetik yönünden gelişmesine
katkı sağlayan, çocuğu duyarlı biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatıdır
(Şirin, Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı, 2016, s. 24)

Çocuk edebiyatı 17. yüzyılın başlarında, çocukluk döneminin özel bir dönem olarak
görülmesi ve çocukların kendilerine özgü ihtiyaçlarının olabileceğinin fark edilmesiyle ortaya
çıkar Çocuk edebiyatının genel edebiyattan ayrılarak edebiyatın ayrı bir kolu olarak
gelişmesinde ise özellikle çocukluk dönemi ve çocuk eğitimi ile ilgili bilimsel çalışmaların
artması önemli bir rol oynamıştır
Çocuk edebiyatı 17. yüzyılın başlarında ortaya çıkmasına rağmen uzun süre kabul
görmeyerek tartışmalar altında varlığını ve gelişimini devam ettirmiştir. Çocuk edebiyatı gibi
ayrı bir alana karşı çıkan isimlerden biri de Cemal Süreya'dır. Cemal Süreya çocuk edebiyatı
kavramında çocukları küçümseme yattığını ileri sürerek sadece edebiyatın olduğunu, çocukların
da kendilerine göre ondan faydalandıklarını belirtmiştir. Belli bir süre sonra fikirlerinde
değişiklik meydana gelen Cemal Süreya çocuklar için Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi kitabını
yazmıştır.
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Geleneksel bir anlayışla ilk eserlerde eğitme kaygısı esere hakim olmuş, çocuk ideolojik
anlayışların parçası şeklinde yorumlanmıştır. Bu anlayış neticesinde çocuk edebiyatı ideal çocuk
tipleri yaratma kaygısına dönmüş, edebiyat çocukları eğitme aracından öte bir işlev
üstlenememiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bu anlayış doruğa ulaşmıştır ancak yine aynı
yıllarda savaşın çocuklar üzerindeki etkilerinin gözlenmesi ile bu anlayışta önemli değişiklikler
meydana gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası eğitim, edebiyat gibi kavramlar sorgulanmış ve
çocuk gerçekliğinin önemi fark edilerek çocuk gerçekliğinin göz önünde bulundurulduğu bir
edebiyat anlayışının gerekliliği hissedilmiş ve bu yönde adımlar atılmıştır. Bu hareket özellikle
Batı'da dikkat çekmektedir. Kadın erkek eşitliğine dayalı, çocuk gerçekliğini benimsemiş ilk
yapıtların örnekleri Batı'da verilmiştir.
Neydim: Çocuk gerçekliği bir tarafa bırakılarak idealize çocuk figürlerine yer
verilmiştir Çocuğun kendi gerçekliğinin anlaşılması ve onun eşitliğinin kabul edilmesi yani
adam yerine konulması gerekmektedir. Böylece prototip insan figürü yaratmak yerine özgür
düşünen, yorumlayan, kendini özgürce ifade eden insanlar yaratmak olanaklıdır. şeklinde
konuyla ilgili düşüncesini dile getirmiştir (Neydim, 1998, s. 93).

Bilimsel bakış açısıyla yapılan çalışmalar neticesinde çocuğun dünyasının yetişkinlerden
ayrı olduğu ortaya konulmuş ve çocuk da yetişkinlerden ayrı bir şekilde özel bir alan olarak
değerlendirilmiştir. Neydim, bu konudaki görüşünü ise Aydınlanma döneminden bu yana
egemen olan didaktik anlayış son otuz yıllık süreçte yerini çocuk gerçekliğine ve eşitliğine
dönük bir anlayışa bırakmıştır. (Neydim, 1998, s. 92) şeklinde ifade etmiştir.
Yetişkin ve çocuk kitapları arasındaki farkı çocuk gerçekliği ile açıklamak mümkündür.
Çocuk gerçekliği çocuğun dünyasını anlamayı, gerçeği çocuğun bakış açısıyla değerlendirmeyi
gerekli kılar. Çocuk edebiyatı gibi ayrı bir alanın oluşmasını sağlayan temel nitelik çocuk
gerçekliği göz önünde bulundurularak çocuğa görelik ilkesine göre kaleme alınan eserlerdir.
Çocuk doğduğunda kendini ağlayarak ve değişik sesler çıkararak ifade etmeye çalışır.
Daha sonra anadili edinme süreci başlar. Bu süreçte çocuk edebiyatı ürünleri dil ediniminde en
önemli araçlar olarak karşımıza çıkar. Çocuk küçük yaşlarda ninni, masal, tekerleme gibi türlerle
karşılaşır. Küçük yaşlardan itibaren karşılaştığı bu türler okul döneminde artacaktır. Okul
döneminde okuma, yazma becerisini edinen çocuk, çocuk edebiyatı ürünlerinden daha fazla
yararlanabilecek ve dilsel gelişimi de bu durumdan olumlu etkilenecektir. Edebiyat okuyucuya
insanı, doğayı, yaşamı anlamaya dönük iletiler sunmaktadır. Edebiyat ile etkileşim içinde olan
çocuk başka yaşamlara tanıklık etme olanağı bulur. Çocuğa görelik ilkesine uygun yazılan her
kitap çocuğun dilsel, bilişsel, kişilik, toplumsal gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. İyi
tasarlanmış bir çocuk kitabında çocuk rengin, çizginin, sözcüklerin anlatım gücünü sezinleyecek
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ve çocukta estetik bilinç oluşmaya başlayacaktır. Çocuğa görelik ilkesini göz önünde
bulundurularak yazılan çocuk kitapları çocuğu nesne olmaktan kurtarıp çocuğu okuma
eyleminin öznesi durumuna getirecektir. Kitaplar çocukların hayal dünyalarının zengin,
düşünsel becerilerinin devingen, empati becerileri gelişmiş duyarlı bireyler olmalarını sağlayan
bir çizgide kaleme alınmalıdır. Bu niteliklere sahip kitaplar çocukların ileriki yıllarda okuma
kültürü edinmiş bireyler olarak karşımıza çıkmasına imkan tanımaktadır. Çocukların içinde
bulundukları gelişim dönemini ve dil özelliklerini göz ardı eden, sanatsal ve estetik zevkten
uzak, anlatım gücünden yoksun kitaplar çocukları yazılı kültür ürünlerinden soğutacaktır. Bu
noktada kitapların çocukların gelişimini desteklemesi ve onların okuma kültürü edinebilmiş
bireyler olmalarına katkı sağlayabilmesi için çocuk gerçekliğine uygun ve çocuğa görelik ilkesini
göz önünde bulundurarak kaleme alınmış olmaları gerekmektedir.
Toplumumuzda çocuğa yönelik anlayışın değişmesi, Tanzimat'la başlayan hızlı değişimle
yakından ilgilidir. Bu dönemde, tercüme yoluyla Batı dünyasındaki gelişmeler yakından
izlenmeye çalışılmıştır. Avrupa ülkelerine gönderilen aydınların oradaki uygulamaları görüp
ülkemize getirme çabası zamanla çocuğa bakışa da yansımıştır. Bu çerçevede, toplumumuzdaki
çocuk algısının Batılılaşma hareketiyle koşut bir çizgide ilerlediği söylenebilir.
Tanzimat döneminin başında çeviri ağırlıklı olan çocuk edebiyatı, sonraları telif eserlerin
verilmeye başlanmasıyla gelişimini sürdürür. Çocuk edebiyatı ile ilgili çalışmaların ülkemizin
modernleşme ve gelişme süreciyle koşut olarak Cumhuriyet'in ilanından sonra nitelik ve nicelik
olarak arttığını belirtmek gerekir.
Çocuk edebiyatı yapıtları okuma kültürünün oluşmasında önemli bir yer tutmaktadır.
Çocuk edebiyatı ürünlerinden en nitelikli şekilde yararlanmanın ilk koşulu o yapıtın çocuğa
görelik ilkesi göz önünde bulundurularak kaleme alınmış olmasıdır. Çocukça yazmak ile çocuğa
göre yazmak farklı şeylerdir. Çocuğa görelik ilkesini gözeterek yazma eyleminde bulunmak
çocukların içinde bulundukları gelişim dönemleri, bu dönemin özellikleri, ilgi, ihtiyaçları, dilsel
ve bilişsel gelişimleri gibi birçok yönden onları iyi tanımayı gerekli kılar. Çocuğa anlatılmak
istenen her türlü olay, duygu, düşünce onun yaşına ve dil gelişimine uygun şekilde ifade
edilmelidir. Yapıtın dili çocuğun dilimizin güzelliklerini sezmesine imkan tanımalıdır. Çocuk
karşılaşmış olduğu yapıtta kendi yaşamından izler bulabilmeli, kendini kitapta yer alan herhangi
bir karakter ile özdeşleştirebilmelidir. Çocuk kitabın sunduğu iletilerden hareketle çıkarımlar
yapabilmelidir.
Alan yazında yapılan çalışmalar neticesinde çocuk edebiyatı ürünlerinin taşıması
gereken nitelikler belirlenmiştir. Bu nitelikleri çocuk kitaplarının görsel tasarımı, çocuk
kitaplarının içerik özellikleri, çocuk kitaplarında dil ve anlatım başlıkları altında incelemek
mümkündür. Bu çalışmada çocuk edebiyatı ürünlerinin taşıması gereken nitelikler göz önünde
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bulundurularak

Anne-Babaların

Çocuk

Edebiyatı

Ürünlerini

Değerlendirme

Ölçeği

geliştirilmiştir.
Ülkemizde ilkokul altı-yedi yaşlarında başlamaktadır. Bu döneme kadar geçen
azımsanamayacak bir süreyi çocuklar evde ebeveynleri ile geçirmektedirler. Bu noktada
ebeveynlerin birçok konudaki görüşü çocukların hayatlarının şekillenmesinde önemli rol
oynamaktadır. Çocuklar okuma ve yazma becerilerini okulda edinirken dinleme ve konuşma
çocuğun okul döneminden önce de sahip oldukları becerilerdir. Okul döneminden önce çocuklar
tek başlarına yazılı kültürden faydalanamamaktadırlar. Okul öncesinde çocuğun edeb ürünlerle
karşılaşmasını sağlayan dil becerisi dinlemedir.
Öyle ki çocuk dilin ilk sözcüklerini dinleme becerisi sayesinde edinir. Yine dinleme
becerisi sayesinde karşılaştığı ilk edeb tür ninnilerdir. Daha sonra bunu masallar, tekerlemeler,
sayışmacalar izleyecektir. Çocukların küçük yaşlarda farklı uyarıcıyla karşılaşmalarının onların
gelişimlerinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu noktada aileye önemli sorumluluklar
düşmektedir.

Ebeveynler

çocuklarını

küçük

yaşlarda

çocuk

edebiyatı

yapıtlarıyla

karşılaştırmalıdır. Bu noktada yapıtın niteliği oldukça önem taşımaktadır. Çünkü doğru bir
seçim sonucu çocukla karşılaştırılmayan yapıtlar çocuğu okuma eyleminden soğutarak onun
okuma kültürü edinmesini engelleyebilir.
Anne-babaların çocuklarını doğru ürünlerle karşılaştırabilmeleri için nitelikli çocuk
edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken ilkeleri bilmeleri ve seçimlerini bu yönde yapmaları
gerekmektedir. Çocuk edebiyatı ürünlerinde içten, doğal bir dil kullanılmalıdır.Yazar kurguda
çocuğa arkadaşça seslenebilmelidir. Kitaplar çocuklara gerçekleştiremeyeceği sorumluluklar
yüklememelidir. Kitaplarda Türkçenin doğru kullanımı örneklenmeli, dilin anlatım gücü
sezdirilmelidir. Kitaplarda çocukların kavramsal gelişimlerini destekleyecek bir anlatım tarzı
benimsenmelidir. Kitaplardaki görseller çocukların gelişim dönemlerine ve beğeni düzeylerine
uygun olmalı, onlarda estetik bilinç oluşturmalıdır. Kahramanlar metinde anlatılanlara uygun
şekilde resimlendirilmelidir. Kahramanların yaşadıkları değişim inandırıcı olmalıdır, aşırı
rastlantısallıktan kaçınılmalıdır. Kitap çocuğun dilsel, görsel, bilişsel, sosyal gelişimini
destekleyecek nitelikte olmalıdır. Kitaplar çocuğun yaşına, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
Çocuk ve yaşam arasında bir bağ oluşturmalıdır. Çocuğun düşünmesine, eğlenmesine, hayal
kurmasına, hoşça vakit geçirmesine olanak sağlayacak şekilde kurgulanmalıdır. Kitapta
anlatılanlar yaşam gerçeklerinden kopuk olmamalı, okuma eylemi bittikten sonra çocukların
kendi gerçekliklerine dönüştürebilecekleri nitelikte olmalıdır. Kitapların dış tasarım özellikleri
çocuğun ilgisini kitaba çekecek nitelikte olmalı ve içerikten bağımsız olmamalıdır. Kitaplarda
yaşamın bir gerçeği olarak şiddet olgusuna da yer verilebilir ancak şiddete özendirme
olamamalı, kitap çocukları şiddet ögeleri karşısında duyarlı kılmalı, onlarda şiddet ve zorbalığa
karşı bir anlayış geliştirmelidir. Çocuk edebiyatı çocuklara Doğayı sev, yeşili koru. gibi
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direktifler vermemeli, çocuğu üzerinde düşünebileceği yaşam gerçekleriyle karşılaştırmalı ve
anlatılanlardan çıkarsamalar yapma sorumluluğunu çocuğa bırakmalıdır.
Yayın ve satış politikaları gereği her geçen gün çocuk edebiyatı ürünlerinin sayısı
artmaktadır.
Ne yazık ki ülkemizde çocuk edebiyatı ürünlerinin dayanması gereken ilkelere
uygun ve çocukların bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişimlerine katkı getiren nitelikli
kitapların yanında ve belki de daha çok çocuksu ve güdümlü, bir başka deyişle bir
ideolojinin ya da bir inancın sözcülüğünü yapan, anadili bilincinin gelişimini engelleyici ve
okuma isteği uyandırmayan kitaplar da bulunmaktadır. Bu tür kitapların çocukların
kavramsal gelişimine ve dilsel beğenilerine katkı sağlamayacağı ve düşünce sağlığını
olumsuz yönde etkileyeceği açıktır (Sever, Çocuk ve Edebiyat, 2003)

Çocuklara önemli katkıları olan nitelikli çocuk kitapları ile çocukların buluşamamaları
önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu noktada anne-babalara ve öğretmenlere önemli görevler
düşmektedir. Ebeveynler çocuklarına kitap alırken sözü edilen çocuk edebiyatı ürünlerinin
dayanması gereken ilkeleri bilmeli ve seçimlerinde bu ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır.
Doğru ürünlerle karşılaşan çocukta okuma hevesi uyanacak ve çocuk süreç içinde okuma
kültürü edinecektir.
Anne-babaların çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri onların çocuk edebiyatı ürünlerini
seçebilme yeterliliklerini etkileyecektir. Çocukların gelişmekte olan iç ve dış dünyalarına
katkıda bulunması, çocukları yaşam gerçeklerine hazırlaması, çocukların yaratıcılığını harekete
geçirmesi, temel dil becerilerini geliştirmesi, eleştiri yeteneklerini geliştirmesi, kendilerini ve
diğer insanları daha iyi tanımasını sağlaması, ifade güçlerini geliştirmesi ve hoşça vakit
geçirmeyi sağlamak gibi birçok yönden katkısı olan çocuk edebiyatı ürünleriyle çocuğun
karşılaşmasını sağlamaktaki ilk görev aileye aittir. Bu noktada ailelerden beklenen çocuk
edebiyatı ürünlerinin taşıması gereken temel nitelikleri bilmeleri ve çocuklarına kitap alırken
bu nitelikleri göz önünde bulundurmalarıdır. Çalışma kapsamında ailelerin kendilerinden
beklenen bu davranışı ne oranda sergilediklerini tespit etmek amaçlanmış ve konuya dikkat
çekerek konunun öneminin kavratılacağı düşünülmüştür. Çalışmanın çocuk kitaplarının
niteliğini, ailelerin görüşlerini ve konuyla ilgili yeterliliklerini ortaya koymasının aileleri
bilinçlendireceği, onların konuyla ilgili yeterliliklerini arttıracağı düşünülmektedir. Çalışmanın
genel anlamda ailelere, öğretmen ve öğretmen adaylarına rehberlik edeceği, alan yazına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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. . Tanım ar
Çocuk: Kendine özgü algıları olan, dünyayı kendi bakış açısıyla değerlendiren sosyal,
dilsel, ruhsal yetileri henüz tam olarak gelişmemiş ya da yetişkinlerin dünyasıyla bütünüyle
örtüşmeyen bir varlıktır (Dilidüzgün'den akt: Akyüz, 2014, s. 7).
Çocukluk: Bireyin bilgi, duygu, dil, sosyal ve kültürel açıdan gelişim gösterdiği dönemi
kapsayan süreçtir (Can, 2014, s. 2)
Edebiyatı: İnsanları duygu, düşünce ve hayal bakımından yüksek bir kültüre eriştirmek
için eğitip öğreten bilim ve sanattır (Artun, 2011, s. 1).
Konu: Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje
(Akalın, 2011, s. 1476)
Tema: Sanatçının ele aldığı konuyla okurda uyandırmak istediği etkidir (Sever S. , Çocuk
ve Edebiyat, 2013, s. 129)
Karakter: Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse (Akalın,
2011, s. 1317)
Kahraman: Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi (Akalın, 2011, s.
1268)
. . G çm ş n B

n Ço

E

aı

Küçük yetişkin sıfatından kurtulup yetişkinlerden ayrı ve bağımsız bir varlık ortaya
koyan çocuk un toplum içinde benimsenip kendini gösterebilmesi belirli bir zaman diliminin
ardından gerçekleşmiştir. Çocuğun hak ettiği değeri görmesinde birçok etken rol oynamıştır.
Bunlardan biri de çocuk edebiyatıdır. Çocuk kavramının ortaya çıkışının uzun bir zaman
almasının bir sonucu olarak çocuk edebiyatı da geç denilebilecek bir zaman dilimi içerisinde
ortaya çıkmıştır.
“Çocuğun tam bağımsız bir birey olarak kabul edilmemesi konusu Antik Çağ
toplumlarının çocuğun nesnel varlığına bir başkaldırı olarak yorumlanabileceği gibi, var olan
sosyal ortam içerisindeki bireylerin kendilerini gerçekleştirememelerinin ya da sosyal
paradigma içerisinde çocuğun güçsüzlüğünden beslenerek onu etkisiz bir eleman olarak
görmelerinin bir dışavurumu olarak aktarılabilir” (Esma DUMANLI KADIZADE, 2018, s. 5).
Okuma kültürü edinmiş bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak ilk ürünler çocuk
edebiyatı ürünleridir. Ailede başlayan eğitim sürecinde çocuk edebiyatı yapıtları önemli bir
işleve sahiptir. Çocuğun bilişsel, zihinsel ve sosyal yönden gelişmesi noktasında çocuğa önemli
katkılar sağlayacaktır. Çocuğun kelime hazinesindeki artış, çocukta kendini ifade etme
becerisinin gelişmesi ve olayları aktarma gücündeki artış çocuk edebiyatı sayesinde
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gerçekleşecektir. Çocuğa bu tür katkıları olan bir çalışma alanının ortaya çıkışının, tarihsel süreç
içinde günümüzdeki noktaya nasıl ulaştığının bu çalışma alanının daha iyi anlaşılmasına
kaynaklık edeceği düşünülmektedir.

1.5.1. D n a a Ço

E

a ının G

şm

Yazının olmadığı dönemlerde sözlü kültür ögeleri ön plana çıkmaktadır. Bu dönemde
tüm alanlarda olduğu gibi çocuk eğitiminde de yazılı ürünler yoktur. Yetişkinler kendileri için
sözlü ürünler yaratarak bu boşluğu dolduruyorlardı. Eğitimin var olan kültürün gelecek
kuşaklara aktarılması olduğu düşüncesi ile yetişkinler zaman içerisinde masal, hikâye, ninni,
manzum hikâye gibi türleri çocuk eğitiminde kullanmaya başlamışlardır. Batı'ya baktığımızda
çocuk edebiyatının ninni ve masallarla başladığını görürüz. Sözlü dönemde yazılı materyal
yoktur. Hikâye anlatıcıları kültürü gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu da üstlenmiş kişiler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kişileri kültür ve değerlerin koruyucusu olarak nitelendirmek
mümkündür. Yazının olmadığı dönemlerde hikâye anlatma gelenek ve inanışları aktarmanın en
temel yolu olmuştur. Bu dönemde anlatılan hikâyeler çocuklar için oluşturulmuş hikâyeler
değildir. Bu hikâyeler büyükler için olmasına rağmen çocuklar da bunları dinlemişler hatta
bazılarını benimsemişlerdir. Sözlü geleneğin önemli bir ürünü olan bu hikâyelerin derlenip
toplumdan topluma taşınması sonucu balat, destan, epik gibi halk masalı türleri ortaya
çıkmıştır.
Çocuk edebiyatı, varlığı günümüzde bile tartışma konusu olan bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ne var ki son zamanlarda bu alanın varlığı yaygın bir şekilde kabul görmektedir.
Şirin, Çocuk edebiyatı çocukların keşfettiği bir edebiyat mıdır? sorusuna verdiği cevapla çocuk
edebiyatının gelişimine ışık tutmuştur.
Şirin'e göre: Çocuk edebiyatı, klasik edebiyat eserlerinin çocuklar tarafından
okunmaya başlaması ile gündeme geldi. Türler, eserler ve yazarlar üzerine yapılan
araştırmalarda bağımsız çocuk edebiyatında dün olduğu gibi bugün de belirsizlikler
bulunuyor. Yazılı çocuk edebiyatının klasik edebiyat gibi bir oluşumu yoktur (Şirin, 99
Soruda Çocuk Edebiyatı, 2000, s. 15).

Yazılı dönemin başlamasıyla sözlü ürünler derlenmeye çalışılmış ve ulaşılanlar yazıya
geçirilmiştir. Kutsal kitaplar da yazılı kaynakların ilk örneklerindendir.
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15. yüzyılda İngiliz matbaacı Caxton ilk defa büyükler için küçük cep masalları
basmıştır. Heyecan ve macera içeren bu kitapları İngiliz toplumunun halk tabakası
okumaktaydı. Üst kesim ise Horn Book adı verilen ve boynuzdan yapılmış koruyucuların içine
yerleştirilmiş bakır levhalardan oluşan kitapları okuyorlardı (Akbaş, s. 4).

Bu kitaplar toplumun okuma ihtiyacını karşılaması ve yazılı ürünler olması açısından
önem taşımaktadır.
15. yüzyılda çocuklar için yazılmış hiçbir kitap yoktur. Çocuk kitaplarının yazılması
çocuk eğitimi için yazılı ürünlerin eksikliğinin hissedilmesinin bir sonucudur. Çocuklar için
ayrıca kitap kaleme alınması konusunda birtakım fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bazı kişiler
çocuk eğitimi için yazılı ürünler olması gerektiğini savunurken bazı kişiler de çocukların hayvan
hikâyeleri ve onları boş hayallere itecek kitaplar okumanın onlara zarar vereceği görüşünü
savunmuştur. Bu tartışmalar sürerken Batı dünyasında çocuklar yetişkinler için yazılan
kitaplara yönelmeye başlamıştır. Çok az sayıda basılan efsane, masal, ortaçağ hikâyeleri ve
özellikle peri masalları, çocukların kitaba karşı duyarlı olduklarını göstermesi bakımından
önemli bir gelişme sayılabilir (Şirin, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, 2000, s. 15). Bu dönemde Batı
toplumlarında kilise, çocukların dini kitaplar dışında kitap okumalarına karşı çıkmıştır.
Bir ulusun edebiyatı o ulusun içinde bulunduğu birçok dinamikten etkilenir. Tarihsel
süreç içerisinde yaşanan savaşları, göçleri, din inanışları, toplumların sosyokültürel yapılarını,
ekonomilerini edebiyata yansıyan unsurlar olarak değerlendirmek mümkündür.
18. yüzyıla gelinceye kadar İngiltere'de aşırı dinci bir akım olan uakerizm vardı.
Bu akım çocukların son derece sıkı bir disiplinle yetişmesini savunuyordu. Çocuklar için
hazırlanmış kitaplar daha çok İncil'den kaynaklanan kitaplardı ve hikâyelerin sonu hep
ölümle bitiyordu. Bu çocuk kitapları karamsarlık ve dindarlık aşılıyordu. . (Akbaş, s. 4).

Bugün var olan ölçütlere göre çocuklara hiç de uygun olmayan bu kitapları çocuklar o
dönemde de sıkıcı buluyor ve okumak istemiyorlardı.
Sözlü kültür kimi zaman çocukların duygu, düşünce ve hayâl dünyalarına seslenme
konusunda yetersiz kalıyordu. Bu nedenle çocuklar zaman içerisinde öğretici kitapların yanı sıra
yetişkinler için yazılmış olan klasik edebiyat eserlerini okumaya başlamışlardır. Matbaanın icadı
bazı değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Matbaanın icadı sonucunda toplumlarda okuryazar oranı, haberleşme imkânları artmış olup kitap önemli bir bilgi kaynağı konumuna
gelmiştir. Ninni, masal, halk hikayesi gibi sözlü kültür ürünlerini dinleyen çocuklar yazılı
dönemde yetişkinler için yazılan kitaplara yönelmişlerdir. Yetişkinler için yazılmalarına rağmen
çocukların ilgisini çeken kitaplar arasında Daniel Defoe'nin Robinson Crusoe, onathan Swift'in
Güliver'in Gezileri, Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında, Robert Louis Stevenson'un Define
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Adası, ules Verne'nin Ay'a Seyahat kitapları sayılabilir. Çocuklar için yazılmamış olmalarına
rağmen içerdikleri merak ögesi, çocukların düş gücünü harekete geçiren kurguları sayesinde bu
kitaplar çocuklar tarafından büyük ilgi görmüş ve çocuklara yönelik eserlerin olmamasının da
etkisiyle bu kitaplar çocuklar tarafından tekrar tekrar okunmuştur. Buradan hareketle hangi
toplum olursa olsun, kaçıncı yüzyıl olursa olsun çocukların her dönem yetişkinlerden ayrı,
kendilerine özgü bir gerçekliklerinin ve duyarlılıklarının olduğunu söylemek mümkündür.
Çocuk edebiyatı genel edebiyattan ayrılan, kendine özgü kuralları olan, tanımı
noktasında birçok ortak özellik olmasına karşın tam ve eksiksiz tek bir tanımının yapılmasının
mümkün olmadığı bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirin, Andre Bay ve Cemil
Meriç'in konuyla ilgili ifadelerini şu şekilde aktarmaktadır:
Andre Bay, çocuk edebiyatı için daha geniş bir çerçeve çiziyor ve dahası çerçevenin
dışına çıkıyor: 'Çocuk edebiyatı' diyor, 'çok geniş bir dünya, tam bir tablosunu çizmek
imkansız. Konu ister istemez sınırları aşıyor. Çocuklar haritada sınır işaretlerine aldırmazlar.
Bu edebiyat çağlar boyu yelken açmış pusulasız bir gemi. Uğradığı her limandan ganimetler
devşirmiş.' :. (Şirin, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, 2000, s. 17).

Çocuk edebiyatı başlangıçta sözlü gelenekle sürmüş olup zamanla yazılı edebiyata
dönüşerek dünyaya çocuk gerçekliği ile bakmamızı sağlamıştır. Yazılı çocuk edebiyatı, sözlü
kültürden ve halk edebiyatından da faydalanmıştır. Bütün sanatlar kendinden önce ortaya
konulanları geliştirerek, onlara birtakım yenilikler ekleyerek geleneği sağlamlaştırmaya ve onu
yeni biçimlerde yaşatmaya çalışmıştır. Çocuk edebiyatı da gelenekle iç içe bir alandır. Çocuk
edebiyatı gelenekten beslenirken aynı zamanda geleneği yeniliklerle yaşatmıştır. Çocuklar
tarafından okunan kitapların sözlü geleneğe kadar uzanan masal, halk hikâyeleri ve
destanlardan faydalanmaları bu görüşü desteklemektedir. Yetişkinler için kaleme alınmasına
rağmen çocuklar tarafından benimsenip okunan birçok kitap çocuk edebiyatı gibi ayrı bir alanın
doğmasına kaynaklık etmiştir. Şirin'e göre Çocuk edebiyatı bu yönüyle çocukların armağanı
sayılır. Çocuk edebiyatı, çocukların keşfettiği bir edebiyattır, çocuksu duyarlığın zaferidir .
(Şirin, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, 2000, s. 18)
Çocuk edebiyatının bağımsız bir edebiyat haline gelmesi zaman almıştır.
Bağımsız bir çocuk edebiyatı hareketinin başlaması ve gelişmesi doğrultusunda
ilk bilinçli girişimlere sahne olan ülke İngiltere'dir. Bu ülkede bile, başlangıçta çocuk
kitaplarına ve ders dışı okuma etkinliklerine karşı birtakım olumsuz tepkiler gösterildiği
bilinmektedir. Ancak birçok din adamı ve öğretmenin şiddetli eleştirilerine rağmen ülkede
çocukları göz önünde tutarak hazırlanan heyecan verici kitapçıkların yayını giderek
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artmıştır. Bu kitaplar arasında Robin Hood, Jack the Giant-Killer ve Tom Thumb sayılabilir
(Oğuzkan'dan akt: Şimşek, 2016, s. 46)).

Görüldüğü üzere çocuk edebiyatı alanında bağımsız ilk hareket İngiltere'de başlamış ve
bu hareketin kabul görmesi zaman almıştır. İçinde halk masalları ve destanların yer aldığı
chapbooks adı verilen ilk çocuk kitaplarını yine İngiltere'de görmekteyiz. Bu kitaplar 17.
yüzyılda ortaya çıkmış olmasına rağmen ülke genelinde yaygınlaşması 18. yüzyıldadır. Bu
dönemde çocuk, çocukluk, ve çocuk eğitimi ile ilgili yeni görüşler ortaya atılmıştır. Çocuğa bakışı
etkileyecek önemli açıklamalar yapan isimlere bakacak olursak ohn Locke ve ean acques
Rousseau'yu görürüz.
ohn Locke içinde yaşadığı dönemde eğitim konusunda birçok düşünce ileri sürmüştür
ve bu düşüncelerini kitaplaştırmıştır.
Locke, eğitim konusundaki düşüncelerini yoğun bir şekilde ele aldığı 'Eğitim
Üzerine Bazı Düşünceler' (Some Thoughhts Concerning Education) adlı çalışmasında, başarılı
bir insan yetiştirmek için eğitimde uyulması gereken teorik ve pratik ilkelerin neler olması
gerektiği konusunda düşüncelerini ortaya koymaya çalışır. Ayrıca o, zihin ve bedeni
bozmayan ve bunları sağlam ve sağlıklı yapan doğal ve yararlı bir eğitimin amaçlarını da
göstermeyi hedefler (Cranston'dan akt: Cihan, s. 174).
John Locke'nin eğitimle ilgili görüşlerini kaleme aldığı bu kitabı inceleyecek olursak kitapta
"Çocukları soğuğa alıştırın. Kalın giydirmeyin. Mümkünse soğuk suda banyoya alıştırın. Çünkü
hastalıklara karşı kırılgan olmanın nedeni sıcağa alışmaktır. Vücudunuzu nasıl alıştırırsanız öyle
gider. Çocuklara sıkı giydirmeyin. Elbiseleri bol olsun." gibi ifadelere rastlarız. Ayrıca kitapta çocuk
terbiyesi ve çocuk-aile ilişkisinin nasıl olması gerektiği konularına da yer vermiştir.
Çocuk eğitimi ile ilgili düşüncelerini dile getiren önemli diğer bir isim ise Jean Jacques
Rousseau olmuştur. Jean Jacques Rousseau konuyla ilgili görüşlerini Emile kitabında dile getirmiştir.
Bu kitapta çocukluk dönemlere ayrılmış ve her dönem kendi içinde incelenmiştir ve bir bölümde de
Rousseau öğrencisi Emile için eş olarak seçtiği Sophie üzerinden karşı cins ile olan ilişkiler, kadınların
nasıl eğitilmesi gerektiğine yönelik bilgiler de vermiştir. Rousseau'ya göre çocukları yeteneklerini
keşfetmeleri için serbest bırakılmalıdır. Çocukları üzüntüden uzak tutmak yerine onlara hissetmek
öğretilmelidir. Çocuklar bir meslek sahibi olmadan önce insan olabilmelidir.

ohn Locke ve ean acques Rousseau'nun çocuklarla ilgili yapmış oldukları bu
açıklamaların etkisiyle çocuk kitaplarına eğilim artmış ve bu kitapların niteliğinde birtakım
değişiklikler

meydana

gelmiştir.

Çocuk

eğitimine

değinen

Locke

ve

Rousseau'nun

açıklamalarından sonra çocuklara yönelik yazılan eserlerde çocuklara pratik bilgi verme kaygısı
ön plâna çıkar. Düşünürlerin yapmış olduğu bu çalışmaların belki de en önemli katkısı çocuk
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dünyasının yetişkinlerinkinden farklı olduğunun anlaşılması olmuştur. Yine bu dönemde
biçimsel bakımdan çocuklar için hazırlanan ilk kitap ohn Newbery'in kaleme almış olduğu A
Little Pretty Pocket Book isimli kitap kabul edilir. Newbery, anlayış değişikliğine rağmen,
kendini küçük okurlara birtakım ahlak kurallarını benimsetmeye çalışmaktan alıkoyamaz.
Ayrıca bu anlamda bir öncü kabul edilecek olan Newbery, çıkardığı Lilliputan Magazine adlı
dergiyle de çocuk dergilerinin muştucusu olması bakımından önemlidir (Oğuzkan'dan akt:
(Şimşek, 2016, s. 46). Görüldüğü üzere Newbery çocuk edebiyatında önem teşkil edecek
çalışmalara yapmıştır. Newbery'nin atmış olduğu adımla süreli çocuk yayınları ön plâna
çıkmaktadır. İngiltere süreli çocuk yayınlarında başı çekmektedir. 18. yüzyılda İngiltere'de
yayınlanan Juvenile Magazine ilk çocuk dergisi kabul edilir. Yine İngiltere'de yayınlanan The
Children's Magazine de büyük ilgi uyandırır. Her iki dergi de yayınlandığı dönemde büyük yankı
uyandırsa da kısa ömürlü olmaktan kurtulamamıştır. 1824'te yayına başlayan The Child's
Companion ise yayın hayatını yaklaşık yüz yıl sürdürür. Öne çıkan çocuk dergileri arasında The
Children's Friends, Infant's Magazine, The Carm, kırk bin tirajı geçen The Boy's Own Magazine
adlı dergileri de saymak gerekir (Okay’dan akt: Şimşek, 2016, s. 47). Tüm bu çalışmalar dönemi
içinde yankı uyandırmış olup çocuk edebiyatının günümüzdeki noktaya ulaşmasında da bu
çalışmaların önemli katkıları olmuştur.
Çocuk edebiyatı, temelleri sözlü geleneğe dayanan bir edebiyattır. Halk edebiyatı
ürünleri, özellikle masallar, çocuk edebiyatını besleyen kaynaklardır. Yazılı dönemde okullaşma
oranının artmasıyla okur-yazar oranı da artmış ve çocukların okuma ihtiyacı gündeme gelmiştir.
Çocuk edebiyatı İngiltere'de önemli yankılar uyandırmıştır. Çocuk edebiyatının gündeme geldiği
ilk ülkelerden biri de Fransa olmuştur. Fransa'da 17 ve 18. yüzyıllarda bağımsız bir çocuk
edebiyatı oluşturma çabasıyla eserler kaleme alınmıştır. 17. yüzyıldan itibaren Ezop masalları
yeniden keşfedilmiştir. Ayrıca bu yüzyıldaki diğer önemli isimler ise Charles Perrault (16281703) ve La Fontaine (1621-1695)'dir. Charles Perrault'un bu yüzyılda çocuklar için yazdığı
eserlerle çocukların ufukları gelişmiştir. Kül Kedisi, Parmak Çocuk, Kırmızı Başlıklı Kız
Perrault'un yankıları günümüzde bile devam eden eserlerindendir. La Fontaine de o dönemde
manzum bir şekilde yazdığı hayvan masalları ile büyük beğeni toplayan, günümüzde de
okunmaya devam eden bir diğer yazardır.
ean acques Rousseau'nun öğrencisi Emile üzerinden çocuk eğitimi ile ilgili bilgiler
verdiği kitapta Rousseau Emile'nin sadece Daniel Defoe'nin yazmış olduğu Robinson Crouse
isimli kitabı okumasına izin verir Çünkü Rousseau'ya göre mücadele ve deneyim kazanma
önemli kavramlardır. Daniel Defoe'nin (1660-1731)18. yüzyılda yazmış olduğu Robinson Crouse
de macera ögesi üzerinden çocuğa mücadele ruhunu aşılar. Bu kitap çocuklar tarafından büyük
ilgi görür. Bu ilgi karşısında macera konusunu ele alan kitapların sayısında artış görülür.
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onathan Swift (1667-1745) tarafından yazılan Gulliver'in Gezileri (1726) Robinson
Crusoe'den sonra çocukların okuma ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan bir kitap olmuştur.
Gulliver'in Gezileri de tıpkı Robinson Crusoe gibi merak ögesine yer vererek çocuklar tarafından
büyük ilgi görmüştür.Başlangıçta masallar ve halk hikâyelerinden beslenilirken zamanla içerikte
birtakım değişiklikler meydana gelmiştir Meydana gelen bu değişikliklerle yüzyıllar sonra
doğacak fantastik edebiyatın ilk örneklerinden biri verilmiş olur.
19. yüzyıla gelindiğinde ise çocuklara yönelik yazılan serüven hikâye ve romanları üslup
yönünden ve estetik yönden daha nitelikli olmakla beraber bu kitaplarda ahlâki duyguların
gelişimine ağırlık verilmiştir. 19. Yüzyılda çocuklar için Lewis Carrol (1832-1898) tarafından
yazılan Alice Harikalar Diyarında (1865) adlı eserle çocuk edebiyatı nitelikli bir esere kavuşmuş
olur.
19. yüzyılda öne çıkan diğer bir kitap ise İngiltere'de Charles Dickens (18121870)
tarafından yazılan David Copperfield olmuştur. Bu yüzyılda çocuklar için yazılan daha başka
nitelikli eserler de vardır. Bu yüzyılın çocuk edebiyatı açısından diğer bir önemli özelliği ise
masallarla ilgili gelişmelerdir. 19. yüzyılda birçok yazar tarafından masal türünde nitelikli
eserler verilmiştir. acob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859) kardeşler
tarafından kaleme alınan Çocuk ve Yuva Masalları ile Hans Cristian Andersen (1805-1875)
tarafından kaleme alınan Çocuk Masalları bu dönemde yazılmış nitelikli masal kitaplarıdır.
19. yüzyılda bilimkurgu türünde yazdığı eserleriyle dikkat çeken bir diğer isimse ules Verne
(1828-1905) olmuştur. ules Verne'in eserlerinin belki de en önemli özelliği çocukların hayal
dünyalarını devindiren bir kurguya sahip olmalarıdır. ules Verne çocuklar için birçok eser
kaleme almıştır. Bu eserler günümüzde de ilgi görmeye devam etmektedir. Bunlardan bazıları:
Aya Seyahat, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah,Seksen Günde Devriâlem ve Kaptan Grant'ın
Çocukları'dır. Tüm bu eserleri ile ules Verne çocuk edebiyatının öncüleri arasında yerini alır.
Mark Twain (1835-1910) de bu dönemde macera türünde yazmış olduğu, Tom
Sawyer'in Maceraları adlı eseri ile ön plâna çıkmaktadır. Bu eserde öksüz ve yaramaz bir
çocuğun yaşadıkları anlatılmaktadır. Yine bu yüzyılda İtalyan yazar Carlo Collodi (18261890)
tarafından kaleme alınan Pinokyo dönemin önde gelen çocuk kitapları arasındadır. Robert Louis
Stevenson (1850-1894) 'ın yazmış olduğu ve bir çocuk dergisinde 1881-1882 yıllarında
yayımlanan Define Adası da çocuk edebiyatının önemli eserlerindendir.
19. yüzyılın sonlarına doğru İsveçli Selma Lagerlöf (1858-1940), Nils
Holgersson'un İlginç Seyahati adlı şiirsel gezi romanıyla çocukların dünyasına girer. Roman,
fantastik kurgusuyla, taşıdığı çocuksu duyarlıkla, masal ve efsane ögeleri barındıran
anlatımıyla yazarını 1909 yılı Nobel edebiyat ödülüyle taçlandırır. Bu, çocuk duyarlılığına
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yaslanan metinlerin gelecek dönemlerde yoklayacağı ufukları işaret eder (Şimşek, 2016, s.
48).

Görüldüğü üzere her geçen gün çocuk gerçekliği ve çocuk duyarlılığı daha iyi anlaşılır
hâle gelmiş ve bu anlayışa yaslanan nitelikli ürünlerin sayısı artmıştır. Eleanor H. Porter (18681920) tarafından kaleme alınan Polyanna ve Ferec Molnar (1878-1952) tarafından kaleme
alınan Pal Sokağı Çocukları da bu nitelikli ürünler arasında yerlerini alır.
20. yüzyıla gelindiğinde ise Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)tarafından kaleme
alınan Küçük Prens dikkat çeken ilk eserlerdendir. Eser 1943 yılında kaleme alınmış olup
günümüzde de okunmaya devam etmektedir.
Çocuk edebiyatında bir zirve olarak kabul edilen bu eserde Exupery, bir yetişkinin
çocuklar için yazılmış kitapları okuyabileceğini belirtir. (Şirinden akt: Şimşek, 2016, s.
49)"Küçük Prens'in Asteroid B 612 gezegeninden gelmiş çocuk kahramanı, roman boyunca
yetişkinleri tuhaf bulan, onları eleştiren polemikçi bir portre çizer. Yetişkin davranışlarıyla
çocuk davranışları, olan-olması gereken bağlamında ilk kez böylesine bir karşılaştırmanın
konusu olmaktadır. Bir yetişkin olan anlatıcı, çocuğun dünyasına yaklaşmakta ve onun
gözüyle yetişkinlerin davranışlarını çözümlemektedir. Bu, bir bakıma çocuk edebiyatıyla
uğraşanların yazma serüveni hakkında da ipuçları verir. Amaç, çocuklaşmak değil, çocuğun
dünyasına yaklaşmaktır (Şimşek, 2016, s. 49).

Çocuk için yazılanla çocukça yazılan eserler arasındaki farkın anlaşılmasına hizmet
eden bir eser olarak karşımıza çıkan Küçük Prens hem yazıldığı dönemde hem de günümüzde
yankı uyandırmış, sevilerek okunan eserler arasındadır. 20. yüzyılda sevilerek okunan bir diğer
eser ise İngiltere'de ames M. Barrie (1860-1937) tarafından kaleme alınan Peter Pan olmuştur.
Bu eserde mutlu bir şekilde yaşayan Darling ailesi anlatılmaktadır. Darling ailesinin çocukları
Vendi, Misel ve an oldukça akıllı ve hayal kurmayı seven çocuklardır. Kitapta bu çocuk
kahramanların başından geçen olaylar üzerinden çocuk okuyucunun hayal dünyası devindirilir.
20. yüzyılda ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde çocuk
edebiyatı gelişerek varlığını sürdürür. Bu yüzyılda Belçikalı çizer Herge (1907- 1983)'nin
yazmış olduğu Tenten'in Maceraları (Les Aventures de Tintin) isimli eser ilk kez 1929 yılında
yayımlanmıştır. Eser yayımlandığı dönemde büyük ilgi görmüş ve iki yüz milyondan fazla
basılmıştır. Eser elliden fazla dile çevrilmiş ve ünü ülke sınırlarını aşmıştır. Yine 20. yüzyılda
Vesconcelos (1920-1984), Michael Ende (1929-1993), Christine Nöstlinger (1936-) çocuklar
tarafından ilgiyle karşılanan eserlere imza atan yazarlardır.
2000'li yıllara gelindiğinde çocuk edebiyatı alanında yazar ve eser sayısının her geçen
gün arttığını görmekteyiz. 2000'li yıllara gelindiğinde . K. Rowling'in tüm dünyada 400 milyon
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adetten fazla satılarak dikkat çeken Harry Potter dizisi büyük ilgi görmüş, aynı zamanda da
birçok tartışmaya neden olmuştur (Şimşek, 2016, s. 50). Bu konudaki fikirler değişiklik
göstermekle birlikte kitapta çocuğun gerçekle bağını koparabilecek ölçüde sihir ve büyüye yer
verilmesi konu ile ilgili göze çarpan önemli bir husustur. Ayrıca aşırı rastlantısallık ve çocuğa
uygun olmayan söylemler de kitapla ilgili diğer tartışma konularıdır.
Günümüzde çocuk edebiyatı alanının varlığı ve gerekliliği dünya çapında kabul görmüş
bağımsız bir çalışma alanıdır. Her geçen gün çocuk edebiyatı alanında verilen eser sayısı hızla
artmaktadır ve bu alan büyük bir sektöre dönüşmektedir. Kitap kahramanları çizerler
tarafından tasarlanmakta bardak, tişört, çanta vb. eşyaların üzerine kitap kahramanlarının
resimleri basılmaktadır. Kimi zaman da kitap kahramanları bir oyuncak olarak karşımıza
çıkabilmektedir.
Çocuk edebiyatı ürünlerinin sayısındaki artış nitelik sorununu da beraberinde
getirmektedir. Bu noktada ebeveyn ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Ebeveynler
ve öğretmenler kahramanı çocuk olan her türlü kitabın çocuk kitabı olmadığını bilmeli ve
çocuklara kitap seçimlerinde bazı ölçütlere dikkat etmeleri gerektiğinin bilincinde olmalıdırlar.
Bu noktada onlarda farkındalık yaratmak ve çocukların erken dönemlerde nitelikli çocuk
edebiyatı ürünleri ile karşılaşmalarına hizmet etmek amacıyla böyle bir çalışma konusu ele
alınmıştır. Erken dönemlerde nitelikli ürünlerle karşılaşan çocukların okumanın hazzına
varacağı, düşünen ve sorgulayan bireyler olacağı ve okuma kültürü edinmiş bireyler olarak
karşımıza çıkacağı varsayılmaktadır. Bu noktada dünya edebiyatı tarihinde geçmişi oldukça
eskiye dayanan çocuk edebiyatının ülkemizdeki gelişimini de incelemek faydalı olacaktır.
. . .Ü
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Tanzimat dönemi, ülkemizde çocuk edebiyatının başlangıcı kabul edilmektedir.
Tanzimat'a kadar sadece çocuklar göz önünde bulundurularak onlar için kaleme alınan, çocuk
edebiyatı çerçevesinde değerlendirilebilecek herhangi bir eser mevcut değildir. Bu döneme
kadar, tıpkı Batı'da olduğu gibi, sözlü edebiyat ürünlerinden faydalanılmıştır. Bu ürünler
ninniler, masallar, tekerlemeler, bilmeceler, sayışmacalar, fıkralar, destanlar, efsaneler ve halk
hikâyeleridir. Tüm bu türler dolaylı yollardan da olsa çocuk eğitiminde kullanılmıştır. Bu
noktada önem arz etmektedirler. Bu türlerin ortaya çıkışları çocukları eğitme amacı
taşımamasına rağmen neredeyse tüm edeb

metin türleri zamanla böyle bir işlev de

üstlenmiştir. Sözlü edebiyat ürünlerinin hoşça zaman geçirilmesini sağlamak, kültürümüzü
nesilden nesile aktarmak gibi bir işlevselliği söz konusudur. Bu ürünler insanların toplu olarak
bulunduğu kahvehane, dergâh ya da ocak başı sohbetleri gibi kalabalık ortamlarda anlatılmıştır.
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Kimi zaman bir hikâyenin, masalın değişik varyantları ortaya çıkmıştır. Yetişkinler için sözlü
edebiyat ürünlerinin anlatıldığı ortamlarda bazı zamanlarda çocuklar da yer almış ve onlar da
bu masalları, destanları, halk hikâyelerini ve diğer türleri dinleme imkânı edinmişlerdir. Olay
örgüleri, içerdikleri düşsel ögeler, taşıdıkları merak unsurları ile küçük çocukların da ilgisini
çeken sözlü edebiyat ürünlerinin çocuk edebiyatında amaçlı bir şekilde kullanılmaları çok eski
bir tarihe dayanmamaktadır. Bizde çocuk edebiyatı ürünlerinin verilmeye başlanması 19.
yüzyılın ikinci yarısına denk gelir ki bu eserlerin bile çocuk edebiyatı ruhuna uygun, çocuk
eğitiminin bilincinde eserler olduğunu söylemek pek de mümkün değildir. Her ne kadar
kendileri için oluşturulmuş ürünler olmasa da sözlü halk ürünleri çocuk eğitiminde etkili
olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren yetişkinlerle aynı ortamda dinledikleri sözlü ürünler
çocukların ilgisini çekmiştir. Bu ilginin bir gereği olsa gerek yetişkinler için oluşturulan birçok
masal, hikâye ve diğer ürünler bugün bile çocuk edebiyatı deyince akla gelmektedir.
Ülkemizde çocuklar için kaleme alınan ilk eser Nabi (1641-1712)'nin yazmış olduğu
Hayriye adlı eserdir. Eser 1701 yılında yazılmış olup mesnevi türündedir.
Nabi, 1701 yılında yazdığı ve altmış bir yıllık hayat tecrübesiyle bilgi birikimini
henüz yedi yaşındaki oğlu Mehmet'e aktarmak istediği Hayriye adlı eserde, oğluna dünya ve
ahiret hayatında mutlu olması için öğütler verir. Din, ibadet, ahlak, ilim, tasavvuf, devlet
yönetimi, gibi başlıklar altında toplanabilecek öğütleriyle Nabi, bir eğitimci rolü üstlenir.
Mehmet'in her yönüyle örnek bir insan olarak yetişmesini ister. Dürüstlük, yardımseverlik,
alçakgönüllülük, olgunluk, yumuşak huyluluk , güler yüzlülük Nabi'nin oğlundan beklediği
temel hasletlerdir. Nabi, oğlundan İslam dininin bütün gereklerini yerine getirmesini, bunları
yaparken de biçimcilikten uzak, niçin ibadet ettiğinin bilincinde olmasını isteyerek oğlunun
bilgi, erdem ve düşünsel açıdan örnek davranışlar sergilemesini bekler (Kaplan 1995 ve
Pala 2003'ten özet , akt: Şimşek, 2016, s. 50- 51).

Eser ülkemizde çocuk edebiyatına dair ilk örnek gösterilmesi bakımından önemlidir.
Nabi'nin eserine benzer bir diğer eser ise Sünbülzade Vehbi(1718-1809)'nin yazmış olduğu
Lütfiye-i Vehbi adlı mesnevidir.
Sünbülzade Vehbi Lütfiye (1791) adlı eserinde oğluna neleri yapması, neleri
yapmaması gerektiği gibi konularda öğütler verir. Bunu Nabi'nin yaptığını hatırlatan Vehbi,
oğluna Hayriye'yi okumasını tavsiye eder. Öncelikle ilmin üzerinde duran şair, oğlunu ilim
adamı olması konusunda yönlendirir. Bu çerçevede oğluna sadece dini ilimleri değil, müspet
ilimleri de öğrenmesini tavsiye eden Vehbi, felsefe, geometri, astroloji, fal ve kimya/simyayı
bunun dışında tutar (Beyzadeoğlu 1996'dan özet, akt: Şimşek, 2016, s. 51).
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Nabi'nin eserinden esinlenilerek yazılan Lütfiye de öğretici nitelikler taşır. Nabi'nin
kaleme almış olduğu Hayriyye ve Sünbülzade Vehbi tarafından kaleme alınan Lütfiye arasında
bazı benzerlikler vardır. Her iki eser de eğitici, öğretici niteliktedir. Biçimsel yönlerden de
benzerlik taşımaktadırlar. İki eserin de amacı çocukları aydınlatarak onların yanlış
davranışlardan kaçınmalarını sağlamaktır. Hayriyye ve Lütfiye'den önceki eserlerde çocuklara
değil, onların anne-babalarına seslenilmiştir. Hayriyye ve Lütfiye'de ise doğrudan çocuğa
seslenilmektedir. Bu nedenle her iki eser de oldukça dikkat çekicidir ancak eserler çocuğun
anlayabileceği bir söyleme sahip değildir. Bu eserlerin önemi üsluptan ziyade çocuklara
doğrudan doğruya seslenmelerinde yatmaktadır. Ali Fuat Bilkan her iki eserin de yanlış
değerlendirildiğini belirtmektedir ve konuyla ilgili görüşünü şu şekilde dile getirmektedir:
Birçok edebiyat tarihinde yanlış bir anlayışla Nabi'nin Hayriyye adlı eseri, bir çocuk edebiyatı
örneği olarak anlatılır. Oysa Nabi'nin eseri, nasihat üslubuyla kaleme alınmış olmakla birlikte,
daha çok döneminin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarını eleştiren bir niteliktedir (Bilkan,
2005'ten akt: Karagözoğlu, 2010, s. 11). Bu tartışmalar nedeniyle bu eserlerden ziyade Tanzimat
döneminde yapılan çevirilerin çocuk edebiyatımızın ilk örnekleri olarak değerlendirilebilir.
Hayriye ve Lütfiye'yi Kayserili Doktor Rüştü tarafından hazırlanan Nuhbetü'l-etfal izler.
Kayserili Doktor Rüştü tarafından hazırlanıp 1859 yılında yayımlanmış ilk Türkçe alfabe olan
Nuhbetü'l-etfal (Çocukların Gözdesi), çocuk edebiyatımızın ilk bağımsız ürünü sayılabilir (Baş,
2015, s. 11) Eser alfabe kitabı olup arkasında kısa hikâyeler ve fabl çevirileri yer almaktadır. Bu
çeviriler çocuk edebiyatımızda doğrudan doğruya çocuklar için yapılan ilk çevirilerdir. Özetle
ülkemizde çocuklara yönelik ilk ürünler sözlü halk edebiyatı ürünleridir. Çocuklar halk
edebiyatı gibi zengin bir kaynaktan beslenmişlerdir. Halk edebiyatının sunduğu ninniler,
masallar, tekerlemeler ve diğer türler küçük yaşlarda çocuğun dünyasına girmiştir. Ayrıca
geleneksel Türk tiyatrosunu oluşturan Karagöz, meddah, ortaoyunu da zaman zaman çocukları
eğitmek amacıyla kullanılmıştır. Türk edebiyatında çocuklara yönelik bir hareketi başlatmaları
nedeniyle Nabi'nin Hayriye'si ve Sünbülzade Vehbi'nin Lütfiye'si önem arz etmektedir. Kayserili
Doktor Rüştü'nün hazırladığı Nuhbet'ül-etfal'in önemi ise çocuk edebiyatının bağımsız ilk ürünü
sayılmasından ileri gelmektedir.
Çocuk edebiyatının ortaya çıkışı ülkemizde Tanzimat dönemine rastlamaktadır. Bu
dönemde toplumun önde gelen kişileri toplumu eğitmek, aydınlatmak ve yüzümüzü Batı'daki
gelişmelere çevirmek için edebiyatı önemli bir araç olarak görmüşler ve Batı edebiyatından
birçok eseri dilimize kazandırmışlardır. Batı dünyasında yetişkinler için yazıldığı hâlde
çocukların da büyük bir ilgiyle okuduğu kitaplar ülkemizde çevirisi yapılan ilk kitaplar
olmuştur. Maalesef bu çevirilerde çocukların anlayabileceği nitelikte bir dil kullanılmamıştır.
Tanzimat döneminde başlangıçta çeviri ağırlıklı olan çocuk edebiyatında zamanla telif eserler de
verilmeye başlanmıştır. Edebiyat çocukları eğitmenin en önemli araçlarından biri haline
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gelmiştir. Çocuk edebiyatı tarihimizde oldukça önemli bir yere sahip olan dergiler de bu
düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıkmış ve zamanla yaygınlaşmıştır. Çocuklara yönelik süreli
yayınlar Tanzimat döneminde başlamış olup ilk çocuk dergisi Mümeyyiz (1869)'dir. Dergide
bilmecelere, ahlâk yazılara ve çocuklar için haberlere yer verilmiştir. Eski harfli çocuk
dergilerinin sayısı 50'ye yakın iken 1928'de yeni Türk alfabesinin kullanımına başlanmasıyla
çocuk dergilerinin sayıları artmış ve yayın hayatları daha uzun soluklu olmuştur.
Tablo 1.1.
Tanzimat Döneminden 1928 Yeni Türk Alfabesinin Kullanılmaya Başlanmasına Kadar Geçen
Sürede Çıkarılan Çocuk Edebiyatı Dergileri (Çıkla, 2005, s. 97). 1
Ç

D r

S

K

Ç

D r

S

K

1869

Mümeyyiz

49

1870

1913

Talebe Defteri

68

1918

1873

Hazine-i Etfal

1

1873

1913

Çocuk Duygusu

61

1914

1875

Sadâkat

6

1875

1913

Türk Yavrusu

2

1913

1875

Etfâl

16

1875

1913

Çocuklar Alemi

10

1913

1875

Ay ne

41

1876

1913

Kırlangıç

3

1913

1880

Tercümân-ı Hakikat

26

1880

1914

Çocuk Bahçesi

21

1914

1880

Aile

3

1880

1914

Çocuk Dostu

13

1914

1880

Bahçe

40

1881

1914

Mini Mini

7

1914

Mecmua-i Nevresidegân

4

1918

Küçükler Gazetesi

1881

Çocuklara Arkadaş

12

1881

1918

Hür Çocuk

3

1918

1881

Çocuklara Kıraat

18

1882

1919

Haftalık Çocuk Gazetesi

8

1919

1882

Vasıta-i Terakki

4

1882

1919

Lâne

3

1920

1886

Etfâl

23

1886

1920

Hacıyatmaz

1

1920

1887

Numune-i Terakki

9

1888

1922

Bizim Mecmua

74

1927

1887

Debistân-ı Hıred

1

1887

1923

Yeni Yol

113

1926

1887

Çocuklara Talim

9

1888

1923

Musavver Çocuk Postası

18

1923

1896

Çocuklara Mahsus Gazete

626

1908

1923

Çıtı Pıtı

4

1923

1897

Çocuklara Rehber

166

1901

1924

Haftalık Resimli Gazetemiz

7

1924

1905

Çocuk Bahçesi

43

1905

1924

Resimli Dünya

21

1925

1909

Musavver Küçük Osmanlı

3

1909

1925

Sevimli Mecmua

13

1925

1910

Mekteblilere Arkadaş

14

1910

1925

Mektebliler Alemi

6

1925

1913

Çocuk Dünyası

94

1918

1926

Türk Çocuğu

24

1928

1913

Cidd Karagöz

3

1913

1926

Çocuk Dünyası

30

1927

1913

Çocuk Yurdu

7

1913

1927

Çocuk Yıldızı

1913

Mektebli

19

1913

1881

A ı

1881

A ı

8

10

1918

1927

1

Yukarıdaki tabloda sırasıyla "Ç" derginin çıkış tarihini, "S" derginin kaç sayı yayınlandığını, "K" ise kapanış
tarihini göstermektedir (Çıkla, 2005).
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Tanzimat'la birlikte sosyal hayattaki değişim hızlanmış, dergi ve gazeteler de bu
değişimin aracıları olmuştur. Çocuk dergiciliği de bu noktada önem kazanmıştır. Bunun nedeni
edebiyat aracılığıyla sosyal hayattaki değişime öncülük eden aydın kesimin değişimin
devamlılığını ve kalıcılığını sağlamak adına, ilerleyen zamanlarda topluma yön verecek olan,
genç kuşaklara yönelmeleri olmuştur. Gençler toplumsal değişimlere en açık kitle olarak
görülmüş ve bu düşüncenin bir sonucu olarak gençlere yönelme ihtiyacı hissedilmiş, onlara
ulaşmak için farklı yollar denenmiştir. Çocuk dergiciliği de bu yollardan biridir. Çocuklar için
çıkarılan ilk dergi Mümeyyiz olup aslında aynı isimle yayınlanan gazetenin haftada bir kez
yayınlanan ekidir. Dergi toplam 49 sayı çıkarılmıştır. Bunun dışında 17. sayının çıkarıldığı
hafta, yine 17 numara ile, özel bir sayı çıkarılmıştır (Milad 6 Şubat1870, Hicr 17 Zilkade 12869.
Amaç, toplumsal dayanışmanın sağlanmasıyla, fakir ve kimsesiz çocuklara yardımda
bulunmaktır. (Bayram, 2005, s. 2). Ayrıca özel sayının ilk sayfasında bu amaçla farklı milletlerin
uygulamaları hatırlatılmıştır.
Kütüphanelerde kırk dokuz sayısı bulunan ve 15 Ekim 1869'da yayın hayatına
başlayan Mümeyyiz, kendinden sonraki çocuk dergilerine kıyasla uzun ömürlüdür.
Çocukların ilgisini çekmek için her nüshası farklı kâğıtlara basılmıştır ve genellikle dört
sayfadan oluşmaktadır. Kısa bir süre sekiz sayfa olarak çıkmıştır. İstanbul'da Sıtkı tarafından
yayımlanan dergide hicr yılın yanında miladi tarih de verilmiştir (Küçük, İlk Türkçe Çocuk
Dergileri ve Çocuklara Mahsus Gazete , 2010, s. 223).
Mümeyyiz'i Hazine-i Etfal, Sadâkat, Etfâl, Ayîne ve diğer çocuk dergileri takip
etmiştir. Tüm bu dergilere baktığımızda 1896-1908 yılları arasında 626 sayı ile yayın
hayatında varlığını sürdüren Çocuklara Mahsus Gazete dikkat çekmektedir. Çocuklara
Mahsus Gazete, ilk dönem çocuk dergileriyle ikinci dönem çocuk dergileri arasında bir köprü
işlevi görmesi ve en uzun süreli Osmanlı çocuk dergisi olması bakımından önem
taşımaktadır ( Emiroğlu, 1992: III'ten akt. Küçük, İlk Türkçe Çocuk Dergileri ve Çocuklara
Mahsus Gazete , 2010, s. 229).

Çocuk edebiyatı niceliksel ve niteliksel yönden her geçen gün daha iyiye doğru bir
gidişat sergilemiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra çocuk edebiyatı alanında verilen eserlerin
sayısı daha da artacak ve niteliksel yönden de daha gelişmiş eserler ortaya konulacaktır.
Tanzimat döneminde gerek çeviri eserler ile gerek kendi yazdıkları eserler ile çocuk edebiyatına
katkı sağlayan isimlerin başında Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci gelmektedir.
Tanzimat döneminde çocuklar tarafından okunan ilk eserler Şinasi (1826-1871)'nin bu
dönemde Fransız yazar La Fontaine'den dilimize kazandırdığı fabllar (1859) olmuştur. 1862
yılına gelindiğinde ise edebiyatımız ilk çeviri romanını kazanacaktır. Batı edebiyatından
Türkçe'ye çevrilen ilk roman Yusuf Kâmil Paşa (1808-1876)'nın Fenelon'dan çevirdiği Terceme-i
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Telemak (1862)adlı eserdir. Eser Fransa'nın gelecekteki kralının eğitimi için yazılmış olup
Yunan mitolojisinden alınma bir hikâyeye dayanarak ideal devlet ve devlet adamının nasıl
olması gerektiğini konu edinir. Eser hem konusu nedeniyle çocukların ilgisini çekmekten uzaktır
hem de eserde çocukların anlamakta zorlanacağı bir dil kullanılmıştır. Eser daha çok ilk çeviri
roman olması nedeniyle önem arz etmektedir. Şinasi'nin La Fontaine'den yapmış olduğu fabl
çevirilerinin de Yusuf Kâmil Paşa'nın Fenolon'dan yapmış olduğu Telemak çevirisinin de
doğrudan çocuklara hitap ettiğini söylemek mümkün değildir. İlerleyen yıllarda, yetişkinler için
yazıldıkları hâlde çocuksu duyarlılıkları sayesinde çocuklar tarafından büyük beğeniyle okunan
kitaplar dilimize kazandırılmaya başlanmıştır.
Vakanuvis L tfi,, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe (1864)'unu Mahmut Nedim,
onathan Swift'in Gulliver'in Gezileri (1872)'ni
Ada ve Seksen Günde Devri Alem (1880)'ini

Ahmet İhsan (Tokgöz), ules Verne'in Gizli
Mehmet Emin, aynı yazarın Merkez-i Arza

Seyahat (1883) ve Balonla Beş Hafta Seyahat (1887) adlı romanlarını çevirmiştir
(Karagözoğlu, 2010, s. 13).

Günümüzde bile çocuk edebiyatı deyince aklımıza gelen ilk eserler arasında yerlerini
alan bu eserler böylece dilimize kazandırılmıştır.
1872 yılında Ziya Paşa ean acques Rousseau'nun Emile adlı eserini çevirir. Eserde
çocukluk dönemlere ayrılarak incelenmiştir. Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkması ve olmak
istedikleri kişi olmaları için onların serbest bırakılmaları gerektiği, çocukların cinsiyetlerine
uygun bir şekilde yetiştirilmeleri gerektiği gibi konulara değinilmiştir. Eser yazıldığı dönemde
çocuk eğitimi anlayışında birtakım farklılıklara neden olmuştur. . Eserin çevirisi de tıpkı eserin
kendi gibi yankı uyandırmıştır.
Cumhuriyet'ten sonra yeni harflerin kabulünün etkisiyle çocuklara yönelik telif
eserlerin sayısında artış gözlenmiştir. Bu dönemde çocuklar çok sayıda masal, hikâye, roman ve
şiir okuma şansı elde etmişlerdir.
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Tablo 2.
Cumhuriyet Sonrası Dönemde Ön plana Çıkan Masal Kitapları
TÜR
YAZAR
Cahit Zarifoğlu
Naki Tezel
Tahir Alangu

Eflatun Cem Güney

Cahit Uçuk
MASAL

Oğuz Tansel
Hasan Latif Sarıyüce

ESER
Serçekuş, Katıraslan,
Ağaçkakanlar, Motorlu Kuş,
Yürekdede ile Padişah
İstanbul Masalları, Çocuk
Masalları, Türk Masalları
Billur Köşk, Keloğlan Masalları
En Güzel Türk Masalları, Bir
Varmış Bir Yokmuş, Evvel
Zaman İçinde, Dede Korkut
Masalları, Gökten Üç Elma
Düştü, Az Gittik Uz Gittik
Türk Çocuğuna Masallar, Ateş
Gözlü Dev, Kurnaz Tilki, Herte
Merte Pitte
Altı Kardeşler, Yedi Devler, Üç
Kızlar, Mavi Gelin, Allı ile
Fırfırı
Keloğlan Masalları, Gökten Üç
Elma Düştü, Anadolu Masalları

Aytül Akal

Geceyi Sevmeyen Çocuk, Canı
Sıkılan Çocuk, Kardeş İsteyen
Çocuk

Mevlana İdris Zengin

Çınçınlı Masal Sokağı, Kirpiler
Şapka Giymez, Uçan Eşek

Mustafa Ruhi Şirin

Kar Altında Bir Kelebek,
Guguklu Saatin Kumrusu, Kuş
Ağacı

Tablo 2'de verilen eserlere ek olarak Orhan Şaik Gökyay'ın Bugünkü Dille Dede Korkut
Masalları, Eflatun Cem Güney'in Dertli Kaval, Karayılan ve Karagülmez, Açıl Sofram Açıl, Aşık
Garip, Yaşar Kemal'in Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca, Ülkü Tamer'in Şeytanın
Altınları, Tarık Dursun Kakınç'ın Ezop Masalları, Lafonten Masalları isimli eserleri örnek
verilebilir. Bu eserlerin sayısını arttırmak mümkündür.
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Tablo 3.
Cumhuriyet Sonrası Dönemde Ön Plana Çıkan Hikâye ve Roman Türünde Eserler
TÜR
YAZAR
ESER
Abdullah Ziya Kozanoğlu

Kızıltuğ, Atlı Han, Türk
Korsanları, Gültekin

Mahmut Yesari

Bağrı Yanık Ömer

Reşat Nuri Güntekin

Kızılcık Dalları

Rakım Çalapala Nimet
Çalapala

87 Oğuz

Huriye Öniz

Köprüaltı Çocukları

Cahit Uçuk

Türk İkizleri
Kırmızı Bisiklet, Fadiş, Dört
Kardeştiler, Suna'nın Serçeleri,
Yurdumu Özledim, Ben
Büyüyünce, Leylek Karda
Kaldı, Dünya Çocukların Olsa,

HİK YE VE ROMAN

Gülten Dayıoğlu

Şenlik Günü, Kır Gezisi, Akıllı
Pireler, Sıcak Ekmek, Işın Çağı
Çocukları, Ölümsüz Ece, Geriye
Döneneler, Uçan Motor,
Küskün Ayıcık, Pargat Dağı'nın
Esrarı, Yeşil Kiraz

Aziz Nesin

Uyusana Tosunum
Hababam Sınıfı,

Rıfat Ilgaz

Küçükçekmece Okyanusu,
Cankurtaran Yılmaz

Mehmet Şeyda
Kemalettin Tuğcu

Bir Gün Büyüyeceksin,
Ölümsüz Dostluk, Çikolata
Saadet Borcu, Küçük
Mirasyedi, Sokak Köpeği
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Yumurtadan Çıkan Öğretmen,
Muzaffer İzgü

Küçük Arı, Büyük Arı, Can
Dayım, Ekmek Parası

Tablo 3'te verilen eserlere ek olarak Nihat Atsız'ın Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar
Diriliyor, Fakir Baykurt'un Sakarca, Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun Kızıltuğ, Gültekin, Malkoçoğlu,
Savcı Bey, Türk Korsanları, Atlı Han isimli eserleri örnek verilebilir. Bu eserlerin sayısını
arttırmak mümkündür. Ayrıca bu bölümde verdikleri birçok eserle Cahit Uçuk, Cahit Zarifoğlu
ve Kemalettin Tuğcu'yu da anmak yerinde olacaktır. Çok sayıda esere imza atan bu yazarların
eserlerini burada saymaya maalesef imkan yoktur.
Tabi bu arada hepsi cumhuriyet öncesi yazılmış olmasına rağmen cumhuriyet
sonrasında en çok basılan ve okunan hikâye yazarımız Ömer Seyfettin'in hikâye kitaplarını
da unutmamak gerekir. Zira Ömer Seyfetin'in hikâyeleri bundan sonra da Türk edebiyatının
çocuklar tarafından en çok okunan klâsikleri olma özelliğini sürdüreceğe benzemektedir
(Çıkla, 2005, s. 100).

Oldukça üretken bir yazar olan Ömer Seyfettin çocuklar tarafından ilgiyle okunmuştur.
Yalnız Efe, Kaşağı, Efruz Bey, Diyet ve adını sayamayacağımız birçok eserle de günümüzde de
okunmaya devam etmektedir.
Çocuklara seslenmenin bir diğer yolu da şiir olmuştur. Çocuk, şiir sayesinde estetik bir
pencereden dünyayı algılama imkânı bulmuştur. Akıcı ve lirik söyleyişle tanışan çocuğun hem
kelime hazinesi gelişecektir hem de çocuk dilin etkili kullanımını sezinleyebilecektir.
Tablo 4.
Cumhuriyet Sonrası Dönemde Ön Plana Çıkan Şiir Türünde Eserler
TÜR
YAZAR
Orhan Veli
Yusuf Ziya Ortaç
Faruk Nafiz Çamlıbel
Ceyhun Atuf Kansu
ŞİİR

Yalvaç Ural
Ülkü Tamer
Mustafa Ruhi Şirin
Cahit Zarifoğlu
Mevlâna İdris Zengin

ESER
Nasreddin Hoca
Kuş Cıvıltıları, Sizin İçin
Akıncı Türküleri
Bir Çocuk Bahçesinde,
Çocuklar Gemisi
Müzik Satan Çocuklar,
Kulağımdaki Küçük Çan
Virgül'ün Başından Geçenler,
Masal Şiirler
Gökyüzü Çiçekleri, Çocuk
Kalbimdeki Kuş
Gülücük
Kuş Renkli Çocukluğum
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Tablo 4'te verilen eserlere ek olarak İbrahim Zeki Burdurlu'nun Keloğlan, Basık Tavan,
Şükrü Enis Regü'nün Elma Ağacı, İsmail Uyaroğlu'nun Çocuk ve Şiir, Gül Sağanağı isimli eserleri
örnek verilebilir. Bu eserlerin sayısını arttırmak mümkündür. i
Cumhuriyet döneminde eser veren yazar ve şairlere ek olarak günümüzde de çocuklar
için eser kaleme alan birçok yazar ve şair vardır. Çocuk edebiyatı varlığını ve gelişimini devam
ettiren bir çalışma alanıdır. İsimlerine yer veremediğim birçok yazar ve şairin olduğu
muhakkaktır. Bu konu ayrı bir çalışmayı gerekli kılmaktadır.
. . Ço

E

a ı Ür n r n n Da anması G r

nT m

İ

r

Çocuklar için yazılan eserlerin yazınsal ve görsel yönlerden çocuğa uygun olması ve
amacına ulaşması için bu yapıtların çocukların duygu ve düşünce dünyalarına uygun olmaları,
dilin ve çizginin anlatım gücüne erişebilmiş olmaları gerekmektedir. Okulöncesi ve okul
dönemindeki çocuklar için yazılan eserlerin dayanması gereken ilkeler açısından farklılıklar
vardır. Bu çalışmada, Türkçe derslerinin 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda verilmesi nedeniyle, daha çok
okul dönemindeki çocuklara hitaben yazılan eserlerin dayanması gereken ilkeler üzerinde
durulacaktır. Ne var ki bazı farklılıklar olmasına rağmen okulöncesi dönem eserlerinin
dayanması gereken ilkeler ile okul dönemindeki çocuklar için yazılan eserlerin dayanması
gereken ilkeler arasında da birtakım benzerlikler söz konusudur. İster okulöncesi dönemdeki
ister okul dönemindeki çocuklara hitaben yazılan nitelikli bir eser çocuğun içinde ulunduğu
gelişim döneminin özelliklerini, çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı ve
çocuğun yeni yaşantılar edinmesine olanak sağlamalıdır. Çocuğun edineceği bu yaşantılar onun
kitap kahramanıyla daha kolay özdeşim kurmasını sağlayacaktır. Çocuk kitapta yazılanları
anlamaya çalışırken çocuğun duygu ve düşünce dünyasında birtakım değişikler meydana
gelecektir. Çocuk kimi zaman kitap sayesinde yeni kavramlar öğrenecek ya da kitaptaki
görseller sayesinde çocuğun görsel algısı, estetik zevki gelişecektir. Çocuğun kitapta anlatılanları
ve görselleri anlamlandırmaya çalışması çocukta düşünme ve duyarlılık kazanma sürecini ifade
eder. Çocuk okuma eyleminde, yanında anne-babası ya da öğretmeni de olsa, tek başınadır. 2
Okuduklarını düşünme sorumluluğu çocuğa aittir. Çocuğa öğüt verici bir tavırla
gelişigüzel söylenen okuma süreci ya da kitapla ilgili ifadeler kimi zaman çocuğun okuma
eyleminden soğumasına neden olabilmektedir. Bu tür ifadeler çocuğun kitabın konusu ve iletisi
hakkında düşünme sürecini olumsuz etkiyecektir ve çocuğun kitapla ilgili düşünce üretme
sürecine ket vuracaktır. Maalesef bazı çocuk edebiyatı yazarları da çocuklara öğüt verici bir
2

Tablo 2, 3,ve 4'teki eserler derlenirken Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı 104-105'ten

faydalanılmıştır.
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tutumla eser kaleme almakta ve çocukların düşünce üretme sürecini olumsuz etkilemektedir.
Doğayı sev, yeşili koru. gibi ifadelerle dorudan doğruya öğretme amacı güden, çocuğun
düşünmesine fırsat bırakmayan eserler çocuğun okuma sürecini olumsuz etkileyecektir.
Çocuklar duyumsayan, düşünen canlılardır. Unutmamak gerekir ki çocuk edebiyatının öncelikli
amacı ders vermek değildir. Yaşam ve insan gerçekliğine dayanarak onların başka hayatlara
tanıklık etmelerini sağlamak, çocuklara anadillerinin kullanım imkânlarını sezdirmek ve onların
yazılı kültürle içli dışlı olmalarını sağlayarak okuma kültürü edinmiş bireyler olmalarına
yardımcı olmaya çalışmak çocuk edebiyatının temel amacı olmalıdır. Çocuk edebiyatı eserleri
duyumsayan, sorgulayan, bilime ve sanata önem veren okuma kültürü edinmiş bireylerin
yetişmesine yardımcı birer uyaran olmalıdır. Bu şartların sağlanması için çocuk edebiyatı
ürünlerinin bazı ilkelere dayandırılması gerekmektedir:

•

Kitaplarda kullanılan dil çocuğun gelişim dönemine uygun olmalıdır.

•

Kitaplarda anlatılanlar çocuklara arkadaşlık, dostluk, sevgi kavramlarının önemini

sezdirmelidir.
•

Kitaplar, çocuklara kendilerini aşan, yerine getiremeyecekleri sorumluluklar

yüklememelidir.
•

Kitaplarda çocuklara Türkçenin anlatım olanakları ve kuralları sezdirilmelidir.

•

Kitaplarda çocukların kavram gelişimlerine katkı sağlayacak bir anlatım kullanmaya

özen gösterilmelidir.
•

Kitaplardaki görseller çocukların yaşına ve beğeni düzeylerine uygun olmalı, çocuklarda

estetik zevkin gelişmesine katkı sağlayacak nitelikler taşımalıdır.
•

Kitap kahramanları kitapta anlatılan özelliklere uygun bir şekilde resimlendirilmeli,

kitapta anlatılan olay ve olayın görseli aynı sayfada yer almalıdır.
•

Kitaplar, dilsel ve görsel yönden çocuğu olumlu yönde desteklemelidir. Çocukta düşünsel

gücü ve estetik zevki geliştirmelidir.
•

Kitaplar, çocuğun ilgi ve gereksinimlerine uygun olmalıdır.

•

Kitaplar, çocuk ve yaşam arasında bir bağ oluşmasına katkı sağlamalıdır. Çocuğun

kendini ifade edebileceği yaşam durumları kurgulanarak çocuğa sunulmalıdır.
•

Kitapta anlatılanlar gerçek hayattan çok kopuk olmamalı, çocuk kitabı okuduktan sonra

kitapta anlatılanları kendi yaşam gerçekliğine dönüştürebilmelidir.
•

Kitap, çocukları okumaya heveslendirecek tasarım özelliği taşımalıdır. Çocuk, kitabı

okuduğunda önemsendiğini hissedebilmelidir.
•

Hayatın içinde yer almasına karşın çocukları olumsuz etkileyeceği düşünülen şiddet,

saldırganlık gibi durumlara çocukların içinde bulundukları yaş döneminin özellikleri göz
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önünde bulundurularak yer verilebilir ve çocuklara bu durum karşısında nasıl bir tavır
takınmaları gerektiği sezdirilebilir.
•

Çocuk edebiyatının en önemli işlevi çocuklara dilsel ve görsel ögelerle kurgulanmış yeni

bir yaşam durumu sunmak olmalıdır. Çocuklar bu sayede başka hayatlara tanıklık etme
olanağı bulacaklar ve kendilerince yeni çıkarımlar yapacaklardır. Bu çıkarımı yapma
sorumluluğu çocuk okura bırakılmalıdır.
Anlatılanlardan hareketle kendisi ve doğayla barışık, demokratik tutum sergileyebilen,
sanatın ve bilimin önemini kavramış, duyumsayan, düşünen, okuma kültürü edinebilmiş
bireylerin yetişmesinde çocuk edebiyatı önemli bir işleve sahiptir. Çocuk kitaplarının
değerlendirilmesinde gerekli bulduğu nitelikleri Sever (Sever, Çocuk ve Edebiyat, 2015) sekiz
başlıkta toplamıştır. Bunlar:
1.

Çocuk kitaplarındaki tasarım ve resim özellikleri

2.

Çocuk kitaplarındaki konu ve kurgu özellikleri

3.

Çocuk kitaplarındaki izlek-tema özellikleri

4.

Çocuk kitaplarındaki çevre özellikleri,

5.

Çocuk kitaplarındaki iletilerin özellikleri,

6.

Çocuk Kitaplarındaki karakter ve kahramanların özellikleri,

7.

Çocuk kitaplarındaki dil ve anlatım özellikleri,

8.

Çocuk kitaplarındaki yazınsal ve eğitsel özellikler (Sever, Çocuk ve Edebiyat, 2015).

. . . Ço

K a arın a
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Ünlü dilbilimci Roman akobson iletişim için gerekli ögeleri altı başlıkta sıralamıştır.
Bunlar: gönderici, alıcı, gönderge, ileti, kanal, koddur. Sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi için
her bir öge diğeri kadar önemlidir. Burada konumuz gereği kanal ögesine bakacak olursak bu
öge mesajı taşıyan bir araçtır. Konuşmada kanal ses iken yazıda kâğıt, eski zamanlarda taşlar,
ağaç yaprakları olmuştur. Bilgisayar, televizyon gibi teknolojik araçlarda ise ekran bize mesajı
ileten kanaldır. Metnin sunulması da metnin içeriği kadar metinle ilgilidir. Okuyucunun ilk
karşılaşacağı metin değil, metni çevreleyen dış ögelerdir. Bu ögeler okuyucuyu bilgilendirir,
alacağı ve/ya da okuyacağı kitapla ilgili olarak temel ipuçları verir. (Günay, 2007, s. 54).
Okuyucunun şifresini çözeceği metin dışındaki, metinle ilgili dilsel ya da dil dışı göstergelerin
tümüne metnin dış ögeleri denir. (Günay, 2007, s. 55). Metnin dış ögeleri metnin varlığını
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bildirir. Metnin dış ögelerinin önemi okuyucu için yadsınamaz. Yapıt aracılığıyla okuyucuya
sunulmak istenen iletiler metin ve metin dışı ögeler yoluyla sunulabilmektedir. Metin dışı
ögelerin çoğunluğunu yayınevleri ayarlamaktadır (kitabın boyutu, yazı karakteri, puntosu gibi).
Türkçe Sözlük'te okumak Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları
çözümlemek veya seslendirmek (Akalın, 2011, s. 1793). şeklinde tanımlanıştır. Okuma farklı
bileşenlerden oluşan karmaşık bir süreçtir. Görme, dikkat, algılama, hatırlama, seslendirme,
anlamlandırma, sentezleme, çözümleme, yorumlama okumanın bileşenlerindendir. Okumanın
ilk aşamasını fiziksel özellikler oluşturur. Eğer kişinin gözleri harfleri seçecek oranda
görmüyorsa okuma süreci başlamadan biter. Okuma sürecinde işlevsel organlar ne denli sağlıklı
ise ve içinde bulunulan fiziksel ortam ne denli uygunsa okuma eylemi o derece verimli geçer ve
okuma, amacına ulaşır. Kâğıdın kalitesi, harflerin büyüklüğü, yazı stili, satır ve paragraflar
arasındaki boşluklar okunaklılığı etkileyen etmenlerdendir. Metinlerin tasarım özellikleri
(boyut, kâğıt, kapak ve cilt, sayfa düzeni, harfler) okuma sürecinde etkilidir. İyi tasarlanmış bir
eser okuyucuda okuma hevesi uyandırırken tasarımı kötü bir eser okuyucuyu okuma
eyleminden soğutabilir. İyi tasarlanmış bir çocuk kitabının da boyut, kâğıt, kapak ve cilt, sayfa
düzeni, yazı tasarımı yönünden taşımaları gereken bazı özellikler vardır.
. . . . . Bo
Küçük yaşlardan itibaren farklı uyaranlarla karşılaşması çocuk için olumlu bir
durumdur. Çocuk ne kadar farklı uyaranla karşılaşırsa bilişsel şemaları o oranda artacak ve
kavram gelişimi bu durumdan olumlu etkilenecektir. Bu nedenle çocuklar küçük yaşlardan
itibaren farklı boyut ve şekillerdeki kitaplarla karşılaştırılmalıdır. Hacim, kalınlık yönünden
çocukların kolayca taşıyabilecekleri ve kitaplıklarına kolayca yerleştirebilecekleri boyutlarda
olmalıdır. Ayrıca genişlik açısından kitabın iki kapağı açıldığında çocuğun kucak boyundan
büyük olmamasına, normal ağırlıklı bir kitaplık rafına sığacak büyüklükte olmasına dikkat
edilmelidir (Şimşek, 2016, s. 94). Farklı tasarım özellikleri çocuğun ilgisini çekerek çocuğun
kitaba yönelmesini sağlayacaktır. Okul döneminde ve kendi okuma eylemini gerçekleştirebilen
çocukların okuyacağı kitapların boyutunun (16 23 cm) olması gerektiği Sedat Sever tarafından
belirtilmiştir. (Bu ölçü Sedat Sever tarafından konulmuş ve kabul görmüştür. bkz: (Dilidüzgün,
Sever, Neydim,

Aslan, 2007). Sever (2007: 42), okul dönemine gelen çocukların yaş

özelliklerine uygun kitaplarla okumaya hazırlanmaları gerektiğini vurgulamış ve boyut olarak
da 16 23 boyut ölçülerine sahip kitapların olduğunu belirtmiştir (Sever'de akt: Gönen, 2017, s.
16-17).
. . . . . Ka a

C
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Kitap kapakları çocukların ilgilerini kitaba yönelten görsel ögelerin başında gelmektedir.
Bu nedenle kitapların içerikleri kadar kapak tasarımları da önem taşımaktadır. Kitabın kapağı
çocuklarda okuma isteği uyandıracak şekilde tasarlanmalı ve kitapta anlatılanlardan bağımsız
olmamalıdır. Çocuk, kitabın dış tasarım özelliklerinden okuyucu olarak önemsendiğini
sezebilmelidir. Kitap kapağının rengi, kapaktaki resim ve yazılar çocuğu kitaba çeken ögelerin
başında gelmektedir. Kitap kapağında, konuyla ilgisi olmayan kişi ya da nesneler
resmedilmemelidir. Kapakta yer alan resimler içerikte yer alan konu ve kişilere ilişkin ipucu
sunmalıdır. Kitabın kapağı kitabı okumak için çocuğu harekete geçirecek bir nitelik taşımalıdır.
Resimli çocuk kitaplarında çocukları etkileyen en önemli etkenlerden biri görsellerdir. Bunların
başında da kapak tasarımı gelmektedir. İçerik açısından iyi hazırlanmış bir kitabın kapak
tasarımı iyi yapılmadığı takdirde o kitap bazı okuyucularını kaybedebilir. Çünkü okuyucuyu, hele
ki çocuk okuyucuları, kitaba çekmede kapak tasarımının önemi inkâr edilemez. Kitap kapağı
görsel yönden iyi tasarlanmasının yanı sıra dayanıklı olmalıdır. Kitabın uzun süre
kullanılabilmesini sağlamak adına karton kapağın daha kullanışlı olduğu düşünülmektedir.
Sağlam bir cilt kitabın uzun süre kullanılabilmesini sağlar. Çocuklar söz konusu
olduğunda kitabın cildinin sağlam olması daha önemli hâle gelmektedir. Kitabın cildi kolay
açılmalı, herhangi bir destek kullanılmadan düz bir yüzeyde okunabilmelidir (Şimşek, 2016, s.
95). Sicimle ciltleme, tel zımba ile dikme ve tutkallama olmak üzere üç türlü ciltleme yöntemi
vardır. Sicimle dikme, kitap baskı sayısının fazla olması durumunda maliyetlidir fakat en
dayanıklı ve kullanışlı olması bakımından tutkalla ciltleme tekniğinden sonra en iyisidir
(Şimşek, 2016, s. 95). Çocuk kitaplarının sayfa sayısının çok olmaması nedeniyle çocuk
kitaplarının ciltlenmesinde tel zımba ile dikme yöntemi kullanılmaktadır. Tel zımba ile ciltlenen
kitapların dayanıklılığını arttırmak için kitaplar birden çok tel zımba ile dikilmelidir.

. . . . . Sa a D

n

Ya ı Tasarımı

Yazı ve resim sayfa düzenini oluşturan unsurlardır. İyi tasarlanmış bir sayfa düzeni
okunabilirliği arttırır. Metin ve resimler sayfaya uygun bir şekilde konumlandırılmalı, sayfanın
alt, üst, kenar boşlukları ile satır arası ve paragraflar arası boşluklar iyi ayarlanmalıdır. Aksi
hâlde yazılar iç içe geçecek ve okuma esnasında okuyucu daha fazla çaba harcamak durumunda
kalacak, göz kasları yorulacaktır. Hatta bu durum okuyucunun kitaptan soğumasına da neden
olabilmektedir.
Paragraf uzunluğu ve yazı tasarımı tercihinde çocukların içinde bulundukları gelişim
döneminin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Küçük yaşlardaki çocuklar için daha
büyük puntolar tercih edilmeliyken çocukların yaşları büyüdükçe yazının puntosu küçülmelidir.
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Milli Eğitim Bakanlı Talim Terbiye Kurulu Taslak Ders Kitapları ve Eğitim Araçları ile Bunara ait
E-İçeriklerin İncelemesinde Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler ve Açıklamaları adıyla
yayımladığı kılavuzda
...metin kısımlarının başlıkları dışında kalan bölümlerinde resim altı yazıları,
dipnotları ve benzeri kullanılan yazılar hariç ilkokul 1'inci sınıflar için yirmi, 2'nci sınıflar
için on sekiz, 3'üncü sınıflar için on dört, 4'ncü sınıflar için on iki, ortaokul 5'nci sınıflar için
on bir, daha üst sınıflar için ise on puntodan daha küçük puntoda harfler kullanılmamalıdır
(Başkanlığı, 2018, s. 23).

İlköğretim 4. sınıf ve sonrası için hazırlanan kitaplarda (9-12 yaş üstü) 10-12 puntoluk
harf karakterlerinin kullanılması hızlı okuyabilmeyi kolaylaştırmaktadır (Şimşek, 2016, s. 96).
Çocukların görme alanı genişlediğinden bu yaş ve üstü için büyük puntolu
yazılarda göz sıçramaları artar, gözler çabuk yorulur ve anlam kurma yavaşlar
okunan metne karşı dikkat ve ilgi dağılır. Ayrıca süslü karakterler karmaşık
yapılarıyla okunabilirliği zorlaştırır (Koyuncu ve Kaptan 2005'ten akt: Şimşek,
2016, s. 96).
Bu nedenle mümkün olabildiğince sade yazı karakterleri seçilmelidir. Düz yazı
karakterleri eğik yazı karakterlerine tercih edilmelidir. Büyük harfler okuma hızını
yavaşlatacağından başlıkların ve özel olarak vurgulanmak istenen yerlerin dışında büyük harf
kullanımı tercih edilmemelidir.
. . . . . Ço
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İnsanlık tarihine baktığımızda insanın kendini ifade etme yollarından birinin de resim
olduğunu görürüz. Mağara duvarlarına çizilen resim döneminden kitaplara, televizyon
ekranlarına, bilgisayar ekranlarına yansıtılan resimlere geçilmiştir. Görsel dilin yazılı dili
destekleyen bir yönü vardır. Bu nedenle görsel dil yazılı dilin yanında yer almıştır. Görsel dil
kimi zaman estetik amaçlı kullanılmış, kimi zaman da yazılı dildeki anlatımı desteklemiştir.
Görsellik çocuk edebiyatı için de bu işlevleri yerine getirmesi bakımından önemlidir. Çocuk
edebiyatı eserlerinde anlatılmak istenen çizginin, rengin ve yazının olanakları bir arada
kullanılarak dile getirilir. Renk ve çizgi okuyucuya görsel bir metin sunarken yazı da okuyucuya
dilin anlatım olanaklarını ve farklı kullanımlarını sezdiren yazınsal bir metin sunar. Yazınsal
metnin görsel metinle zenginleştirilmesi okuyucunun metni daha rahat bir şekilde anlamasını
sağlar. Ayrıca okuyucunun duygu ve düşünce dünyasını devindiren bir uyaran konumundadır.
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Resimli çocuk kitaplarında resim ve yazı birbirini tamamlayan iki öge konumundadır. Çizilenler
anlatılanlardan bağımsız değildir, olmamalıdır da.
Yazılı metinde anlatılan olay ve olgular hedeflediği yaş grubunun gelişim özelliklerine
uygun olmalı, onlar için bir sakınca oluşturmamalıdır. Çocukların gelişim dönemine uygun
olmayan eserleri anlamak çocuk için zorlaşacaktır. Hatta kimi durumlarda çocuk anlatılanlardan
korkabilir ve okuma eyleminden soğuyabilir. Bir çocuk edebiyatı eserinde anlatılanlar çocuğun
içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun olmalı ve aynı şekilde uygun görsellerle
desteklenmelidir. Kitaplardaki görseller anlatımı destekler, çocukta merak duygusu uyandırır,
çocuğun ilgisinin canlı kalmasını sağlar ve çocukta estetik zevkin gelişmesine katkı sağlar. Bu
şekilde uygun görsellerle desteklenen metinler çocukta okuma hevesi uyandıracaktır. Bu tür
metinler okunabilirlik açısından da olumlu özellikler taşımaktadır. Okunabilirlik deyince akla
gelenler önceki başlıklarda da belirtildiği gibi yazı karakteri, punto, satır arası ve paragraf arası
boşluklar, sayfa kenar boşluklarıdır. Bunlar kitabın okunaklılığını ve estetik görünümünü etkiler.
Resimler de tıpkı bu ögeler gibidir. Resimlerin boyutları, sayfa üzerindeki konumları okunaklılığı
etkilemektedir. Kitaptaki resimlerin ilk işlevi yazılı metinde anlatılanları görselleştirmeleridir.
Ancak görsellerin kitaptaki anlatılanları desteklemek dışında da işlevleri vardır. İyi çizilmiş bir
görsel sadece bilgi verme amacı taşımaz. Okuyucunun ilgisini kitaba çeker ve onda estetik haz
yaratır. Çocuk edebiyatındaki görseller de sadece anlatılanlar hakkında bilgi verme ya da kitabı
süsleme amacı gütmemelidir. Çocukların görsel duyularını geliştirmeli, onların yeni kavramları
öğrenmelerine katkı sağlamalı ve çocukta estetik bir anlayışın oluşmasına hizmet etmelidir.
Çocuk kitapları çocukların görsel sanatlarla buluşmasının ilk adımı sayılabilir. Çocuk bir kitabı
okuduktan sonra o kitapta anlatılanlara ilişkin çıkarımlarda bulunabilmeli, kitabın sezdirmek
istediği iletiyi kavrayabilmelidir. Çocuğun bunları yapabilmesi için duyu organlarının sağlam ve
düşünme becerilerinin gelişmiş

olması

gerekir. Aksi

hâlde anlama tam anlamıyla

gerçekleşmeyecektir. Çocuğun olaylar arasındaki bağlantıları kavramasında, karakterlerin kitap
içerisindeki değişimlerini fark etmesinde görseller metni destekleyerek çocuğun okuduklarını
anlama sürecini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle eğitim yaşantısı içinde görsellere yer
verilmelidir. Görsel ve yazı oranı çocukların gelişim dönemlerine göre farklılık göstermektedir.
Küçük yaştaki çocuklar için hazırlanan kitaplarda resim oranı fazla, yazı oranı azken çocuk
büyüdükçe okuması gereken kitaplarda resim oranı azalırken yazı oranı artmaktadır. Küçük
yaşlarda kitapla çocuk arasında bir sevgi bağı oluşturmak, çocukların duyularını eğitmek, anlam
evrenine çizginin, dilin bütünleşmiş anlatım olanaklarıyla zenginlikler katmak için usta
sanatçılara gereksinim vardır (Sever S. , Çocuk ve Edebiyat, 2013, s. 166). Sanatçı duyarlılığı ile
resmedilmiş çocuk kitapları çocukların görme duyularının eğitilmesine katkı sağlar. Küçük
yaşlarda doğru ve etkili çizimlerle karşılaşan çocuklar görsel eğitimini doğru kaynaklardan
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almaya başlamış olur. iyi resmedilmiş kitaplarla düşünen, duyumsayan bireylerin yetişmesine
katkı sağlayacak önemli bir adım atılmış olur.
Sade çizgilerle oluşturulan resimlerde düz renkler tercih edilmelidir. Resimlerin
anlattığı varlık, öne çıkan özelliği ile resimde yer almalıdır. Böylece çocuklar görsele ilgi
duyacaklardır.

Resimler

yolculuklarında

yalnız

çocukların

düş

bırakmamalıdır.

gücünü

harekete

Çocukların

duygu

geçirmeli,
ve

onları

düşünce

düşsel

dünyalarını

devindirmelidir. Kimi zaman bir resim çocukta metinde anlatılanların dışında yeni bir anlam
yaratabilir. Böyle bir durumda resim sayesinde çocuğa düş dünyasının kapıları açılacaktır.
Çocuk, çizerin kendisine olan yakınlığını duyumsayabilecektir. Çocuk kitaplarındaki resimler
çocukların ilgilerini çekmeleri nedeniyle çocuğun o kitabı okumasında etkili olabilmektedir.
Hatta okuma yazma bilmeyen çocuklar bile görsellerden hareketle o kitaba ilişkin fikir
yürütebilmektedirler. Çocuğun okuma yazma bilmediği dönemlerde kavram öğretme, nesneleri
görsel kimlikleriyle tanıtma gibi işlevleri olan görseller zamanla daha farklı işlevler de kazanır.
Görseller çocukların bilişsel, duyuşsal ve dilsel yönden gelişmelerine katkı sağlar. Dilin anlatım
olanaklarının doğru estetik görsellerle desteklenmesinin çocuk için en önemli faydası da bu
gelişimdir.
İyi bir görsel tasarım çocuk ve kitap arasında güçlü bir bağın kurulmasını sağlayacaktır.
Görsellerin sayfada anlatılanlarla ilintili olması gerekmektedir. Estetik yönden iyi tasarlanmış
bir görsel bile o sayfada anlatılanlarla ilgili değilse sayfa içerisinde yer almamalıdır. Çünkü böyle
bir görsel anlam bütünlüğünü bozacak, çocuğun aklını karıştıracak, çocuğun kitaba olan ilgisini
azaltabilecektir. Çocuk kitaplarındaki resimler estetik değer taşımalıdır. Resimler renkli ise
renkler birbirine karışmamalı, nesneler yanlış resmedilmemelidir. Görsel açıdan çocuğa uygun
olmayan kitaplar çocuklara verilmemelidir.
Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan eserlerin görsel tasarımlarının nitelikli olup
olmadığı hakkında genel bir kanıya varmak için sorulması gereken sorular şöyle ifade edilebilir:
•

Kitap kapağı çocuğun ilgisini çekebilecek nitelikte mi?

•

Kitap kapağındaki görsel içerikle uyumlu mu?

•

Kitap, sayfaları kolayca yırtılmayan kaliteli ve gözü yormayan mat bir kâğıda basılmış mı?

•

Kitap, çocuğun taşırken zorlanmayacağı ve kitaplığına kolayca yerleştirebileceği boyutta

mı?
•

Yazı karakteri ve boyutu çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi için uygun mu?

•

Kitapta yer alan görseller estetik nitelik taşıyor mu?

•

Kitapta yer alan görseller çocuğun duygu, düşünce ve hâyal dünyasını geliştirebilecek

nitelikte mi?
•

Konuyu betimleyen resim konuyla aynı sayfada yer alıyor mu?
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Bu sorulara verilecek olumlu yanıtlar çocuklar için görsel tasarımı nitelikli kitapların
seçilmesine yardımcı olacaktır.
. . . . Ço

K a arın a

Kon

K r

Ö

r

Türkçe Sözlük'te konu Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum,
mevzu, süje (Akalın, 2011, s. 1476) şeklinde tanımlanmıştır. Yazarın üzerinde söz söylediği,
üzerinde durduğu şey bize konuyu verir. Anlatılmak istenen her düşünce, her duygu, her insan,
olay, olgu bir yazının konusu olabilir. Olay, kişiler, yer ve zaman konu etrafında birleşir ve bu
öğeler konuya uygun olarak seçilir. Bu sayede bir anlam bütünlüğü oluşur ve bu durum
okuyucuyu okuma eylemi için heveslendirir. Konusuz eser olamayacağından konu bir eserin
meydana gelmesini sağlayan ilk ögelerindendir. Konu tarih olabilir, güncel olabilir. Konu ne
olursa olsun bir esere değer katan şey konu değil, konunun ele alınış biçimidir. Bu nedenle konu
ile ilgili güzel ya da çirkin şeklinde etiketleme yapmak doğru olmayacaktır. Geçmişten beri
birçok esere konu olan aşk, savaş vb. konular hâlen birçok eserde ele alınmaktadır alınmaya da
devam edecektir. Bu eserlerin bazıları çağının ötesine geçme imkânı bulurken kimisi yazıldığı
dönemde bile ilgi göremeyebilecektir. Bunun nedeni ele aldığı konu değil, yazarın o konuyu ele
alış şeklidir. Yazarın üslubu okuru etkileyecektir. Yetişkinler için kaleme alınan kitaplarda yazar
dilediği her şeyi kaleme alabilir ve dilediği açıklıkta kendini ifade edebilir. Ancak çocuk
edebiyatında ele alınacak konunun çocukların gelişim dönemlerine uygun olması, şiddet yanlısı
tutum sergilememesi vb. durumlar çocuk edebiyatında konu seçimi üzerinde etkilidir. Çocuk
edebiyatında ele alınan bir konu çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verdiği oranda önem
kazanacaktır. Çocukların yaşları büyüdükçe onlar için yazılan eserlerde konu çeşitliliği
artmaktadır. Çocuk kitap sayesinde bilmediği bir kavramı öğrenebilir, yetişkinlerin nesnel
dünyasını daha rahat anlamlandırabilir. Çocuk edebiyatı kapsamındaki eserler çocuğa görelik ve
çocuk gerçekliği ilkelerini göz önünde bulundurmalıdır. Eserde anlatılanlar çocuk dünyasından
bağımsız olmamalı, çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmalıdır. Edebiyat ister
yetişkinler için olsun ister çocuklar için olsun hoşça vakit geçirme, estetik zevkin gelişmesine
katkı sağlama, olayların gelişimini anlama ve anlatılanlara ilişkin çıkarım yapmayı gerekli kılma
gibi niteliklere sahiptir. Nitelikli çocuk kitapları çocukları duyuşsal, bilişsel ve devinişsel yönden
etkileyebilmektedir. Çocuk kitaplarında çocuğu önemseyen, ona değerli olduğunu hissettiren
çocuğa özgü bir dünya kurgulanır. Çocuk, kendisi için kurgulanmış bu dünya sayesinde küçük
yaşlarda edebiyatın insana sunduğu olanaklarla tanışır. Bir kitapta çocuk kahramanların yer
alması o kitabın çocuk kitabı olduğunu göstermez. Çocukça bir anlatım ile çocuklar için anlatım
arasında oldukça fark vardır. Basitliğe kaçmadan ele aldığı konularla çocukların ilgisini çeken ve
onlarda okuma hevesi uyandıran kitaplar, çocukların ileride okuma alışkanlığı edinmiş bireyler
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olmalarına katkı sağlar. Çocuklar için kitap alırken belki de en önemli şey konu seçimidir.
Gerçek hayattan fazlasıyla kopuk, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak,
çocukların kavrayış düzeylerini aşan kitaplar çocukların ilgisini çekemeyecektir ya da onları
okuma eyleminden soğutacaktır. İyi bir çocuk kitabı, konusuyla çocuğun ulusal kültür
değerlerini ve evrensel etik değerleri sezmesine yardımcı olmalıdır. Çünkü çocuk toplumdan
bağımsız değildir, toplumun bir ferdidir.
Yaş gruplarına göre ya da cinsiyete göre çocukların okumak istediği konular
farklılaşabilmektedir. Yaş grubu fark etmeksizin çocuklar için kaleme alınan tüm kitaplarda ele
alınan kitaplar çocuğa sevgi ve sevginin önemi hakkında fikir sunmalı ve çocuğun bu duyguyu
hissetmesine olanak tanımalıdır. Çocuk kitapları sevgi, dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma,
paylaşma gibi olumlu değerleri çocuğun benimsemesine yardımcı olmalıdır. Irkçı ve ideolojik
söylemler, kin, nefret ve intikam çocuk kitaplarında yer almamalıdır. Şiddet ögesi ele alınırken
çocuğun yaş grubu göz önünde bulundurulmalı ve şiddetin kötü bir olgu olduğu çocuğa
hissettirilmeli, şiddete karşıt bir tutum sergilenmelidir. Çocuklar hareketli ve düş dünyaları
zengin canlılardır. Bu nedenle çocuk kitapları, onların bu yönünü körelten değil geliştiren
niteliklere sahip olmalıdır. Çocuklar için kaleme alınan eserlerde küçük yaş gruplarından büyük
yaş gruplarına doğru eserlerde ele alınan konular çeşitlenmelidir. Aynı zamanda türler de
çeşitlenmeli ve anlatımda basitten karmaşığa, yakından uzağa ilkeleri gözetilmelidir. Eserde ele
alınmak istenen gerçeküstü olaylar korkutucu olmamalı ve çocuğun yaşam gerçeklerinden
kopmamasını sağlayacak oranda olmalıdır. Kitapta anlatılanlar çocuğa kendini önemli
hissettirmeli ve onların benlik algılarını zedelememelidir. Her insanın saygıya değer ve
sevilmeye layık olduğu, her mesleğin önemli olduğu da konu aracılığıyla çocuklara
sezdirilmelidir. Çok küçük yaşlardaki (2 ) çocuklar için hazırlanan kitaplarda bir olay anlatmak
ya da bir konuyla ilgili fikir beyan etmek amaç değildir. Bu kitaplar çocukların kavramsal
gelişimi sağlamayı amaçlarlar. Bu kitaplarda görsellerle kavram gelişimi desteklenir ve her
varlığın, her nesnenin işlevi olduğu çocuklara sezdirilir. Bu tür eserlerde varlıklar öne çıkan
özellikleri ile ele alınmaktadır.
Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kaleme alınan kitaplarda çocukların ebeveynleri
ve arkadaşlarıyla kurdukları ilişkiler, sevgi, arkadaşlık gibi konular yetişkin edebiyatında da
işlenen konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu olarak benzerlik olsa da çocuklar için
yazılan eserlerde konunun ele alınış biçiminin çocukların gelişim ve dil özelliklerine, ilgi ve
ihtiyaçlarına uygun olmasına dikkat edildiğini unutmamak gerekmektedir. Çocuk edebiyatında
konular çocukların ilgilerini canlı tutabilecek, onlarda merak uyandırabilecek, eğlendirirken
öğretebilecek bir anlayışla ele alınmalıdır. Kahramanlar öne çıkan özellikleri ile betimlenmeli,
etkin kişilikleri anlatıma konu olmalıdır. Okulöncesi dönemdeki çocuklar için kitabın bir işlevi
de onların yazılı edebiyatla tanışmalarını sağlamalarıdır. Edebiyat yapıtları çocukların duyuşsal
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ve bilişsel yönlerden kendilerini tanımalarına yardımcı olur ve onlara kendilerini
gerçekleştirebilecekleri yaşam durumları sunar. Kitapta anlatılan konu çocuk gerçekliği ve
çocuğa görelik ilkeleri göz ardı edilmeden sanatçı duyarlılığıyla ele alınmalıdır. Bu, çocukların
başka yaşamlara tanıklık etmelerinde ve çocuklara iyiyi, doğruyu sezinlettirmede etkili bir yolu
olacaktır. İlköğretim dönemindeki çocuklar için hazırlanan eserlerde konular çeşitlilik
göstermeye başlayacak ve yazar eseri kaleme alma amacı doğrultusunda konuyu ele alış
biçimini belirleyecektir. Olay ve çatışma konuyu yapılandıran ögelerdir. Çatışma ögesi (kişi-kişi
çatışması, kişinin kendisiyle olan çatışması, kişi-doğa çatışması, kişi-toplum çatışması) olaya
ilişkin merakı canlı tutacaktır. Bu sayede çocuk kitabı okuma isteği duyacaktır. Abartılmış
merak, rastlantısallık ve duygusallık ise konunun yapılandırılmasını zayıflatan ögelerdir. Bu
nedenle merak ögesi zayıf olan ya da tam tersine abartılan kitaplardan çocuk uzaklaşacaktır.
Sürekli bir heyecan hâli zaman içerisinde etkisini kaybedecek ve eserin inandırıcılığını
zedeleyecektir. Heyecan ögesine yer verilirken çocuğa sonuca ilişkin ipuçları da sunulmalı ve
çocuğun heyecanı dengelenmelidir. Bu ipucunun sunulma şekli önemlidir. Çünkü kitabın henüz
başlarında ya da ortasında kitabın sonuç bölümünde ne olacağını bilen bir çocuk merak ögesinin
zayıflığı nedeniyle o kitabı okumaya devam etmek istemeyebilecektir. Çocuk, çoğunlukla kitap
kahramanıyla özdeşim kurma eğilimindedir. Kahramanın olay örgüsü içindeki davranışları
çocuğun merakını canlı tutacak, çocuk kahramanın olayı nasıl çözüme kavuşturduğunu bilmek
isteyecek ve kitabı okumaya devam edecektir. Kahraman bir sorun yaşadığında bu sorunu
çocuğun özdeşim kuramayacağı bir şekilde çözerse çocuk kendini yetersiz hissedebilir ve
kendisi için o kitabı okumanın anlamsız olduğunu düşünebilir. Bu nedenle merak ögesi ne
sürekli çocukta aşırı heyecan ve endişe uyandıracak boyutta olmalı ne de çocuğun kitaba ilgisini
yok edecek kadar az olmalıdır. Çocuğun düşsel ve düşünsel yolculuğunun devam etmesini
sağlayacak bir şekilde merak ögesine yer verilmelidir. Rastlantısallık konunun önemini sarsan,
kitaba inandırıcılığı azaltan bir öge olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitap kahramanının başına
gelen felaketlerden, kendi uğraşı olmadan, bir rastlantı eseri kurtulması çocuğun kitaba olan
inancını zedeleyecektir. İyi kurgulanmış bir çocuk kitabında, çocuk kitabı okudukça kitap
kahramanlarını tanımaya başlar. Çocuk, kahramanlar hakkında fikir sahibi olur ve
kahramanların çatışmayı nasıl çözebileceklerine ilişkin bir izlenim edinmiş olur. Eğer kahraman
olay içerisinde kendine atfedilen kişilik özelliklerinin dışında, rastlantısal bir şekilde çatışmayı
çözerse olay inandırıcılığını kaybeder. Bu nedenle çocuklar merak ögesiyle okuma için
heveslendirilmeli, verilen ipuçlarıyla da olayın nasıl sonuçlanabileceğine dair fikir edinmeleri
sağlanmalıdır. Sonuç, rastlantısallıktan uzak ve inandırıcı olmalıdır. Bir edebiyat yapıtında ele
alınan konu yazarın kendi dünyasında biçimlendirdikleridir. Her ne kadar yaşanmış ya da
yaşanması mümkün bir şey de anlatılsa sonuç olarak o sadece bir kurgudur. Yaşanmış bir olayın
farklı yazarlar tarafından kaleme alındığı olmuştur. Ancak her yazar olayı kendi kurgusuyla
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aktarır. Yazarın kurgulamış olduğu olaylar, çatışmalar, kahramanlar çocukların insan ve yaşam
gerçekliğini tanımalarını sağlar. Çocuk edebiyatı ürünleri görsel ve dilsel yönlerden sanatsal bir
uyaran olarak nitelendirilebilir ve onlarda sanatsal zevkin gelişmesine katkı sağlar. Çocuk
kitapları çocukların duygu eğitiminde etkilidir. Bu etkinin olumlu yönde olması için kitapta
anlatılanlar duygusal yönden sığ olmamalıdır. Aynı zamanda çocuğu olumsuz yönde
etkileyebilecek aşırı korkunç ve üzücü olaylara yer verilmemeli, çocuklara duygu sömürüsü
yapılmamalıdır. Çocukların duygusal yönden dengeli ve sağlıklı olmaları için konunun
hassasiyeti kavranmalı, oldukça dikkatli davranılmalıdır.
Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan eserlerin konu ve kurgu bakımından nitelikli
olup olmadığı hakkında genel bir kanıya varmak için sorulması gereken sorular şöyle ifade
edilebilir:

• Kitapta ele alınan konu çocuğun gelişim dönemine uygun mu?
•

Kitapta anlatılanlar çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte mi?

•

Kitapta anlatılanlar çocuğa sevgi, dostluk, paylaşma gibi kavramların önemini sezdiriyor

mu?
•

Kitapta ele alınan konu çocuğun hâyal dünyasını ve yaratıcılığını geliştirebilecek nitelikte

mi?
• Kitabın kurgusu bir bütünlük içinde mi?
• Çatışmalar çocuğun kavrayabileceği düzeyde midir?
•

Kitap çocukta okuma hevesi uyandırabilecek bir şekilde kurgulanmış mı?

• Merak ögesi kitapta dengeli bir şekilde yer alıyor mu?
• Kitapta konunun yapılandırılmasını zayıflatan abartılmış merak, rastlantısallık,

duygusallık ögeleri yer alıyor mu?
Son soru hariç, bu sorulara verilecek evet yanıtı çocuklar için konu ve kurgu yönünden
nitelikli eserlerin seçilmesine yardımcı olacaktır.
. . . . Ço
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Yazarın eserinde aktarmak istediği temel düşünce ve ana eğilimler tema olarak
nitelendirilmektedir. Tema ve konu birbirinden ayrı düşünülemez. İkisi birbirini bütünlemekle
beraber konu, temadan önce vardır ve tema konunun işleniş aşamasında ortaya çıkmaktadır.
Konu okuduğumuz eserden doğrudan doğruya anladığımız şeylerken tema görmesek de
kavramamız gereken bir iç anlamdır. Çocuk kitaplarında konu ve tema ilişkisi güçlü olmalı, tema
konunun önüne geçmemelidir. Kitabın teması, kitabın yazılış amacını ortaya koymaktadır.
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Çocuk kitaplarında ele alınan temalar Çocukların bilişsel özelliklerine uygun olmalıdır. Tema
çocuklara sevgi, yaşama sevinci, iyilik, dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma, paylaşma gibi olumlu
özelliklerin önemini sezdirmelidir. Tema çocukların seviyelerine uygun ve onların akıllarını
karıştırmayacak özellikte olmalıdır. Temanın belirsiz olması durumunda çocukların aklı
karışacak, yanlış anlamalar meydana gelecek ve eser amacına ulaşamayacaktır. Tema, konuyu
da kapsayan daha genel bir kavramdır. Örnek verecek olursak sevgi teması ile aile sevgisi,
hayvan sevgisi, doğa sevgisi, arkadaş sevgisi, yurt sevgisi gibi birçok farklı konu kaleme
alınabilir.
Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan eserlerin tema(izlek) bakımından nitelikli olup
olmadığı hakkında genel bir kanıya varmak için sorulması gereken sorular şöyle ifade edilebilir:
• Tema, çocuğun gelişim düzeyine uygun özellikte midir?
• Tema ve konu arasındaki ilişki güçlü müdür?
• Tema, çocuğa yaşam gerçeklerini duyumsatıcı özellikte midir?
• Tema, çocuğun yaşantı zenginliği kazanmasını sağlayabilecek nitelikte midir?

Bu sorulara verilecek evet yanıtı çocuklar için tema (izlek) yönünden nitelikli eserlerin
seçilmesine yardımcı olacaktır.
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Çevre, anlatıya dayalı metinlerde önemli unsurlardan biridir. Çünkü insanlar bir çevre
içinde kendilerini tanımakta ve tanıtmaktadırlar. Bu nedenle yazınsal eserlerde de eser
kahramanlarının çevreleriyle etkileşimlerine yer verilmektedir. Çocuk edebiyatı eserlerinde
kahramanın bir çevre içerisinde tanıtılması çocukların yaşama dair bilgiler edinmesinde rol alır.
Kitap kahramanları çatışmalarını bir çevre içinde yaşayacak ve çevrenin etkisiyle kimi zaman
değişimler gösterecektir. Çevre aracılığıyla toplumsal değerler sezdirilmeye çalışılacaktır.
Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan eserlerin çevre özellikleri bakımından nitelikli
olup olmadığı hakkında genel bir kanıya varmak için sorulması gereken sorular şöyle ifade
edilebilir:
•

Çevre ve olay birbiriyle ilgili ve aralarındaki ilişki güçlü müdür?

•

Çevre, çocuğun hâyal dünyasında canlandırabileceği özellikler taşıyor mudur?

•

Çevre, toplumsal kuralların sezdirilmesine yardımcı bir rol oynuyor mu?
Bu sorulara verilecek evet yanıtı çocuklar için tema (izlek) yönünden nitelikli eserlerin

seçilmesine yardımcı olacaktır.
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Bütün sanat eserleri bir iletiye sahiptir. Edebiyat eserleri de aynı şekilde okurlar için bir
yazar tarafından kaleme alınmış iletilerden meydana gelmektedir. Çağlar aşan, geniş okur
kitlelerine seslenen eserler olduğu gibi sadece dönemi içerisinde çok az okuyucuya hitap eden
eserler de vardır. Okuyucuya sunulmayan, sadece iç dökme amacıyla yazılan metinlerin bile
aktarmak istediği bir ileti vardır. Konunun hangi yönden ele alındığı, yazarın vermek istediği
iletiyi aktarmak için kullandığı dil ve üslup özellikleri okur kitlesinin şekillenmesinde etkilidir.
Bu bakış açısına göre her metnin hitap ettiği okuyucu kitlesi farklıdır. Yazar eserinde kendi
duygu ve düşünce dünyasının süzgecinden geçirdiği, kendi dil özelliklerini yansıttığı kurmaca
bir dünya sunar. Eseri aracılığıyla bu dünyanın hitap ettiği okuyuculara ulaşmayı hedefler.
Yazarın duygu ve düşünce dünyasını, dil özelliklerini kendine yakın hisseden okuyucular eserin
okuyucu kitlesini oluşturacaktır ve eser aracılığıyla yazar ve okur arasında bir yakınlık
kurulabilecektir. Anlamanın oluşması için bu ve buna benzer şartların sağlanması
gerekmektedir. Ortak bir dil ve kültürde anlama daha hızlı gerçekleşecektir. Sever'e göre (Sever
S. , Dil ve İletişim (Etkili Yazılı ve Sözlü Anlatım), 1998, s. 52) verici (konuşan, yazan) ile alıcı
(dinleyen, okuyan) arasında ortak yaşantı arttıkça iletişim daha anlamlı hâle gelecektir. Tüm
metinler bir ana düşünce etrafında şekillenir. Yazarın eseri kaleme alış amacı bu ana
düşüncedir. Yazarın okuyucuyla paylaşmak istediği, metnin yazılış amacı olan temel düşünce
ileti (ana düşünce) adını alır. Eseri okuyan okuyucularda duygusal ve düşünsel yönlerden
birtakım benzerlikler oluşuyorsa bu ileti sayesinde olacaktır. Çocuk edebiyatında iletiler
verilirken çocukların içinde bulundukları gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır. Çocukların
dünyaya bakışları ve olayları anlamlandırış şekilleri yetişkinlerden farklılık göstermektedir.
Ayrıca çocukların kavram ve söz dünyaları da yetişkinlerden farklıdır. Bir çocuğun herhangi bir
çocuk edebiyatı ürününden en etkili şekilde faydalanması için o ürünün çocuğa görelik ilkesi göz
önünde bulundurularak hazırlanmış olması gerekmektedir. Çocuklar için eser kaleme alan bir
yazarın çocukların içinde bulundukları gelişim döneminin özelliklerini ve dil gelişim evrelerini,
ilgi ve ihtiyaçlarını bilmesi gerekmektedir. Çocuğa aktarılmak istenen duygu ve düşünceler onun
dil özelliklerine uygun bir şekilde kaleme alınmalı, ana dilin kullanım olanakları çocuklara
sezdirilmelidir. Çocuk, kitapta kendi yaşantısına benzer şeyler bulabilmelidir. Böylece kendini
kitaba daha yakın hissedebilecek ve çıkarım yapma yoluna gidebilecektir. Basit bir dille yazılan
ve kahramanı çocuk olan her kitabın çocuğa göre olduğunu söylemek doğru değildir. Çocuk
edebiyatı eserleri ve bilgilendirici eserler arasındaki fark üslup ve eserin ele alınış amacıdır.
Yetişkinler için kaleme alındıkları hâlde çocukların da beğeniyle okuduğu eserlerin olduğu gibi
çocuk gerçekliği ve çocuğa görelik ilkeleri göz önünde bulundurularak çocuklar için kaleme
alınmış eserler de vardır. Bu eserlerin yazınsal değer taşımaları önemli olup eğitici, öğretici
özellikler de gösterebilirler. Ancak eğitip öğretme kaygısı yazınsallığın önüne geçmemelidir.
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Yazınsal bir değeri olan eserden çocuk kendi imkânları ölçüsünde faydalanacak ve okuma onun
için eğlenceli bir uğraş hâline gelecektir. Yazınsal niteliği olan çocuk kitaplarında çocuk
gerçekliği ve çocuğa görelik ilkeleri göz önünde bulundurulmuş olacaktır.
Unutulmamalıdır ki, çocuk edebiyatının öncelikli amacı, öğüt vermek ya da
öğretmek değildir. Çocuklara yaşam ve insan gerçekliğine ilişkin sanatçı duyarlılığı ile
kurgulanmış ipuçları sunmak, anadilinin kullanım olanaklarını sezdirmek ve onları yazılı
kültürle sağlıklı ve sürekli etkileşim kurabilen bireyler kılabilmek, çocuk edebiyatının temel
amacı olmalıdır (Sever S. , Çocuk ve Edebiyat, 2013, s. 197-198).

Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan eserlerin ileti bakımından nitelikli olup olmadığı
hakkında genel bir kanıya varmak için sorulması gereken sorular şöyle ifade edilebilir:
• İletiler yazınsal bir şekilde aktarılmış mıdır?
• İletiler çocuğun yeni yaşantılar edinmesine katkı sağlayabilecek nitelikte midir?
• İletiler çocuğun duygu, düşünce ve hâyal gücünü geliştirebilecek nitelikte midir?
•

İletiler çocuğun yaşama karşı duyarlı olmasına katkı sağlayabilecek nitelikte midir?

•

İletiler verilirken sezdirme yoluna gidilmiş midir?

•

İletiler verilirken çocuk gerçekliği, çocuğa görelik ilkeleri göz önünde bulundurulmuş

mudur?
• İletiler çocuğun evrensel değerleri benimsemesine yardımcı nitelikte midir?
• İletiler bir ideolojinin savunuculuğunu yapıyor ve çocuğa bunu dayatıyor mudur?

Son soru hariç, bu sorulara verilecek evet yanıtı çocuklar için ileti yönünden nitelikli
eserlerin seçilmesine yardımcı olacaktır.
1. . . . Ço

K a arın a

Kara

r

Ka raman arın Ö

r

Kahraman ve karakter çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan kelimeler olsa da bu
kullanım doğru değildir. Türkçe Sözlük'te karakter Bir eserde duygu, tutku ve düşünce
yönlerinden ele alınan kimse (Akalın, 2011, s. 1317) şeklinde tanımlanırken kahraman ise
Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi (Akalın, 2011, s. 1268) şeklinde
tanımlanmıştır. Eserde yer alan her karakter olay örgüsü içinde farklı görevler üstlenir. Eserde
birçok farklı yönüyle okuyucuya tanıtılan ve başından geçen her türlü olayın anlatıldığı kişi
eserin baş kişisi (kahraman)dir. Bu kişi dışındakilerin işlevleri ise bu kişinin okuyucu tarafından
daha iyi tanınmasına yardımcı olmak ve eylemlerinde onu desteklemek ya da onun karşısında
olmaktır. Eserin en önemli kişisi baş kişi, kahraman, temel kişi sözcüklerden biriyle ifade
edilebilir. Bu çalışmada bir eserde olayı sürükleyen kişi için kahraman sözcüğü kullanılacaktır.
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Bir eserde kahraman okuyucuya tek yönüyle değil, birçok yönüyle tanıtılır. Olaylar ondan
bağımsız gerçekleşmez, bir şekilde onunla ilişkilendirilir. Kahraman, olayın merkezinde yer
alırken yan kişiler olayla dolaylı yoldan ilişki içindedirler. Küçük yaştaki çocukların
çevrelerindeki insan ve yaşantı sınırlıdır. Çocuğun büyümesiyle çevresi genişleyecek ve daha
farklı yaşamları gözleme imkânına sahip olacaktır. Başta sadece anne, baba ve kardeşlerden
oluşan çevreye zamanla öğretmenler, arkadaşlar dahil olacaktır. Çocuğun okul hayatından
öncesinde kitaplarla tanışması ve kitap karakterlerini tanıması ona sahip olduğu kısıtlı
çevresinde heyecan veren, yaşantı zenginliği sunan bir kaynak olacaktır. Kitap karakterlerinin
başından geçenler çocuğun insan ilişkilerini tanımasında yardımcı olacaktır. Kitap kahramanları
çocuğa arkadaşlık edecek, çocuk kimi zaman onları kendine yakın hissedebilecektir. Kitap
kahramanlarının çocuğun yaşadıklarına benzer şeyler yaşaması ya da duygu, düşünce, hâyalleri
yönünden çocuğa benzer olması çocuğun kahramanla özdeşim kurmasını kolaylaştıracaktır.
Çocuk, kitap kahramanlarının yaşadıkları üzerinden insanların başından geçenlere ya da
geçebileceklere ilişkin çıkarım yapabilir, insanları tanıyabilir. Kitap kahramanlarının başından
geçen olaylarda takındığı tavırlar, onların çatışmaları çözme şekilleri çocuğa örnek teşkil
edebilir. Çocuk, kahramanlar aracılığıyla kimi zaman toplumsal kimi zaman da evrensel
değerleri öğrenir ve bunlar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin fikir edinebilir.
Kitaplar kurmaca bir gerçeklik aracılığıyla çocuğun gerçek hayatta başına gelebilecek olayları
öğrenmesini, olaylar arasında nedensellik bağını kurabilmesini, olaylara ilişkin çıkarımlar
yapabilmesini sağlayabilir. Bu kurgu dünyası çocuğu hem başka yaşamlara tanık eder hem de
kendi yaşamında başına gelebileceklere ilişkin onu fikir sahibi yapar. Çocukların yeni yaşantılar
edinmelerine imkân tanıyan ögelerden biri de çocuk kitaplarında yer alan, çocuğun öykündüğü
kahramanın sahip olduğu özelliklerdir. İyi geliştirilmiş bir kahramanın fiziksel ve ruhsal
portresi abartıdan uzak ve inandırıcıdır. İyi geliştirilmiş kahraman olay örgüsü içinde bir yaprak
gibi savrulup durmaz, etkin kişiliği ile olaylara yön verir. Kahramanın sahip olduğu bu özellikler
sayesinde çocuk okur kahramanla özdeşim kurmaya yönelebilir. Kahraman hayatı seven,
sorunlar karşısında çözüm odaklı bir tavır sergileyen, kararlı ve insan yönü gelişmiş bir portre
çizmelidir. Bu nitelikler çocukları kahramanla özdeşim kurmaya isteklendirir. Kahramanın
sahip olduğu nitelikler bu noktada oldukça önem taşımaktadır. Çocuk için uygun olmayan
davranışlar sergileyen ve çocuğu yanlış şeyler yapmaya öykündüren kahraman çocuk ve toplum
için tehlike yaratacaktır. Görüldüğü üzere kitap kahramanları çocuğun eylemlerini
etkileyebilmekte ve çocuklarda kalıcı izler bırakabilmektedir. Olumlu niteliklere sahip, iyi
geliştirilmiş kahramanlar çocuklarda yeni bir kitaba başlama isteği uyandırarak onların okuma
eylemlerine kaynaklık edebilecektir. İyi geliştirilmiş ve inandırıcı bir portre çizen kahramanlar
çocukta yeni bir kitapta yeni kahramanlar tanıma hevesi uyandırarak çocuğun okuma kültürü
edinmiş bir birey olmasında önemli bir rol oynayacaktır. Kurgunun merak ögesi ile
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desteklendiği, merak ögesinin kitapta dengeli bir şekilde yer aldığı durumlarda çocuk, kitap
boyunca kahramanın ne yapacağını merakla takip edecektir ve okuma eyleminden keyif
alacaktır. Böylece kitap ile çocuk arasındaki ilişki güçlenecektir. Çocuk edebiyatı eserlerinde
kimi zaman bir eşya, kimi zaman bir bitki ya da hayvan olabilir. Okulöncesi dönemde
hayvanların kişileştirme yoluyla kitap kahramanı olduğunu daha sık görürüz. Çocuklar hayatı ve
hayatın içindeki nesneleri tanımak, bilmek, anlamak isterler. Çevresinde gördüğü hayvanları,
bitkileri, nesneleri kahraman olarak seçen ya da konu edinen kitapları dinlemekten hoşlanırlar.
Kahramanı insan dışında bir varlık olan kitaplarda kahraman konuşturularak kişileştirilir.
Kahramanlar, çocuklara kimi zaman hayvanların, nesnelerin, bitkilerin ya da başka varlıkların
özelliklerini tanıtır kimi zaman da doğa olaylarının nasıl gerçekleştiği hakkında onların fikir
edinmelerine kaynaklık eder. İnsan dışındaki bu varlıkların konuşması çocuğun ilgisini kitaba
çeken bir durumdur. Çocuklar yaşları gereği, yetişkinler kadar çevrelerini tanımazlar ve
deneyim sahibi değildirler. Kahramanlar aracılığıyla bilmeleri gerektiği düşünülen nesne
özellikleri, doğa olayları vb. duyumsatılır ve sınırlı yaşam deneyimlerine yenileri eklenmeye
çalışılır. Okulöncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan kitaplarda kahramanlar çocuklara
arkadaşlık eder. Çocuklar kahramanlarla güler, eğlenir, düşünür, düş yolculuğuna çıkar.
Kahramanlar çocukların sınırlı sayıda kişiden oluşan çevrelerinde çocuğun kendine yakın
hissettiği ve ortak deneyimler edinebildiği bir arkadaş rolündedir. İlköğretim dönemindeki
çocuklar için hazırlanan kitaplarda da karakterler aynı rolü üstlenmektedir. Edeb eserlerde
karakterler saç rengi, boyu, kilosu, kılık kıyafetleri, diğer insanlarla arasında fark yaratan
fiziksel özellikleri ile tanıtılabileceği gibi ruhsal özellikleri ile de tanıtılabilir. Bunlardan sadece
biri bir karakteri tanıtmak için yeterli değildir. Okuyucunun karakter hakkında bilgi sahibi olup
ona ilişkin fikir yürütebilmesi için bu unsurların birlikte kullanılması gerekmektedir. Kitaplarda
yer alan karakterleri tanıtmanın birden çok yolu (davranış ve eylemleriyle, konuşma yoluyla,
fiziksel özellikleriyle, diğer karakterlerin yorumuyla, yazarın yorumuyla) yolu vardır.
Okulöncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan kitaplarda resim, karakterleri tanıtmaya
yardımcı bir işlev üstlenir. Çünkü küçük yaştaki çocuklar soyut şeyleri anlayabilecek olgunlukta
değillerdir. Anlatılanların görsellerle desteklenmesi onların kitapta anlatılanları anlamalarına,
karakterleri tanımalarına olumlu etki edecektir. Bu nedenle okulöncesi dönemdeki çocuklar için
hazırlanan kitaplarda karakterler daha çok fiziksel özellikleri ile tanıtılmaktadır. Kitapta
anlatılanlar durağan olmamalı, canlı bir olay örgüsüne sahip olmalıdır. Karakterler de
çocukların duygu, düşünce ve hâyal dünyalarını devindirebilecek niteliklere sahip olmalıdır.
İlköğretim dönemindeki çocuklar için hazırlanan kitaplarda ise kahramanlar sadece fiziksel
özellikleri ile tanıtılmaz, diğer yönlerden de tanıtılarak anlatılanlar desteklenir. Böylece
anlatılanlar havada kalmaz ve anlatının inandırıcılığı artar. Çocuk edebiyatında karakterler
geliştirilmemiş (kapalı), geliştirilmiş (açık), devingen ya da durağan özellikte olabilir. Kapalı
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karakterlerin özellikleri tüm yönleriyle okuyucuya tanıtılmaz. Bu nedenle okuyucu onları çok
fazla tanımazlar. Çocukların bu karakterlerle özdeşim kurma ihtimali oldukça düşüktür. Açık
karakterlerse kapalı karakterlerin tam tersine birçok özelliği ile okura tanıtılır. Yaptıklarıyla
okura inandırırcı gelen karakterdir. Okur, açık karakteri iyi tanıdığı için olay örgüsü içinde
verilen ipuçlarıyla karakterin nasıl bir tutum sergileyeceğine dair fikir sahibidir. Açık
karakterler, iletinin okuyucuya ulaştırılmasında etkin bir ole sahiptirler. Lukens (1999:86-88),
öykü boyunca değişim gösteren geliştirilmiş karakteri devingen (dinamik), inandırıcı olmasına
karşın değişmeyen karakteri ise durağan (statik) olarak adlandırır (Sever S. , Çocuk ve
Edebiyat, 2013, s. 105). Devingen karakterler eser boyunca değişim gösterebilirler. Burada
önemli olan nokta bu değişimin okur için inandırıcı olmasıdır. Açık karakter olay örgüsünü
sürüklemesi açısından önemlidir. Fakat bir eserde çok sayıda açık karakter olması çocuk okurun
aklını karıştıracak, çocuk hangi karakterle özdeşim kuracağına karar vermekte zorlanacaktır. Bu
durum çocuğu okuma eyleminden uzaklaştırabilir. Eğer bir kitapta karakter, değişim yaşıyorsa
bu değişim gerekçelere dayanmalı ve inandırıcı olmalıdır. Kitaptaki olay ve değişim arasında
nedensellik olmalıdır. Aksi hâlde anlatılanlar söz kalabalığına dönüşerek inandırıcılığını
kaybedecektir. Durağan karakterler olay örgüsü içinde çok büyük değişimler yaşamazlar,
onların kişilik değişimleri minimaldir. Bu küçük değişimler okuyucuda çok fazla etki
yaratmazlar. Tıpkı devingen karakterin değişimi gibi durağan karakterin değişmeme nedenleri
de okuyucuya sezdirilmelidir. Olay örgüsü ve değişim durumları arasındaki nedensellik, okurun
kitapta anlatılanlara olan inancını etkileyecek ve okuma eylemine yön verecektir. Uğraştığı
bütün işlerde mükemmel bir performans sergileyen, üzüntü, hâyal kırıklığı, başarısızlık
duygularını tatmamış değişim göstermeyen mükemmel bir karakter yaratmak çocuk edebiyatı
açısından istenen bir durum değildir. Aynı şekilde olay örgüsü içerisinde inandırıcılıktan yoksun
ani değişimler geçiren karakterler de çocuk edebiyatı için hoş bir durum değildir. Çünkü bu
özellikleri sergileyen karakterler çocuk gerçekliğinden uzaktır. Çocuk edebiyatında amaç
mükemmel insan tipi yaratmak değildir. Üzüntü, hâyal kırıklığı, başarısızlık da tıpkı sevgi ve
mutluluk gibi hayatın içinde yer alan duygulardır. Kitap kahramanının mükemmel bir portre ile
çizilmesi çocuk okura kendini yetersiz hissettirecektir. Çocuk, kitap karakteri ile kendisi
arasında benzer noktalar bulmakta zorlanacak, kitap karakteri ile özdeşim kuramayacaktır. Bu
durumda da kitabı okumak çocuk için çok anlamlı olmayacağından çocuk okuma eyleminden
uzaklaşacaktır. Çocuk, okuduğu kitaptaki karakterlerin inandırıcı olmasını ister ve olay örgüsü
içerisinde ondan tutarlı ve dengeli davranışlar bekler. Çocuk edebiyatında açık ve devingen
karakterlere yer verilmesinin daha uygun olacağı söylenebilir. Karakteri birçok yönüyle
tanımak, çocuğun karakterle özdeşim kurma sürecini hızlandıracaktır. Kitap karakterinin
olayların nesnesi değil, öznesi konumunda olması çocuğu başına gelen sorunları çözmede
cesaretlendirecektir. Kitap karakterinin de sürekli başarılı ve mutlu olmaması, korku ve
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endişelerinin olması karakteri çocuk gerçekliğine yaklaştıracaktır. Burada karakterin bunların
üstesinden gelmek için takınacağı tavır önem taşımaktadır. Kitap karakterinin tesadüfler zinciri
sayesinde değil de kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmiş bir şekilde çatışmaları çözmesi
çocuk açısından önem teşkil etmektedir. Kitap kahramanı ve çocuk arasındaki benzerlik azaldığı
ölçüde kitap ile çocuk arasındaki etkileşim azalacaktır. Bu, istenen bir durum değildir. Böyle bir
durumun yaşanmaması, çocuk ile kitap arasındaki etkileşimin artması, okuma eyleminin daha
verimli olması, çocuğun ileride okuma alışkanlığı kazanabilmiş bir birey olması için iyi
geliştirilmiş, inandırıcı niteliklere sahip devingen karakterlere ihtiyaç vardır.
Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan eserlerin karakter ve kahramanların özellikleri
bakımından nitelikli olup olmadığı hakkında genel bir kanıya varmak için sorulması gereken
sorular şöyle ifade edilebilir:
•

Karakterler nasıl geliştirilmiş?

•

Devingen karakterlerin değişimleri ile olay örgüsü arasında nedensellik var mıdır?

•

Devingen karakterlerin değişimleri inandırıcı mıdır?

•

Karakterler, çocukta kitabı okuma isteği sağlayabilecek nitelikte midir?

•

Kahramanlar çatışmaları rastlantısallıklar sonucunda mı yoksa kendi eylemleri

sonucunda mı çözmektedir?
• Kahramanlar, ideal bir portre mi çizmektedir?
•

Kahramanlar, çocuğun özdeşim kurabileceği niteliklere sahip midir?

•

Kahramanların yaşadıkları, çocuk okurun yaş seviyesine, yaşam ve çocuk gerçekliğine

uygun mudur?
•

Kitap kahramanları, olay örgüsünde etkin rol oynuyor mudur?

Bu sorulara verilecek doğru yanıtlar çocuklar için karakter ve kahramanlar yönünden
nitelikli eserlerin seçilmesine yardımcı olacaktır.

. . . . Ço

K a arın a

D

An a ım Ö

r

Çocuğa görelik in belirlenmesinde dil ve anlatım en önemli özelliktir. Çocuğun
okulöncesi dönemde tanıştığı ninni, masal, fabl, sayışmaca, tekerleme gibi türler çocukların
anadilleri ile tanışmasını ve onların dilin kullanım imkânlarını sezmesini sağlamaktadır.
Çocuklar henüz okuma-yazma bilmedikleri yaşlarda bile eğlenme, öğrenme, estetik gibi
ihtiyaçlarını görsel ve dilsel yönden onların gelişmelerine aracılık eden çocuk edebiyatı ürünleri
aracılığıyla gidermektedirler. Çocuklar kitap aracılığıyla kendi ilgi alanlarını keşfedebilir, söz
dağarcıklarını geliştirebilir, dilin özelliklerini sezebilirler. Çocukların yazılı dil ile tanışmaları
çocuk edebiyatı ürünleri ile olmaktadır. Bu nedenle erken yaşlarda onların doğru örneklerle
karşılaşmalarını sağlamak önem taşımaktadır. Hiçbir dil kültürden bağımsız değildir. Dil,
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kültürün taşıyıcısıdır. Kültürden etkilenir. Toplumların kültürlerini, bakış açılarını, espri
anlayışlarını ve birçok manevi değerini dillerinden öğrenmek mümkündür. Çocuğun, içinde
yaşadığı toplumu tanımasında dil etkili olacaktır. Çocuk gerçekliğine uygun, çocuğa göre
yapılandırılmış kurgular aracılığıyla çocuğa Türkçenin anlatım olanakları sezdirilir. Çocuk
atasözleri, deyimler ve birçok söz öbeği ile çocuk edebiyatı ürünleri aracılığıyla tanışır.
Çocukların beğeni ile dinleyip söyledikleri sayışmaca, bilmece, mani, tekerleme gibi türler
çocukların eğlenmelerini sağlar, kelime hazinelerini geliştirir, onlarda hareket etme isteği
uyandırır. Bu türler devingen anlatımları nedeniyle çocukların ilgisini çekmekte ve onlara
eğlenebilecekleri bir ortam sunmaktadır. Bu türlerin, genellikle oyun ortamında söylendikleri
için, çocuklar arasında arkadaşlık kurulmasını sağlama ve onları yakınlaştırma işlevleri de
vardır. Her tür çocuğa farklı yönleri ile Türkçenin kullanım alanlarını, zengin söz varlığını
sezdirecek ve onun anadilinde yazılmış eserlerle tanışmasını sağlayacaktır. Bu nedenle çocuk
edebiyatı ürünlerinde kullanılan dil, çocukların gelişim seviyelerine uygun olmalı, çocukların
anlamını bilmediği sözcüklere sıkça yer verilmemeli, anlatımın akışını bozan gereksiz
sözcüklere yer verilmemeli, güncel kullanımdan kalkmış eski sözcükler yerine çocukların
anlayabileceği çağdaş sözcükler tercih edilmelidir. Çocukların anlamakta zorlanacağı, söz
sanatlarının sıkça kullanıldığı ağdalı bir dil kullanılmamalıdır. Eserin dili günlük hayattakine
benzer şekilde doğal olmalıdır. Çocukların anlamakta zorlanacağı uzun ve karmaşık cümle
yapılarına yer verilmemelidir. Küçük yaştaki çocuklar için anlatım mecazlarla dolu olmamalı,
somutlama yoluna gidilmelidir. Anlatım akıcı ve sade olmalı, çocukları eserin dünyasına
çekebilmelidir. Çocuk edebiyatı ürünlerinde dil ve anlatım ile ilgili dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta eserde kullanılan dilin çocukların bilişsel gelişim düzeylerine uygun olmasıdır.
Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan eserlerin dil ve anlatım özellikleri bakımından nitelikli
olup olmadığı hakkında genel bir kanıya varmak için sorulması gereken sorular şöyle ifade
edilebilir:
•

Eser, çocuklara Türkçenin anlatım imkânlarını, söz varlığının zenginliğini sezdirebilecek

nitelikte midir?
•

Eserde kullanılan dil, çocuğun gelişim dönemine uygun özellikler taşımakta mıdır?

•

Eserin dili açık ve akıcı mıdır?

•

Eser çocukta dil bilinci uyandırabilecek nitelikte midir?

•

Eserde kullanılan dil, çocukta okuma isteği uyandırabilecek nitelikte midir?

•

Eserin dili, çocuğun eseri anlamasına olanak tanımakta mıdır??

•

Eserin dili eserin oluşturulduğu edeb türe uygun özellikler taşımakta mıdır? Bu sorulara

verilecek evet yanıtı çocuklar için dil ve anlatım yönünden nitelikli eserlerin seçilmesine
yardımcı olacaktır.
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. . . . Ço

K a arın a

Ya ınsa

E

s

Ö

r

Çocuk edebiyatının gelişimine bakıldığında başlangıçta çocuklara yönelik eserlerin
olmadığı, çocuklar için verilen ilk eserlerin onları eğitme kaygısı güttüğü görülecektir. Edebiyat
aracılığı ile çocukları eğitme, onlara yeni beceriler kazandırma isteği günümüzde de devam
etmektedir. Ancak böyle bir anlayışı esas alan eserler çocuklar için çok da uygun olmayacaktır.
Çocuk edebiyatı eserleri çocuk gerçekliğini, çocuğa göreliği, çocukların gelişim özelliklerini göz
önünde bulunduran bir anlayışla kaleme alınmalıdır. Çocuk edebiyatının amacı çocuklara kuru
kuruya bilgi vermek değildir. Nitelikli çocuk edebiyatı ürünleri çocuklara eğlenirken
öğrenebilecekleri yaşam durumları sunmaktadır. Tarihi süreç içerisinde sadece çocukları
eğitme kaygısı ile yazılan eserlerin çocuklara uygun olmadığı anlaşılmış ve bu anlayış yerini
çocukların yaşam gerçeklerini duyumsayabileceği, onlara yaşam sevgisi ve mücadele ruhu
aşılayan, eğlenirken öğrenmelerini sağlayabilecek nitelikte eserlerin kaleme alınması gerektiği
fikrine bırakmıştır. Çocuk edebiyatında eğitsel ve estetik anlayış bir aradadır. Çocuk
edebiyatının özünde eğitim bilimleri (pedagoji) yer almaktadır. Pedagojik açıdan uygun
olmayan eserler eğitme işlevini yerine getiremeyecektir. Çocuk edebiyatı birçok disipline ilgili
bir alandır. Pedagoji bunlardan biridir. Disiplinler arasında denge kurulması önemlidir. Denge
kurulamadığı durumda çocukları eğitme kaygısı estetik kaygıyı geride bırakacak ve ortaya
çocukların okumaktan zevk almayacağı bir eser çıkacaktır. Çocuk edebiyatında salt estetikten ya
da salt eğitimden bahsetmek pek mümkün değildir. Eğitim ve estetiğin bir arada ve dengeli
şekilde yer aldığı eserler çocuk edebiyatı adına istenen, hedeflenen eserlerdir. Çocuk ve yetişkin
dünyasının farklı olması, çocukların yetişkinler kadar hayatı, hayata ilişkin nesneleri
tanımaması, deneyim sahibi olmaması çocuk edebiyatında öğreticiliğin yer almasını gerekli
kılar.

Okulöncesi

dönemdeki

çocukların

kavram

öğretiminde,

söz

dağarcıklarının

geliştirilmesinde çocuk edebiyatı eserlerinin kullanılması bu durumun bir örneğidir. İlkokul
dönemindeki çocukların da çocuk edebiyatı eserlerinden öğrenebileceği pek çok şey vardır.
Burada önemli olan öğreticiliğin tek amaç olmaması ve öğreticilik ile estetik arasındaki
dengenin ayarlanmasıdır. Otoriter ve öğüt verici bir tutum yerine yazınsal bir dille çocuğun
iletiyi sezmesi sağlanmalıdır.
Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan eserlerin yazınsal ve eğitsel özellikler
bakımından nitelikli olup olmadığı hakkında genel bir kanıya varmak için sorulması gereken
sorular şöyle ifade edilebilir:
• Kitap otoriter ve öğüt verici bir tutumla mı kaleme alınmıştır?
• Kitapta, her insanın değerli olduğu çocuğa sezdirilmiş
• Kitapta yer alan kadın ve erkek karakterler çağdaş

midir?

yaşama uygun

şekilde kurgulanmış mıdır?
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İletişimin önemi çocuğa hissettirilmiş ve sorunları doğru ve etkili iletişimle

•

çözülebileceği çocuklara sezdirilmiş midir?
Şiddetin sorunları çözmede etkili olmayacağı ve şiddetin yıkıcı etkileri çocuğa

•

sezdirilmiş midir?
Eserde herhangi bir siyasi görüşün, dini inanışın, herhangi bir ideolojinin sözcülüğü

•

yapılmış mıdır?
• Esere kaderci bir anlayış mı hakimdir?

Bu sorulara verilecek doğru yanıtlar çocuklar için uygun yazınsal ve eğitsel özellikler
taşıyan nitelikli eserlerin seçilmesine yardımcı olacaktır.
1.7. 12-

Yaş Ço

arı

Bu yaş grubundaki çocuklar ülkemizde 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim-öğretim
görmektedirler. Bu yaş aralığında çocukluktan gençliğe geçiş yaşanmaktadır. Çocukların duygu
ve düşünce dünyaları yaşadıkları bu değişimden etkilenecektir. Bunun doğal bir sonucu olarak
çocuklar akıl yürütmekten ve karmaşık durumları çözüme kavuşturmaktan hoşlanmaktadırlar.
Çocuk bu dönemde farklılaştığını hissetmektedir. Eski halinden farklı olsa da neticede yetişkin
değildir. Çevresinin kimi zaman onu çocuk, kimi zaman da genç diye nitelendirmesinin de
etkisiyle aklı karışır. Çocuk ya da yetişkin ifadelerinden hangisinin kendisi için olduğunu, hangi
grupta yer aldığını düşünür. Çocuk, bu dönemde kendisine örnek alabileceği bir oyuncu, sporcu,
bir kitap kahramanı arayışı içindedir. Buradan yola çıkılarak bu yaş aralığındaki çocuklara
tarihte iz bırakan, alanlarında başarılı, çocukların örnek alabileceği insanların biyografileri
okutulabilir. Gençliğe adımın ilk yılları olan bu dönemde memnuniyetsizlik, isyankârlık, içe
kapanma gibi özelliklerde artış görülebilir. Çocuğun bu dönemden önce edindiği becerilerden
bazılarında durağanlık olabilir ya da çocuk bu dönemde bazı olumlu alışkanlıkları terk etme
eğilimi sergileyebilir. Bu istenen bir durum değildir. Çocuğun yaşadığı memnuniyetsizliğin,
sergilediği isyankâr tavırların uzun sürmesi durumunda daha başka sorunlarda ortaya çıkmaya
başlayacaktır. Çocuğun yalnız olmadığını, aynı süreçlerden geçen başka insanların da olduğunu,
bu sürecin etkili ve doğru yöntemlerle başarıyla sona erebileceğini anlamasında yardımcı
olacağı düşünülen insanların biyografilerini okumalarının sağlanması faydalı olabilir.
Tabii ki çocuğun çevresine karşı aktif olduğu bu yaş döneminde, toplu olarak ortam
iyileştirici okumalara ve yönlendirmelere ihtiyaç vardır. Okul ortamlarında veya farklı sosyal
merkezlerde kitap merkezli çalışmaların gerçekleştirilmesi ergen gruplarını motive edebilir.
Sıkıcılığı önlemek adına mizah dergilerinin bu dönem için işlevselliği bir hayli fazladır. Çünkü
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bu yaş gurubunun bu tarz zekâ egzersizlerine karşı ilgili olduğu görülmüştür. Ayrıca,
edebiyat çalışmalarında bu yaş gurubunu merkeze almak oldukça önemlidir. Okul dergisi
gibi projelerle bu yaş grubunun aktifleşme isteği karşılanmış olur. Bu bakımdan okul içinde
edebi faaliyetleri somutlaştırmanın büyük getirileri vardır (Çiftçi, 2013, s. 135).

Çocuklara örnek alabilecekleri kişilerin biyografilerinin yanı sıra meslek seçimlerine
ilişkin fikir edinebilecekleri mesleklere ilişkin bilgilerin yer aldığı kitaplar okutulabilir.
Devingen yapılarıyla çocukların dikkatini çekebilecek, olay örgüsü iyi kurgulanmış romanlar
okutulabilir. Çalışmada çocukları 5, 6, 8. sınıflara giden anne- babaların çocuk edebiyatı
ürünlerini seçebilme yeterliliklerini ortaya koymak amaçlandığı için bu yaş grubundaki
çocukları ayrıca anlatmak gerektiği düşünülmüş olup nitelikli bir çocuk kitabının sahip olması
gereken ana özellikler hemen hemen her dönemde aynıdır.
1.8. Araş ırmanın Ama ı
Bu çalışmanın amacı, çocukları ortaokula giden anne babaların çocuk edebiyatı
ürünlerini seçe bilme yeterliliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçek geliştirme ve
geliştirilen ölçekte elde edilen puanları çeşitli değişkenler çerçevesinde incelemektir.
1.9. ro

mC m s

Söz konusu çalışma Anne-babaların çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilmeye ilişkin
yeterlilik durumları nasıldır? problem cümlesi etrafında temellendirilmiş olup bu temel
problem cümlesine ilişkin olarak çalışmanın alt problem cümleleri şu şekilde sıralanabilir:
1.9.1. A

ro

m r

Anne-babalar çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilik ölçeği psikometrik
özellikleri nasıldır?
Anne ve Babaların, Anne-babalar çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilik ölçeği
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Anne ve babaların eğitim düzeylerine göre, Anne-babalar çocuk edebiyatı ürünlerini
seçebilme yeterlilik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Anne ve babaların iş durumuna göre, Anne-babalar çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme
yeterlilik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
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Anne ve babaların sahip olduğu çocuk sayısına göre, Anne-babalar çocuk edebiyatı
ürünlerini seçebilme yeterlilik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

Anne ve babaların sahip oldukları çoçuklarının sınıf düzeyine göre, Anne-babalar çocuk
edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
Anne ve babaların aylık ortalama gelirine göre, Anne-babalar çocuk edebiyatı ürünlerini
seçebilme yeterlilik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Anne ve babaların çocuklarına günlük ayırdıkları zamana göre, Anne-babalar çocuk
edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
Anne ve babaların kitap okuma durumuna göre, Anne-babalar çocuk edebiyatı
ürünlerini seçebilme yeterlilik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Anne ve babaların çocuklarıyla kitap okuma durumuna göre, Anne-babalar çocuk
edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
Çocuğun kendi başına kitap okuyup okumamasına göre, Anne-babalar çocuk edebiyatı
ürünlerini seçebilme yeterlilik ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
Anne-babalar çocuğuna alacağı kitabın çocuğun gelişim dönemine uygun olma
durumunu önemsiyor mudur ?
Anne-babalar çocuk edebiyatı eserinin çocuğun yaratıcı ve eleştirel düşünme sürecine
ilişkin etkisine dair öngörüde bulunabiliyor mu?
Anne-babalar çocuk edebiyatı ürünlerinin taşıması gereken nitelikleri biliyor mudur?
Anne-babalar nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilecek yeterliliğe sahip midir ?
.

. Araş ırmanın Sa ı ı arı
Bu araştırma şu sayıltılar üzerine temellendirilmiştir:
Çocukları ortaokulda öğrenim gören anne-babaların konuya ilişkin geliştirilen ölçekteki

soruları objektif ve içten bir şekilde yanıtladıkları varsayılmıştır.
Araştırmanın örneklem grubunun evrenin tüm özelliklerini taşıdığı ve evreni yeterli
oranda temsil ettiği varsayılmıştır.
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. KAYNAK ARA TIRMALARI
Çalışma kapsamında çalışmanın daha iyi anlaşılmasını sağlamak adına edebiyat,
tarihsel süreç içinde çocuk ve çocukluk kavramları, çocuk edebiyatı, geçmişten bugüne çocuk
edebiyatı, dünyada çocuk edebiyatının gelişimi, ülkemizde çocuk edebiyatının gelişimi, çocuk
edebiyatının dayanması gereken temel ilkeler (Çocuk kitaplarındaki tasarım ve resim özellikleri,
konu ve kurgu, izlek-tema, çevre, iletilerin özellikleri, karakter ve kahramanların özellikleri, dil
ve anlatım özellikleri, yazınsal ve eğitsel ilkeler) gibi başlıklar ele alınmıştır. Konu, tema,
karakter, kahraman, çocuk gerçekliği ve çocuğa görelik gibi çocuk edebiyatını yakından
ilgilendiren kavramlar incelenmiştir. Araştırma konusunu destekleyeceği düşünülen birçok
kitap, tez ve makale incelenmiştir. Edebiyat ve çocuk edebiyatına ilişkin düşünce evreninin
gelişmesi ve çalışmanın daha sağlam temeller üzerine kurulması için Sever'in (2013) Çocuk ve
Edebiyat (Sever, Çocuk ve Edebiyat, 2013), Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü (Sever S., 2015),
Şimşek'in (2016) Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı (Şimşek, 2016), Oğuzkan'ın (2013)
Çocuk Edebiyatı (Oğuzkan, 2013), Nas'ın (2014) Örneklerle Çocuk Edebiyatı (Nas, 2014), Can'ın
(2014) Çocuk Edebiyatı Kuramsal Yaklaşım (Can, 2014), Yılar ve Turan'ın (2013) Eğitim
Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (Turan, 2013), Kıbrıs'ın (2016) Çocuk Edebiyatı (Kıbrıs, 2016),
Aytekin'in (2016) Çocuk ve Gençlik Edebiyatı (Aytekin, 2016), Yalçın ve Aytaş'ın (2016) Çocuk
Edebiyatı (Aytaş, 2016), Arıcı'nın (2016) Çocuk Edebiyatı ve Kültürü (Arıcı, 2016), Baş'ın (2015)
Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı (Baş, 2015), Dilidüzgün'ün (2003) Çağdaş Çocuk
Yazını -Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım- (Dilidüzgün, Çağdaş Çocuk Yazını -Yazın Eğitimine Atılan
İlk Adım-, 2003), Şirin'in (2000) 99 Soruda Çocuk Edebiyatı (Şirin, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı,
2000) ve Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı (Şirin, Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı, 2016)
kitapları incelenmiştir. Ayrıca Türk Dili dergisinin (Aralık, 2014) Çocuk ve İlk Gençlik Özel Sayısı
(Dergisi, 2014) ile çocuk edebiyatı sempozyumları incelenmiştir. Bu eserler edebiyat ile çocuk
edebiyatı arasındaki farklar, çocuk edebiyatının ortaya çıkış süreci, çocuk edebiyatının
nitelikleri vb. konularda bizlere bilgi sunmaktadır. Çalışmanın uygun bir bilimsel temele
oturtulmasında faydalanılan eserler ise Siyez'in (2016) PDR'de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
(Siyez, 2016), Balcı'nın (2011) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (Balcı,
54

Gamze NERGİZ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019
2011), Erkuş'un Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci (Erkuş, 2013), Psikolojide
Ölçme ve Ölçek Geliştirme-1 Temel Kavramlar ve İşlemler (Erkuş, Psikolojide Ölçme ve Ölçek
Geliştirme-I Temel Kavramlar ve İşlemler, 2016) ile Erkuş ve arkadaşlarının hazırladığı
Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II Ölçme Araçlarının Psikometrik Nitelikleri ve Ölçme
Kuralları (Adnan Erkuş, 2017) kitapları ile Sünbül ve İnandı'nın yazmış oldukları İlköğretim ve
Lise Öğretmenlerinin, İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye
Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması (Sünbül, 2005) isimli makaledir. Çalışma sürecinde birçok
makale incelenmiştir. Çocuk dergiciliğine ilişkin verdiği bilgilerle çalışmada yol gösterici rol
oynayan bir makale de İlk Türkçe Çocuk Dergileri ve "Çocuklara Mahsus Gazete" (Küçük, İlk
Türkçe Çocuk Dergileri ve

Çocuklara Mahsus Gazete , 2010) isimli makaledir. Çalışma

süresince birçok dergi, kitap, makale, tez ve sempozyum bildirilerinden faydalanılmış ve çalışma
gerekli yönlerden desteklenerek çalışma için bilimsel dayanak oluşturmak hedeflenmiştir.
Bütün bu kaynaklar çalışma için yardımcı bir rol üstlenmesine rağmen anne ve babaların
çocukları için kitap seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmaları gerektiğine ilişkin
başlı başına bir çalışma yoktur. Bu nedenle alan yazında böyle bir çalışmanın eksikliği
hissedilmiş ve bu eksiklik giderilmek hedeflenmiştir. Çalışmanın faydalı olacağı umulmaktadır.
. . Araş ırmanın Ön m
Çocuk edebiyatının doğuşu 17. yüzyıla dayanmaktadır. Varlığı bu kadar uzun geçmişe
dayanan ve zaman içerisinde gerekliliği ve varlığı benimsenip her geçen gün yeni nitelikler
kazanan çocuk edebiyatının ülkemizdeki varlığı ne yazık ki çok da eski sayılamaz. Türkiye'de
çocuk edebiyatı Tanzimat Fermanı'nın ilânından sonra başlayan dönemden itibaren yavaş yavaş
ortaya çıkar (Sınar, 2011, s. 576). Yeni bir disiplin olan çocuk edebiyatı zaman içerisinde
ülkemizde de kabul görmüştür. Çocuk edebiyatı birçok disiplinle ilişki içindedir. Bu durum
çalışma alanını genişletmekte ve kitlelere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma ile de
ülkemizde henüz yeni sayılabilecek çocuk edebiyatına ilişkin anne-babaların çocuk edebiyatı
ürünlerini seçebilme yeterliliklerini saptamak hedeflenmiştir. Anne-babaların görüşleri
doğrultusunda çocuklarına nitelikli eserler seçebilmeleri için neleri göz önünde bulundurmaları
gerektiğine dair çıkarımlarda bulunulmaya çalışılacaktır. Anne-babaların çocuk edebiyatı
ürünlerini seçebilme yeterliliklerinin tespit edilmesinin çocuk edebiyatı alanında çalışan diğer
araştırmacılara çalışmalarında yardımcı olacağı, çocuk edebiyatı ürünlerinde bulunması
gereken niteliklere ilişkin anne-babalarda bilinç seviyesini arttıracağı, çocukların erken
yaşlarda nitelikli ürünlerle tanışmasına hizmet ederek onlarda okuma hevesi uyandıracağı ve
onların okuma alışkanlığı edinebilmiş bireyler olmasına katkı sağlayacağı ön görülmektedir.

55

Gamze NERGİZ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

. YÖNTEM
Bu bölümde araştırma problemine uygun olarak belirlenen araştırma modeli,
araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplama araçları ile verilerin analizine ilişkin bilgilere yer
verilecektir.
. . Araş ırmanın Mo
Bu araştırma korelatif (ilişkisel) bir araştırmadır. Korelatif (ilişkisel) araştırmalar, iki
değişken arasında ilişki olup olmama durumunu veya değişken düzeylerine göre farklılık olup
olmama durumunu belirlemeye yöneliktir (Erkuş, Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma
Süreci, 2013). Anne-babaların çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterliliklerini belirlemek
amacıyla yapılan çalışmada söz konusu yeterlilik ile anne ya da baba olma durumu arasında
ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ebeveynin eğitim düzeyi, çalışıp çalışmama
durumu, sahip olduğu çocuk sayısı, gün içinde çocuğuna özel ayırdığı süre, ebeveynin tek başına
kitap okuyup okumama durumu, ebeveynin çocuğuyla birlikte kitap okuyup okumama durumu
ile çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterliliği arasında ilişki olup olmadığı da bu çalışma
çerçevesinde incelenmiştir.
. . Araş ırmanın E r n

Örn

m

Bu çalışmanın evrenini çocukları 5, 6, 7, 8. sınıflardan herhangi birine giden annebabalar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.
Amaçlı (purposive) örnekleme olasılığa dayalı olmayan bir örneklem tekniğidir. Araştrmacının
kendi kişisel gözlemlerinden hareket ederek araştırma sorunsalına uygun geldiğini düşündüğü
belirli özellikler taşıyan deneklerin seçildiği örnekleme amaçlı örnekleme denir (Sait Gürbüz,
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, 2018, s. 132). Kısacası amaçlı
örnekleme araştırmacının amacına en uygun birimlerin örnekleme dahil edilmesidir. Bu
nedenle çalışmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, çocukları Mersin ili
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merkez ilçelerindeki farklı sosyoekenomik yapıya sahip öğrencilerden oluşan okullardan
herhangi birinde 5, 6, 7, 8. sınıflarda öğrenim gören anne-babalar oluşturmaktadır.
. . V r To ama Ara ı
Çalışma kapsamında anne-babaların çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterliliğini
tespit etmek amacıyla beşli likert ölçeği geliştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 5'li Likert
ölçeği seçilmesinde çalışma konusu ve çalışmanın niteliği rol oynamıştır. Likert ölçeği, birden
çok Likert Tipi sorunun bir araya getirilerek kullanıldığı ölçekleri ifade eder. Tek bir araştırma
problemini cevaplandırmak amacıyla iki veya daha fazla Likert tipi soru oluşturmak ve analiz
aşamasında

bu

soruların

ortalama

(birleştirilmiş)

değerlerini

kullanmak

şeklinde

tanımlanmıştır (Clason ve Dormody, 1994'ten akt. İbrahim Turan, 2015, s. 193). Likert ölçeğinin
orijinal hâli beş seçenekten oluşmaktadır. Bu nedenle çalışmada da 5'li Likert ölçeği tercih
edilmiştir.
Beşli Likert ölçeğinde tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum,
kesinlikle katılmıyorum seçenekleri yer almaktadır. Oluşturulan ölçeğin anne-babaların çocuk
edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterliliklerini yansıtma konusunda eksiğinin olup olmadığının
belirlenmesi, eksiğinin olduğu durumda bu eksikliğin giderilerek ölçeğin iyileştirilmesi için
uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Böylece ölçek aracılığıyla elde edilen bilgilerin daha
güvenilir olması ve çalışmanın amacına ulaşması sağlanmaya çalışılmıştır.
. .Ö ç

G

ş rm S r

Anne-babaların çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterliliklerini belirlemeye yönelik
beş kategorili Likert tipi ölçek geliştirilmiştir. Alan yazında söz konusu çalışmanın eksikliği
hissedilmiş ve çocuğun azımsanamayacak bir süreyi ailesinin yanında geçirmesi de göz önünde
bulundurularak söz konusu çalışmaya karar verilmiştir. İlgili literatür taranmış, çocuk edebiyatı
ürünlerinin sahip olması gereken niteliklere ilişkin madde havuzu oluşturulmuştur. Uzman
görüşleri doğrultusunda ölçekte yer almasının uygun olacağı düşünülen 44 maddelik bir ölçek
formu geliştirilmiştir. Bu ölçek, ulaşılabilen çocukları 5, 6, 7, 8. sınıflara giden 150 ebeveyne
uygulanmıştır. Ölçekle ilgili 3 ölçme uzmanı, 1 alan uzmanı, 3 Türkçe öğretmeni ve üniversitede
edebiyat alanında ders veren 3 akademisyenden fikir alınmıştır. Uzman uyum yüzdesi

75'in

üzerinde olan maddelerin ölçekte yer almasına karar verilmiştir.
Grafik 3.1.
Uzman Görüşleri Uyum Yüzdeleri
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Uzman görüş formlarından gelen dönütler ışığında ölçek yeniden şekillendirilmiştir. Bu
doğrultuda ölçekte yer alması planlanan 6 maddenin elenmesine ve ölçeğin son halinin 38
maddeden oluşmasına karar verilerek ölçek uygulamaya hazır hâle gelmiştir. İl Mill Eğitim
Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak ölçek Mersin ili merkez ilçelerinden amaçlı (purposive)
örnekleme yöntemiyle seçilen okullardaki ortaokul çocuklarının anne-babalarına uygulanmıştır.
Araştırma kapsamında ölçeğin güvenirliği için iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach
alpha değeri katsayısı 0, 937 olarak bulunmuştur.
Özetleyecek olursak başlangıçta 44 maddelik bir soru havuzu hazırlanmıştır. Uzman
görüşlerinden sonra 6 maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Ölçek 38 madde
olarak uygulanmıştır. Ölçekte yer alan 38 maddenin faktör yük değeri 0,5’in üzerinde değer
almayan ve her iki faktörde de aldığı yük değerleri arasındaki fark 0,1’ den küçük olan 13 soru
maddesinin daha analizden çıkarılmasına karar verilmiştir (Sait Gürbüz, Sosyal Bilimlerde
Araştırma Yöntemleri Felsefe - Yöntem - Analiz , 2014).
. . V r To ama S r

Çalışmaya ait veriler çocukları 5, 6, 7, 8. sınıflara giden anne ve babalardan elde
edilmiştir. Bu bağlamda 5'li Likert tipi maddelere ve ölçeği dolduran kişiyi tanımaya yönelik
maddelere yer verilmiştir. 10 madde ölçeği dolduran ebeveyni tanımaya yönelikken 38 madde
ebeveynin çocuğuna çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterliliğini belirlemeye yöneliktir.
Böylece ölçekte cevaplanması beklenen 48 madde yer almaktadır. Söz konusu ölçek ek'te
verilmiştir.
Araştırma konusunu oluşturan yeterliliği tespit etmeye yönelik 38 maddeden oluşan
ölçek ile çalışmanın örneklem grubunu oluşturan anne-babaların çocuk edebiyatı ürünlerini
seçebilme yeterlilikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

. . V r Ana
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Araştırma sonucunda elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS (Sosyal Bilimler İçin
Paket Programlar) kullanılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek araştırma problemine ve alt
problemlere cevap verilmeye çalışılmıştır.
Anne - Babaların Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Seçebilme Yeterliliği: Mersin İli Örneği
isimli ölçek çalışması için farklı analizler kullanılmıştır. Ölçekte sözü geçen yeterliliği ölçmek
amacıyla 38 maddenin yer almasına karar verilmiştir. Ölçeği dolduracak kişiyi tanımaya yönelik
ise 10 adet soru yer almaktadır. Bu sorular:
•

Çocuğun annesi misiniz? Babası mısınız?

•

Eğitim düzeyiniz nedir?

•

Çalışıyor musunuz?

•

Kaç çocuğunuz var?

•

Çocuğunuzun sınıfı nedir? (Ölçeği hangi çocuğunuz için dolduruyorsanız)

•

Evinizin aylık ortalama geliri ne kadar?

•

Günde kaç saati çocuğunuza özel olarak ayırıyorsunuz?

•

Kendiniz kitap okur musunuz?

•

Çocuğunuzla kitap okur musunuz?

•

Çocuğunuz kendi başına kitap okur mu?
Ölçeğe ilişkin faktör analizi yapmak için veriler SPSS'e girildikten sonra Analyze---

Dimension Reduction---Factor ile faktör analizi penceresi açılır.

Faktör analizi yapılacak

değişkenleri seçtikten sonra Descriptives menüsü altından KMO and Bartlett's test of sphericity
kutucuğu tıklanır. Bu kutu Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliği ölçüsü ve Bartlett küresellik
testi sonuçlarını bize vermektedir. KMO bize örneklem büyüklüğünün yeterli olup olmadığı
hakkında bilgi verirken Bartlett testi ise korelasyon matrisinin birim matrisden farklı olup
olmadığı sonucunu verecektir.
Bunlardan:
•

Çocuğun annesi misiniz? Babası mısınız?

•

Çalışıyor musunuz?

•

Kendiniz kitap okur musunuz?

•

Çocuğunuzla kitap okur musunuz?

•

Çocuğunuz kendi başına kitap okur mu?
Yukarıdaki 5 soru için SPSS üzerinden bağımsız gruplar için T testi yapılmıştır. Veriler

SPSS'e girildikten sonra aşağıdaki adımlar takip edilir.
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Şekil 3.1.
Analyze---Compare Means---Independent Sample T test

Buradan açılan pencerede sayısal değişkenler Test variable alanına, grup değişkeni
(çocuğun annesi ya da babası olma durumu, çalışıp çalışmama durumu, anne ya da babanın
kitap okuyup okumama durumu, anne ya da babanın çocuğuyla birlikte kitap okuyup okumama
durumu ve çocuğun kendi başına kitap okuyup okumama durumu) ise grouping variable alanına
yerleştirilir. Sırasıyla continue ve OK seçenekleri işaretlenir. Karşımıza gelen tablolarla
yorumlama yapılır.
Ölçeği dolduran kişiyi tanımak üzere sorulan aşağıdaki 4 soruda ise Kruskal Wallis testi
yapılmıştır.
•

Eğitim düzeyiniz nedir?

•

Kaç çocuğunuz var?

•

Çocuğunuzun sınıfı nedir? (Ölçeği hangi çocuğunuz için dolduruyorsanız)

•

Günde kaç saati çocuğunuza özel olarak ayırıyorsunuz?
Veriler SPSS'e girildikten sonra Kruskal Wallis testinin yapılması için aşağıdaki adımlar

takip edilir.
Şekil 3.2.
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Analyse---Nonparametric Tests---Legacy Dialogs---K Independent Samples

Buradan açılan pencerede sayısal değişkenler Test variable alanına, grup değişkeni
(eğitim düzeyi, çocuk sayısı, çocuğun sınıfı ve çocuğa özel ayrılan süre) ise grouping variable
alanına yerleştirilir.
Yapılan Kruskal-Wallis testi sonucuna göre her madde için anlamlı bir farklılık tespit
edildi. Bu farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Bonferroni uyarlaması
yapıldı.
Evinizin aylık ortalama geliri ne kadar? sorusu için ise varyans analizi yapılmıştır.
Veriler SPSS'e girildikten sonra One Way Anova testini yapabilmek için aşağıdaki adımlar takip
edilir.
Şekil 3.3.
Analyse---Compare Means---One Way Anova
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Açılan pencerede Factor kısmına ortalama gelir durumu, dependent list kısmına ise puan
ortalamaları girilir. Sırasıyla test of homogenity of variances tablosuna bakıldı. Sig değeri
0,05'ten büyük olduğu için varyansların homojen olduğuna karar verildi. Buradan ANOVA
tablosu okunarak puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğuna karar verildi. Hangi
gelir grupları arasındaki farkın anlamlı olduğuna karar verebilmek için yine SPSS yardımıyla
post-hoc test tablosu oluşturuldu. Tablo oluşturulurken yine Analyse---Compare Means---One
Way Anova adımları takip edildi. Buradan açılan pencerede Tukey testi seçildi. Oluşturulan
post-hoc test tablosuna göre yorumlamalar yapıldı.

. BULGULAR
Tablo 4.1.
Otuz Sekiz Maddeden Oluşan Ölçeğin Güvenirlik, Madde Toplam Test Korelasyonları ve Faktör
Analizi Sonuçları
Ma
o am
a
rY
r
Kor
as
on
1
2
3
4
5
Ma
r
(K1) Çocuğumun ana dil bilincini geliştirecek
,537
,580
-,416
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nitelikte ürünler alırım.
(K2)Çocuğumun içinde bulunduğu sosyal
ortamı tanımasına yardım edebilecek
ürünler seçerim.

,586

,634

,562

,600

(K4)Kitapta
çocuğumun
özdeşim
kurabileceği niteliğe sahip en az bir
kahraman olmasına dikkat ederim.

,530

,545

(K5)Dil ve anlatımı açık ve yalın ürünler
seçerim.

,619

,652

,652

,693

(K7)Kitabın kapak ve kağıt kalitesi seçimimi
etkiler.

,344

,338

(K8)Çocuğumun içinde bulunduğu gelişim
dönemine uygun kitaplar almaya dikkat
ederim.

,619

,681

(K9)Okulda öğretmeninin tavsiye
kitapların dışında da çocuğuma
önerebilecek yeterliliğe sahibim.

ettiği
kitap

,537

,580

(K10) Güncel çocuk edebiyatı ürünlerini
takip ederim.

,517

,523

(K11)
Benim
için
kitabın
orijinalliğinden daha önemlidir.

,113

(K3)Çocuğumda
sanatsal
zevk
uyandırabilecek nitelikte kitaplar seçerim.

(K6)Dil ve anlatımı akıcı ürünler seçerim.

fiyatı

-,331

,376

,377
,512

(K12) Çocuğuma eleştirel düşünme becerisi
kazandırabilecek kitapları seçerim.

,584

,635

(K13) Çocuğum için aldığım kitabı önce
kendim okurum.

,382

,371

(K14) Çocuğuma kitap alırken çocuğumun
ilgilerini göz önünde bulundururum.

,563

,616

(K15)Çocuğuma farklı türde (şiir, masal,
öykü, roman...) kitaplar alırım.

,577

,619

(K16)Kitabın çocuğumda düş kurma isteği
uyandırmasını önemserim.

,567

,600

(K17)Çocuğumun problem çözme becerisini
geliştirebilecek nitelikte kitaplar alırım.

,607

,654

(K18)Kitapta ana fikrin açık bir şekilde yer

,585

,607

,370

,332

,503
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almasını önemserim.
(K19)Kitabın
olay
örgüsünde
aşırı
tesadüflere yer verilmemesini göz önünde
bulundururum.

,475

,475

,362

(K20)Kitaptaki karakter sayısına dikkat
ederim.

,381

,351

,655

(K21)Kitap kahramanlarının davranışlarının
tutarlı olması benim için önemlidir.

,534

,565

(K22)Kitabın başkahramanının ideal insan
olmasına dikkat ederim.

,476

,481

(K23)Kitabın ele aldığı konuyu basitliğe ve
çocuksuluğa
kaçmadan
işlemesini
önemserim.

,539

,570

(K24)Çocuğuma alacağım kitaplarda olumlu
duyguların ( paylaşım, arkadaşlık, sevgi gibi)
anlatılmasına özen gösteririm.

,686

,740

(K25)Çocuğumun
motivasyonunu
destekleyecek kitaplar alırım.

,671

,726

(K26)Çocuk edebiyatı ürünlerinin üslubunu
önemserim.

,658

,701

,535

,554

(K28)Kitabın çocuğumda merak duygusu
uyandırmasını isterim.

,319

,353

(K29)Kitabın
çocuğuma
kazandırmasını isterim.

,648

,711 -,346

,653

,713

,636

,702 -,357

,722

,781

(K33)Kitabın
çocuğumun
toplumsal
gelişimini desteklemesini önemserim.

,693

,753

(K34)Çocuğuma
aşılayabileceğini

,470

,509

(K27)Çocuğuma alacağım ürünlerde bir
ideolojinin sözcülüğünün yapılmamasına
dikkat ederim.

duyarlılık

(K30)Kitabın çocuğumun dilsel gelişimini
destekleyecek nitelikte olmasına dikkat
ederim.
(K31)Kitabın çocuğumun zekâ gelişimini
desteklemesini isterim.
(K32)Kitabın çocuğumun kişilik gelişimini
destekleyecek nitelikte olmasını göz önünde
bulundururum.

olumsuz
duyguları
düşündüğüm
ürünleri

,343

-,339

,465
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almaktan kaçınırım.
(K35)Aşırı ürkütücü olayların kitapta yer
almamasını önemserim.

,441

,463

,612

(K36)Kitapta birçok üzücü olayın birbirini
izlememesine dikkat ederim.

,508

,513

,576

(K37)Kitapta yazım ve noktalama
kurallarına uyulması benim için önemlidir.

,565

,585

(K38)Yazının
puntosunun
çocuğumun
gelişim
dönemine
uygun
olmasını
önemserim.

,528

,563

Özdeğer
Açıklanan Varyans

-,373

-,373

13,258

2,394

1,543

34,891

6,300

4,061

1,257
1,144
3,308
3,011

0,937

Cronbach’s Alpha

Başlangıçta 38 maddeden oluşan ölçeğe ilişkin analizler yapıldığında ölçekte yer alan 13
maddenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu maddeler: 1, 4, 7, 10, 11, 13, 19, 20, 22,
28, 35, 36, 37. maddelerdir. Bu maddelerin çıkarılma nedenleri faktör değerlerinin birbirine çok
yakın olmasıdır. Faktör yük değeri 0,5’in üzerinde değer almayan ve her iki faktörde de aldığı
yük değerleri arasındaki fark 0,1’den küçük olan bu 13 soru maddesi analizden çıkarılmıştır
(Sait Gürbüz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe - Yöntem - Analiz , 2014, s. 292).
Ölçekte yer alan 38 maddeye ilişkin madde toplam test korelasyonları, ölçeğin faktör
yapısı ve güvenirlik katsayısı Tablo 4.1'de sunulmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,937
olmak üzere oldukça yüksek çıkmıştır. Ölçek bu hali ile anne ve babaların çocuk edebiyatı
ürünlerini seçebilme yeterliliğini

51,571 oranında ölçmektedir ki bu istenen bir durumdur.

Grafik 4.1.
38 Maddeye İlişkin Özdeğerler Grafiği

65

Gamze NERGİZ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

Tablo 4.2.
Yirmi Beş Maddeden Oluşan Ölçeğin Güvenirlik, Madde Toplam Test Korelasyonları ve Faktör
Analizi Sonuçları
Ma

r

(K32) Kitabın çocuğumun kişilik gelişimi
destekleyecek nitelikte olmasını göz önünde
bulundururum.
(K33)Kitabın çocuğumun toplumsal gelişimini
desteklemesini önemserim.
(K24) Çocuğuma alacağım kitaplarda olumlu
duyguların (paylaşım, arkadaşlık, sevgi gibi)
anlatılmasına özen gösteririm.
(K25)Çocuğumun motivasyonunu destekleyecek
kitaplar alırım.
(K29)Kitabın çocuğuma duyarlılık
kazandırmasını isterim.
(K31)Kitabın çocuğumun zekâ gelişimini
desteklemesini isterim.
(K30)Kitabın çocuğumun dilsel gelişimini
destekleyecek nitelikte olmasına dikkat ederim.

Ma

1

r
2

,765

,804

-,306

,736

,780

-,362

,728

,765

,711

,752

,698

,746

-,368

,697

,743

-,349

,688

,736

-,354

o am Kor as on

a

rY
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(K8)Çocuğumun içinde bulunduğu gelişim
dönemine uygun kitaplar almaya dikkat ederim.

,676

,715

(K26)Çocuk edebiyatı ürünlerinin üslubunu
önemserim.

,662

,696

(K6)Dil ve anlatımı akıcı ürünler seçerim.

,657

,688

(K17)Çocuğumun problem çözme becerisini
geliştirebilecek nitelikte kitaplar alırım.

,636

,672

(K12)Çocuğuma eleştirel düşünme becerisi
kazandırabilecek kitapları seçerim.

,616

,652

(K2)Çocuğumun içinde bulunduğu sosyal ortamı
tanımasına yardım edebilecek ürünler seçerim.

,505

,643

(K14)Çocuğuma kitap alırken çocuğumun
ilgilerini göz önünde bulundururum

,599

,636

(K5)Dil ve anlatımı açık ve yalın ürünler seçerim

,600

,633

(K15)Çocuğuma farklı türde (şiir, masal, öykü,
roman...) kitaplar alırım.

,593

,628

(K16)Kitabın çocuğumda düş kurma isteği
uyandırmasını önemserim.

,564

,600

,562

,595

,385

,555

,589

,308

,548

,582

,522

,557

,519

,553

(K38)Yazının puntosunun çocuğumun gelişim
dönemine uygun olmasına önemserim.

,514

,550

(K27)Çocuğuma alacağım ürünlerde bir
ideolojinin sözcülüğünü yapılmamasına dikkat
ederim.

,504

,535

,466

,507

(K3)Çocuğumda sanatsal zevk uyandırabilecek
nitelikte kitaplar seçerim.
(K18)Kitapta ana fikrin açık bir şekilde yer
almasını önemserim.
(K9)Okulda öğretmeninin tavsiye ettiği kitapların
dışında da çocuğuma kitap önerebilecek
yeterliliğe sahibim.
(K23)Kitabın ele aldığı konuyu basitliğe ve
çocuksuluğa kaçmadan işlemesini önemserim.
(K21)Kitap kahramanlarının davranışlarının
tutarlı olması benim için önemlidir.

(K34)Çocuğuma olumsuz duyguları aşılayabileceğini
düşündüğüm ürünleri almaktan kaçınırım.

Özdeğer
Açıklanan Varyans

10,874
43,494

1,247
4,990
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Cronbach’s Alpha

0,942

Ölçekte yer alan 25 maddeye ilişkin madde toplam test korelasyonları, ölçeğin faktör
yapısı ve güvenirlik katsayısı Tablo 6'da sunulmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,942 olmak
üzere oldukça yüksek çıkmıştır. Faktör analizi sonucu özdeğeri 1’den büyük olan 2 faktör
bulunmasına rağmen 2. Faktör altındaki maddelerin faktör yük değerlerinin düşük olduğu ve
ilgili maddelerin 1. Faktör altındaki faktör yük değerlerin daha yüksek ve kabul edilebilir
değerde olmasından dolayı ölçeğin yapısının tek faktörlü olduğu bulunmuştur. Birinci faktörün
özdeğeri en yakınında olan ikinci faktörün 8,72 katına yakındır ve 1. faktör değişkenin
43,494’ünü tek başına açıklamaktadır. Madde toplam test korelasyonları da göz önüne alınırsa
ölçek tek boyutlu olma eğilimindedir. Daha önce belirtilen kriterleri sağlamayan maddeler her
analiz sonunda atılmıştır. Madde atım sürecinin sonundaki ölçeğin faktör yapısı Tablo 6'da
belirtilmiştir.

Grafik 4.2.
25 Maddeye ilişkin Özdeğer Grafiği
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Grafik 4.2. : 25 maddeye ilişkin özdeğerler grafiği incelendiğinde birinci faktörün
özdeğeri ile 2. faktörün özdeğeri arasındaki mesafenin yüksek düzeyde olmasının
faktörün tek boyutta incelenmesine olanak sağladığı görülmektedir..
4.1. Ço

n Ann s

a a Ba ası O ma D r m

Tablo 4.3.
Anne ve Babalara İlişkin Frekans Tablosu
r

ans

Y

Br

m Y

ANNE

406

61,0

61,0

BABA

260

39,0

100,0

To am

666

100,0

Tablo 4.3.’te verilen anne ve babalara ilişkin frekans tablosu incelendiğinde grubun
61'inin annelerden,

39'unun ise babalardan oluştuğu görülmektedir. Frekans değerlerine

bakıldığında ölçeği dolduran 406 kişinin anne, 260 kişinin ise baba olduğu görülmektedir.
Böylece ölçeği toplam 666 ebeveyn doldurmuştur. Tabloya ilişkin grafik 4.1.' de verilmiştir.

Grafik 4.1.
Anne Babaların Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Seçebilme Yeterlilikleri: Mersin İli Örneği Ölçeğini
Dolduran Anne Ve Babalar
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Anne ve baba olma durumları arasındaki farklılığı belirlemek için
sonucuna aşağıda yer verilmiştir.

yapılan T testi

Tablo 4.4.
Anne ve Babalara İlişkin Grup İstatistiği

TO LAM
UAN

ANNE
BABA

N

Or a ama S. Sa ma

df

t

ANNE

406

105,8338 13,57885

426,899

3,360

BABA

260

101,2718 19,00199

0,001

Yapılmış olan bağımsız gruplar için T testi analiz sonuçlarına göre anne ve babaların
yeterlik algısı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmıştır. Betimsel
istatistikler incelendiğinde bu farkın annelerin lehine olduğu, başka bir deyişle annelerin puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Yapılan analiz sonuçlarına göre annelerin
çocuk edebiyatı ürünlerini seçme konusunda babalardan daha yeterli oldukları rahatlıkla
söylenebilir. Anne ve babaların ortalamalarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik 4.2.
Anne ve Babaların Puan Ortalamalarına İlişkin Grafik
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4.2. Ö ç

Do

ran Ann ya da Ba anın E

mS

s

Tablo 4.5.
Anne ve Babaların Eğitim Düzeylerine İlişkin Frekans Tablosu
r

ans

Y

Br

İLKOKUL MEZUNU

245

37,7

37,7

ORTAOKUL MEZUNU

110

16,9

54,6

LİSE MEZUNU

135

20,8

75,4

ÜNİVERSİTE MEZUNU

160

24,6

100,0

TO LAM

650

100,0

Tablo 4.5.’te yer alan frekans tablosu incelendiğinde grubun
mezunu,

m Y

16,9'unun ortaokul mezunu,

20,8'inin lise mezunu ve

37,7'sinin ilkokul
24,6'sının üniversite

mezunu olduğu görülecektir. Uygulanan ölçekte yüksek lisans mezunu seçeneğine de yer
verilmiştir. Ölçeği dolduran 666 ebeveynden toplam 14 tanesi yüksek lisans mezunudur. Yüksek
lisans mezunu ve üniversite mezunu ebeveynlerin cevapları arasında istatistikleri değiştirecek
bir fark olmadığından yüksek lisans mezunu bu 14 ebeveyn üniversite mezunları içerisinde
değerlendirilmiştir. Frekans değerlerine bakıldığında ilkokul mezunu 245 kişi, ortaokul mezunu
110 kişi, lise mezunu 135 kişi ve üniversite mezunu 160 kişi vardır.
Grafik 4.3.
Anne ve Babaların Eğitim Düzeylerinin Frekans Grafiği
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Eğitim düzeylerinin puan ortalamalarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.
Grafik 4.4.
Anne ve Babaların Eğitim Düzeylerinin Puan Ortalamalarına İlişkin Grafik

4 farklı eğitim düzeyinin puan ortalamaları için yapılan Kruskal-Wallis testi
sonucuna aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 4.6.
Kruskal-Wallis’ e İlişkin Tablo

TO LAM UAN

EĞİTİMDÜZEYİ

N

M an Ran

İLKOKUL MEZUNU

245

294,19

ORTAOKUL MEZUNU

110

290,45

LİSE MEZUNU

135

339,11

ÜNİVERSİTE MEZUNU

160

386,07

TO LAM

650
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Tablo 4.7.
Anne ve Babaların Eğitim Düzeyleri Arasında Kruskal-Wallis Testine göre Anlamlı Fark Olup
Olmama Durumu
TO LAM UAN
C -S

ar

28,012

df

3

As m . S .

,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
E İTİM DÜZEYİ

H0: Karşılaştırılan puan ortalamalarından hiçbiri arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Karşılaştırılan puan ortalamalarından en az ikisi arasında anlamlı bir fark vardır.
Asymp. Sig.

0,05 ise H0 reddedilir.

Asymp. Sig

0,05 ise H0 kabul edilir.

Yukarıdaki tabloda Asymp. Sig değeri küçük olduğu için H0 reddedilir. Buna göre eğitim
düzeylerinin puan ortalamaları karşılaştırıldığında en az 2 düzey arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark vardır. Buradan hangi eğitim düzeylerinin puan ortalamaları arasında farkın
olduğunu tespit etmek için aşağıdaki tablo kullanılır.
Tablo 4.8.
Anne ve Babaların Eğitim Düzeylerinin Puan Ortalamaları Arasındaki Farka İlişkin Tablo

73

Gamze NERGİZ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019
H0: Karşılaştırılan puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Karşılaştırılan puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır.
Adj. Sig.

0,05 ise H0 reddedilir.

Adj. Sig

0,05 ise H0 kabul edilir.

Sonuçlar:
•

Ortaokul mezunu ile ilkokul mezunu olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir
fark yoktur.

•

Ortaokul mezunu ile lise mezunu olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
yoktur.

•

Ortaokul mezunu ile üniversite mezunu olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir
fark vardır.

•

İlkokul mezunu ile lise mezunu olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
yoktur.

•

İlkokul mezunu ile üniversite mezunu olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir
fark vardır.

•

Lise mezunu ile üniversite mezunu olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
yoktur.

4.3. Ann

Ba a arın Ça ışma D r m arı

Tablo 4.9.
Anne ve Babaların Çalışma Durumlarına İlişkin Frekans Tablosu
r

ans

Y

Br

m Y

EVET

368

55,3

55,3

AYIR

297

44,7

100,0

665

100,0

TO LAM

Tablo 4.9.’ da verilen frekans tablosu incelendiğinde grubun
sorusuna evet cevabı vermiştir.

55.3'ü çalışıyor musunuz

44,7 ise hayır cevabı vermiştir. Frekans değerlerine göre 368

kişi evet, 297 kişi hayır cevabını vermiştir.
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Grafik 4.5.
Çalışıp (EVET) Çalışmama (HAYIR) Durumu

Çalışıyor musunuz sorusuna evet veya hayır cevabı verenlerin puan ortalamaları için
yapılan T testi sonucuna aşağıda yer verilmiştir

Tablo 4.10.
Anne ve Babaların Çalışıp Çalışmama Durumlarına İlişkin T Testi Sonuçları

TO LAM
UAN

ÇALI IYOR MUSUNUZ?

N

Or a ama

S. Sa ma

S. Hata

EVET

368

104,5814

16,68662

,86985

AYIR

297

103,4183

15,27290

,88622

Yukarıdaki tablo betimsel istatistikler tablosudur. Hangi grupta kaç kişinin bulunduğunu
ve her grubun ortalamasını ve standart sapmasını gösteren bir tablodur.
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Tablo 4.11.
Anne ve Babaların Çalışıp Çalışmama Durumlarına İlişkin Independent Samples Test (Bağımsız
Örnekler Testi) Tablosu 1
L

E
TO LAM UAN

E

a ar an s
ass m
a

n s T s or E
Var an s

a

o

t- s or E a
M ans

o

F

Sig.

t

df

2,925

,088

,928

663

,937

652,564

ar an s no
ass m

Independent samples test (bağımsız örnekler testi)tablosu ise analiz tablosudur. Bu
tablonun ilk kısmındaki F değeri varyansların homojen olup olmadığını test etmek için
kullanılır. Yan tarafındaki Sig. değeri 0,05’ten büyükse varyanslar homojendir demektir. Bu
durumda Equal variances assumed satırı yani üstteki satır kullanılır.
Tablo 4.12.
Anne ve Babaların Çalışıp Çalışmama Durumlarına İlişkin Independent Samples Test Tablosu 2
t- s or E
S .
E
TO LAM UAN

a
E

ar an s ass m
a

ar an s no
ass m

a

o M ans

M an
r n

S . Error
D
r n

,354

1,16311

1,25357

,349

1,16311

1,24179

-a

D
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Tablo 4.13.
Anne ve Babaların Çalışıp Çalışmama Durumlarına İlişkin Independent Samples Test Tablosu 3
t- s or E
Con

a
n

D
Lo
TO LAM UAN

r

o M ans

In r a o
r n
U

r

E

a

ar an s ass m

-1,29833

3,62455

E

a

ar an s no ass m

-1,27527

3,60149

H0: Çalışanlar ile çalışmayanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Çalışanlar ile çalışmayanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır.
p

0,05 ise H0 reddedilir.

p

0,05 ise H0 kabul edilir.
Yukarıdaki tabloda p değeri ,354’tür. Buna göre çalışanlar ile çalışmayanların puan

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu nedenle puan ortalamalarının herhangi bir
grup lehine daha yüksek olduğu söylenemez. Çalışıyor musunuz sorusuna evet ve hayır cevabı
verenlerin ortalamalarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.
Grafik 4.6.
Anne ve Babaların Çalışıp (EVET) Çalışmama (HAYIR) Puan Ortalamalarına İlişkin Grafik
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4.4. Ann

Ba a arın Sa

O

arı Ço

Sa ısı

Tablo 4.14’te verilen frekans tablosu incelendiğinde grubun
2 çocuklu,

25,1'i 3 çocuklu,

13,2'si 4 çocuklu,

8,1'i 5 çocuklu ve

8,3'ü 1 çocuklu,

36,6'sı

8,7'si 6 çocuklu ve üstü

olarak görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan ailelerden 55'i 1 çocuk sahibi, 244'ü 2
çocuk sahibi, 167'si 3 çocuk sahibi, 88'si 4 çocuk sahibi, 54'ü 5 çocuk sahibi iken 58'i ise 6 çocuk
ve üzerine sahiptir.

Tablo 4.14.
Anne ve Babaların Sahip Oldukları Çocuk Sayısına İlişkin Frekans Tablosu
r

Valid

ans

Y

Br

m Y

1 ÇOCUK

55

8,3

8,3

2 ÇOCUK

244

36,6

44,9

3 ÇOCUK

167

25,1

70,0

4 ÇOCUK

88

13,2

83,2

5 ÇOCUK

54

8,1

91,3

6 ÇOCUK VE ÜSTÜ

58

8,7

100,0

TO LAM

666

100,0

Grafik 4.7.
Anne ve Babaların Sahip Oldukları Çocuk Sayısının Frekans Grafiği
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Grafik 4.8.
Anne ve Babaların Sahip Oldukları Çocuk Sayısının Puan Ortalamalarına İlişkin Grafik

Test istatistikleri ise aşağıdaki gibidir.
Tablo 4.15.
Çocuk Sayılarının Puan Ortalamaları İlişkin Descriptive Statistics (Tanımlayıcı İstatistikler )
N

Or a ama

S. Sa ma

Mnm m

Ma m m

TO LAM UAN

666

104,0528

16,05878

25,00

125,00

KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR?

666

3,0240

1,39258

1,00

6,00

Çocuk sayılarının puan ortalamaları için yapılan Kruskal-Wallis testi sonucuna aşağıda
yer verilmiştir.
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Tablo 4.16.
Çocuk Sayılarının Puan Ortalamaları için Yapılan Kruskal-Wallis Testi
KAÇ ÇOCUĞUNUZ VAR?

N

M an Ran

1 ÇOCUK

55

362,93

2 ÇOCUK

244

365,76

3 ÇOCUK

167

341,50

4 ÇOCUK

88

304,70

5 ÇOCUK

54

285,54

6 ÇOCUKVEÜSTÜ

58

235,20

TO LAM

666

TO LAM UAN

Tablo 4.17.
Anne ve Babaların Sahip Oldukları Çocuk Sayısının Kruskal-Wallis Testine göre Anlamlı Fark
Olup Olmama Durumu
TO LAM UAN
C -S

ar

28,916

df

5

As m . S .

,000

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
KAÇ ÇOCU UNUZ VAR?
H0: Karşılaştırılan puan ortalamalarından hiçbiri arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Karşılaştırılan puan ortalamalarından en az ikisi arasında anlamlı bir fark vardır.
Asymp. Sig.

0,05 ise H0 reddedilir.

Asymp. Sig

0,05 ise H0 kabul edilir.

Yukarıdaki tabloda Asymp. Sig değeri küçük olduğu için H0 reddedilir. Buna göre çocuk
sayıları için puan ortalamaları karşılaştırıldığında en az 2 düzey arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark vardır. Buradan hangi grupların puan ortalamaları arasında farkın olduğunu
tespit etmek için aşağıdaki tablo kullanılır.
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Tablo 4.18.
Anne ve Babaların Sahip Oldukları Çocuk Sayılarının Puan Ortalamaları Arasındaki Farka İlişkin
Tablo

H0: Karşılaştırılan puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Karşılaştırılan puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır.
Adj. Sig.

0,05 ise H0 reddedilir. Adj. Sig

0,05 ise H0 kabul edilir.

Sonuçlar:
•

6 çocuk ve üstü ile 1 çocuklu olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
vardır.
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•

6 çocuk ve üstü ile 2 çocuklu olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
vardır.

•

6 çocuk ve üstü ile 3 çocuklu olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
vardır.

4.5. Ann

a a Ba anın K a S ç

Ço

n Sını ı

Grafik 4.9
Çocukların Sınıflarına İlişkin Frekans Grafiği
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Test istatistikleri aşağıdaki gibidir.
Tablo 4.19.
Anne ya da Babanın Kitap Seçtiği Çocuğun Sınıfına ilişkin Descriptives Statistics (Tanımlayıcı
İstatistik) 1
Con

n

In r a or M an

N

Or a ama

S.Sa ma

S. Hata

.SINI

118

109,8447

10,40269

,95765

107,9482

111,7413

.SINI

184

103,2052

15,17976

1,11907

100,9973

105,4131

.SINI

160

104,0267

16,44814

1,30034

101,4586

106,5949

.SINI

201

101,3854

18,44877

1,30128

98,8194

103,9514

TO LAM

663

104,0335

16,09250

,62498

102,8063

105,2606

Lo

r Bo n

U

r Bo n

Tablo 4.20.
Anne ya da Babanın Kitap Seçtiği Çocuğun Sınıfına İlişkin Değerler
Mnm m

Ma m m

5. SINI

61,35

125,00

6. SINI

32,00

125,00

7. SINI

39,00

125,00

8. SINI

25,00

125,00

TO LAM

25,00

125,00

Çocukların sınıflarına göre puan ortalamalarına ilişkin grafiği aşağıda verilmiştir.
Grafik 4.10.
Anne ya da Babanın Kitap Seçtiği Çocukların Sınıflarına Göre Puan Ortalamaları
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Çocukların sınıflarına göre puan ortalamaları için yapılan Kruskal-Wallis testi sonucuna
aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 4.21.
Anne ya da Babaların Kitap Seçtikleri Çocukların Sınıflarına Göre Puan Ortalamaları için Yapılan
Kruskal-Wallis Testine İlişkin Tablo

TO LAM UAN

ÇOCUĞUNUZUN SINI I

N

M an Ran

5. SINI

118

402,03

6. SINI

184

313,04

7. SINI

160

335,03

8. SINI

201

305,84

TO LAM

663

Tablo 4.22.
Anne ya da Babanın Kitap Seçtiği Çocukların sınıfları arasında Kruskal-Wallis Testine göre
Anlamlı Fark Olup Olmama Durumu
TO LAM UAN
C -S

ar

21,375

df

3

As m . S .

,000

a. Kruskal Wallis Tes
b. Grouping Variable:
ÇOCU UNUZUN SINIFI
H0: Karşılaştırılan puan ortalamalarından hiçbiri arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Karşılaştırılan puan ortalamalarından en az ikisi arasında anlamlı bir fark vardır.
Asymp. Sig.

0,05 ise H0 reddedilir.

Asymp. Sig

0,05 ise H0 kabul edilir.

Yukarıdaki tabloda Asymp. Sig değeri küçük olduğu için H0 reddedilir. Buna göre
çocukların sınıfları için puan ortalamaları karşılaştırıldığında en az 2 düzey arasında
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istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. Buradan hangi grupların puan ortalamaları arasında
fark olduğunu tespit etmek için aşağıdaki tablo kullanılır.
Tablo 4.23.
Anne ya da Babanın Kitap Seçtiği Çocukların Sınıflarına İlişkin Puan Ortalamaları Arasındaki
Fark Tablosu

H0: Karşılaştırılan puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Karşılaştırılan puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır.
Adj. Sig.

0,05 ise H0 reddedilir. Adj. Sig

0,05 ise H0 kabul edilir.

Sonuçlar:
•

8. sınıf ile 6. sınıf olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.

•

8. sınıf ile 7. sınıf olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.

•

8. sınıf ile 5. sınıf olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Bu fark
çocukları 5. sınıfa giden ebeveynlerin lehinedir.

•

6. sınıf ile 7. sınıf olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.

•

6. sınıf ile 5. sınıf olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Bu fark
çocukları 5. sınıfa giden ebeveynlerin lehinedir.

•

7. sınıf ile 5. sınıf olanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Bu fark
çocukları5. sınıfa giden ebeveynlerin lehinedir.

85

Gamze NERGİZ, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019
4.6. Ö ç

Do

ran K ş

r nE

r n n A ı Or a ama G

r r

Tablo 4.24.
Ölçeği Dolduran Kişilerin Evlerinin Aylık Ortalama Gelirlerine İlişkin Frekans Tablosu
r

ans

Y

Br

m Y

0-2500TL

332

53,9

53,9

2501-5000TL

180

29,2

83,1

5001-7500TL

59

9,6

92,7

7501-10000TL

45

7,3

100,0

TO LAM

616

100,0

Tablo 4.24’te verilen frekans tablosu incelendiğinde evlerin aylık ortalama gelirleri
53,9'u 0-2500 TL arasında,
ve

29,2'si 2501-5000 TL arasında,

9,6'sı 5001-7500 TL arasında

7,3'ü 7501-10000 TL arasında dağılmaktadır. 0-2500 TL arası gelire sahip 332 aile, 2501-

5000 TL arası gelire sahip 180 aile, 5001-7500 TL arası gelire sahip 59 aile ve 7501-10000 TL
arası gelire sahip 45 aile bulunmaktadır.

Grafik 4.11.
Ölçeği Dolduran Kişilerin Evlerinin Aylık Ortalama Gelirlerine ilişkin Frekans Grafiği
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Test istatistikleri aşağıdaki şekildedir.
Tablo 4.25.
Ölçeği Dolduran Kişilerin Evlerinin Aylık Ortalama Gelirlerine ilişkin Descriptives Statistics
(Tanımlayıcı İstatistik) 1

N

Or a ama

S. Sa ma

S. Hata

Con
n In r a
or M an
Lo r
Bo n

U

r Bo n

0-2500TL

332

102,4542

16,83258

,92381

100,6369

104,2715

2501-5000TL

180

105,7566

13,78581

1,02753

103,7290

107,7842

5001-7500TL

59

107,5905

12,16417

1,58364

104,4205

110,7605

750110000TL

45

110,2215

15,08383

2,24856

105,6898

114,7532

TO LAM

616

104,4785

15,62289

,62946

103,2424

105,7147

Tablo 4.26.
Ölçeği Dolduran Kişilerin Evlerinin Aylık Ortalama Gelirlerine İlişkin Değerler
Mnm m

Ma m m

0-2500TL

25,00

125,00

2501-5000TL

35,00

125,00

5001-7500TL

71,00

125,00

7501-10000TL

49,00

125,00

TO LAM

25,00

125,00
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Tablo 4.27.
Ölçeği Dolduran Kişilerin Evlerinin Aylık Ortalama Gelirlerine İlişkin Test of Homogeneity of
Variances (Varyansların Homojenliği Testi)
L

n Sa s
2,576

df1

df2

S .

3

612

,053

Test of Homogeneity of Variances tablosunda Sig. değeri 0,05'ten büyük olduğu için
varyansların homojen olduğu kabul edilir. Bu durumda aşağıdaki ANOVA tablosu okunur.
Tablo 4.28.
Ölçeği Dolduran Kişilerin Evlerinin Aylık Ortalama Gelirlerine İlişkin Anova Testine İlişkin Tablo
S mo S
B

n Gro
n Gro
TO LAM

s
s

ar s

df

M an S

ar

3710,110

3

1236,703

146395,850

612

239,209

150105,960

615

F

S .

5,170

,002

Anova tablosunda Sig. değeri 0,05'ten küçük olduğu için grupların puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.
Varyans analizi karşılaştırılan grupların hangileri arasında fark olduğunu bildirmez. Bu
nedenle gruplar arasında oluşan farkın hangi gruplar nedeniyle oluştuğunu tespit etmek için
Post Hoc Tests karşılaştırmaları yapılır. (Anova tablosunda Sig. değeri 0,05'ten büyük olsaydı
Post Hoc Tests karşılaştırması yapılmazdı).
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Tablo 4.29.
Ölçeği Dolduran Kişilerin Evlerinin Aylık Ortalama Gelirlerinin Post Hoc Testine İlişkin Tablo:
I EVİNİZİN AYLIK
ORTALAMA GELİRİ

0-

2501-

5001-

7501-

TL

TL

TL

TL

EVİNİZİN AYLIK
ORTALAMA GELİRİ

M an D

r n

I-

Std.
Error

S .

2501-5000TL

-3,30241

1,43159

,021

5001-7500TL

-5,13635

2,18515

,019

7501-10000TL

-7,76730

2,45688

,002

0-2500TL

3,30241

1,43159

,021

5001-7500TL

-1,83393

2,32020

,430

7501-10000TL

-4,46489

2,57773

,084

0-2500TL

5,13635

2,18515

,019

2501-5000TL

1,83393

2,32020

,430

7501-10000TL

-2,63095

3,06107

,390

0-2500TL

7,76730

2,45688

,002

2501-5000TL

4,46489

2,57773

,084

5001-7500TL

2,63095

3,06107

,390

Post Hoc Tests tablosu yorumlanırken Sig. değerleri dikkate alınır. Sig. değeri 0,05'ten
küçük ise puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Büyük ise anlamlı bir fark yoktur.
Post Hoc Tests Tablosuna Göre Sonuçlar:
•

0-2500 TL ile 2501-5000 TL gelir gruplarına ait puan ortalamaları arasında anlamlı bir
fark vardır. Bu fark istatistiksel olarak 2501-5000 TL gelir grubunun lehinedir.

•

0-2500 TL ile 5001-7000 TL gelir gruplarına ait puan ortalamaları arasında anlamlı bir
fark vardır. Bu fark istatistiksel olarak 5001-7000 TL gelir grubunun lehinedir.

•

0-2500 TL ile 7501-10000 TL gelir gruplarına ait puan ortalamaları arasında anlamlı bir
fark vardır. Bu fark istatistiksel olarak 7501-10000 TL gelir grubunun lehinedir.

•

2501-5000 TL ile 5001-7000 TL gelir gruplarına ait puan ortalamaları arasında anlamlı
bir fark yoktur.

•

2501-5000 TL ile 7501-10000 TL gelir gruplarına ait puan ortalamaları arasında anlamlı
bir fark vardır. Bu fark istatistiksel olarak 7501-10000 TL gelir grubunun lehinedir.
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•

5001-7000 TL ile 7501-10000 TL gelir gruplarına ait puan ortalamaları arasında anlamlı
bir fark yoktur.
Gelir gruplarına göre puan ortalamalarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik 4.12.
Gelir Gruplarına Göre Puan Ortalamaları

4.7. Ann

a a Ba a arın G n İç n

Ço

arına Ö

A ır ı arı S r

Tablo 4.30.
Anne ya da Babaların Gün İçinde Çocuklarına Özel Ayırdıkları Süreye İlişkin Frekans Tablosu
r
İÇ

ans

Y

Br

m Y

65

9,8

9,8

1-3 SAAT

359

54,1

64,0

4-5 SAAT

137

20,7

84,6

5 SAATTEN AZLA

102

15,4

100,0

TO LAM

663

100,0

Tablo 4.30’ da verilen frekans tablosu incelendiğinde günde kaç saati çocuğunuza özel
olarak ayırıyorsunuz sorusuna grubun

9,8'i hiç,

54,1'i 1-3 saat,

20,7'si 4-5 saat,

15,4'ü 5

saatten fazla cevabını vermiştir. Frekans değerleri incelendiğinde 65 aile çocuklarına özel hiç
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zaman ayırmadıklarını, 359 aile 1-3 saat, 137 aile 1-4 saat ve 102 aile 5 saatten fazla zaman
ayırdıklarını belirtmiştir.
Grafik .4.13.
Anne ya da Babaların Gün İçinde Çocuklarına Özel Ayırdıkları Süreye İlişkin Frekans Grafiği

İncelenen gruplara ait test istatistikleri aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki tablolar yardımıyla
grupların puan ortalamaları, ortalamadan standart sapmaları, standart hataları, güven aralıkları,
minimum ve maksimum değerleri görülebilir.

Tablo 4.31.
Anne ya da Babaların Gün İçinde Çocuklarına Özel Ayırdıkları Süreye İlişkin Descriptives
Statistic (Tanımlayıcı istatistik) Tablosu
N

Or a ama

S. Sa ma

S. Hata

O ası ı a Or a ama
İç n G
n Ara ı ı
A Sınır

İÇ

65

91,2939

19,37161

2,40275

86,4938

1- SAAT

359

104,2886

15,80221

,83401

102,6484

4- SAAT

137

106,1643

13,85053

1,18333

103,8242

5 SAATTEN AZLA

102

108,4798

13,56229

1,34287

105,8159

TO LAM

663

104,0470

16,08564

,62471

102,8203
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Tablo 4.32.
Anne ya da Babaların Gün İçinde Çocuklarına Özel Ayırdıkları Süreye İlişkin Değerler
O ası ı a Or a ama
İç n G
n Ara ı ı

Mnm m

Ma m m

96,0939

32,00

125,00

1-3 SAAT

105,9288

25,00

125,00

4-5 SAAT

108,5044

43,00

125,00

5 SAATTEN AZLA

111,1436

39,00

125,00

TO LAM

105,2736

25,00

125,00

Üs Sınır
İÇ

Çocuklara ayrılan süreye göre puan ortalamalarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik 4.14.
Anne ya da Babaların Gün İçinde Çocuklarına Özel Ayırdıkları Sürenin Puan Ortalamalarına
İlişkin Grafik
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Tablo 4.33.
Anne ya da Babaların Gün İçinde Çocuklarına Özel Ayırdıkları Sürelerin Puan Ortalamaları
Descriptives Statistic (Tanımlayıcı İstatistik)
N

Or a ama

S. Sa ma

Mnm m

Ma m m

TO LAM UAN

666

104,0528

16,05878

25,00

125,00

GÜNDE KAÇ SAATİ
ÇOCUĞUNUZA ÖZEL
OLARAK
AYIRIYORSUNUZ

663

2,4163

,86481

1,00

4,00

Çocuklara ayrılan süreye göre puan ortalamaları için yapılan Kruskal-Wallis testi
sonucuna aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 4.34.
Anne ya da Babaların Gün İçinde Çocuklarına Özel Ayırdıkları Sürelerin Puan Ortalamalarına
İlişkin Kruskal-Wallis Test Tablosu

TO LAM UAN

GÜNDE KAÇ SAATİ ÇOCUĞUNUZA
ÖZEL OLARAK AYIRIYORSUNUZ?

N

M an Ran

HİÇ

65

188,93

1-3 SAAT

359

332,37

4-5 SAAT

137

356,18

5 SAATTEN FAZLA

102

389,40

TOPLAM

663

Tablo 4.35.
Anne ya da Babaların Gün İçinde Çocuklarına Özel Ayırdıkları Sürelerin Puan Ortalamaları
Arasında Anlamlı Fark Olup Olmama Durumu
TO LAM UAN
C -S

ar

df
As m . S .

47,634
3
,000
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H0: Karşılaştırılan puan ortalamalarından hiçbiri arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Karşılaştırılan puan ortalamalarından en az ikisi arasında anlamlı bir fark vardır.
Asymp. Sig.

0,05 ise H0 reddedilir.

Asymp. Sig

0,05 ise H0 kabul edilir.

Yukarıdaki tabloda Asymp. Sig değeri küçük olduğu için H0 reddedilir. Buna göre gün
içinde çocuğa özel ayrılan süreler için puan ortalamaları karşılaştırıldığında en az 2 düzey
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır. Buradan hangi grupların puan ortalamaları
arasında farkın olduğunu tespit etmek için aşağıdaki tablo kullanılır.
Tablo 4.36.
Anne ya da Babaların Gün İçinde Çocuklarına Özel Ayırdıkları Sürelerin Puan Ortalamaları
Arasındaki Farka İlişkin Tablo

H0: Karşılaştırılan puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Karşılaştırılan puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır.
Adj. Sig.

0,05 ise H0 reddedilir. Adj. Sig

0,05 ise H0 kabul edilir.

Sonuçlar:
•

Hiç zaman ayırmayanlar ile 1-3 saat ayıranların puan ortalamaları arasında anlamlı bir
fark vardır. Bu fark istatistiksel olarak 1-3 saat ayıranların lehinedir.

•

Hiç zaman ayırmayanlar ile 4-5 saat ayıranların puan ortalamaları arasında anlamlı bir
fark vardır. Bu fark istatistiksel olarak 4-5 saat zaman ayıranların lehinedir.
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•

Hiç zaman ayırmayanlar ile 5 saatten fazla ayıranların puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark vardır. Bu fark istatistiksel olarak 5 saatten fazla ayıranların lehinedir.

•

1-3 saat ile 4-5 saat ayıranların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.

•

1-3 saat ile 5 saatten fazla ayıranların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır.
Bu fark istatistiksel olarak 5 saatten fazla ayıranların lehinedir.

•

4-5 saat ile 5 saatten fazla ayıranların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
yoktur.

4.8. Ann

a a Ba a arın K a O

O

mama D r m

Tablo 4.37.
Anne ya da Babaların Kitap Okuyup Okumama Durumuna İlişkin Frekans Tablosu
r

ans

Y

Br

m

Y

EVET

380

57,3

57,3

AYIR

283

42,7

100,0

663

100,0

TO LAM

Tablo 4.37’de verilen frekans tablosu incelendiğinde grubun
okur musunuz sorusuna evet cevabı vermiştir.

57.3'ü kendiniz kitap

42,7 ise hayır cevabı vermiştir. Araştırmaya

katılanların 380'i evet, 283'ü hayır cevabını vermiştir.

Grafik 4.15.
Anne ya da Babaların Kitap Okuyup (EVET) Okumama (HAYIR) Durumuna İlişkin Frekans
Grafiği
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“Kendiniz kitap okur musunuz?” sorusuna cevap verenlerin puan ortalamaları için
yapılan T testi sonucuna aşağıda yer verilmiştir

Tablo 4.38.
Anne ya da Babaların “Kitap Okur musunuz?” Sorusuna İlişkin Verdikleri Cevapların Puan
Ortalamalarına İlişkin T Testi
KENDİNİZ KİTA OKUR
MUSUNUZ?

N

Or a ama

S. Sa ma

S. Hata

EVET

380

107,3905

14,26188

,73162

HAYIR

283

99,5457

17,27385

1,02682

TO LAM UAN

Yukarıdaki tablo betimsel istatistikler tablosudur. Hangi grupta kaç kişi bulunduğunu,
her grubun ortalamasını ve standart sapmasını gösteren tablodur.
Tablo 4.39.
Anne ya da Babaların Kitap Okuyup Okumama Durumlarına İlişkin Independent Samples Test
(Bağımsız Örnekler Testi) Tablosu
L

E
TO LAM
UAN

E

a ar an s
ass m
a

n s T s or E
o Var an s

a

t- s or E a
o M ans

F

S .

t

df

12,911

,000

6,397

661

6,222

537,860

ar an s no
ass m

Independent samples test (bağımsız örnekler testi) tablosu ise analiz tablosudur. Bu
tablonun ilk kısmındaki F değeri varyansların homojen olup olmadığını test etmek için
kullanılır. Yan tarafındaki Sig. değeri 0,05’ten küçükse varyanslar homojen değildir demektir. Bu
durumda Equal variances not assumed satırı yani alttaki satır kullanılır.
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Tablo 4.40.
Anne ya da Babaların Kitap Okuyup Okumama Durumlarına İlişkin Varyansların Homojenlik
Durumları
t- s or E
S .

E

a

ar an s ass m

TO LAM UAN E a ar an s no
ass m

-a

a

o M ans

M an
D
r n

S . Error
D
r n

,000

7,84483

1,22631

,000

7,84483

1,26081

Tablo 4.41.
Anne ya da Babaların Kitap Okuyup Okumama Durumları Arasındaki Farka İlişkin Tablo
t- s or E
Con

a
n

D
Lo
TO LAM UAN

o M ans

In r a o
r n

r

U

r

E

a

ar an s ass m

5,43690

10,25275

E

a

ar an s no ass m

5,36812

10,32153

H0: Kitap okuyanlar ile okumayanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1: Kitap okuyanlar ile okumayanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır.
p

0,05 ise H0 reddedilir.

p

0,05 ise H0 kabul edilir.
Yukarıdaki tabloda p değeri Equal variances not assumed ve Sig. (2-tailed)’nin kesişme

noktasında yer alan değerdir yani ,000’dır. Buna göre kendisi kitap okuyanlar ile okumayanların
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Betimsel istatistikler incelendiğinde bu
farkın kitap okuyan anne ve babaların lehine olduğu görülmektedir. Kitap okuyanların puan
ortalamaları okumayanlara göre daha yüksektir. “Kendiniz kitap okuyor musunuz?” sorusuna
evet ve hayır cevabı verenlerin ortalamalarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.
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Grafik4.16
Anne ve Babaların Kitap Okuyup ( EVET) Okumama (HAYIR) Durumları Puan Ortalamalarına
İlişkin Grafik

4.9. Ann

Ba a arın Ço

arı a B r

K a O

ma D r m arı

Tablo 4.42.
Anne ve Babaların Çocuklarıyla Birlikte Kitap Okuma Durumlarına İlişkin Frekans Tablosu
r

ans

Y

Br

m Y

EVET

273

41,2

41,2

AYIR

390

58,8

100,0

663

100,0

TO LAM

Tablo 4.42.’ de verilen frekans tablosu incelendiğinde grubun
kitap okur musunuz sorusuna evet cevabını vermiştir.

41,2'si çocuğunuzla

58,8 ise hayır cevabını vermiştir.
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Araştırmaya katılanlar arasında evet cevabını verenler 273, hayır cevabını verenler 390 kişi
vardır.
Grafik 4.17.
Anne ve Babaların Çocuklarıyla Birlikte Kitap Okuma Durumlarına İlişkin Frekans Grafiği

Çocuğunuzla kitap okur musunuz sorusuna evet veya hayır cevabı verenlerin puan
ortalamaları için yapılan T testi sonucuna aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 4.43.
Anne ve Babaların Çocuklarıyla Birlikte Kitap Okuma Durumlarına İlişkin T Testi Tablosu
ÇOCUĞUNUZLA KİTA
OKUR MUSUNUZ?
TO LAM UAN

S .D

a on

S . Error
M an

N

M an

EVET

273

108,8094

13,10603

,79321

AYIR

390

100,7073

17,11733

,86677

Yukarıdaki tablo betimsel istatistikler tablosudur. Hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır
ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.
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Tablo 4.44.
Anne ve Babaların Çocuklarıyla Birlikte Kitap Okuma Durumlarına İlişkin Independent Samples
Test (Bağımsız Örnekler Testi) Tablosu
L

n s T s or E
o Var an s
F

TO LAM
UAN

E a ar an s
ass m

a

t- s or E a
M ans

S .

t

18,134

,000

E a ar an s no
ass m

o

df

6,585

661

6,896

655,692

Independent samples test (bağımsız örnekler testi) tablosu ise analiz tablosudur. Bu
tablonun ilk kısmındaki F değeri varyansların homojen olup olmadığını test etmek için
kullanılır. Yan tarafındaki Sig. değeri 0,05’ten küçükse varyanslar homojen değildir demektir. Bu
durumda Equal variances not assumed satırı yani alttaki satır kullanılır.
Tablo 4.45.
Anne ve Babaların Çocuklarıyla Birlikte Kitap Okuma Durumlarına İlişkin Varyansların
Homojenlik Durumları
t- s or E
S .
E
TO LAM UAN

a
E

ar an s ass m
a

ar an s no
ass m

a

o M ans

M an
r n

S . Error
D
r n

,000

8,10213

1,23041

,000

8,10213

1,17494

-a

D
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Tablo 4.46.
Çocuğuyla Birlikte Kitap Okuyan Anne ve Babalar ile Okumayanların Puan Ortalamaları
Arasındaki Farka İlişkin Tablo
t- s or E
Con

n
D

Lo
TO LAM UAN

E
E

a
a

r

a

o M ans

In r a o
r n
U

r

ar an s ass m

5,68615

10,51811

ar an s no ass m

5,79503

10,40922

H0: Çocuğuyla kitap okuyanlar ile okumayanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
yoktur.
H1: Çocuğuyla kitap okuyanlar ile okumayanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
vardır.
p

0,05 ise H0 reddedilir.

p

0,05 ise H0 kabul edilir.
Yukarıdaki tabloda p değeri sarı renkle işaretlenen değerdir. Buna göre çocuğuyla kitap

okuyanlar ile okumayanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır. Betimsel
istatistikler incelendiğinde bu farkın çocuğuyla kitap okuyanların lehine olduğu görülmektedir.
Çocuğuyla kitap okuyanların puan ortalamaları okumayanlara göre daha yüksektir.
Çocuğunuzla kitap okuyor musunuz sorusuna evet ve hayır cevabı verenlerin ortalamalarına
ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.
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Grafik 4.18.
Anne ve Babaların Çocuklarıyla Birlikte Kitap Okuyup (EVET) Okumama (HAYIR) Durumlarının
Puan Ortalamalarına İlişkin Grafik

4.10. Ço

arın K n

Başına K a O

O

mama D r m arı

Tablo 4.47.
Çocukların Kendi Başına Kitap Okuyup Okumama Durumlarına İlişkin Frekans Tablosu
r

ans

Y

Br

m Y

EVET

608

91,6

91,6

AYIR

56

8,4

100,0

664

100,0

TO LAM

Tablo 4.47.’ de verilen frekans tablosu incelendiğinde grubun
başına kitap okur mu sorusuna evet cevabını vermiştir.

91,6'sı çocuğunuz kendi

8,4'ü ise hayır cevabını vermiştir.

Evet diyenlerin sayısı 608, hayır diyenlerin sayısı 56'dır.
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Grafik 4.19.
Çocukların Kendi Başına Kitap Okuyup Okumama Durumlarına İlişkin Frekans Grafiği

Çocuğunuz kendi başına kitap okur mu sorusuna evet veya hayır cevabı verenlerin puan
ortalamaları için yapılan T testi sonucuna aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 4.48.
Çocukların Kendi Başına Kitap Okuyup Okumama Durumlarına İlişkin T Testi Tablosu

TO LAM
UAN

ÇOCUĞUNUZ KENDİ
BA INA KİTA OKUR
MU?

N

M an

EVET

608

104,4732

15,72621

,63778

AYIR

56

99,5918

19,08948

2,55094

S .D

a on

S . Error
M an

Yukarıdaki tablo betimsel istatistikler tablosudur. Hangi grupta kaç kişi bulunmaktadır
ve her grubun ortalaması ve standart sapmasını gösteren tablodur.
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Tablo 4.49.
Çocukların Kitap Okuyup Okumama Durumlarına İlişkin Independent Samples Test (Bağımsız
Örnekler Testi)
L

E
TO LAM
UAN

E

a ar an s
ass m
a

n s T s or E
o Var an s

a

t- s or E a
o M ans

F

S .

t

df

1,320

,251

2,180

662

1,856

62,069

ar an s no
ass m

Independent samples test (Bağımsız örnekler testi) tablosu ise analiz tablosudur. Bu
tablonun ilk kısmındaki F değeri varyansların homojen olup olmadığını test etmek için
kullanılır. Yan tarafındaki Sig. değeri 0,05’ten büyükse varyanslar homojendir demektir. Bu
durumda Equal variances assumed satırı yani üstteki satır kullanılır.
Tablo 4.50.
Çocukların Kitap Okuyup Okumama Durumlarına İlişkin Varyansların Homojenlik Durumları
t- s or E
S .

-a
D

E

a

ar an s ass m

TO LAM UAN E a ar an s no
ass m

a

o M ans

M an
r n

S . Error
D
r n

,030

4,88131

2,23893

,068

4,88131

2,62946

Tablo 4.51.
Kitap Okuyan Çocuklar ile Okumayanların Puan Ortalamaları Arasındaki Farka İlişkin Tablo
t- s or E
Con

a
n

D
Lo
TO LAM UAN

E

a

ar an s ass m

E

a

ar an s no ass m

r

o M ans

In r a o
r n
U

r

,48505

9,27757

-,37479

10,13741
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H0: Çocuğu kendi başına kitap okuyanlar ile okumayanların puan ortalamaları arasında anlamlı
bir fark yoktur.
H1: Çocuğu kendi başına kitap okuyanlar ile okumayanların puan ortalamaları arasında anlamlı
bir fark vardır.
p

0,05 ise H0 reddedilir.

p

0,05 ise H0 kabul edilir.

Yukarıdaki tabloda p değeri sarı renkle işaretlenen değerdir. Buna göre çocuğu kendi
başına kitap okuyanlar ile okumayanların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark vardır.
Betimsel istatistikler incelendiğinde bu farkın çocuğu kendi başına kitap okuyanların lehine
olduğu görülmektedir. Çocuğu kendi başına kitap okuyanların puan ortalamaları okumayanlara
göre daha yüksektir. Çocuğunuz kendi başına kitap okur mu sorusuna evet ve hayır cevabı
verenlerin ortalamalarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik 4.20.
Kitap Okuyup Okumama Durumunun Puan Ortalamalarına İlişkin Grafik
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. TARTI MA SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada anne-babaların çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilikleri
araştırılmak istenmiştir. Bu yeterlilik üzerinde etkili olabileceği düşünülen cinsiyet, eğitim
düzeyi, çalışma durumu, çocuk sayısı, aylık ortalama gelir, kitap okuyup okumama durumu
araştırmanın temel değişkenleri olarak kabul edilmiştir.
Uygulama 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde Mersin ili merkez ilçelerinde
bulunan 12 ortaokuldan seçilen, çocukları 5, 6, 7, 8. sınıflardan herhangi birine giden
velilerinden oluşan 666 kişilik bir örneklem grubuna uygulanmıştır. Araştırma sürecinde veri
toplamak amacıyla Anne-Babaların Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçebilme Yeterlilikleri: Mersin
İli Örneği isimli 5'li Likert ölçeği geliştirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri
SPSS 20 paket programı ile yapılmıştır. Araştırma sorusunun yapısına uygun bir şekilde
bağımsız gruplar için T testi, Anova, Post Hoc Tests karşılaştırmaları ve Kruskal-Wallis testleri
kullanılmıştır.
Anne-babaların ölçekte verdikleri yanıtlardan hareketle çocuk edebiyatı ürünlerini
seçebilme yeterlilikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Söz konusu yanıtlar aracılığıyla annebabaların çocuk edebiyatı ürünlerini seçme yeterliliği üzerinde cinsiyetin, çalışıp çalışmama
durumunun, kitap okuyup okumama durumunun ve diğer bazı değişkenlerin etkili olduğu
görülmüştür. Bu değişkenleri açıklayacak olursak çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme
konusunda anneler babalardan daha yeterlidir. Eğitim düzeyi değişkenine bakıldığında ise
ortaokul mezunları ile lise mezunları, ortaokul mezunları ile üniversite mezunları, ve ilkokul
mezunları ile üniversite mezunları arasında anlamlı farklılıklar vardır. Eğitim düzeyine ilişkin
bu anlamlı farklılık lise ve üniversite mezunlarının lehinedir. Başka bir deyişle lise mezunları
çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme konusunda ortaokul mezunlarından daha yeterlidir.
Üniversite mezunları da ilkokul ve ortaokul mezunlarından daha yeterlidir. Çalışıp çalışmama
değişkeni açısından bakıldığında ise çalışan ebeveynlerin söz konusu yeterlilikte çalışmayan
ebeveynlerden daha iyi durumda oldukları tespit edilmiştir. Burada eğitim seviyesinin çalışılan
işin niteliğini ve ortamını etkileyeceği fikri akla gelmektedir. Ayrıca çalışma ortamında daha
çeşitli uyarıcılara açık olma ve daha fazla insanla etkileşim kurmanın da söz konusu yeterliliği
etkileyebilme durumunu akla getirmektedir. Sahip olunan çocuk sayısı ve çocuk edebiyatı
ürünlerini seçebilme yeterliliği arasındaki ilişkiyi ele aldığımızda 6 çocuk ve üstü ile 1 çocuklu
olanlar arasında, 6 çocuk ve üstü ile 2 çocuklu olanlar arasında, 6 çocuk ve üstü ile 3 çocuklu
olanlar arasında anlamlı farklılıklar vardır. 6 ve üstünde çocuk sahibi olanlar çocuk edebiyatı
ürünlerini seçebilmede daha yetersiz olarak tespit edilmiştir. Burada akla eğitim seviyesi ile aile
planlaması arasındaki ve eğitim seviyesi ile çalışma hayatında yer alma durumu arasındaki ilişki
akla gelmektedir. Söz konusu yeterliliği kitap seçilen çocuğun sınıfı açısından ele alacak olursak
çocuğu 8. sınıfa gidenler ile 5. sınıfa gidenler arasında, çocuğu 7. sınıfa gidenler ile 5. sınıfa
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gidenler arasında, çocuğu 6. sınıfa gidenler ile 5. sınıfa gidenler arasında anlamlı farklılıklar
vardır. Bu farklılık çocuğu 5.sınıfa giden ebeveynlerin lehinedir. Burada akla çocukların küçük
yaşlarda kitap seçimlerinde anne-babalarından destek alırken daha büyük yaşlarda kitap
seçimlerini kendilerinin yapma ihtimalinin arttığı ve ergenliğe geçişte çocukların bireysel
seçimlerinin etkili rol oynadığı fikri gelmektedir. Aylık ortalama gelir değişkeni ile çocuk
edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterliliği arasındaki ilişki ele alındığında ise genel olarak maddi
gelirin arttıkça söz konusu yeterliliğin arttığını söylemek mümkündür ancak iki gelir seviyesi
arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Aylık ortalama geliri 2501 TL-5000 TL ile 5001-7000 TL
olanlar arasında anlamlı fark yoktur. Aynı şekilde aylık ortalama geliri 5001 TL-7000 TL ile
7501-10000 TL olanlar arasında anlamlı fark yoktur. Burada yüksek eğitim gerektirmeyen
ancak geliri yüksek olan meslek grupları (kabzımal, müteahhit gibi) akla gelmektedir. Gün
içinde çocuğa özel ayrılan sürede söz konusu yeterlilik üzerinde etkili bir diğer değişkendir.
Çocuğa özel hiç zaman ayırmama ile çocuğa özel zaman ayırma durumları arasında anlamlı bir
fark vardır. Çocuğuna özel zaman ayıran anne-babaların çocuk edebiyatı ürünlerini seçmede
daha yeterli oldukları görülmüştür. Çocuklar azımsanamayacak bir süreyi anne-babalarıyla
geçirmektedirler. Bu noktada ebeveynlerin çocuklara karşı tutumları çocuklar üzerinde etkili
olacaktır.

Ebeveynlerin çocuklarına özel ayırdıkları zaman aralıkları arasında kimi zaman

anlamlı farkın olduğu, kimi zamansa anlamlı bir farkın olmadığı görülecektir. Bunu etkileyen
değişkenin bilinmesi bu çalışma kapsamında mümkün değildir. Ebeveynin kitap okuması da
çocuğuna nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerini seçmede etkili bir diğer değişkendir. Kitap okuyan
anne ya da baba bir okur olarak nitelikli bir kitabın sahip olması gereken özellikleri bilecek ve
çocuğuna kitap alırken bu özellikleri göz önünde bulunduracaktır. Anne-babaların çocuklarıyla
birlikte kitap okuyup okumama durumlarını ele alacak olursak çocuklarıyla birlikte kitap
okuyan ebeveynler ile çocuklarıyla birlikte kitap okumayan ebeveynler arasında anlamlı bir
farkın olduğunu görürüz. Bu fark çocuklarıyla birlikte kitap okuyanların lehinedir yani
çocuklarıyla birlikte kitap okuyan ebeveynler çocukları için nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerini
seçmede çocuklarıyla birlikte kitap okumayanlara göre daha yeterlidir. Çocukların kendi
başlarına kitap okuma durumlarına baktığımızdaysa çocuğu kendi başına kitap okuyan
ebeveynler ile çocuğu kendi başına kitap okumayan ebeveynlerin puan ortalamaları arasındaki
anlamlı fark dikkat çekmektedir. Bu fark çocukları kendi başına kitap okuyan ebeveynlerin
dikkatinedir. Kendi başına okuma sorumluluğunu üstlenmiş bu çocukların ebeveynleri kitap
okuyan çocuklar olduğu düşünülmektedir.
Çocuk edebiyatı çerçevesinde yazılmış birçok yüksek lisans ve doktora tezi olmasına
karşın anne ve babaları da kapsayan böylesi uygulamalı bir çalışmanın eksikliği hissedilmiş ve
söz konusu çalışmaya karar verilmiştir. Çocuk edebiyatı dünya tarihinde uzun sayılabilecek bir
geçmişte ortaya çıkmış olmasına karşın ülkemiz için o kadar da eski değildir. Maalesef çocuk
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edebiyatı bir süre doğru bilinen yanlışlarla, içinde çocuk ya da hayvan kahraman olan her
kitabın çocuklar için olduğunun düşünülmesi gibi, varlığını sürdürmüştür. Çocukça ile çocuğa
göre arasındaki ayrım da çocuk kitaplarının niteliğinde etkili rol oynayacaktır. Bu ve buna
benzer, çocuk edebiyatı ürünlerinin niteliğini etkileyeceği düşünülen birçok madde göz önüne
alınmış ve bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen bu ölçek aracılığıyla ebeveynlerde konuyla ilgili
bir farkındalık yaratmak, onların bilinç düzeylerini arttırmak ve alan yazına katkı sağlamak
istenmiştir. Ölçeğe ilişkin yapılan hesaplamalar neticesinde ölçeğin söz konusu yeterliliği
ölçebildiği tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında ölçeğin güvenirliği için iç tutarlılık katsayısı
hesaplanmıştır. Cronbach’s Alpha değeri0,937 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre
ölçeğin güvenilir ve iç tutarlılığının yüksek olduğu söylenebilir.
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•

Çocuk edebiyatının genel edebiyattan ayrı bir çalışma alanı olduğu kabul edilmelidir.

•

Çocuk edebiyatının gerekliliği konusunda hemfikir olunmalıdır.

•

Üniversitelerde çocuk edebiyatı ders saatleri arttırılmalıdır.

•

Çocuk edebiyatı dersi kapsamında yıl içerisinde hangi tarihlerde hangi konuların
üzerinde durulacağı net bir şekilde belirtilmelidir. Böylece lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri derse hazırlıklı gelebilecek ve derste etkin bir şekilde rol
oynayabileceklerdir.

•

Teori ağırlıklı olan çocuk edebiyatı dersleri uygulama ağırlıklı bir hâle getirilmelidir.

•

Daha sık çocuk edebiyatı sempozyumları düzenlenmelidir.

•

Çocuk edebiyatı çerçevesinde geçmişten günümüze kaleme alınan birçok eser ders
kapsamında

çocuk

edebiyatının

sahip

olması

gereken

nitelikler

açısından

değerlendirilmelidir.
•

Çocuk edebiyatı dersi kapsamında yıl boyunca tek bir akademik kaynak tercih etmek
yerine farklı yazarların kaleme almış olduğu akademik kaynaklar tercih edilmelidir.

•

Çocuk edebiyatı kapsamında incelenen eserler farklı türlerden olmalıdır.

•

Çocuk edebiyatı dersi alan adaylarla bir çocuk edebiyatı ürünü yaratma çalışması
yapılmalıdır.

. .Ö ç

D n
•

Ön r

r

Çocuk edebiyatı alanında uygulamaya dönük çalışmalara daha çok yer
verilmelidir.

•

Herhangi bir yazarın eserlerine ilişkin ölçek çalışmaları da yapılabilir.
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•

Uygulamaya dönük çalışmaları arttırmak adına Türkçe öğretmenleri ve ölçme
uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturulmalıdır.

•

Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri ile bilimsel etik derslerinin ders saatleri
arttırılmalıdır. Ayrıca bu dersleri veren kişiler öğrencilerin derslerin gerekliliğini
benimsemesine yönelik söylemlerde bulunmalıdır.

•

Uygulamaya ilişkin bir konuda çalışmak isteyen kişilere istatistik ve veri analizi
eğitimi verilmelidir.

. . Ann -Ba a arı B nç n rm
•

Y n

Ön r

r

Veli toplantılarında Türkçe öğretmenleri nitelikli bir kitabın sahip olması
gereken özelliklere ilişkin konuşma yapmalıdır.

•

Türkçe öğretmenleri çocuk edebiyatı ilkelerine uygun kitaplardan oluşan bir
seçki yapmalı ve velilere bu kitapların çocuklara kazanımlarına ilişkin açıklama
yapmalıdır.

•

Çocuk edebiyatı sempozyumlarındaki konuşmalar kitaplaştırılmalı ve velilerin
erişimine açık olmalıdır.

•

Okullarda anne-baba ve çocuklardan oluşan okuma saatleri düzenlenmelidir.

•

Anne-babalar ve çocukların birlikte gidebileceği, nitelikli çocuk edebiyatı
ürünlerinden oluşan çocuk kütüphaneleri kurulmalıdır.
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