
 
 

 
GÜLÇİN ALPÖGE’NİN YAPITLARINDA KARAKTER YARATIMI 

BAĞLAMINDA ÇOCUK 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 

 
 

BERFİN ÖNDER 
 
 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 
 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 
TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI 

 
 
 
 

MERSİN 
2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

ii 
 

 
GÜLÇİN ALPÖGE’NİN YAPITLARINDA KARAKTER YARATIMI 

BAĞLAMINDA ÇOCUK 

 
 

 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 
 

 

BERFİN ÖNDER 
 

 
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 
 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 
TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI 

 
 

Danışman 
Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE 

 
MERSİN 

AĞUSTOS, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

ii 
 

ÖZET 
 

GÜLÇİN ALPÖGE’NİN YAPITLARINDA KARAKTER YARATIMI BAĞLAMINDA ÇOCUK 
 

Bu çalışmanın amacı; Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakter yaratımı bağlamında 
“çocuk” u incelemektir. Çalışmada Alpöge’nin yapıtları arasından çocuk kitabı olanlar 
incelemeye alınmıştır. Yapıtlardaki karakterler ve görseller, karakter yaratımı bağlamında 
incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden belge çözümleme kullanılmıştır.  
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde ise nitel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. 
Karakter yaratımında Prof. Dr. Sedat Sever’in karakter geliştirme yolları kod olarak 
kullanılmıştır. Görsellerin incelenmesinde ise Prof. Dr. Firdevs Güneş’in görsel okumada 
belirlediği 4 özellik kod olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak; Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında en 
çok kullandığı karakter geliştirme yolunun 53f ile “Karakterlerin Davranışlarıyla ve Eylemleriyle 
Geliştirilmesi” yolu olduğuna ve görsellerde en çok kullandığı özelliğin ise 127f ile “Güdüleme ve 
Merak Uyandırma” kodu olduğuna ulaşılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Gülçin Alpöge, çocuk edebiyatı, karakter yaratımı. 
 
Danışman: Doç. Dr. Esma Dumanlı KADIZADE, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi / Türkçe 
Eğitimi Bölümü, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

CHILD WITHIN THE CONTEXT OF CHARACTER CREATION IN THE WORKS OF GÜLÇİN 
ALPÖGE 

               Gülçin Alpöge, who is known as a preschool expert and loves children, has written many 
fairy tales and stories for them. The aim of this study is to analyse “the child” within the context 
of the character creation within works of Gülçin Alpöge. In this study, among the works of 
Alpöge, the children's books have been analysed. The characters and visuals in the works are 
examined within the context of character creation. In the study, document analysis, one of the 
qualitative research methods, is applied. The data obtained from the research have been 
analysed through the content analysis technique. For character creation Dr. Sedat Sever's 
character development methods have been applied as the code. For the examination of visuals, 
the four features of visual reading as developed by Prof. Firdevs Güneş have been used as codes. 
As a result, it is concluded that most frequently used character development method within the 
works of Gülçin Alpöge is the method of “Improving the Characters' Behaviours and Actions” 
with 53f, and that the most commonly used feature in images is the code of “Motivation and 
Curiosity Awakening” with 127f.  
 
Keywords: Gülçin Alpöge, children’s literature, character creation.  
 
Supervisor: Assoc. Prof. Esma DUMANLI KADIZADE, Mersin University, Faculty of Education / 
Turkish Language Department, Mersin. 
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TEŞEKKÜR 
 

Tezimin hazırlanmasında bana her konuda yardımcı olan desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen bana ışık tutan başta yüksek lisans tez danışmanım Doç. Dr. Esma DUMANLI 
KADIZADE olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitimim esnasında farklı alanlarda verdikleri 
nitelikli bilgiler ile akademik gelişimime katkı sağlayan tüm hocalarıma teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan sevgisini ve desteğini eksik etmeyen babam İmam 
ÖNDER ile annem Rabia ÖNDER’ e çok teşekkür ederim. Sevgilerini her zaman hissettiğim ablam 
Dülger HAKTANIR ve abilerim Burçin ÖNDER ile Emrah ÖNDER’ e çok teşekkür ederim. Ayrıca 
her zaman yanımda olduğunu bildiğim, bana yardımcı olan güzel adam Basri AYDEMİR’ e, bu 
süreçte beni yalnız bırakmayan tez arkadaşım Remziye Güzel DEMİR’ e, çalışmamdaki desteği 
için Armağan ÖZTÜRK ’e, bana inanan güzel dostlarım Gülşah BOĞA ve Seren KARA’ ya çok 
teşekkür ederim. 

 
 

Berfin ÖNDER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

v 
 

İÇİNDEKİLER 
 Sayfa 
İÇ KAPAK  
ONAY  
ETİK BEYAN  
ÖZET ii 
ABSTRACT iii 
TEŞEKKÜR iv 
İÇİNDEKİLER v 
GRAFİKLER DİZİNİ vii 
RESİMLER DİZİNİ viii 
ŞEKİLLER DİZİNİ ix 
KISALTMALAR VE SİMGELER x 
1.  GİRİŞ 1 
1.1. Araştırmanın Amacı 2 
1.2. Problem Cümlesi 2 
1.3. Araştırmanın Önemi 2 
1.4. Araştırmanın Sayıltıları 2 
1.5. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 3 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 3 
2.1. Kavramsal Çerçeve 3 
2.1.1.Çocuk ve Çocuk Edebiyatı Nedir? 3 
2.1.2. Çocuk Edebiyatına Tarihsel Bir Bakış 5 
2.1.3. Çocuk Kitaplarındaki Özellikler  6 
2.1.3.1. Çocuk Kitaplarında Konu- Kurgu 8 
2.1.3.2. Çocuk Kitaplarında İleti 9 
2.1.3.3. Çocuk Kitaplarında Dil ve Anlatım 10 
2.1.3.4. Çocuk Kitaplarında Resim 11 
2.1.3.5. Çocuk Kitaplarında Kahraman- Karakter 12 
2.1.4. Çocuk Edebiyatında Karakter Yaratımı 13 
2.1.4.1. Metin Bağlamında Karakter Yaratımı 13 
2.1.4.2. Görsel Bağlamında Karakter Yaratımı 17 
2.1.4.2.1. Görsel Okuma 17 
2.1.5. Gülçin ALPÖGE 22 
2.1.5.1. Gülçin ALPÖGE’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği 22 
2.1.5.2. Gülçin ALPÖGE’nin Yapıtları 29 
2.2. İlgili Araştırmalar 45 
3. YÖNTEM 49 
3.1. Araştırma Modeli 49 

3.2. Veri Toplama Yöntemi 49 
3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 49 

3.4. Veri Çözümlemesi 50 
4. BULGULAR 52 
4.1. Metin Bağlamında Karakter Yaratımı 52 
4.1.1. Karakterlerin Yazarın Yorumuyla Geliştirilmesi 52 

4.1.2. Karakterlerin Konuşma Yoluyla Geliştirilmesi 58 
4.1.3. Diğer Karakterlerin Yorumuyla Geliştirilmesi 63 
4.1.4. Karakterlerin Davranışlarıyla ve Eylemleriyle Geliştirilmesi 67 

4.1.5. Karakterlerin Fiziksel Özellikleriyle Geliştirilmesi 76 

4.2. Görsel Bağlamında Karakter Yaratımı 78 

4.2.1. Görseli Tanıma ve Anlama 78 
4.2.2. Güdüleme ve Merak Uyandırma 88 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

vi 
 

4.2.3. Kodları Keşfetme ve Öğrenme 106 
4.2.4. Hayal Gücünü Zenginleştirme 125 
5. TARTIŞMA 133 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 137 

KAYNAKLAR 139 
ÖZGEÇMİŞ 143 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

vii 
 

                                 GRAFİKLER DİZİNİ 
  

 Sayfa 

Grafik 4.1.1.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin yazarın yorumuyla 
geliştirildiği yerlerin yüzdelik dağılımı 

58 

Grafik 4.1.2.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin konuşma yoluyla 
geliştirildiği yerlerin yüzdelik dağılımı 

63 

Grafik 4.1.3.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin diğer karakterlerin 
yorumuyla geliştirildiği yerlerin yüzdelik dağılımı 

67 

Grafik 4.1.4.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin davranışlarıyla ve 
eylemleriyle geliştirildiği yerlerin yüzdelik dağılımı 

76 

Grafik 4.1.5.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin fiziksel geliştirildiği 
yerlerin yüzdelik dağılımı 

78 

Grafik 4.2.1.12. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında görsel tanıma ve anlama özelliği olan 
görsellerin yüzdelik dağılımı 

  88 

Grafik 4.2.2.18. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında güdüleme ve merak uyandırma özelliği 
olan görsellerin yüzdelik dağılımı 

105 

Grafik 4.2.3.19. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında kodları keşfetme ve öğrenme özelliği 
olan görsellerin yüzdelik dağılımı 

125 

Grafik 4.2.4.7. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında hayal gücünü zenginleştirme özelliği 
olan görsellerin yüzdelik dağılımı 

132 

Grafik 5.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında kullanılan karakter geliştirme yollarının 
frekans dağılımı 

133 

Grafik 5.2. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarındaki görsellerin görsel okuma kodlarına göre 
frekans dağılımı 

134 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

viii 
 

RESİMLER DİZİNİ 
             Sayfa 

Resim 4.2.1.1. Şıpşıp ile Tıptıp, Resimleyen: Esin Ersin, s.8 79 

Resim 4.2.1.2. Aya Tutkun Uçurma, Resimleyen: Esin Ersin, s. 8-9 79 

Resim 4.2.1.3. Oyuncaklar Ülkesinde, BMBŞ, Resimleyen: Nazan Tacer, s.23 80 

Resim 4.2.1.4. Işıkları Seven Böcek, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, s.2 81 

Resim 4.2.1.5. Uğraşlar, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.23 82 

Resim 4.2.1.6. Kozalı Konak Kazalı Konak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.23 83 

Resim 4.2.1.7. Aslı Pazarı Bekliyor, Resimleyen: Huban Korman, s.6 84 

Resim 4.2.1.8. Küçük Tren, ÇHM, Resimleyen: Ayşın Delibaş, s.3 85 

Resim 4.2.1.9. Ayşe’nin Ev Kedisi, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.14 85 

Resim 4.2.1.10. Küçük Murat, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.4  86 

Resim 4.2.1.11. Kardeşim Konuşacak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.7 87 

Resim 4.2.2.1. Şıpşıp ile Tıptıp, Resimleyen: Esin Ersin, s.5 89 

Resim 4.2.2.2. Aya Tutkun Uçurtma, Resimleyen: Esin Ersin, s. 10-11 90 

Resim 4.2.2.3. Oyuncaklar Ülkesinde, BMBŞ, Resimleyen: Nazan Tacer, S. 22 91 

Resim 4.2.2.4. Dedemi Özlüyorum, Resimleyen: Betül Sayın, s. 13 92 

Resim 4.2.2.5. Işıkları Seven Böcek, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, s. 30-31 93 

Resim 4.2.2.6. Televizyoncu Ali, Resimleyen: Serpil Ural, s.5 94 

Resim 4.2.2.7. Uğraşlar, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.5 95 

Resim 4.2.2.8. Kozalı Konak Kazalı Konak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.9 96 

Resim 4.2.2.9. Gülle, Resimleyen: Serpil Ural, s. 4 97 

Resim 4.2.2.10. Gül Sultan, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 10-11      98 

Resim 4.2.2.11. Küçük Kuş, BMNŞ, Resimleyen: Nazan Tacer, s.20 99 

Resim 4.2.2.12. Ömer Bakkalda, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 15 100 

Resim 4.2.2.13. Ayşe’nin Ev Kedisi, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 2 101 

Resim 4.2.2.14. Küçük Murat, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 5 102 

Resim 4.2.2.15. Mehmet’in Evi, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 16 103 

Resim 4.2.2.16. Kardeşim Konuşacak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 3 104 

Resim 4.2.2.17. Okula Başlarken, Resimleyen: Ayşe İnan Alican, s. 20 105 

Resim 4.2.3.1. Şıpşıp ile Tıptıp, Resimleyen: Esin Ersin, s. 15 106 

Resim 4.2.3.2. Aya Tutkun Uçurtma, Resimleyen: Esin Ersin, s. 4-5 107 

Resim 4.2.3.3. Dedemi Özlüyorum, Resimleyen: Betül Sayın, s. 23 108 

Resim 4.2.3.4. Işıkları Seven Böcek Resimleyen: Mustafa Delioğlu, s.10 110 

Resim 4.2.3.5. Işıkları Seven Böcek, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, s.11 110 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

ix 
 

 
Resim 4.2.3.6. Televizyoncu Ali, Resimleyen: Serpil Ural, s. 5 112 

Resim 4.2.3.7. Uğraşlar, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 11 113 

Resim 4.2.3.8. Kozalı Konak Kazalı Konak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 19 114 

Resim 4.2.3.9. Aslı Pazarı Bekliyor, Resimleyen: Huban Korman, s. 14 115 

Resim 4.2.3.10. Gülle, Resimleyen: Serpil Ural, s. 6 116 

Resim 4.2.3.11. Gül Sultan, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 8-9 117 

Resim 4.2.3.12. Küçük Kuş, BMBŞ, Resimleyen: Nazan Tacer, s. 20 118 

Resim 4.2.3.13. Ömer Bakkalda, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 3 119 

Resim 4.2.3.14. Ayşe’nin Ev Kedisi, Resimleyen: Nazan Erkmen s. 4 120 

Resim 4.2.3.15. Küçük Murat, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 9 121 

Resim 4.2.3.16. Mehmet’in Evi, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 2 122 

Resim 4.2.3.17. Kardeşim Konuşacak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 10 123 

Resim 4.2.3.18. Okula Başlarken, Resimleyen: Ayşe İnan Alican, s. 8 124 

Resim 4.2.4.1. Şıpşıp ile Tıptıp, Resimleyen: Esin Ersin, s. 25 126 

Resim 4.2.4.2. Dedemi Özlüyorum, Resimleyen: Betül Sayın, s. 15 127 

Resim 4.2.4.3. Uğraşlar, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 13 128 

Resim 4.2.4.4. Aslı Pazarı Bekliyor, Resimleyen: Huban Korman, s. 5 129 

Resim 4.2.4.5. Gül Sultan, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 2-3              130 

Resim 4.2.4.6. Okula Başlarken, Resimleyen: Ayşe İnan Alican, s. 18-19     131 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

ix  

ŞEKİLLER DİZİNİ 
  

Sayfa 
Şekil 5.3. “Okula Başlarken” öyküsündeki karakterlerin temsil ettiği duygular 135 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

x  

                                                KISALTMALAR VE SİMGELER 
Kısaltma/Simge Tanım 

AEK 
APB     
AŞS 
ATU 
BÇDS 
BMBŞ 
ÇHM 
DBH 
DÖ 
Ed. 
G 
GHYH 
GS 
HE 
ISB 
K 
KeK 
KKKK 
KüK 
KK 
KM 
KT 
MDG 
ME 
OB 
ÖB 
OÜ 
s. 
Ş 
ŞK 
ŞT 
TA 
TDK 
TK 
U 
Vd. 
VKÖ 
YP 

 
 

Ayşe’nin Ev Kedisi  
Aslı Pazarı Bekliyor 
Ah Şu Su 
Aya Tutkun Uçurtma 
Bütün Çocuklar Dondurma Sever 
Birkaç Masal Birkaç Şiir 
Çocuklara Hikayeler ve Masallar 
Depreme Barış ile Hazırlanıyoruz 
Dedemi Özlüyorum 
Editör 
Gülle 
Genç Horoz ile Yaşlı Horoz 
Gül Sultan 
Hayvanların Evleri 
Işıkları Seven Böcek 
Keloğlan 
Kelaynak Kuş 
Kozalı Konak Kazalı Konak 
Küçük Kuş 
Kardeşim Konuşacak 
Küçük Murat 
Küçük Tren 
Masallarla Dünya Gezisi 
Mehmet’in Evi 
Okula Başlarken 
Ömer Bakkalda 
Oyuncaklar Ülkesinde 
Sayfa 
Şaşkın 
Şakacı Kaya 
Şıpşıp ile Tıptıp 
Televizyoncu Ali 
Türk Dil Kurumu 
Tembel Keloğlan 
Uğraşlar 
Ve diğerleri 
Vakvakını Kaybeden Ördek 
Yarım Piliç 

 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

1  

1. GİRİŞ 

Çocuk, henüz olgunlaşmamış ve gelişmekte olan insan yavrusudur. Şahin’e göre çocuk, 

0-15 yaş arasında bulunan doğum ve ergenlik dönemi arasındaki süreci yaşayan küçük insandır 

(Şahin, 2007, s.3). Çocukları çocuk yapan ve onları yetişkinlerden ayıran birçok özellik vardır. 

Şekeri, çikolatası, oyuncağı, oyunları ve hayalleriyle farklı olan çocuk, ona ilişkin eserlerin 

verildiği çocuk edebiyatını oluşmasını sağlamıştır. 

Çocuk edebiyatı, çocuklar için dili etkili ve güzel kullanarak yazılmış, estetik değer 

taşıyan bütün yapıtlara verilen genel isim olarak düşünülebilir (Aytaş ve Yalçın, 2003, s.15). 

Çocuk edebiyatı, hem edebiyat niteliği taşıyan çocuğun doğal çevresindeki konuları ele alan ve 

onun kendi dünyasına geniş bir açıyla bakabilmesini sağlayan hem de ona bilinçli bir okuma 

alışkanlığı kazandırmayı öngören edebiyat ürünlerinden oluşur (Dilidüzgün, 2003). 

Çocuklara yönelik hazırlanan eserlerin “çocuğa göre” hazırlanması gerekmektedir. 

Çocuk okurun ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Yazar, çocuk okur için vermek istediği 

mesajı öykü ve masallarda “karakter” üzerinden vermektedir. “Karakter; bir eserde duygu, tutku 

ve düşünce yönlerinden ele alınan kimsedir” (TDK, 2005, s. 1078). Karakterin çocuk okurda bir 

iz bırakabilmesi için güzel bir şekilde yaratılması ve geliştirilmesi gerekmektedir.  

Çocuk kitaplarında dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de resimlemedir. 

Görsellerin, özellikle okul öncesi dönem çocuklar için daha dikkat çekicidir. Bu nedenle çocuk 

kitabı resimlerini ya da görsellerini hazırlayacak olan çizerlerin, çocuk okurların hayal gücüne 

hitap edecek görseller tasarlamaları beklenmektedir. 

Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocuklar için eserler veren “Gülçin Alpöge” tercih 

edilmiştir. Alpöge’nin akademik yapıtları, öğretici metinlerini kapsayan yapıtları ve halk 

masallarından derlediği kitapları dışındaki yapıtları incelenecektir. Yazarın çocuk kitaplarından 

“Şıpşıp ile Tıptıp”, “Aya Tutkun Uçurtma”, “Işıkları Seven Böcek”, “Dedemi Özlüyorum”, “Aslı 

Pazarı Bekliyor”, “Okula Başlarken”, “Gülle”, “Gül Sultan”, “Ayşe’nin Ev Kedisi”, “Ömer Bakkalda”, 

“Televizyoncu Ali”, “Mehmet’in Evi”, “Küçük Murat”, “Kardeşim Konuşacak”, “Uğraşlar”, “Kozalı 

Konak Kazalı Konak”, “Küçük Tren”, “Oyuncaklar Ülkesinde”, “Küçük Kuş” adlı masal ve 

öykülerindeki karakterler incelenecektir. Yazarın, karakterlerini yaratılırken ve geliştirirken 

hangi karakter geliştirme yollarını kullandığı tespit edilecektir, Metindeki karakter yaratımının 

nasıl olduğu incelendikten sonra görsellerdeki karakter yaratımı ve görsellerin metin ile ilişkisi 

üzerinde durulacaktır. Böylece Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında “çocuk” a ilişkin özellikler tespit 

edilecek ve çocuk karakterler yorumlanacaktır. 
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1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakter yaratımı bağlamında 

çocuğu incelemektir. 

Araştırmada genel olarak Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakter yaratımı bağlamında 

çocuk, çocuk edebiyatı çerçevesinde incelenecektir. Araştırma soruları ise şu şekilde 

oluşturulmuştur: 

1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında “çocuk” kavramı nasıl ele alınmıştır? 

2. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında “çocuk karakterlerin geliştirilmesi” nasıldır? 

3. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında “çocuğun dünyasına” bakışı nasıldır? 

4. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarının “görsellerindeki karakter yaratımı” nasıldır? 

 

1.2. Problem Cümlesi 

Araştırmanın problemi, “Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakter yaratımı bağlamında 

çocuk, çocuk edebiyatı çerçevesinde ele alındığında hangi niteliklere sahiptir?” şeklindedir. 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Çocuk edebiyatının diğer edebiyat alanlarından farklı bir dili ve özelliği vardır. Onu 

farklı kılan “çocuk” un varlığıdır. Çocuğun yetişkinlerden ayrılan yönü ise onun “dünyası” dır. Bu 

nedenle çocuk kitaplarının çocuğun hayal dünyasına dokunması, hislerine ve düşlerine 

seslenmesi gerekmektedir. Çocuk ile kitabın buluştuğu ilk dönemin ise okul öncesi dönem 

olması, bu dönemi önemli kılmaktadır. Çalışma kapsamında, okul öncesi dönem çocuk okurları 

için verdiği yapıtlarla ön plana çıkan, bir çocuk eğitimi uzmanı olan Prof. Dr. Gülçin Alpöge’nin 

yapıtlarının ele alınması ve onun yapıtlarındaki “çocuk” un karakter yaratımı bağlamında 

incelenmesiyle; çocuk edebiyatında önemli bir öge olan “çocuğa görelik” özelliğine dikkat 

çekileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda da çalışmanın, günümüzdeki çocuk edebiyatı 

yazarlarının oluşturacakları ürünlerin daha nitelikli bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacağı 

tasarlanmaktadır. Genel anlamda bu tür çalışmaların da bu alanda çalışan akademisyenlere veri 

kaynağı sağlayacağı düşünüldüğü gibi eğitimcilere ve ailelere de rehberlik edebileceği 

öngörülmektedir. 

 

1.4. Araştırmanın Sayıltıları 

Araştırmada alınan örneklemin evrenin tüm özelliklerini taşıdığı ve evreni yeterli 

oranda temsil ettiği varsayılmıştır.  
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1.5. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Çocuk edebiyatı kapsamında yer alan çalışmada Gülçin Alpöge’nin, içerisinde akademik 

kitaplar da olan yapıtları arasından çeviri kitapları, halk masallarından derleme haline getirilen 

kitapları ve öğretici metinleri kapsayan kitapları inceleme dışı bırakılmıştır. Bu yapıtlar 

çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR  

2.1. Kavramsal Çerçeve 

2.1.1. Çocuk ve Çocuk Edebiyatı Nedir? 

Çocuk kavramı için geçmişten günümüze birçok tanım yapılmıştır. Tıp, edebiyat, sanat 

gibi bilimsel alanlarda çeşitli tanımları yapılan çocuk, gereğince tam olgunlaşmamış kız veya 

erkek olarak tanımlanabilir. Çocuk; iki yaşından ergenlik sürecine kadar olan büyüme evresinde 

bulunan ve henüz ergenlik sürecine girmemiş insan yavrusuna denilmektedir (Yavuzer, 1999; 

Yeğen, 2013, s. 9). Çocuk, doğduğu dönem ile ergenlik arasındaki dönemde yaşayan insandır  

(Şahin, 2007, s. 3). 

Çocuğun yetişkin bir insana göre gelişmekte olduğu için küçük olması ile onu yaş bir 

ağaca benzeten Yardım (2005), çocuk için şöyle bir tanım kullanmıştır: 

 

“Çocuk! İnsan yavrusu, küçük insan, henüz tam anlamıyla olgunluğa erişmemiş 

birey. Hemen ebeveynlerin tümü için hayatın tadını ve anlamını beraberinde getiren, 

üzerine titreten, en ufak toz zerresinden dahi sakınılan sevimli varlık. Eğitimciler için 

toplumca öngörülen forma sokulmak üzere gerektiği gibi işlenip, şekillendirilmesi gereken 

yaş bir ağaç.” (Yardım, 2005, s.1). 

 

Abdullah Şahin ise çocuğu, 0-15 yaş arasında bulunan doğum ve ergenlik dönemi 

arasındaki süreci yaşayan küçük insan olarak tanımlar (Şahin, 2007, s.3). 

Yapılan tanımlamalar genel anlamda çocuğun; henüz olgunlaşmamış, sürekli büyümekte 

ve gelişmekte olan bir varlık olduğunu göstermektedir. Alpöge ise çocuğu bu özelliğiyle ele 

alarak tanımlar: “Çocuk gelişmekte olan bir varlıktır. Kişiliği gelişmektedir. Yani zamanla kendi 

bilincine varacak, kendi kendine yeterli olmayı başaracak ve kendi benliğini annesinden ayrı 

olarak görüp kişiliğine kavuşacaktır.” (Alpöge, 1983, s. 5).  Bu noktada çocuğun büyüyüp kişilik 

kazandığı noktalarda artık anneden bağımsız olduğu anlaşılmaktadır. 

Çok geniş ve zengin bir anlam alanına sahip olan edebiyat kavramı ise; duyguların, 

düşüncelerin, olayların, olduğunun, estetik bir çerçevede ele alınması anlamına gelmektedir. 

Aytaç ve Yalçın (2003)’a göre “Edebiyat; malzemesi dile dayanan, insanların duygu, düşünce ve 

hayallerini dile getiren, edebi ve estetik değeri olan, bayağılık ve çirkinliği kabul etmeyen sözlü 

ve yazılı verilerin tamamıdır” (2003, s. 17). Türkçe sözlükte edebiyat “Olay, düşünce, duygu ve 
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hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın” şeklinde 

tanımlanmıştır (TDK, 2005, s. 600). Kavcar (1999)’a göre ise “edebiyat, çağlar boyunca 

insanoğlunun duyduğu, düşündüğü ve yaptığı her şeyi en zengin ve en etkili biçimde ortaya 

koyan sanattır” ( Gökmen, 2017, s.11). 

 Bu iki kavram birleştiğinde ise “çocuk edebiyatı” kavramı ortaya çıkmaktadır. 

Çocukların duygu, düşünce, ilgi ve ihtiyaçlarının yetişkinlerden çok farklı olması, onlara özgü 

edebiyatın varlığını zorunlu kılmıştır. Çocuk edebiyatı ile edebiyatın birbirinden tamamen ayrı 

kavramlar olduğunu söylemek yanlış olabilir. Her ikisinde de olay, duygu ve düşüncelerin 

aktarılması esas amaçtır. Her kavram ortaya çıkarken tanımlanması ve anlamlandırılması adına 

bir kargaşa yaratabilir. Çocuk edebiyatı da aynı şekilde bir kargaşa yaratmıştır. Edebiyatın genel 

kavramı içinde değerlendirenler, çocuksu edebiyat olarak ifade edenler olmuştur. Çocuk 

edebiyatı için genel bir tanım yapılırsa; çocuklar için dili etkili ve güzel kullanarak yazılmış, 

estetik değer taşıyan bütün yapıtlara verilen genel isim olarak düşünülebilir (Aytaş ve Yalçın, 

2003, s.15). 

Çocuk edebiyatı, çocukluk çağında bulunan insan yavrusunun düşünce, duygu ve 

hayallerini söz ya da yazı ile güzel ve etkili bir biçimde işleme sanatıdır (Yardımcı ve Tuncer, 

2001, s. 9). Çocuklar için oluşan bu alan, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik 

dönemini de kapsayan hayat sürecinde bütün dünyalarını, sanatsal niteliği olan şeyleri görsel ve 

dilsel mesajlarla onların anlayacağı düzeyde zenginleştiren, beğenilerini arttıran ürünlerin 

genel ismidir (Sever, 2012, s. 17). 

Çocuk edebiyatı, çocukların hem ruhsal hem bedensel gelişimlerine uygun hem de 

onların hayal dünyalarına hitap eden, bayağılıktan uzak, çocuğun anlama, kavrama ve 

yorumlamasına imkan tanıyan; çocuğu eğitirken eğlendiren sözlü ve yazılı verilerin tamamıdır 

(Şimşek, 2005, s. 78). Alpöge (2003)’ye göre çocuk edebiyatı, çocuklar için yazılmış düşünce, 

duygu ve düşlerin güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır. Şirin (2000)’e göre 

“Çocukların büyüme ve gelişimlerine, düş, duygu, düşünce ve duyarlıklarına, zevklerine, 

eğilirken eğlenmelerine katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirilen çocuksu bir edebiyat” tır 

(2000, s.9). Çocuk edebiyatı, hem edebiyat niteliği taşıyan çocuğun doğal çevresindeki konuları 

ele alan ve onun kendi dünyasına geniş bir açıyla bakabilmesini sağlayan hem de ona bilinçli bir 

okuma alışkanlığı kazandırmayı öngören edebiyat ürünlerinden oluşur (Dilidüzgün, 2003). 

Oğuzkan (2000) çocuk edebiyatını, usta yazarlarca çocuklar için yazılmış olan ve üstün sanat 

nitelikleri taşıyan yapıtlardan oluşan edebiyat olarak tanımlar. 

 

Can Tüfekçi’ye göre ise 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; 
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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, edebiyattan doğduğu için onun bir parçasıdır. Gelişmekte olan bir 

varlık olan çocuk için de her anlamda etkilidir. “Çocuk edebiyatı anlamadan, sorgulamadan 

karar veren insanlar yerine; düşünerek, duyumsayarak karar verebilecek duyarlı insanların 

yetiştirilmesine dönük bir çabanın ürünü olarak da adlandırılabilir. “(Seven, 2010, s.24). 

Dolayısıyla çocuk edebiyatı ürünleri üzerine çalışma yapacak olan yazarların, edebiyatçıların 

veya sanatçıların, bu alanda hassas olmaları gerektiği düşünüldüğünden onlara büyük 

sorumluluk düştüğü görülmektedir. 

 

2.1.2. Çocuk Edebiyatına Tarihsel Bir Bakış 

Öncelikli olarak matbaanın icat edilmesinin, yazmayı hızlandırdığı ve kitap basımını 

arttırdığı düşünülürse edebiyatın bu dönemde büyüdüğü düşünülebilir. Dolayısıyla bu dönem 

çocuk edebiyatı için de bir başlangıç olarak gösterilebilir.  

Çocuk edebiyatı adına verilen ilk ürünlerin sözlü olduğu söylenebilir. Bu sözlü ürünler 

de daha sonra toparlanmış, düzenlenmiş çocuk edebiyatı için kullanılmıştır. Sözlü süreçten 

sonra yazılı olarak görülen çocuk edebiyatına ait yapıtlar ise ders kitabı şeklinde 

bulunmaktadır.  Çocuk eğitiminde de kullanılan tekerlemeler, şarkılar da vardır.  İngiltere’de 

çocuk için olan bu yazılı metinler düzenlenmiştir.  Avrupa’da matbaanın keşfedilmesi ile bazı 

çocuk kitapları da basılmıştır. Bu kitaplar içinde “Ezop Masalları” nın yer aldığı bilinmektedir. 

Orta Çağ’da kilisenin çocuk eğitiminde baskın olması, kutsal kitaptaki dini öykülerin okunmasını 

zorunlu kılmıştır. Kilisenin amacı çocukların, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra yaşadığı 

dünyadan soyutlanmamasını sağlamaktır. Bu nedenle eğitimleri hep bu yönde olmuştur. Bu 

durum da 17. Yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir. İngiltere’de çocuk edebiyatına başta 

olumsuz yaklaşımlar söz konusuyken bu durum bazı eserlerin ortaya konulmasıyla ortadan 

kalkmaya başlamıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde en çok okunan kitap “Ezop Masalları” iken 

ilerleyen süreçte gezi yazıları çocukların ilgisini çeken başka bir tür olmuştur. Bu yüzyılda 

Fransa’ya bakıldığında Charles Perrault’nun “Kül Kedisi, Parmak Çocuk, Kırmızı Başlıklı Kız” gibi 

masalları ile La Fontaine’in hayvan masallarının yer aldığı görülür. 18. yüzyılda ön plana çıkan 

ismin Daniel Defoe’nun olduğu görülür. Defoe’nun çocuklar için yazdığı ve J.J. Rousseua’nun 

önerdiği “Robinson Crusoe” adlı eser bir çocuk klasiği haline gelir. Bu eser çocukların hiçbir 

zaman ümitsizliğe düşmemeleri gerektiğini benimseten bir çocuk kitabı oldu. Aynı dönemde 

verilen bir başka eser ise Swift’e ait olan “Güliver’in Gezileri” adlı romandır. 19. yüzyılda ise 

çocuk kitaplarının fiziksel özelliklerinin değiştiği görülmektedir. İçerisinde görseller yer almış 
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ve basımları daha kaliteli yapılmıştır. Daha sonra ise kullanılan görsellerin önem taşıyan bir alan 

olduğu fark edilmiştir. İşin içerisine renkler, estetik ve çizgiler girmiştir. (Aytaş ve Yalçın, 2003, 

s. 19-21). 

19. yüzyılda kaleme alınan eserlerin anlatımlarının daha özenli olmaya başladığı 

görülür. Bu dönemde ön plana çıkan eserlerin başında gelen Lewis Carrol’un “Alice Harikalar 

Diyarında” adlı eser olur.  Mark Twain’den “Tom Sawyer’in Maceraları”, Carlo Collodi’den 

“Pinokyo”, Robert Stevenson’dan “Define Adası” ise önem kazanan diğer eserlerdir. 20. yüzyıla 

gelindiğinde ise Saint Exupery’nin “Küçük Prens” i çocuk edebiyatında zirve olur (Şimşek, 2014, 

s. 47-49). 

Türkiye’de ise çocuk edebiyatı ürünlerini Tanzimat Dönemi’ne kadar sözlü ürünlerin 

oluşturduğu görülür. Batıdan alınan bazı eserler Türkçeye çevrilir. Bu çevirilerden birisi de 

“Robinson Cruseou” ve “Güliver” olmuştur. Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Ahmet Mithat 

Efendi’nin La Fontaine ile başka yazarlardan da çeviriler yapmıştır. Meşrutiyet Dönemi’nde 

çocuk edebiyatıyla yakından ilgilenen isim Satı Bey olur. Çocuklara ilişkin eserler için 

“edebiyat_ı eftal” söylemini kullanır. Satı Bey’i destekleyen ve onunla çalışmalar yapan İbrahim 

Alaattin Gövsa’dır. Birlikte olan çalışmaları ise “Çocuk Şiirleri” ve “Çocuk Edebiyatı” dır. Ali Ulvi 

Elöve’nin  “Çocuklarımıza Neşideler”; Ziya Gökalp’in “Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık” adlı 

eserleri dönemin diğer yapıtları arasındadır. Tevfik Fikret, çocukların anlayabileceği dille şiirler 

yazdığı “Şermin” adlı eserle dikkat çeker. Ali Ekrem Bolayır’ın “Çocuk Şiirleri”, “Şiir Demeti” de 

şiir türünde verilen eserlerdendir (Şimşek, 2014, s.55-62). 

Günümüze gelindiğinde çocuk edebiyatının her zaman çocuğun gelişiminde ve 

eğitiminde oldukça önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. “Günümüzde çocuk edebiyatı, 

gerek nicelik, gerekse nitelik yönünden büyük bir sektöre dönüşmüş, varlığı ve gerekliliği dünya 

çapında kabul edilen bağımsız bir edebiyata dönüşmüştür.” (Şimşek, 2014, s.50). Çocuğun; 

oyunlarıyla, resimleriyle, şarkılarıyla, danslarıyla, oyuncaklarıyla, kıyafetleriyle, çikolatasıyla ve 

horoz şekeriyle baştan aşağıya yetişkin bir insandan çok farklı olduğu görülmüştür. Çocuk 

kitaplarının, çocuğun hayal dünyasına dokunması, hislerine ve düşlerine seslenmesiyle de onu 

diğer bütün yapıtlardan farklı kıldığı anlaşılmıştır.  

 

2.1.3. Çocuk Kitaplarındaki Özellikler 

Gökyüzündeki bir bulut, yetişkin bir insan için yağmur yağdıran sıradan bir gök cismini 

ifade ederken küçük bir çocuk için, içinde kaybolduğu kocaman bir pamuk şekerini ifade 

edebilir. Kırmızı Başlıklı Kız masalındaki Kırmızı Başlıklı Kız görseli, yetişkin bir insan için 

küçük ve sevimli bir kız çocuğundan öteye gitmezken o Kırmızı Başlıklı Kız, küçük bir çocuğun 

gözünde canlanıp kitabın içinden sıçrayıp onun ellerinden tutarak kırlarda koşabilir. Çünkü 
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çocuk dünyası, bunları kaldırabilecek genişliktedir. Bu doğrultuda çocuk edebiyatı adına verilen 

eserlerin çocuk ve çocuk dünyası göz önünde bulundurularak, çocuğa göre hazırlanması 

beklenmektedir. “ ‘Çocuğa görelik’ ilkesiyle hareket etmenin ortaya çıkardığı, çocuklar için 

edebiyat yaklaşımı, çocuğa göre bir edebiyat oluşturulması yönünde yenilikçi bakış açısını 

belirler” (Şirin,1994; Gürel, vd., 2007; Dereli, 2017, s.29). 

Yazınsal niteliği olan her çocuk kitabında bulunması gereken çocuğa görelik, 

Yurttaş’ın (1995) deyimiyle; “çocuğun düşlem gücüne seslenen, onun rahatça ve tat alarak 

okuyup anlayabileceği dili ve anlatımı içinde barındıran, ilgi duyabileceği konuları işleyen, 

onu duygu ve düşünce yönünden besleyen, kurgusu ve olay örgüsü karmaşık olmayıp onun 

kavrayabileceği bir düzeyde olan, dikkat dağıtıcı ayrıntılardan arıtılmış olan” dır (Şirin, 

1998, s.2). 

 

Şirin (1998)’e göre çocuk edebiyatı ürünlerinde aranan temel ilkelerden biri çocuğa 

göreliktir. Çocuğa görelik de bir yapıtın çocuğun seviyesine inerek onun anlayabileceği bir dil 

kullanıp ilgi ve ihtiyaçlarına göre tasarlanması demektir. Çocuğu iyi tanımadan da onun için 

yazılacak eserler, amacına ulaşmamış olacaktır. Bu nedenle çocuk edebiyatı ürünleri çocukları 

iyi tanıyarak onların nelerden hoşlandığını bilerek hazırlanmalıdır. (Şirin, 1998, s.4) 

Bu bağlamda çocuğa ilişkin verilen ürünlerin, çocuk edebiyatı açısından dayanması 

gereken bazı ilkeler de vardır. Bu ilkeleri ise Demirel şu şekilde belirtmiştir: 

 

-Okulda izlenen eğitim programlarını desteklemelidir. 

-Yaşamın gerçekleriyle ilişkili olmalıdır. 

-Çocuğun duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici biçimde olmalıdır. 

-Çocuğun bilgi ve kültür evrenini genişletmelidir. 

-Şiddet ögeleri içermemeli ve çocukta estetik bir duyarlık sağlamalıdır. 

-Çocuğun eleştiri yeteneğini geliştirmeli, onun tepkilerini düzenleyici bir rol oynamalıdır. 

-Çocuğun dilsel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmalıdır. 

-Bilimsel verilere ve evrensel ahlâk kurallarına uygun olmalıdır. 

-Her türlü önyargıdan arındırılmış olmalıdır. 

-Eğlendirici ve öğretici olmalıdır ( Alamdar ve Arslan, 2011, s.40).  

 

Çocuk kitaplarında bu ilkelerin gerçekleşmesi kitaptaki görseller, sözcükler ve 

kahramanlar ile mümkün olmaktadır. Yazar ya da sanatçı, çocuk okura kazandıracağı özellikleri 

sözcükleri ve görselleri ile birlikte yapacaktır. Bu noktada çocuk kitabının içeriğinin her 

anlamda önemli olduğu söylenebilir. Kitabın teması ve konusu bu ilkeler üzerinden 

oluşturulacak; iletilmek istenen mesajlar da başkahramanlar ya da kahramanlar üzerinden 

çocuk okura verilecektir.  
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2.1.3.1. Çocuk Kitaplarında Konu- Kurgu 

Çocuklar için hazırlanan kitaplarda “konu” önemli bir öge olmaktır. Konu, herhangi bir 

metinde ya da sanat eserinde ele alınanların tamamıdır. Sever (2012), çocuk edebiyatında 

konuyu “Çocuğu metnin anlam evrenine çeken, kitapla ilişkisini sağlayan bir öğedir.” olarak 

tanımlamaktadır (Sever, 2012, s.119).  Özdemir(1995)’e göre konu “Yalın bir tanımla yazıda ya 

da yapıtta ve yaratıda ele alınan, üzerinde durup söz söylenen, işlenip getirilen şey.” olmaktadır 

(Özdemir, 1995, s.53). 

Aytaş ve Yalçın (2003)’a göre “Çocuk edebiyatı, çocuğun doğumundan itibaren onun bir 

yetişkin haline gelinceye kadar geçen süre içerisindeki sevgi, ölüm, doğum, fedakârlık gibi her 

türlü konuyu kapsar.” (Aytaş ve Yalçın, 2003, s.36). Her ne kadar bütün konuları kapsayacağını 

söyleseler de yine de çocuğu dikkate alarak şu şekilde eklerler:  “Ancak, çocuğun ruh 

dünyasında olumsuz etki ve izler bırakacak, onun ruh dünyasını sarsacak konuların değişik yaş 

gruplarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.” Bu bağlamda yazarın ele alacağı konuyu iyi 

seçmesi gerekmektedir. “‘Ben ne hakkında söz söyleyeceğim? Yazımda neyin üzerinde 

duracağım?’ sorularına vereceği yanıtlar, metnin yaratılması süreci için bir çıkış noktası olmalı; 

çocuğa özgü bir yaşam durumunun kurgulanmasına yön vermelidir.” (Sever, 2003, s. 110). Öyle 

ki konu, bir kitap için her anlamda okuyucuya bilgi veren bir öge olduğu için önemli olmaktadır. 

Çünkü kitabı eline alan çocuk okurun zihninde çeşitli sorular oluşabilmektedir. “Çocuklar, ‘bu 

kitabı okursak ne olur? İyi bir hikaye mi?’ diye sorarlar. Konu, anlatıdaki hareketin planıdır. 

Okura karakterlerin ne yaptığını ve onlara ne olduğunu söyler. Anlatının parçalarını tutan iplik 

gibidir ve okuyucuyu okumaya teşvik eder.” (Huck ve Kiefer, 2003; Şimşek, 2014, s.99-100). 

Eğer konu bir hayvan sevgisi ise öykünün içinde onula arkadaş olmayı bekleyen bir kedi ya da 

köpek olabileceğini düşünebilir. Bu nedenle kitabı eline zevkle alır. 

Çocuk edebiyatındaki roman, öykü gibi metinlerde bir diğer önemli öge kurgudur. “En 

yalın tanımıyla olan ya da ortaya çıkan şeydir olay. Bunu öyküye, romana, oyuna giren kişilerin 

birbirleriyle, kendileriyle, doğayla ya da çevreleriyle çatışması olarak da düşünebiliriz.” 

(Özdemir, 2002, s.112-113).  

 

“Çocuklar için eser hazırlayan yazarların, ortaya koymayı düşündükleri bir eserin 

olay örgüsünü kurarken veya geliştirirken okurların bilgi seviyelerini, anlayış güçlerini ve 

ilgilerini hesaba katmaları gerekir. Çocuk eserlerinde olay örgüsüne çok önem verilmelidir. 

Zira hoşlandıkları bir hikâyeyi anlatmaları istendiğinde çocuklar genellikle hikâyenin planını 

veya aksiyonun düzenini naklederler. Çocuklar iyi bir planı olan kitap isterler. Hareket, 

heyecan, biraz merak, ilgiyi devam ettirecek kadar çatışma. İyi bir olay örgüsü çocukların 
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kendilerini de o olayın içinde hissetmelerine, olaylar meydana gelirken heyecanın en yüksek 

derecesinin farkına varmalarına ve mutlu sona izin verir” (Çılgın, 2006, s.8). 

 

Bu bağlamda konusu dikkat çekici olsa da güzel kurgulanmamış bir öykü ya da romanı 

okuyan çocuk, bir yerde sıkılıp kitabı elinden bırakabilecektir. Olayların birbirini takip etmediği, 

heyecanın olmadığı bir öyküde heyecan da olmayacaktır. Dolayısıyla da çocuk okur kendini o 

öyküde bulamayacaktır. Bu nedenle de eserler, çocukların ilgisini canlı tutacak şekilde 

kurgulanması gerekmektedir. 

Konunun içeriği kadar konuyu yapılandıran öğeler olan olay ve çatışmaların da iyi 

yapılandırılması gerekir. Sever (2012), konuyu yapılandıran çatışmaları şu biçimde 

sınıflandırmaktadır: 

1. Kişi – kişi çatışması 

2. Kişinin kendisiyle olan çatışması 

3. Kişi – doğa çatışması 

4. Kişi – toplum çatışması (Sever, 2012, s.128). 

 

Bu çatışmaların kullanılmasıyla çocuk okur, okuduğu kitabın bir sonraki sayfasında bile 

ne olacağını merak eder. Heyecan ve gerilim ile okumaya olan ilgisi artar. 

Sever (2006)’e göre “Konunun, çocukla paylaşılabilmesi için, sanatçının çocuğa göre 

olan çeşitli olaylardan yararlanması gerekir. Edebiyat yapıtında her olay kaçınılmaz olarak 

çatışma ya da çatışmalarla kurgulanır. Bu çatışmaların niteliği, çocuk okurun kitaba olan ilgisini 

belirleyen temel bir etkendir.” (Sever, 2006, s.48). Ancak bu çatışmaların da her özellik gibi 

dozunda kullanılması önemlidir. “İyi yazılmış çocuk kitaplarında çatışmalar, heyecan ögesiyle 

dengeli gelişir, çözüme kavuşur.” (Şimşek, 2014, s.106). Abartılı kullanılan çatışmaların eserdeki 

inandırıcılığı azaltacağı gibi çok az kullanılması ya da hiç kullanılmaması da çocuk okuru 

sıkabilmektedir. Bu yüzden kurguda çatışmaların kullanımına da dikkat edilmelidir. 

 

2.1.3.2. Çocuk Kitaplarında İleti 

İleti, Türkçe Sözlük’te “Bir kaynaktan alıcıya ulaştırılmak istenen duygu, düşünce ve 

becerileri içeren şeyler, yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj (TDK, 2005, s.954)” 

olarak tanımlanır. Sever (2012) ileti için “Yazarın okurla paylaşmak istediği asıl düşüncedir.” 

tanımını yapmaktadır (Sever, 2012, s.140). O halde ileti; yazarın, bir sanat eserinde dilin anlatım 

olanaklarını kullanarak okuruna vermeye çalıştığı ana düşünce olarak tanımlanabilir.  

 Oğuzkan’a göre (2000), “İyi bir çocuk kitabı, yazarın üzerinde durmak istediği veya 

vurgulamaya çalıştığı bir temayı, bir ana fikri içermelidir. Tema’sı belirsiz bir eser, çocukları 

birbirinden çok değişik yorumlar yapmaya götürür; yanlış anlamalara yol açar.” (Oğuzkan, 
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2000, s.211). Bu durum da çocuk kitabında üzerinde durulan temanın ve iletinin net olması 

gerektiğini göstermektedir.  “…Kitabın iletisi, yazarın kafasındaki düşünceyi açıkça ortaya koyar 

nitelikte olmalı. İdealize edilmiş yaklaşımlardan kaçınmalı ve çocuğa belli erdemleri, dünya 

görüşlerini zorla benimsetmeye çalışmamalı.” (Dilidüzgün, 2004, s.97). Çünkü çocuk 

kitaplarındaki iletiler, çocuk okurların bilişsel ve duyusal gelişiminde her anlamda önemli 

olmaktadır. 

“Çocukların hayata hazırlanması, sevgi, arkadaşlık, dostluk, yaşam gibi duyusal 

gelişimini destekleyecek kavramları, yazılı-sözlü anlatım, görsel okuma ve görsel sunu, 

kelime dağarcığının zenginleşmesi, okumaya karşı isteklilik, zihinsel süreçlerin aktif 

kılınması gibi birçok gelişmeye katkı sağlayabilecek olan çocuk yayınlarında hangi iletilerin 

verileceği önem kazanmaktadır.” (Arpacı, 2006, s.52). 

 

Bu bağlamda çocuk edebiyatı ürünlerindeki iletilerin çocuk okura sevgi, dostluk, 

arkadaşlık gibi güzel değerleri tarafsız bir dille kazandıracak nitelikte olması gerekmektedir. 

 

2.1.3.3. Çocuk Kitaplarında Dil ve Anlatım 

Bir çocuğun eline aldığı kitap onun anlayabileceği özellikte olmalıdır. Kullanılan dilin 

onun günlük hayatta karşılaştığı sözcükler gibi anlaşılır olması gerekmektedir. Okuduğu kitabın, 

anlaşılır olması kadar da onu geliştirecek nitelikteki sözcüklere ve cümlelere sahip olması 

gerekir. Leland Jacop, çocuğun bu ihtiyacını şu şekilde açıklamıştır: “Çocuklar kendi dillerini 

geliştirmek için edebiyat eserlerine ihtiyaç duyarlar. Edebiyat güzel bir dildir ve içimizde 

çocukların anadillerinin güzelliğini en iyi biçimde öğrenmelerini istemeyecek kimse var mıdır?” 

der (Jacop, 1995; Oğuzkan, 2000, s.7). Sever (2003) ise anadilin çocuklar için önemini vurgular: 

“Türkçemizin güzelliklerinin yansıtılmadığı, zorlama bir biçemle yaratılan ürünlerin, çocukların 

kavramsal gelişimine ve dilsel beğenilerine katkı sağlamayacağı açıktır… çocuğun dil ve anlam 

evrenine uygun olmayan, yapay ve çocuksu bir biçemin kullanıldığı kitaplar, anadili sevgisinin 

ve bilincinin gelişimini engelleyici bir etken olarak görülmelidir.” (Sever,2003, s. 10-11). Bu 

nedenle çocuk kitapları, Türkçe’nin zengin anlatım olanaklarının kullanıldığı ve söz varlığını 

yansıtacak nitelikte olmalıdır.  

Bu söz varlığı yansıtılırken kurulan cümlelere yine dikkat edilmelidir. “Çocuk 

yayınlarında yazarlar cümle ve paragraflarını kurarlarken, kelime ve deyimlerini seçerlerken 

hitap ettikleri küçük okurların okuma yeteneklerini, kavrama güçlerini ve kelime dağarcıklarını 

daima göz önünde tutmalıdır… Çocuklar için yazılan kitaplar onlara yeni kelime ve ifade 

kalıpları da öğretmelidir.” (Çılgın, 2007, s.84). 

Yalçın ve Aytaş (2005)’a göre çocuk kitaplarında kullanılan dil ve anlatımın şu özellikleri 

taşıması gerekmektedir: 
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1. Çocuk kitaplarında anlatımın sadeliğine dikkat edilmeli; gereksiz ve bayağı 

sözcükler yer almamalı, duruluk, akıcılık, açıklık gibi unsurlar göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

2. Çocuğun günlük hayatında kullanmadığı kelimeler yer almamalıdır. Her çocuk 

edebiyatı metninde çocuğun anlamını bilmediği ancak cümle ve anlatım tekniğinden 

yararlanarak çağrışım yoluyla anlamlandırdığı belirli sayıda bilinmeyen söze yer 

verilmelidir. 

3. Birinci kişi ağzı ile yapılan anlatımın daha samimi olduğu, karşısındaki ikinci bir 

kişi ile karşılıklı bir sohbet içtenliği oluşturduğu görülmüştür. Bir çeşit duygu, düşünce ve 

sırlarını paylaştığı izlenimi veren bu anlatım tekniğinin çocuklar tarafından daha çok 

beğenildiği ve benimsendiği görülmektedir. 

4. Anlatımda geriye dönüşler, olayların birden yarıda bırakılarak bir başka olayın 

anlatımına geçilmesi teknikleri, televizyon ve film izleme alışkanlığı kazanmış olan günümüz 

çocuklarının, gerek algılama güçlerine, gerekse anlatım becerilerine ilave ettikleri 

alışkanlıklar olarak çocuk kitaplarında kullanılabilir ( Yalçın ve Aytaş, 2005, s. 47-48). 

 

 Bu bağlamda çocuk kitaplarında kullanılan dilin taşıması gereken özelliklerin her 

anlamda “çocuk” u merkeze aldığı görülmektedir. Çocuğun günlük hayatı, çocuğun anlama gücü, 

çocuğun kendini yakın hissetmesi gibi durumlar önemli olmaktadır. Yazar, çocuk kitaplarını 

yazarken okuyacak olan okurun “çocuk” olduğunu her zaman göz önünde tutarak samimi ve 

içten bir dil kullanmalıdır. 

 

2.1.3.4. Çocuk Kitaplarında Resim 

Türkçe Sözlük’te (2005) resim, “varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi 

araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri.” şeklinde tanımlanmıştır (TDK, 2005, s. 

1653). Özer (2007)’e göre “resim sadece bakılan bir sanat objesi değildir. Resim önce bakılan, 

sonra görülen ve duyumsanan daha sonra ise iletisini izleyiciye taşıyan ve bu ileti üzerine 

düşündüren bir sanat formudur.” (Özer, 2007, s.427). 

Çocuklar için verilen edebi ürünlerde resimleme önemli olmaktadır. “Çocuk edebiyatı 

kavramı yalnızca metin ve pedagojik bazı özelliklere sahip olması değil; düzenleme, resimleme 

ve canlandırma (illüstrasyon) gibi birçok kavramın bir araya gelmesi sonucunda oluşmaktadır.” 

(Yalçın ve Aytaş, 2003, s.15-16). Bu yüzden, çocuk kitabı resimlerini ya da görsellerini 

hazırlayacak olan çizerlerin çocuk okurların hayal gücüne hitap edecek görseller tasarlamaları 

beklenmektedir. Çünkü bir çocuk karşılaştığı kitapta öncelikle onun resimlerine dikkat 

etmektedir. Önce resimlerine takıldığı kitabı da bir süre sonra dikkatle okuyacaktır. 

Kaya (2014) resimlemenin işlevlerini şu şekilde belirlemiştir: 

1. Resimler çocuğun kitaptaki içeriği kavramasını, 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

12  

2. Resimlerin özgün görsel dili, kavranan içeriğin akılda kalmasını, 

3. İçeriğin akılda kalması çocuğun yazı dilini kolay öğrenmesini, 

4. Resimlerin görsel niteliği de çocuğun estetik beğeni düzeyinin gelişmesini sağlar 

(Kaya, 2014, s.188). 

Öykü, masal, roman gibi edebi türlerde metinleri destekleyen ve çocuk okura keyifli bir 

okuma sağlayan görseller çocuğun gelişim seviyesi dikkate alınarak tasarlanmalıdır. 2-7 yaş 

aralığındaki çocukların beğenileri farklıdır. Bu yaş grubundaki çocuk, resimdeki teknikle 

ilgilenmez. 7-9 yaş aralığındaki çocuklar için de durum aynıdır. Hazırlanan görsellerin canlı 

renklerde olması gerekmektedir. Görsellerin çizgileri gerçekle aynı olmak zorunda değildir. 

Esnek çizgiler kullanılmalıdır. 10 yaşın üstündeki çocuklar için gerçek çizgiler kullanılmaktadır. 

Ayrıca görseller, metinlerin ana düşüncelerinden kopmadan metni destekleyici nitelikte 

olmalıdır. Onların hayal gücüne hitap etmeli ve farklı çağrışımlara neden olabilmelidir (Şimşek, 

2014, s.84-86). 

 

2.1.3.5. Çocuk Kitaplarında Kahraman- Karakter 

Çocuk kitaplarında önemli olan başka bir öge kahramandır. Kahraman; roman, hikaye, 

tiyatro vb. edebiyat ürünlerinde en önemli kişidir (TDK, 2005, s. 1035). Çocuk kitaplarındaki 

iletiler bu kişiler üzerinden çocuk okura aktarılmaktadır. Tekin (2012)’e göre kahraman, 

“Roman, hikâye, tiyatro ve filmde önde gelen kişidir. Anlatılan olayları ya bizzat meydana getirir 

veya olaylardan etkilenir.” (Tekin, 2012,  s.174). Zivtçi (2007) ise kahramanı, “Bir anlatıda 

olayların merkezi durumunda olan ya da olaylara yön veren kişi ya da kişiler” şeklinde tanımlar 

(Zivtçi, 2007, s.245). 

Yapılan tanımlamalar doğrultusunda “kahraman için” bir tanım yapılacak olursa 

kahramanın; edebi metinlerde üzerinden olay ve iletilerin aktarıldığı kişi olduğu söylenebilir. 

Çoğu zaman kahraman ile anılan karakterin tanımları şöyledir: “Karakter; bir eserde 

duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimsedir” (TDK, 2005, s. 1078). Sever (2003, s. 

63-64)’e göre “Karakter sanatçının yarattığı; duygu, düşünce ve tutku yönleriyle geliştirdiği, 

gerçek yaşamdan da esinlenerek deneyimiyle, birikimiyle, kendine özgü duyarlığı ile 

biçimlendirdiği bir kişiliktir”. Demirel (2010) ise karakteri “ayırt edici nitelik; bir kimsenin ya 

da bir insan grubunun tutumu, duyuşu ya da tepki biçimi; genel olarak ‘bir nesnenin, bir bireyin 

kendine özgün yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti; bireyin davranış biçimlerinin 

tümünü belirleyen ana özellik’“ biçiminde tanımlamıştır (Demirel, 2010, s.62). Zivtçi’ye göre 

(2007) karakter “‘Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse” dir (Zivtçi, 

2007, s.245). Karataş (2014)’a göre ise “Karakter kurguda tüm aksiyonu sağlayan, kurgunun 
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diğer elemanları arasındaki bağı kuran ve olayı oluşturan kişileştirilmiş bir varlıktır.” (Karataş, 

2014, s.76).  

Bu bağlamda karakter, kendine has özellikleri olan bu yönüyle başkalarından ayrılan ve 

yazarın, düşünce ve duygularını şekillendirdiği kişi olarak tanımlanabilir. 

Çocuk okurun okuduğu bir masalın, öykünün ya da romanın kahramanının hangi 

özelliklere sahip olduğu oldukça önemlidir. Çünkü bir çocuğun yaşı kaç olursa olsun okuduğu 

kitabın kahramanının ya da karakterin yerine kendini koyar. Onunla özdeşim kurmaya çalışır. 

Bu nedenle çocuğun bu davranışını ve dünyasını bilen yazar, eserlerinde yer verdiği kahramana 

dikkat etmelidir. Özdeşleşme durumunu göz önünde bulundurmalıdır.  

 

“Çocuklar kahramanları benimseyerek model alabilir. Bu yüzden öğretilmesi 

istenilen düşünce doğru kahraman özellikleriyle aktarılmalıdır. İnandırıcı, eğlendirici, 

başarılı bir çocuk kitabında hikâye boyunca gelişen ana kahramanlar olmalıdır. Hayal gücü 

ile hayat tecrübelerini birleştiren yazar geçmişleriyle, gelecekleriyle, aileleriyle, umutlarıyla, 

korkularıyla, üzüntüleriyle, mutluluklarıyla okuyucunun kendisini özdeşleştirebileceği 

kahramanlar yaratmak zorundadır. Çünkü çocuk okuduğu eserlerdeki kahramanlarla 

özdeşleşmek ister. Özdeşleşme çocuğun sosyal gelişimi açısından son derece önemlidir. Ve 

özdeşleşmenin gerçekleşebilmesi için örnek olarak sunulan kahraman ile çocuk arasında 

duygusal bir bağın oluşması gerekir” (Çılgın, 2006, s. 81). 

 

Çocuk, kendini bir kahramanın yerine koyarken rahat olabilmelidir. “Çocuk kitaplarında 

gereğinden fazla kahraman bulunmamalı, diğer kahramanlar bir ana kahraman çevresinde açık 

tanımlarla ilgilendirilerek anlatılmalıdır. Çünkü çocuk karmaşık yapıları anlayabilecek, 

karmaşık ilişkileri yorumlayacak düzeyde değildir” (Aytaş ve Yalçın, 2003, s. 47). Yazar, 

kahramanın kişilik özelliklerini her anlamda çocuğun anlayabileceği bir düzeyde ve yeterlilikte 

anlatmalıdır. “Hayal gücü ile hayat tecrübelerini birleştiren yazar geçmişleriyle, gelecekleriyle, 

aileleriyle, umutlarıyla, korkularıyla, üzüntüleriyle, mutluluklarıyla okuyucunun kendisini 

özdeşleştirebileceği kahramanlar yaratmak zorundadır.” (Çılgın, 2007, s. 81). Yazarın orijinal ve 

çocuk okurun kendini yakın hissedeceği karakterler çizmesi ise karakter yaratımıyla 

gerçekleşmektedir. 

 

2.1.4. Çocuk Edebiyatında Karakter Yaratımı 

2.1.4.1. Metin Bağlamında Karakter Yaratımı 

Çocuklar edebiyatında verilen eserlerin çocuğa göre olması ve çocuk okurun 

ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği bilinmektedir. “Çocuk özdeşleştiği kitap karakterlerinin 

yaşadığı sorunlarla, yalnız kendisinin sorunları olmadığını anlar, rahatlar, özgüveni artar. Gene 
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bu öykülerdeki karakterlerin davranışları ona sosyal değerler, etik değerler kazandırır ” (Ural, 

2013, s.47-48).  Bu anlamda karakterin özelliklerinin çocuk okura güzel yansıtılması önemlidir. 

Çocuk kitaplarındaki kahraman ve karakterin tanımları yapılmıştır. Karakterlerin 

çeşitlerine bakıldığında bu alanda Sever dikkat çekmektedir. Sever(2012)’e göre karakterler 

“kapalı ve açık” olarak iki grupta incelenir. Kapalı karakterlerin özellikleri çocuk okura fazla 

verilmez. Açık karakter ise okura iyi tanıtılan, okurun iyi bildiği karakterlerdir (Sever, 2012, 

s.104).  Forster ise kişileri “düz ve boyutlu” kişiler olarak sınıflandırır: 

 

“Düz kişiler, basit bir yapıya sahiptirler ve tek bir düşünce ya da nitelikten 

oluşmuşlardır. Okuyucu onları kolayca tanır ve hatırlar. Boyutlu kişiler psikolojik 

derinlikleriyle dikkati çekerler. Romanın genel yapısı daha çok onların üzerine bina edilir. 

Onlar bir anlamda eserin varlık nedenidirler. Tip diye nitelenen kişi, toplumsal kimliğiyle 

‘temsilî’ bir nitelik taşır. O, kendinin dışında kalan değerlerin temsilcisidir” (Forster; Tekin, 

2012, s. 108-110). 

 

Sever (2012)’e göre kahramanlar kurgu boyunca kişilik özellikleri değişen ve 

değişmeyen karakterler olarak görülmektedir. Devingen (değişen) karakterler, kurgunun 

başından sonuna kadar ya da herhangi bir yerinde bir yönüyle değişime uğrayan karakterlerdir. 

Bu karakterler yeni kişisel davranışlar edinir, yeni değerler geliştirebilir. Durağan (değişmeyen) 

karakterler ise kurgu boyunca herhangi bir yönüyle değişim yaşamayan karakterlerdir (Sever, 

2012, s.114-116). 

Edebi eserlerde karakter, okurun kendisini o öyküde, masalda veya romanda 

hissedebilmesi için rolü büyük olmaktadır. Karakter, sadece okuyucunun metin içerisine dahil 

olmasında değil; o edebi eseri oluşturan unsurlar için de bağlayıcı bir göreve sahiptir. Karataş 

(2014), bu anlamda karakterin edebi eserdeki yerini şöyle anlatmıştır: 

 

Bilindiği gibi kurgusal bir metin zaman, mekân, olay ve kişi olmak üzere dört temel 

öğeden meydana gelir. Kurgunun ana öğelerini harekete geçiren ve bu öğeler arasında 

organik bir bağ kurulmasını sağlayan dinamik güç ise kişidir. Zaman ve mekân kurgudan 

bağımsız olarak da var olabilir. Örneğin düşünsel türler de bir zaman ve mekân algısı 

içerisinde örülür. Ancak olayın -doğa olayları- hariç kişiden bağımsız olması söz konusu 

değildir (Stevick, 2004; Karataş 2014, s.62). 

 

Karakterin bu kadar bağlayıcı bir özelliği olduğuna göre çocuk okura iyi tanıtılması, 

betimleme ve tasvirlerinin oldukça iyi yapılması gerekmektedir. Karaktere ait fiziksel ve ruhsal 

özelliklerin tasvir edilmesi önemlidir. Yapılan betimleme sonucunda da yazarın yarattığı bir 

karakter ortaya çıkar:  
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Öyküde karakter olgusu aslında karakter yaratmayı içinde barındırır. Karakter yaratmak eylemi 

kolay kolay taklit edilemediği için bu eylemi başarmak da diğer ögelere göre daha zordur. Her karakter 

biricik olmalı yani dahice bir üretimi yansıtmalıdır. Yazar, karakteri okura bırakıp gittiğinde, karakter 

hala okurun zihninde veya kalbinde dolaşmayı başarıyorsa yaratım sürecini geçmiş demektir (Dumanlı 

Kadızade, 2014, s. 122). 

İlgi çekici bir karakter yaratmak ve bunu öyküye aktarmak 7 aşamadan oluşur 

(Cheshire, 2014; Dumanlı Kadızade, 2014). 

1. Karakterler öyküye tam uymalıdır. 

2. Başkahraman/ Ana karakter kurguda yeteri kadar var olmalıdır. 

3. Kahramanlar birbirinden farklı olmalıdır. 

4. Öyküye başlamadan önce karakterin çeşitli görünüşleri üzerinde düşünmelidir. 

5. Karaktere ad verirken çok dikkatli olunmalıdır. 

6. Yazar, kurguladığı karakterinin hangi davranışları yapıp yapmayacağını 

bilmelidir. 

7. Karakterlerin gerçek yaşamdan parçalar taşımasında bir sakınca yoktur 

(Cheshire, 2014; Dumanlı Kadızade, 2018, s. 122-123).  

 

Eserinde karakterini başarıyla yaratmış bir yazar okurunda iz bırakmıştır. Dumanlı 

Kadızade (2014)’ e göre de “Yazar, karakteri okura bırakıp gittiğinde, karakter hala okurun 

zihninde veya kalbinde dolaşmayı başarabiliyorsa yaratım sürecini geçmiş demektir.” (Dumanlı 

Kadızade, 2014, s.122).  Bu yaratım sürecinde yazara düşen, karakterini çeşitli açılardan ele 

almak ve güzel bir şekilde geliştirmektir. Yazar bunu yaparken metindeki diğer unsurlardan 

yararlanır. 

Ana karakterin diğer karakterle olan ilişkisi, ana karakterin nasıl bir yapıda olduğunun 

çözümlenmesine de katkıda bulunur. Karakterin kendi yaptığı bir dizi eylem, karakterin kendi 

söylemleri, karakterin diğer karakterlerle ilgili yaptığı yorumlar ya da anlatıcının karakteri 

betimlemesi, o karakterin nasıl bir kişiliğe sahip olduğu ile ilgili okura bilgi verir (C. Tüfekçi, 

2014, s. 69). Karakter hakkında bilgi veren bütün bu unsurlar karakter geliştirme olarak 

kullanılır. Karakter geliştirme yollarını ise Lukens şu şekilde ifade eder: “Lukens, edebiyat 

yapıtlarında yazarın karakterleri değişik yollarla geliştirebileceğini söyler. Bu yollar şu 

şekildedir:  

1. Davranışlarıyla ve eylemleriyle  

2. Konuşmalarıyla,  

3. Fiziksel özellikleriyle, 

4.  Diğer karakterlerin yorumlarıyla,  

5. Yazarın yorumuyla” (Sever, 2012, s. 95). 
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Karakter geliştirme yollarının sırasıyla hangi özelliklere sahip olduğuna bakıldığında 

Sever (2010)’e göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır: 

Bir kahramanın özelliklerinin tanımasında onun hareketleri, davranışları önemlidir. 

Yazar, karakteri davranışlarıyla ve eylemleriyle geliştirmek istediğinde herhangi bir durum veya 

olay karşısındaki tepkilerini, tutumlarını kullanır. “Çünkü davranışlar ve eylemler kişinin 

karakterinin dışavurumu olarak değerlendirilebilir.” (Sever, 2012, s.95). Örneğin; bir karakter, 

yaşlı bir teyzeyi trafikte karşıdan karşıya geçiyorsa gerçekleştirdiği bu eylem onun yardımsever 

bir kahraman olduğunu gösterir. Bu durumları oluşturmaya çalışırken yazar sözcüklerin 

anlatım gücünden faydalanır. Çocukların zihinlerinde kalıcı resimler oluşturmaya çalışır (Sever, 

2012, s.95-96). 

Karakterlerin konuşmalarıyla geliştirilmesi yolunda ise kahramanın kendi ifadeleri 

önemlidir. Bu yol karakter geliştirmede çok kullanılan bir yöntemdir. Birçok öyküde buna 

rastlamak mümkündür (Sever, 2012, s. 97). Öyle ki günlük hayatta da bir kişi hakkındaki 

düşüncelerimiz o kişinin kısa bir konuşmasıyla, kullandığı sözcüklerle bile değişebilmektedir. 

Bu durum çocuk okurlar için de aynı şekilde olmaktadır. Çocuk okurun, bir kahramanın kendi 

ağzından hayvanları çok sevdiğini duymasıyla yazarın ağzından duyması arasında da fark 

vardır. Karakterin kendi ağzından bu özelliği duyması daha etkili olmaktadır. Ya da kendisine 

hediye alındığında hissettiği duyguyu karakterin kendi konuşmasından anlamakla yazarın 

ağzından duyarak anlamak farklı olur. Bu nedenle yazar karakterin daha iyi tanınması için bazı 

duyguların ya da özelliklerin verilmesinde onu konuşturmayı tercih eder. 

Karakterin fiziksel özellikleriyle geliştirilmesi yolunda yazar kahramanın dış 

görünüşünü çocuk okura yansıtmaya çalışır. Onun zihninde hayalini kurabileceği, 

canlandırabileceği şekilde fiziksel özelliklerini anlatır. “Masal, öykü, roman ve anlatılarda 

kahramanların dış görünüşlerine ilişkin yapılan betimlemeler, göndermeler onların karakter 

özelliklerinin tanınmasına yardımcı olur. Özellikle, geleneksel masallarda kötülerin dış 

görünüşü genellikler çirkin, iyilerinki ise güzel olarak çizilir. Fiziksel özellikler ile karakter 

arasında bir ilişki kurulur.” (Sever, 2012, s.  99). 

Karakterin konuşmalarıyla geliştirilmesi dışında bir de diğer karakterlerin yorumuyla 

geliştirilmesi yolu vardır. Bu geliştirme yolunda yazar, karakterin daha iyi tanınması ve 

anlaşılması için metindeki diğer karakterleri kullanır. Diğer karakterlerin yorum ve görüşleri ile 

çocuk okur karakteri daha iyi anlamlandırır. Sonuçta kahramanın yaptığı bir davranışın veya 

söylediği bir sözün diğer kahramanlar tarafından nasıl karşılandığı da önemli olmaktadır (Sever, 

2012, s. 101). 
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Karakterin yazarın yorumuyla geliştirilmesi, karakter geliştirmedeki diğer yoldur. Yazar 

masal veya öyküdeki o karaktere ait özellikleri çocuk okura kendi aktarır (Sever, 2012, s.103). 

Çocuk edebiyatında yer alan ürünlerde yazar, bu karakter geliştirme yollarından uygun 

olanları kullanır.  Ancak kurgu ve karakterler arasında da bütünlük oluşturmalıdır. Karakterini 

fiziksel özellikleriyle de kendi yorumlarıyla da oluşturabilir. “Daha yalınlaştırarak diyebiliriz ki: 

Kişileri anlatırken yazar, ya anlatma ya da gösterme yoluna başvurur. Ancak şunu da hemen 

belirtelim ki bir başına bunlar yeterli olmaz; mutlaka birlikte kullanılır” (Özdemir,1995, s.132). 

Önemli olan, çocuk okurun onu yakından tanıyabileceği ona arkadaş olabilecek karakterler 

yaratmaktır. 

 

2.1.4.2. Görsel Bağlamında Karakter Yaratımı 

2.1.4.2.1. Görsel Okuma 

İnsan, var olduğu ilk andan beri kendini ifade etmeye çalışmaktadır. Bu ifade 

şekillerinde hem beden dilini hem de çeşitli işaretleri kullanmıştır. Hatta ilk insanlar mağara 

duvarlarına figürler çizerek görsel iletileri kullanıp iletişim kurmaya çalışmıştır. Belki 

yiyeceklerinin belki de bazı eşyalarının yerlerini belirlemek için bile görsel iletilerden 

yararlanmışlardır. Görseller bu kadar eski bir tarihte kullanılmaya başlandıktan sonra zaman 

ilerledikçe bu işaretler ve imgeler harflere, sayılara dönüşmüştür. İnsanoğlunun, hayatına yazıyı 

bile kullanmadan görseli aldığı görülmektedir. Öyle ki çocuklar da okumaya başlamadan önce 

resim yapmaya başlamaktadır. Duvardaki tablolar, yapılan resimlerle görseller uzun yıllardır 

hayatımızda yer almaktadır. Bu da gösteriyor ki görselin ve resimlerin varlığı her zaman söz 

konusu olmuştur (Petterson, 1993; Kuvvetli, 2008, s.35). 

21. yüzyılda insanların etrafındaki görseller yoğunluğunu arttırmıştır. Bu durumun 

yaşanmasında yüksek kalitedeki televizyonlar, dijital kameralar, telefonlar, bilgisayarlar ve 

bunun gibi çeşitli teknolojik ürünlerin büyük bir oranda etkisi vardır. Günlük hayatta çalışma 

temposu içerisinde bir arkadaşıyla mesajlaşan insan, uzun uzun konuşmalar ve mesajlar yerine 

bile görsel simgeleri kullanmaktadır. Dolayısıyla görseller ileti olarak sözcüklerden daha fazla 

kullanılmaktadır (Mitchell, 1994; Becer, 2007; Lester, 2014; Öztürk, 2014, s.33). 

Görselin kavram olarak çeşitli tanımları yapılmaktadır. Bunlardan bazılarını Güneş 

(2013) şu şekilde sıralamıştır:  

 

 Görme ve görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan, 

 Bir film, fotoğraf, plastik veya grafik sanatların veya bir varlığın görünümü, 

 Herhangi bir nesnenin basılı sunumu,  

 Soyut bir ögenin fiziksel sunumu,  

 Nokta ve şekillerinin bütünü,  
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 Bir eşya ya da varlığın zihinsel görünümü, 

 Görüntü ve gözle izlenebilen her şeyin taşıdığı özellikler (Güneş, 2013, s. 3). 

 

İnsanların odak noktası olan sosyal medyalarda (Facebook, instagram, twitter) da 

görsellerin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. İnsanlar her gün çeşitli fotoğraf ve 

görselleri bu sosyal medyalarda paylaşmaktadır. Böyle bir ortamda yetişen geleceğin 

yetişkinleri olan çocuklar, görsellerle iletişimin arttığı bu bilgi ortamında gördükleri her şeyi 

doğru algılayıp yorumlayabilmelilerdir. Dolayısıyla eğitim sistemi de bu şekilde düzenlemelere 

gitmiştir (Öztürk, 2014, s.34). 

2004’te taslak olarak hazırlanan Türkçe Öğretim Programı, 2005-2006’da uygulamaya 

konulmuştur. Bu programda yukarıda bahsedilen durumlar dikkate alınarak “Görsel Okuma ve 

Görsel Sunu” kavramlarına ilk kez yer verilir: 

 

Görsel okuma ve görsel sunu; Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda ilk kez ele alınmış 

bir beceridir. TDÖP (2005, s. 21)’ye göre görsel okuma ve görsel sunu becerisi; “şekil, 

sembol, resim, grafik, tablo, beden dili, doğa ve sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama 

ve yorumlamayı kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilerin duygu, düşünce ve bilgilerini görseller 

aracılığıyla başkalarına aktarabilmesi de bu beceri alanı içine yer almaktadır.” (Kuru, 2008, 

s.24).  

 

Görsel okumanın programda yapılan tanımı dışında da çeşitli tanımları yapılmıştır. 

Öztürk Yavuz, iletişim ögelerini de göz önünde bulundurarak görsel okumayı, kaynağın; beden 

dili, resim, fotoğraf, çizim, grafik, simge gibi çeşitli kodlarla kodlayıp görsel kanalla ilettiği mesaj 

ya da mesajları doğru anlayıp yorumlama becerisi olarak tanımlar (Öztürk, 2014, s.36). “Görsel 

okuma; yazılı metinlerin dışında kalan sekil, sembol, resim, grafik, tablo, beden dili, doğa ve 

sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama ve yorumlamadır.” (Brill, Kim ve Branch, 2001; 

Çam, 2006, s.8). Güldaş, Çam’ın tanımına ek olarak en önemli olanın duygu, düşünce ve bilgileri 

görseller aracılığıyla başkalarına aktarmak olduğunu söyler. Görsel okumayı, hem birikim 

edinme hem de kendini ifade etme süreci olarak tanımlar (Güldaş, 2012, s.37). “Görsel okuma; 

kişilerin etraflarında gördükleri her şeyi analiz etmelerini sağlayan yeteneklerin bütünüdür” 

(Stokes, 2005; Sarıkaya, 2017, s.780). Görsel okuma; yazılı metinlerde yer almayan görsel 

ögelerin ele alınması ve okunmasıdır (Brill, Kim ve Branch, 2001; Çam, 2006, s. 8).  

Güleryüz (2014)’ e göre görsel okuma,  “Gözleme ve izleme, bir olayın oluş biçimini, 

doğanın kendine özgü eylemlerini, doğa-insan, doğa-hayvan ilişkisini gözleyerek, eylemlerle 

sonuçlar arasındaki ilişkiyi kurma becerisidir” (Güleryüz, 2014, s.8).  Özsarı (2015)’e göre 
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görsel okuma, “Görsel okuma sözel okuma kavramına bir alternatif değil, aksine sözel okumayı 

destekleyen ve bütünleyen bir kavramdır” (Özsarı, 2015, s.20). 

Bu bağlamda görsellerin okur tarafından algılanması ve anlamlandırılmasının “görsel 

okuma” ile mümkün olduğu görülmektedir. Görsel okuma ise ilk başta üzerinde yazıları olan 

herhangi bir görseli okumaya çalışmak algılanabilir. Ancak “Görsel okuma; resim, kroki, grafik, 

sembol, şekil, renk gibi görsellerle, doğa ile sosyal olayları okuma, anlama, yorumlama ve zihinde 

yapılandırma sürecidir.” (Güneş, 2013, s. 3).  Bu da görsel okumanın üzerinde yazı yazan basit 

bir resmi okumaktan daha farklı boyutu olduğunu göstermektedir. 

Görsel okuma ile görsel sunu, iki boyuttan oluşmaktadır. Bu kavramların uluslararası 

düzeydeki karşılığı ise “görsel okuryazarlık” kavramıdır (Göçer ve Tabak, 2012; Öztürk, 2014, 

s.35). “Görsel okuryazarlık bir insanın görerek, aynı zamanda diğer duyusal tecrübelere sahip 

olarak ve bunları birleştirerek geliştirebildiği birtakım görme becerilerini temsil etmektedir.” 

Diyerek Debes (1971), 1969’da düzenlenen Görsel Okuryazarlık Konferansı’nda görsel 

okuryazarlığın ilk tanımını yapmıştır” (Velders, Muffoletto, Vries ve Kommers, 2009; Öztürk, 

2014, s.35).  

Petterson (1993)’a göre görsel okuryazarlık, “dikkate değer yetenekler, bilgi ve 

davranışların öğrenilip öğretilebildiğini ve değişik görsel formlarda iletişim becerimizi 

artırabildiğimizi yansıtan bir kavramdır”. (Düzgün, 2013, s.24). Heinich ve arkadaşları (1989), 

görsel okuryazarlığı; “görsel mesajları anlamlandırma ve benzeri biçimde mesaj oluşturma gücü 

olarak tanımlamaktadır” (Düzgün, 2013, s.24). 

Görsel okumanın getirdiği görsel okuryazarlık, insanların çevresinde gördüğü her şeyi 

anlamlandırabildiği ve yorumlayabildiği bir özellik kazandırmaktadır. “Görsel okuryazarlığı 

gelişmiş bir kişi, çevresinde karşılaştığı eylemleri, objeleri, sembolleri doğal ya da yapay her 

şeyin ayrımına varabilmekte ve onları yorumlayabilmektedir. Bu yeterliğin yaratıcı kullanımına 

bakıldığında, görsel okuryazarlık yeterliği, bireyin sahip olduğu diğer kabiliyetleriyle iletişim 

içinde olabilmektedir” (Braden 1996; Düzgün, 2013, s. 28).  Dolayısıyla görsel okuryazarlığının 

farkında olan bir insanın, her alanda her anlamda diğer insanlardan farklı olacağı 

görülmektedir. 

Türü ne olursa olsun her görsel materyal, nesne ve deneyimler için geçerli olan temel 

kompozisyon öğeleri iletişimin temelini oluşturmaktadır. Bu öğeler ise; nokta, çizgi, daire, üçgen 

ve kare gibi şekiller, hareketin yönü, değer, temel renk, doyma, doku, görüntünün görece 

ölçüleri, boyut, harekettir (Block, 2001; Brommer, 1997; Horn, 1967; Lester; 2000; Ragans, 

1988; Südor, 2000; Parsa, 2007, s.117-118). Bütün bunlar ise görsel okuryazarlığı yani bir 

görüntünün anlamını kavrama yeteneğini oluşturmaktadır (Parsa, 2007, s.117). 
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Görsel okuma, görsel materyalleri anlamlandırma faaliyetlerini içerdiği için çocuğun 

kendini ifade edebilme ve iletişim kurma becerisinin de temelini oluşturmaktadır. Üstelik birçok 

beceri gibi bu becerilerin de özellikle erken yaşlarda kazanılması gerekmektedir.  Bu durum da 

okulöncesi dönemde okumaya dikkat çekmektedir (Ergin, 2015, s. 255). İnsanın bilgiyi 

öğrenmesinde görsel okumanın etkisi vardır. “Görsel okuma; hem öğrenmenin etkililiği hem de 

kalıcılığı açısından son derece önemlidir. 6-12 yaş çocuğu hayat deneyiminin % 83’ünü görme, 

% 11’ini işitme, % 3,5’ini koklama, % 1,5’ini dokunma, % 1’ini ise tatma duyuları aracılığıyla 

edinmektedir.” (Sönmez, 2005; Özsarı, 2015, s.8). Bu bağlamda küçük yaşlardaki çocuklar 

görsellerle etkileşim içerisinde olmalıdır. 

 

“Görsel okuma çalışmaları hem görme duyusuna hitap etmesi hem de beden dili 

kullanımını sağlaması bakımından öğrenmede oldukça önemli bir unsurdur. Ayrıca görseller 

sözel olarak anlatımın ve anlamanın zor olduğu durumlarda somutlaştırmayı sağlayarak 

bize yardımcı olmakta ve öğrencinin dikkatini çekerek dersin daha eğlenceli olmasını 

sağlamaktadır.” (Güldaş, 2012, s.38). 

 

Çocukların birçoğu eline aldığı kitabı kısa sürede bir yere bırakmaktadır. Bu nedenle de 

okuma alışkanlığı kazanamamaktadır. Bunun nedenlerinden en önemlisi de kitapların dikkat 

çekici bir şekilde tasarlanmamasıdır. Özellikle kitap kapağının çocuklarda merak uyandıracak 

özelliklerle tasarlanması gerekmektedir. Böylelikle çocukların kitaba olan ilgisi artacaktır. Aynı 

şekilde eğitim- öğretim sürecinde de kullanılan metinlerde görsellere yer verilmelidir. Ancak bu 

görseller de çocukların hayal gücüne hitap etmemektedir. Çocukların baktığında bir şeyler 

söyleyebileceği görseller derinliği olan görsellerdir. Bu görsellere bakarak bir konu üzerinde 

konuşma imkanı bulmaktadırlar (Güldaş, 2013, s. 33). 

Çocuk ve görsel denildiğinde çocuk edebiyatı alanına dikkat çekilmektedir. Çocuk 

edebiyatında yazılan eserlerin diğer edebiyat ürünlerinden “çocuğa görelik” ilkesiyle ayrılması 

gerektiği bilinmektedir. Çocuğa göre yazılacak yapıtın taşıması gereken özelliklerden biri de 

görsellerin çocuk okurun hayal gücüne hitap edecek şekilde tasarlanması ve metin ile uyum 

içerisinde olmasıdır. “İyi kabul edilen kitaplar, okunmaya değer bir içeriğe ve 

resimlendirilmişlerse güzel resimlere sahiptirler. İyi kabul edilen kitapların ön kapaklarından 

en son sayfalarına kadar bütün tasarımları, içerikleriyle uyumludur. Bu uyum okuyucuyu kitabı 

alıp okumaya davet eder.” (Şimşek, 2014, s. 81). Her okuyucu kendi ilgi ve istekleri 

doğrultusundaki kitabı eline alır. Örneğin; 2-7 yaş arasındaki çocukların resimlere ilgileri ve 

yorumları kendilerine özgüdür. Onlar, önündeki bir sanat yapıtının teknik kısmının farkına 

varamazlar. Yorumları duygularına dayanır. Görsellerde canlı renklerden hoşlanırlar. Bu tarz 

renklerin kullanılması bu yaş grubu için önemlidir (Şimşek, 2014, s. 84). 
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Concannaon (1975), çocuklarla ilgili yapılmış çeşitli araştırmaları incelemiş ve 

resimlerin çocuklar için güdüleyici bir etken olduğu sonucuna varmıştır (Ünal, 2001; Çam, 2006, 

s.17).  

Görsellerin çocuk okur için metni tamamladığı, kitabı süslediği, ona renk kattığı 

görülmektedir. “Görsellerde düzenleme işlevi, içeriğin birbirleriyle olan ilişkisini gösterir ve 

resmin uzamsal düzenini betimler. Resimler bazen de benzetmelerle birlikte, içeriği 

somutlaştırarak özetini sunar, içeriği daha yalın hale getirir. Görseller içerikle ilgili bilişsel bir 

sürecin harekete geçmesine olanak sağlamada yardımcı olmaktadırlar” (Çam, 2006 s. 9). Çocuk 

okur için metin görselle daha anlamlı hale gelecektir. Çünkü çocuk okur metinde okuduğu ve 

hayalinde canlandırmaya çalıştığı kahramanın nasıl olduğunu görselde de görürse onunla 

özdeşleşmesi daha kolay olabilir. Soyut olan sözcükler ve kavramlar görseller sayesinde somut 

hale gelebilir. Görsel, çocuk için bunları oluştururken de aynı zamanda estetik değeri ihmal 

etmemelidir.  

Sever (2015)’e göre görsel okuma resimlerle yani görsel metinlerle yapılmaktadır. 

Sanatçılar tarafından, gelişim özellikleri de öncelenerek hazırlanmış resimli kitaplar, çocuklar 

için görsel birer metindir (Sever, 2015, s. 13). Bu görsellerin de çocuk okurlara bazı özellikleri 

kazandıracak şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

Güneş (2013),  anlamayı ve iletişim kurmayı geliştirmek için görseli tanıma, yorumlama; 

kendilerine ait bir bakış açısı geliştirmek için güdüleme, merak uyandırma, kodları keşfetme, 

görseli inceleme, hayal gücünü zenginleştirme gibi etkinliklere ağırlık verilmesi gerektiğini 

söyler (Güneş, 2013, s. 13). Bu özellikleri ise altı başlık altında sıralar: 

Görseli Tanıma ve Anlama: Bu özellikte çocuk, görselin anlamını araştırıp yorumlar. Ön 

bilgilerle yeni bilgileri birleştirir ve yeniden düzenler. Analizler yapar. Görseli bu şekilde analiz 

etmek de çocuğun kendini ifade edebilmesine yardımcı olarak zihinsel yapısını geliştirir. Verilen 

görselleri anlamak da görseli oluşturan kodlarla ilgilidir (Güneş, 2013, s. 13). 

Güdüleme ve Merak Uyandırma: Güdüleme ve merak uyandırma için verilen bir görsel 

çocuğu her anlamda konuşturabilmelidir. Çocuğun görselle duygusal iletişime girmesi ve 

hissettiklerini paylaşması sağlanmalıdır. Onlarda merak uyandıracak, tahmin yapmasını da 

kolaylaştıracak görseller verilmelidir (Güneş, 2013, s. 13). 

Görselleri inceleme: Görsellerin biçim, teknik ve anlam yönleriyle incelenmesini 

içermektedir. (Güneş, 2013, s.14). 

Kodları Keşfetme ve Öğrenme: Kod öğrenme çalışmaları görsel okumanın kalbi olmakta 

ve öğrencinin anlama becerilerini geliştirmektedir. Bu amaçla görseldeki kodları tanıma, 

belirleme, ayırt etme, çeşitli türde kodları keşfetme, bunları kullanma etkinlikleri yapılmaktadır 

(Güneş, 2013, s. 14). 
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Hayal Gücünü Zenginleştirme: Hayal gücü, zihnin bir şeyler üretebilme yeteneğidir. Bu 

yetenek sayesinde kişi, geçmişe ilişkin ögelerle günümüz arasında bir bağlantı kurar. Dünyayı 

daha iyi anlamlandırır. Zihnin daha yaratıcı olmasına yardımcı olur. Görsel okuma ile öğrenilen 

bu beceri öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlamaktadır (Güneş, 2013, s. 14). 

Görsel okuma şeması: Bu etkinlikler öğrencileri daha rahat bir okumaya 

yönlendirmektedir. Kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme, görselleri sorgulama becerilerini 

geliştirme açılarından yararlı olmaktadır (Güneş, 2013, s. 14). 

Firdevs Güneş’in görsel okumaya yönelik belirlediği bu altı özellikten “görseli tanıma ve 

anlama, güdüleme ve merak uyandırma, kodları keşfetme ve öğrenme, hayal gücünü 

zenginleştirme” özellikleri araştırmada görseller için kod olarak kullanılmıştır. Görseli tanıma 

ve anlama olarak tespit edilen görsellerde merak uyandırmayan, herhangi bir kodu olmayan, 

direkt varlığın ne olduğunu anlamlandırmak esas alınmıştır (Örneğin; görselde sadece bir güneş 

olması veya sadece ayakta duran bir kız çocuğunun yer alması). Güdüleme ve merak uyandırma 

olarak ele alınan görsellerde, zihinlerde soru işareti yaratacak duygulara ve eylemlere dikkat 

edilmiştir (Örneğin; görselde ağlayan bir çocuğun olması ya da birbiriyle konuşan iki bulutun 

olması).  Kodları keşfetme ve öğrenme olarak ele alınan görsellerde ise kodların varlığı dikkate 

alınmıştır (Örneğin; görselde koltuklar ve televizyon varsa bunlar buranın bir oturma odası 

olduğunu çocuğa keşfettiren ve öğreten kodlardır). Hayal gücünü zenginleştirme olarak 

belirlenen görsellerde, gerçeğin dışında kullanılan çizgiler ve hareketlere dikkat edilmiştir. Aynı 

şekilde görselde hayal kuran bir çocuğun olması da çocuk okuru hayal kurmaya teşvik 

edeceğinden yine bu görseller de hayal gücünü zenginleştirme olarak değerlendirilmiştir. 

 

2.1.5. Gülçin ALPÖGE 

2.1.5.1. Gülçin Alpöge’nin Hayatı ve Edebi Kişiliği 

Alpöge, 21 Aralık 1935’te İstanbul’da dünyaya gelir. Asıl adı “Fatma Gülçin Alpöge” dir.  

Ayşe Neriman ve Deniz Kurmay Albayı Mehmet Saip Caner’in kızıdır. 

Gülçin Alpöge çocukluğunda diğer çocuklara göre farklı bir çocuk olmuştur. Her çocuk 

kendisine bir şey alınacağında çikolata, şeker ya da oyuncak isterken o, alfabe ister: “Çocuklar 

babalarından ne ister? Çikolata ya da oyuncak ister, değil mi? Ben “Alfabe” diye tutturmuştum. 

Sonunda gelmişti de, okula gitmeden okumayı sökmüştüm.”* 

Okul yıllarında dergi ve kitap okumayı çok sever. Dergileri okumayı sevmeyi onlarla 

iletişim kurmanın kolay olmasına bağlayan; müzik dinlemeyi, piyano çalmayı seven Alpöge, 

sekiz yıl piyano bile çalar: 

 

                                                             
* Erişim: https://www.gulcinalpoge.com/tr 

https://www.gulcinalpoge.com/tr
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Okul yıllarında dergilerle tanıştım. Dergileri sevdim çünkü onlarla iletişim 

kurulabiliyordu. Kendilerine yollanan resim, şiir, öyküleri basıyorlar, mektupları 

yanıtlıyorlardı. O yıllarda çok kitap okudum. Bugün bile çocuk kitabı okumayı seviyorum. 

Ayrıca denizi, yüzmeyi, tekneyle gezmeyi de. Müzik dinlemeye bayılıyorum. 8 yıl piyano 

çalıştım. Ne yazık ki, sonra bıraktım, ama müzik sevgim sürüyor.* 

 

1955’te İstanbul Amerikan Kız Koleji’nden mezun olur. 1955-1958 yılları arasında 

İstanbul Üniversitesi’nde pedagoji sertifikasını alıp 1959’da New York Üniversitesi’nde Özel 

Eğitim alanında yüksek lisansını tamamlar. 1961 yılında uzun yıllar okul öncesi öğretmenliği 

yapmaya başlar. 

1963’te çocuklar için “Küçük Çocuklar İçin Oyun ve Faaliyetler” adlı bir kitap hazırlar. 

Yazar bu yapıtta ayrıntılı bir şekilde verdiği oyun ve faaliyetlerin amacını, kitabın “Başlarken” 

başlıklı giriş kısmında şu şekilde ifade eder: 

Çoğu kişi çocukların faal ve mutlu olması için bol sayıda oyuncağın gerektiğini sanır. 

Aslında bir parça gazete kağıdı bile çocuğu uzun zaman oyalamaya yeter. Burada asıl iş 

büyüklere düşmekte. Çocuğa uygun bir faaliyet seçmesini bilirsek, biraz da kendi 

yaratıcılığımızı kullanırsak bir parça kağıdı, bir boş makarayı, ya da eski bir teneke kutuyu 

en yeni oyuncaktan yararlı kılabiliriz. İşte bu düşünceden hareket ederek bazı buluşları 

aşağıda topladık. …Bu listenin size yararlı olmasını ve çocuklarımıza hoşça vakit 

geçirtmesini dileriz  (Alpöge, 1963, s. 5).  

 

Yapıt içerisinde çocuklar için oluşturulan oyun ve faaliyetler dokuz başlık altında 

verilmiştir. Bu başlıklar aşağıdaki gibidir:  

1. Resim ve El İşleri 

2. Tahta İşleri 

3. Tabiat Bilgisi 

4. Ev Oyunları 

5. Hikaye Anlatmak 

6. Müzik 

7. Topluca Oynanan Oyunlar 

8. Su Faaliyetleri 

9. Bahçe Faaliyetleri (Alpöge, 1963).  

 

1965-1966 yılları arasında George Washington Üniversitesi’nde doktora çalışmaları 

yapar ve 1972’de ilk öykü kitabı “Şıpşıp ile Tıptıp” yayımlanır. Bu ilk kitabıyla yazar, Arkın 

                                                             
* Erişim: https://www.gulcinalpoge.com/tr 

https://www.gulcinalpoge.com/tr
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Kitabevi’nin açtığı yarışmada birincilik ödülünü kazanır. 1974’te Boğaziçi Üniversitesi’nde 

dersler vermeye başlar. 

1983 yılında “Türkçede Sıfatların Kullanımı ve Çocuğun Gelişimi Açısından İncelenmesi” 

adlı doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikodilbilimi alanında Prof. Dr. 

Belma Özbaydar danışmanlığında biter. Bu çalışmasında Türkçede sıfat sıralamasını konu 

edinen yazar, tek bir ismi niteleyen birkaç sıfatın yan yana gelmesiyle oluşturdukları sıranın 

ilkelerini belirlemiştir (Alpöge, 1991). Sıfat sıralamasında ve çocuklarda sıfat sıralamasının 

incelenmesine yönelik ülkemizdeki ilk çalışmayı gerçekleştirmiştir. Böylece Alpöge bu teziyle 

doktor unvanı alır. 

Aynı yılda “Birkaç Masal Birkaç Şiir” adlı yapıtını oluşturur. Yarısı şiir yarısı masal olan 

bu kitapta Alpöge, çocuklar için yazdığı şiirlerini ilk kez paylaşır. 

1987 ile 1999 yılları arasını yurtdışında, Paris’te geçiren yazar bu süre zarfında çocuklar 

için öyküler yazar. 1989’da doçentlik unvanını alır ve “Masallarla Dünya Gezisi” adlı kitabını 

yayımlar.  

1991’de “Türkçede Sıfatların Kullanımı ve Çocuğun Gelişimi Açısıdan İncelenmesi” adlı 

doktora tezi “Çocuk ve Dil” başlığı altında Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanır.  Aynı yıl 

“Hayvanların Evleri, Mehmet’in Evi, Küçük Murat, Kardeşim Konuşacak” gibi yapıtları yazarak 

öykülerine devam eder. 1992’de ise “Ömer Bakkalda, Keloğlan, Ayşe’nin Ev Kedisi, Gül Sultan” 

adlı yapıtları yayımlanır. 1993’te “Kelaynak Kuş”; 1994’te “Aslı Pazarı Bekliyor, Şaşkın”; 1995’te 

“Şakacı Kaya, Bütün Çocuklar Dondurma Sever, Ah Şu Su, Uğraşlar, Kozalı Konak-Kazalı Konak, 

Tembel Keloğlan, Televizyoncu Ali, Aya Tutkun Uçurtma ve Işıkları Seven Böcek” gibi 

yapıtlarıyla öykü ve masallarına yenilerini ekler. 

2000 yılında  “Depreme Barış ile Hazırlanıyoruz” adlı, çocuklara depremden korunma 

yollarını anlattığı ve bu bilinci uyandırmaya çalıştığı kitabı ile “Gülle” adındaki bir misketin 

öyküsünü anlattığı kitabı yayımlanır. Aynı yılda “Çocuklara Hikayeler ve Masallar” adlı bir DVD 

oluşturur. Alpöge’nin bu yapıtında, çocuklara kendi sesinden aktardığı on üç masala yer 

verilmiştir.  

Alpöge 1994-2003 yılları arasında hem öykülerini kaleme alırken hem de Boğaziçi 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde dersler vermeye de devam eder. 2002’de de profesörlük 

unvanını alır.  

2006 yılına gelindiğinde yazar, okul öncesi yaş grubu için içerisinde notlarıyla birlikte 

şarkılar barındıran “Okul Öncesi Çocuklar için Çocuk ve Müzik” adlı yapıtını hazırlar. 

2009’da AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) için sekiz seriden oluşan çocuk kitapları 

hazırlar. Bu kitapların isimleri şunlardır: “Ah Şu Su, Tembel Keloğlan, Bütün Çocuklar 
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Dondurma Sever, Şaşkın, Kozalı Konak-Kazalı Konak, Televizyoncu Ali, Derekuşu ve Çiçekler, 

Uğraşlar.” 

2003-2011 yılları arasında ise Boğaziçi Üniversitesi’nde Çocuk Edebiyatı, Çocuk ve 

Çevresi, Uygulamalı Çocuk Edebiyatı, Dil Gelişimi gibi dersler verir. Üniversitenin Çocuk 

Kütüphanesi’nin kuruluş çalışmalarında görev alır ve CENDİM’ de fakültesini temsil eder. 

2011 yılında anaokulu öğretmenlerine, çocuklara bazı değerleri aktarmalarında 

yardımcı olsun diye “Okul Öncesinde Değer Eğitimi” adlı akademik kitabı kaleme alır. Bu yapıtta 

soyut kavramları oyunlar, masallar ve faaliyetler üzerinden verir. TRT Ankara radyosunda 

gerçekleştirdiği söyleşide bu yapıtı şu sözlerle anlatır: “Okul öncesi her şeyin başlangıcı 

diyebilirim. Anaokulu öğretmenleri için yazdım. Koşuşturma arasında eskisi gibi verilmiyor bazı 

değerler. Soyut kavramlar ona göre olmadığı için bu kavramları verirken oyunlar, masallar, 

faaliyetler üzerinden gittik.”  (TRT Ankara Radyosu, 2014). 

Alpöge bu yapıtta “Doğru seçim yapabilme, dürüstlük, sevgi, saygı, cesaret, iyilik, 

sorumluluk, adalet (Hakça davranmak), arkadaşlık, barışıklık (Huzur)” kavramlarını ele almıştır.  

 

“Bu kitabı, çocuklarda etik (ya da ahlaki) değerleri geliştirmek isteyen öğretmenlere 

ve anne-babalara yardımcı olma düşüncesiyle hazırladık.  ... Çocukların, “etik kurallar” da 

diyebileceğimiz bu değerleri deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmeleri yerine erken yaşta 

benimsemelerini amaçlayan bu çalışmada, değerler üniteler halinde ele alınarak oyunlarla, 

değişik etkinliklerle, masal, öykü, şiir, şarkı ve drama senaryolarıyla desteklenmiştir.” 

(Alpöge, 2011). 

 

Yazarın, 2012 yılında “Anne- Baba Olmak” adlı ikinci akademik kitabı yayımlanır. Alpöge 

bu yapıtını anne-baba olmak isteyenlere ve anne-baba olan kişilere yol göstermek amacıyla 

kaleme alır. 

“Bu kitap insan yaşamında önemli bir olay olan anne-babalığa geçişi konu alıyor. 

Anne ve baba olmaya yeni adım atmış ya da atacak kişilere sesleniyor. Ancak onlara çocuk 

yetiştirirken neler yapmaları gerektiğini anlatmıyor. Çocuk büyürken gereken pratik 

bilgileri içeren bir kitap yazmayı amaçladık.  Olaya başka bir açıdan baktık. Bu kitap eşlerin 

anne ve babalığa geçişte kendilerinin karşılaşıp yaşadıkları sorunlara yönelik. Çocuğa değil, 

annelere ve babalara odaklı.”  (Alpöge, 2012, s. 11). 

Evli ve bir erkek çocuk annesi olan Alpöge, 23 Nisan 2012’de Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’nin yaptığı bir organizasyonda çocuklar tarafından “En Çocuk Dostu Akademisyen” 

seçilir. 

1974’te ilk kitabını yazdığı için 2014’te yayın hayatının 40. yılını tamamlayan yazar için 

22-26 Kasım 2014’te Boğaziçi Üniversitesi’nin bir salonunda sergi açılır.  Bu salonda kitapları 

sergilenmiş ve çocuk edebiyatı üzerine konuşmalar yapılmıştır. 
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Gülçin Alpöge’nin edebiyata ve çocuğa ilgisinin küçük yaşlarda başladığı söylenebilir. 

Çünkü o, daha küçükken “alfabe” diye tutturan, kitap ve dergi okumayı seven bir çocuk 

olmuştur.  

Alpöge, TRT Ankara radyosunda yayınlanan bir söyleşide yazarlığa ilk başladığı 

zamanlar telif eserin azlığını, çoğunun çeviri olduğunu ama yine de yazmayı bir denemek 

istediğini belirtir. O dönemde hayatında çocuğunun da olması ve onunla birlikte kitaplara çok 

bakmasının da yazmaya yönelmesinde etkili olduğunu anlatır (TRT Ankara Radyosu, 2014). 

Okul öncesi uzmanı olmasının ve yuvada uzun bir süre öğretmenlik yapmasının çocuklar 

hakkında çok şey bildiğini gösterdiği söylenebilir: 

Çocukları çok severim. Okul Öncesi uzmanıyım. 5 yıl yuva öğretmenliği, 8 yıl yuva 

müdürlüğü yaptım. Onların sordukları soruları, ilgi alanlarını bilirim. Oğlum doğduktan 

sonra çocuklar için kitap yazmaya başladım... Oğlum 7 yaşındayken onunla birlikte 

Mehmet'in Evi kitabını yazdık. Bunlar öykü kitapları, ama ben masalları da çok seviyorum. 

Masal anlatmayı, masalları yeniden yazmayı, masal dinlemeyi de.* 

Masal dinlemeyi, anlatmayı çok seven yazar çocukların ilgi alanlarını ve dünyasını iyi 

bilir. Bu yüzdendir ki; çocuğun hayal gücünün de kendine özgü olduğunu ifade eder. Alpöge, 

Kuyruğu olmayan bir kedinin çocuğu rahatsız ettiğini; çünkü çocuğun, kedilerin kuyruğunun 

olduğunu bildiğini ama bir masalda da kedinin insan gibi konuşmasını kabul ettiğini bilir 

(Alpöge, 1983, s. 6).  

Alpöge’ye göre edebiyat, güzel yazı yazma sanatıdır ve genel anlamıyla da güzel yazılmış 

kitapların tümünü -çocuk kitapları dahil- kapsayan bir alandır (Alpöge, 2005, s. 17). 

Çocuk kitaplarının edebiyat olarak sayılabilmesi için ise Alpöge, önceliği dile 

vermektedir.  Hatta bir yetişkin kitabını değerlendirir gibi değerlendirmek gerektiğini düşünür. 

Dili iyi kullanılmış bir kitabı da kötüden ayrı tutmak gerektiğini ve iyi olanlara çocuk edebiyatı 

denilmesi gerektiğini ifade eder. Dilden sonra ise önemli olan konudur. Çocuklar için ele 

alınacak ölüm gibi konular bile onları kırmadan anlatılmalıdır. Karakterlerin seçilmesi, tema, 

kimin ağzından yazıldığı ve kurgu da diğer önemli unsurlardır. Alpöge’ye göre kısacık bir 

öykünün bile bir teması olabilir. Bazı çocuk kitaplarının bir okumadan sonra unutulduğu ve 

kalıcı olan bir karakterinin olmadığını belirtir. Ayrıca çocuklara anlatılmak istenen şey tamamen 

didaktik olmaktan uzak yapılıyorsa bu iyi bir öykü yazıldığının da kanıtıdır (Alpöge, 2005, s.  

18). 

Bütün bu özelliklere dikkat edilerek yazılmış bir çocuk kitabının çocuk için gerçekten de 

değerli olabileceği söylenebilir. Çünkü bir çocuğun hayatında kitap farklı bir yere sahiptir. 

Alpöge’ye göre de bir kitabın çocuğun hayatındaki yeri şöyledir: 

 İyi bir kitap güzel yaşantı gibidir. 

                                                             
* Erişim: https://www.gulcinalpoge.com/tr 

https://www.gulcinalpoge.com/tr
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 İyi bir kitap çocuğun dilini geliştirir.  

 Kitap okumak, iyi kitap okumak çocuğun anlama, kavrama gücünü geliştirir. 

 Bilgi verir iyi kitap. 

 Çocuğun duygusal hayatına bile, yardımcı olur iyi kitap. Gerçekte yaşamayacağı ya da 

korktuğu şeyleri masallarda yaşar. 

 Çocuğun, hayal gücünü işletmeye yarar iyi kitap. Gerçekte olmayanla tanışmak, gerçeği 

tam tersine çevirmek onun gücünü işletir. (Alpöge, 1983, s. 11-12).  

Bu doğrultuda yazar, çocuk için böylesine önemli olan bir varlığı onunla tanıştırmanın 

erken yaşlarda olması gerektiğini düşünür.  Çocuk ilk olarak kitabı eline oyuncak gibi almalıdır. 

Daha sonra onun içinde masallar, öyküler olduğunu zamanla anlayacaktır. Çocuklar 3-6 

yaşlarında evinden ve ailesinden, içeride bulunduğu durumdan ilk defa dışarı çıkar. Yeni ve 

değişik insanları ilk defa bu süreçte görür; tanımaya çalışır. Gerçekle hayatı karşılaştırmaya 

başlar. Bu yüzden o yaşlarda devler filan kahraman olarak kullanılmamalıdır. Onları 

ürkütmeyecek şeylere yer verilmelidir. Ayrıca bu yaş grubundaki kitaplarda çocukla herhangi 

bir problem için çözüm de üretebilir. Masallar da bir problemden hareketle kurgulanır. Örneğin; 

bir çocuk kaybolmuştur ve onu bulmak gerekir. Masalı okuyan çocuk buna bir çözüm arar. Ya da 

biri çok hastadır ve ona elma gerekir (Yazarın Gül Sultan adlı masalı da böyledir. Gül Sultan 

adında bir sultan hastalanır. Onu iyileştiren şey ise her derde deva olan bir elma olur). 

Dolayısıyla çocukların kendi kitaplarıyla küçük yaşta tanışması gerekmektedir  (Alpöge, 2014).  

Çocuk çevresini algılamada kendi duyu organlarını kullanırken bir süre sonra bu yeterli 

olmaz. Dolayısıyla başka algılama araçları kullanır. Kitap da çocuk için burada bir rol üstlenir. 

Onun duyu organlarıyla çevresini algılamasına yardımcı olur (Alpöge, 2001, s. 24). 

Çocukların kitapla tanıştığı dönemin okul öncesi olması da Alpöge için önemlidir. Bu 

dönemi her şeyin bir başlangıç noktası olarak gören yazar onların seviyesine uygun konular 

işlenmesi gerektiğini düşünür. Doğa olaylarından örneğin; kardan adamın erimesi konu olarak 

seçilebilir. Kitap güldürü barındırabilir; eğlenceli olmalıdır. Çünkü çocuğa edebi bir eser 

sunuluyorsa onun keyif alınması göz önünde bulundurulmalıdır. Hem keyif verip hem 

düşündürebilir (Alpöge, 2014). 

Gülçin Alpöge bu yaş grubu için soyut kavramların önemli olduğunu düşünür. Aileden ilk 

defa uzaklaşan çocuklar okul öncesi öğretmenleriyle bu kavramları öğrenebilir. Dostluk, sevgi, 

özgürlük, yardımseverlik gibi soyut kavramların onlara masallar, oyunlar üzerinden somut bir 

şekilde verilmesini önerir. Öyle ki yazar bu kavramların okul öncesi çocuklara sağlıklı bir 

şekilde verilmesi için akademik bir kitap bile hazırlamıştır. Bu yapıt “Okul Öncesinde Değer 

Eğitimi” adlı yapıtıdır (Alpöge, 2014). Bu yapıtı yazar, anaokulu öğretmenlerine yardımcı olması 

amacıyla hazırlamıştır. Yapıtta da amacını şu şekilde belirtir: 
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Bu kitabı, çocuklarda etik (ya da ahlaki) değerleri geliştirmek isteyen öğretmenlere ve 

anne-babalara yardımcı olma düşüncesiyle hazırladık.  ... Çocukların, “etik kurallar” da 

diyebileceğimiz bu değerleri deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmeleri yerine erken yaşta 

benimsemelerini amaçlayan bu çalışmada, değerler üniteler halinde ele alınarak oyunlarla, 

değişik etkinliklerle, masal, öykü, şiir, şarkı ve drama senaryolarıyla desteklenmiştir. (Alpöge, 

2011) 

Yazar, bu yapıtında “Doğru seçim yapabilme, dürüstlük, sevgi, saygı, cesaret, iyilik, 

sorumluluk, adalet (Hakça davranmak), arkadaşlık, barışıklık (Huzur)” gibi kavramları ele 

almıştır. Bu kavramları oyunlar, şarkılar, dramalar, hikayeler ve masallarla somutlaştırmaya 

çalışmıştır. 

Alpöge’nin yapıtları çocuğun hayal gücüne hitap eden, anlaşılır, gelişimine yardımcı ve 

onlara gerçek bir dost olan sevimli kitaplardan oluşmaktadır.  

Otuza yakın yapıtının ortak özelliği çocuğun duygusal ve düşünsel gelişimine 

katkıda bulunurken eğlenceli bir okuma sunması. Alpöge’nin öykülerinin konuları inandırıcı, 

çocukların kavram düzeyine uygun, karakterler doğal, inandırıcı; güler yüzlü kitaplar bunlar. 

Küçük yaş grubu çocukların dikkat süresini aşmayan, kısa tümcelerden oluşuyorlar (Akal, 

Delioğlu, Gündeş, Yener ve Yılmaz, 2009, s.  24).  

Alpöge’nin yapıtları arasında hem öykü ve masal hem de akademik kitaplar 

bulanmaktadır. Yazarın, çocuk kitaplarının çocuklara farklı olma konusunda uyum sağlamaya 

yardımcı olup olmayacağı üzerine yaptığı bir çalışmada,  çocuk kitabının bu konularda çocuğu 

olumlu yönde etkilemesi için: 

1. Belli konularda çocuğu bilgilendirmesi, 

2. Yeni deneyimler sunması, 

3. İçinde çocukların özdeşleşebileceği karakter bulunması, 

4. Çocuğa destek vermesi,  

5. Çocuğa umut vermesi gerektiğine ulaşmıştır. (Alpöge, 2000, s. 544). 

 

Yazarın otuza yakın olan yapıtlarından ilki 1972’de yayınlanan iki küçük su damlasının 

serüvenini anlatan “Şıpşıp ile Tıptıp” adlı yapıttır. “Bir su damlasının başından ne geçebilir ki?” 

diye meraklandıran bu öykü kitabı, konusu ve kurgusuyla yazarın diğer kitaplarından farklı 

olarak ön plana çıkmaktadır. Yeraltında yaşayan iki küçük su damlası, bir gün yeryüzünü merak 

eder ve yerin altından çıkarak diğer su damlalarıyla birleşip dere olurlar. Bu serüvende derede 

akıp giderken başlarıma gelmeyen şey kalmaz. Sonunda da merak edip görmek istedikleri Mavi 

Göl’e ulaşırlar. Alpöge’nin bu kitabı, Arkın Kitabevi’nin açtığı yarışmada birincilik ödülünü alır. 

Hatta Gülçin Alpöge bu ödülü eşi Atila Alpöge’ye hediye eder. 
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Çocuklar için yazdığı öyküler, Doğan Kardeş ve Kırmızı Fare dergilerinde yayımlanan 

yazarın bazı öyküleri Fransızca, İngilizce ve Arnavutçaya çevrilmiş. Otuza yakın yapıtının ortak 

özelliği çocuğun duygusal ve düşünsel gelişimine katkıda bulunurken eğlenceli bir okuma 

sunması. Alpöge’nin öykülerinin konuları inandırıcı, çocukların kavram düzeyine uygun, 

karakterler doğal, inandırıcı; güler yüzlü kitaplar bunlar. Küçük yaş grubu çocukların  dikkat 

süresini aşmayan, kısa cümlelerden oluşuyorlar. Okul öncesi yaş öbeğine yüksek sesle okunacak 

kitaplar aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasına ve bu iletişimin geliştirilmesine de 

olanak sağlar. Aynı zamanda çocuğun sanatsal bir bakış açısı edinmesine yardımcı olur. 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın Gülçin Alpöge’den anne ve babaların çocuklarına kitap 

okumaları için kitap yazmasını istemesi üzerine yazar, bu vakfa birden fazla kitap yazmıştır. Bu 

kitaplar şunlardır: “Şaşkın, Derekuşu ve Çiçekler, Şakacı Kaya, Ah Şu Su, Uğraşlar, Kozalı Konak-

Kazalı Konak, Tembel Keloğlan, Televizyoncu Ali, Bütün Çocuklar Dondurma Sever.” 

Çocuk eğitimi alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra, Eğitim Fakültesi’nin eğitim 

dergisinin de editörlüğünü yaptı. International Board of Books for Young People (IBBY), Çocuk 

ve Gençlik Yayınları Derneği, Çocuk ve İlkgençlik Kültürü ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği 

üyelikleri bulunmaktadır. Öyküleri Kırmızıfare, Milliyet Çocuk, Bando, Doğan Kardeş, Serena e 

Jogel gibi yayınlarda yer aldı; bazıları Fransızca, İngilizce ve Arnavutça’ya çevrildi. 

Eserlerinde akademik arka planının oldukça ağır bastığı görülen Alpöge, çocuklarda 

kurmaca üzerinden farkındalık yaratmaya, işlediği konularla onları kardeşin olması, hayvan 

sevgisi, hayvanların ve insanların yaşam alanları, ölüm gibi kavramlarla tanıştırmaya çalışmıştır. 

Yine aynı motivasyondan yola çıkarak değerlerin küçük yaştan çocuk dünyasına 

eklemlenmesinde ebeveynler ve öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla 2012 yılında “Okul 

Öncesinde Değer Eğitimi” çalışmasını hazırlamıştır. Doğru seçim yapabilme, dürüstlük, sevgi, 

saygı, cesaret, iyilik, sorumluluk, adalet, arkadaşlık, huzur gibi değerleri ele alan bu çalışmasının 

amacını Alpöge şöyle açıklamıştır: “Bu kitabı, çocuklarda etik (ya da ahlaki) değerleri 

geliştirmek isteyen öğretmenlere yardımcı olma düşüncesiyle hazırladık.” (Alpöge, 2011, s.9). 

Kitap, Asım Kocabıyık ve Borusan Vakfı Müdürü Nihal Alptekin desteğiyle tüm okul 

öncesi öğretmenlerine ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 

 

2.1.5.2. Gülçin Alpöge’nin Yapıtları 

Gülçin Alpöge’nin yapıtları aşağıdaki gibidir: 

1. Şıpşıp ile Tıptıp 

2. Hayvanların Evleri  

3. Keloğlan  

4. Gül Sultan  
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5. Şaşkın  

6. Şakacı Kaya  

7. Bütün Çocuklar Dondurma Sever  

8. Derekuşu ve Çiçekler 

9. Ah Şu Su  

10. Uğraşlar  

11. Kozalı Konak-Kazalı Konak  

12. Mehmet’in Evi 

13. Ömer Bakkalda 

14. Ayşe’nin Ev Kedisi 

15. Küçük Murat 

16. Kardeşim Konuşacak 

17. Tembel Keloğlan  

18. Televizyoncu Ali  

19. Aya Tutkun Uçurtma  

20. Işıkları Seven Böcek  

21. Gülle  

22. Dedemi Özlüyorum  

23. Aslı Pazarı Bekliyor  

24. Depreme Barış ile Hazırlanıyoruz 

25. Birkaç Masal Birkaç Şiir 

26. Okula Başlarken 

27. Masallarla Dünya Gezisi 

28. Çocuklara Öyküler ve Masallar (DVD) 

 

1972’de yayımlanan ilk kitabı “Şıpşıp ile Tıptıp”, iki küçük su damlasının serüvenini 

konu edinen bir öykü kitabıdır. Öyküde, yer altında yaşayan Şıpşıp ve Tıptıp adlı su damlalarının 

yeryüzünü merak edip yer altıdan çıkmaları; diğer su damlalarıyla birleşip dere olup akmaları; 

bu akış sırasında da başlarına bazı tehlikelerin gelmesi söz konusudur. Örneğin; Emine Hanım’ın 

yemek yaparken tenceresine musluktan eklemesiyle tencereye düşmeleri bu tehlikelerden 

biridir: “Meğer Emine Hanım’ın evine kadar gitmişler. Emine Hanım musluğu açınca bizimkilere 

şıp diye tıp diye düştüler tencereye.” (ŞT, s. 18).  Ancak Şıpşıp ile Tıptıp buradan buhar olup 

bacadan çıkarak kurtulmuşlardır: “Emine Hanım tencereyi koyuverdi ateşe. Sıcak arttıkça arttı. 

Damlaları bunalttı. Ufladılar, pufladılar, fokur fokur fokurdadılar. Kurtulmak için hopladılar, 
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zıpladılar ama tencereden çıkamadılar. “Uçsak” dedi Tıptıp. “Haydi!” dedi Şıpşıp. Bir silkindiler, 

buharlaşıp uçtular. Bacadan kendilerini havaya bıraktılar.” (ŞT, s. 20). 

 Bunun gibi tehlikeler yaşayan bu iki su damlası aslında yazarın, suyun dönüşümünü 

çocuk okura öğretmeye çalışırken sevimli birer kahraman olmuşlardır.  

Yazarın bu yapıtındaki görsellerinin de çocuk okur tarafından oldukça dikkat çekici 

olabileceği söylenebilir. Öyle ki su damlalarının çeşitli dönüşümlerinin, çocuk okura görsel 

olarak sunulmasının bir hayli zor olabileceği de düşünülürse görselleri bu doğrultuda oldukça 

başarılı olan bir öykü kitabı olduğu söylenebilir. 

 “Birkaç Masal Birkaç Şiir” yapıtında ise 20 adet masal ve 22 adet şiir bulunmaktadır. 

Ancak çalışma kapsamında Alpöge’nin masal ve öyküleri incelendiği için bu yapıtta sadece 

masallar ele alınarak incelenmiştir. Bu masallardan da dünya ve halk masalları çalışma kapsamı 

dışında bırakılarak sadece yazarın masalları ele alınmıştır. İncelenen masalların isimleri ise 

aşağıdaki gibidir: 

1. Küçük Kuş 

2. Oyuncaklar Ülkesi 

3. Küçük Tren 

Masallar arasındaki “Küçük Tren” adlı masal,  hem “Birkaç Masal Birkaç Şiir” adlı yapıtta 

yer alırken hem de “Çocuklara Hikayeler ve Masallar” adlı yapıtta yer almaktadır. 

 “Küçük Kuş” masalında annesi ve babası gezmeye giden yavru bir kuşun acıkınca bir 

inekten süt istemesi ve onunla arkadaş olması işlenmiştir. Masalda, tek başına kalınsa da bir 

şeyler yapabilmenin mümkün olduğu vardır. Yazarın bu masalında çocuklar için önemli bir 

değer olan dostluğun da ön plana çıktığı görülür. 

“Oyuncaklar Ülkesinde” masalında yazar, belki de her çocuğun yaşamak isteyebileceği 

bir hayali gerçekleştirmiştir. Masalda, Burak adında bir çocuğun çok sevdiği oyuncağının 

canlanmasıyla Oyuncaklar Ülkesi’ne gitmesi söz konusudur. Burak’ın çok sevdiği oyuncağı kuş, 

bir gece canlanır. “Bir gece Burak yatağına yatıp annesine iyi geceler dedikten sonra sanki kuşun 

sesini duymuş. Yatağında doğrulup bir de bakmış ki kuş karyolanın yanı başına konmuş. Burak çok 

şaşmış. (OÜ, s. 22). Burak’ı alarak Oyuncaklar Ülkesi’ne götürür. “Ben Oyuncaklar Ülkesine 

gideceğim, sen de gelsene… Gözlerini kapa ve üçe kadar say. Hiç açma. Hadi! Bir, iki, üç.” Burak 

gözlerini açınca kendini saray kadar büyük, dükkan gibi camekanlı bir yerde bulmuş. (OÜ, BMBŞ, s. 

22). Burak, geldiği bu yerde birçok oyuncağı bir arada görür. Kendisine ait eski oyuncaklarına da 

burada rastlar. Onları geri almak istediğinde ise onların tamir olup dinlendiklerini öğrenir. 

“Küçük Tren” adlı masal, yazarın bu yapıtında yer aldığı gibi “Çocuklara Öyküler ve 

Masallar” adlı yapıtında da yer almaktadır. Bu masalın başkahramanı küçük lokomotifli bir 

trendir. Bir gün öndeki bir tren bozulduğu için iki istasyon arasında yük taşıyan bu küçük trene, 
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öğrenciler okula yetişmek için biner. “Öndeki trenin bozulduğu anlaşılmış. İçindekileri indirmişler. 

Herkes beklemeye başlamış. Bu yolcular arasında bir öteki istasyonda okula yetişecek öğrenciler 

de varmış. İstasyon şefi öğrencilerin okula yetişmesini istiyormuş.” (KT, BMBŞ, s. 29). Tren küçük 

olduğu için iki vagon eklenir. Tren ilk defa insan taşıyacağı için çok mutludur.  Öğrencileri güzel 

bir şekilde okullarına yetiştirir. O günden sonra da çocukların treni olur.  

Okul öncesi çocuk okura keyifli bir okuma sunan “Küçük Tren” masalının içerisinde 

tekrar eden sözcük kullanımları da dikkat çekmektedir. “Çekebilecek mi kendisi de bilmiyormuş. 

Uf puf, uf, puf! Ve son bir gayretle çekmiş treni. Çuf çuf çuf çuf, diye gitmeye başlamış.”(KT, ÇHM s. 

29). 

“Masallarla Dünya Gezisi” adlı yapıt, içerisinde on beş tane masal bulunan bir masal 

kitabıdır. Bu masalların isimleri aşağıdaki gibidir: 

1. Yabandomuzu ile Bukalemun 

2. Kurbağa ile Fil 

3. Sinekle Karınca 

4. Güzel Bir Düş ve Uzun Bir Gezi 

5. Üç Keçi 

6. Ayının Kuyruğu 

7. Yaşlı Kadının Domuzu 

8. Tilki ile Çörek 

9. Kedi ile Fare 

10. Köstebekle Kartal 

11. Kaplan, Hintli ve Çakal 

12. Kurbağa ile Ördekler 

13. Midye ile Martı 

14. Çof 

15. Küçük Piliç 

 

Alpöge bu yapıtta derleyerek oluşturduğu dünyadaki çeşitli masalları çocuklarla 

paylaşırken bir yandan da onlara masalın geçtiği ülkeyle ilgili öğretici bilgiler de sunmaktadır.  

Örneğin; Yabandomuzu ile Bukalemun masalında bu masalın geçtiği ülke olan Madagaskar ile 

ilgili bilgi vermiştir: “Hadi, masal gezimize Madagaskar’dan başlayalım. Madagaskar, Hint 

Okyanusu’nda, Afrika kıtasının doğusunda bulunuyor. Çok büyük bir ada. Dünyada üçüncü geliyor 

büyüklükte. Afrika’ya yakın ama Afrika ülkelerine hiç benzemiyor. Bitkileri, hayvanları çok değişik.  

İnsanların yaşayışı da çok değişik.” (MDG, s. 6). 
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Genellikle bu yapıttaki masallarda başlıklardan da anlaşılacağı gibi iki hayvan ele 

alınmıştır. Her bir masalda iki hayvan üzerinden öğretici ve eğitsel mesajlar verilmeye çalışıldığı 

görülür. Ancak yazarın bu yapıtında da halk ve dünya masalları yer aldığından yapıt inceleme 

dışında bırakılmıştır.  

“Hayvanların Evleri” adlı yapıtı, okul öncesi çocuklara bazı hayvanların yaşadığı yerlerin 

nereler olduğunu öğretmek amacıyla yazmıştır. Dolayısıyla kurgu olmayan bu yapıtının diğer 

yapıtlarından bu anlamda farklı olduğu görülür. Kuşların bir yuvası olduğu; her kuşun da 

kendisine göre bir yuvası olduğunu anlatır. “Kuşlar yuvalarda yaşar. Serçeler, sakalar, bülbüller, 

martılar… Her kuşun kendine göre bir yuvası var. Leylekler yuvalarını bacalara kurar.” (HE, s. 3). 

Kaplumbağanın evini sırtında taşıdığını; köstebeğin, solucanım yerin altında yaşadığını söyler. 

“Bil bakalım kim evini sırtında taşır? Bu işi kaplumbağa ile salyangoz başarır. Solucanlar toprağı 

karıştırır. Köstebeğin yuvası yerin altında.” (HE, s. 13). Bu bilgileri açık ve anlaşılır bir dille çocuk 

okura aktaran yazar, herkesin bir evi olduğunu ve bu evde insanların sevdikleriyle yaşadığını ön 

plana çıkarır. “Demek ki herkesin bir evi var. Pekiyi, ev ne işe yarar? Ev bir barınaktır. Ama daha 

güzeli Evlerde sevdikleriyle Aileler yaşar.” (HE, s. 16). 

“Keloğlan” adlı masalında çocuk okur saf ve bir o kadar da akıllı Keloğlan ile karşılaşır. 

Keloğlan’ın ormanda eşeği ile yarışırken onu kaybetmesi annesi tarafından evden kovulmasına 

neden olur. Keloğlan uzun bir yolculuktan sonra geldiği sarayda padişahın cevaplamakta 

zorlandığı üç soruya yardım eder. Karşılığında Keloğlan’a para verirmiş. Bu sırada da padişaha 

komşu ülkenin kralından iki sopa yollanmıştır. Kral padişahtan hangi sopanın ucunun daha 

kalın olduğunu söylemesini istemektedir. Her işi yapabileceğini söyleyen Keloğlan’dan bu 

sopaların hangisinin ucunun kalın olduğunu bulması istenir. Keloğlan da sopaların suya 

konmasını ağır olan kısmın zaten suya batacağını önermesiyle çözüm bulunur. Padişah 

Keloğlan’a sarayda bir oda verdirir.                               

Bir gün Dağ ülkelerinin kralı savaşmak için padişaha bir bilmece gönderir. Eğer padişah 

üç ayaklı bir hayvan söyleyemezse savaş açılacaktır. Padişahın yardımına yine Keloğlan yetişir 

ve üç ayaklı hayvanın bir ayağı topal olan olduğunu söyler. Padişah çok sevinerek Keloğlan’a 

kendisinden ne dilerse dilemesini söyler. Keloğlan on altın isteyince de padişah bu altınları çok 

bulup Keloğlan’ın eline altınları veriyormuş gibi yapar. Keloğlan da hiç bozuntuya vermeden alır 

gibi yapıp mendiline koyar. Gittiği çarşıda annesine giysiler, takılar alır ve hesabı istediğinde 

içinde altın olmayan mendilini açıp paraları sayar. Satıcılar buna şaşırır; Keloğlan ısrarla bu 

altınları padişahın verdiğini söyler. Padişaha danışmak için saraya gelirler.  

Keloğlan padişahın kendisinin verdiği altınları almadıklarını anlatınca padişah 

Keloğlan’ın gerçekten çok akıllı olduğunu bir kez daha anlayarak borcunu öder. Keloğlan’a 

başka bir isteği olup olmadığını sorduğunda ise Keloğlan kendisi için kızını istemiş. “Padişah 
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Keloğlan’ın aslında çok akıllı olduğunu anlamış. ‘Pekiyi, adamlarım borçları öder, başka bir isteğin 

var mı?’ demiş. Keloğlanda ‘Sağlığınız padişahım, kendim için de kızınızı isterim!’ demiş.” (K, s. 15). 

Padişah da Keloğlan’a kel olmasına rağmen akıllı diye kızını verip evlendirir. 

Alpöge’nin “Gül Sultan” adlı yapıtında başkahraman güzelliğiyle her yere ün salmış “Gül 

Sultan” adındaki bir kızdır. “Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, zaman zaman içinde, 

belirlenmemiş bir zaman biriminde, bir kıyı ülkesinde anlı, şanlı bir padişah varmış. Bu padişahın 

da tek bir kızı, güzeller güzeli Gül Sultan’ı varmış. Güzelliği kadar iyiliği, kibarlığı ile ün salmış, 

çevredeki ülkelerde tanınmış küçük bir sultanmış. Konuştuğunda dudağında bülbül şakır, dilinden 

bal akarmış.” (GS, s. 2). Gül Sultan ile evlenmek isteyen üç şehzadenin, sultanın en çok 

beğeneceği hediyeyi arayıp bulmaya gitmeleri anlatılır. Masalın sonunda hasta olan Gül Sultan’ı 

iyileştiren hediye küçük şehzadenin bulduğu her derde deva olan bir elma olur. Gül Sultan, 

küçük şehzadenin hediyesini almış olduğu için de onunla evlendirilir. 

Bu yapıtın görsellerinin dikkat çekici olduğu söylenebilir. Çünkü masalın başkahramanı 

olan Gül Sultan karakterinin, Alpöge’nin yapıtları arasında ön plana çıkan bir karakter olduğu 

söylenebilir. Bu karakterin özelliğinin, görsele de yansıdığı ve bu anlamda dikkat çeken bir 

masal kitabı olduğu söylenebilir. 

“Şaşkın” adlı yapıtta yazar, Şaşkın adında ve gerçekten de şaşkın olan bir köpeği 

anlatmıştır. Otur denildiğinde yatan, atılan topu bulamayan, balığa kurbağa diyen, 

kaplumbağayı sümüklüböcek zanneden bir köpektir. “ŞAŞKIN küçük, cici bir köpekmiş; ama, adı 

üstünde, şaşkın bir hali varmış. ‘Koş’ deyince oturur, ‘Otur’ deyince yatarmış.” (Ş, s. 4).  Her zaman 

şaşkın davranan evdeki yeri belli olan terliği bulamayan bu köpekle kitap, yazarın “tip” i işlediği 

iki yapıtından birisidir. Diğer yapıtı ise “Şakacı Kaya” dır.  

“Şakacı Kaya” öyküsünde başkahraman Kaya, şaka yapmayı çok seven bir çocuktur. Bir 

gün Kaya, annesi evi toplayıp gezmeye gitmeyi önerdiğinde annesinin söylediklerini yanlış anlar 

gibi yaparak art arda şakalar yapmaya başlar. Evdeki kap kacakları dolaba koyması gerekirken 

yatağın üzerine koyması (Annesi “Haydi yavrum, ön kap kacak yerine kalkacak” demiş. Kaya “Kap 

kacak yatağa mı konacak?” diye sormuş. ŞK, s. 6); yemeklerin saklanmasını söylerken o, saksılara 

koyacağını anlaması (“Olur mu oğlum!” demiş annesi. “Örtü yatağın üstüne serilecek. 

Buzdolabında yemekler saklanacak.” “Yemekler saksıya mı konulacak?” ŞK, s. 10), Kaya’nın 

öyküdeki bazı komik davranışlarındandır. Kaya’nın, şakaları ile çocuk okurun hem eğlendirildiği 

hem de düzenli olma konusunda ona örnek olduğu söylenebilir. 

“Bütün Çocuklar Dondurma Sever” adlı yapıtında Alpöge, her bireyin farklı özellikleri 

olsa da aslında herkesin insan olduğunu vurgular. “Çevremizde birçok insan var. Acaba kim 

kimdir? İçlerinde anneler, babalar, öğretmenler, ablalar var. Hepsi birbirinden farklı. Ama, bir 

bakıma da aynılar. Birbirlerine benzerler. Bakın nasıl!” (BÇDS, s. 4). Şişman olan insanın da zayıf 
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olan insanın da oyun oynamayı sevdiğinden bahsedilmiştir. “İnsanların kimi çok şişman, kimi çok 

sıska. Kimi çok uzun, kimi çok kısa. Ama insanların hepsi de oyun oynamayı sever.” (BÇDS, s. 6). 

İnsanların ayakkabı zevklerinin farklı olsa da sonuçta hepsinin yürüdüğünü ifade eder. 

“İnsanların kimi topuklu ayakkabı giyer, kimi çizme. Kimi lastik ayakkabı, kimi patik. Ama 

insanların hepsi yürür.” (BÇDS, s. 10). 

“Ah Şu Su” yapıtında yazar suyu çocuk okura her yönüyle el almıştır. Suyun nerelerde 

kullanıldığını; ne işe yaradığını; nerelerde var olduğunu ve hayatımızdaki yerini anlatmıştır. “Su 

nerede var? Denizde, gölde, kuyuda var. Dereler, ırmaklar şırıl şırıl akar.” (AŞS, s. 4). İnsanların su 

içtiğini, yemeğin bile sudan yapıldığını anlatır. “İnsanlar da su içer. Yemekler suyla pişer. Ya 

kaynaktan alırız, Ya da kaynatırız, Temiz olsun diye İçtiğimiz su.” (AŞS, s. 20). Yazar suyun 

öneminden bahsederken bir yandan da bu bilgileri görseldeki küçük bir kız ve ayıcık ile 

desteklemeye çalışmıştır. Örneğin; çiçeklerin, ağaçların suyu sevdiğini söyler: “Suyu kim sever? 

Ağaçlar, otlar, çiçekler. Bitkilerin hepsi suyla büyürler; kaktüsler az, ekinler çok sy ister.” (AŞS, s. 

14). Bu söylemin sağındaki görselde bahçede çiçek sulayan kız çocuğu ve yanında da çiçek 

koklayan bir ayıcık canlandırılmıştır (AŞS, s.15). Ayrıca bu görselde verilen kız çocuğunun diğer 

görsellerde de kullanılmasının kitapta bir tutarlılık oluşturabileceği söylenebilir.  Yazar kitabı, 

elektriği bile elde etmek için suyun önemli olduğunu vurgulayarak bitirir: “Çok değerli her damla 

su. Barajları doldurur Bize ışık olur Her şeyin başı su!” (AŞS, s. 24).  

“Uğraşlar” yapıtının başkahramanı Zehra adında küçük bir kızdır. Zehra geceleri çok 

rüya görür ve gündüzleri de düşünüp hayal kurmayı çok sever. Büyüyünce ne olabileceğinin 

hayalini kurar. Televizyonda gördüğü balerin gibi dans ettiğini ve süslü kıyafetler giydiğini hayal 

ederken; küçük erkek kardeşi de bekçi olup geceleri düdük çalacağını söyler. Zehra daha sonra 

ünlü bir yüzücü olduğunu, madalyalar aldığını hayal eder. Erkek kardeşi ise denizi çok sevdiği 

için balıkçı olabileceğini ifade eder. Zehra başka hayallere geçer; paten kaymak, koşulara 

katılmak, tenis oynayıp yarışmalarda birinci olmak ister. İki kardeş bunları düşünürken meslek 

seçiminin erken olduğunu ve aslında kendilerine bir uğraş bulmaları gerektiğini fark ederler.  

Zehra bir süre düşündükten sonra bir gün kitap okurken bütün düşlerini kitabın içinde 

bulduğunu fark eder. Artık kendisine uğraş olarak kitap okumayı seçer. “Sonra bir gün bir kitap 

okunmuş. Bütün düşlerini onda bulmuş. Kitap olaylar ve serüvenlerle doluymuş. Onu okuyunca, 

Zehra aradığı uğraşı bulduğunu anlamış. ‘Ne hoş bir kitap bu! Ne akıllı sözler etmiş. Ama ben de 

akıllıyım’ demiş Zehra, ‘Çünkü artık biliyorum ki, en iyi uğraşlardan biri kitap okumak. İşte benim 

uğraşım.’” (U, s. 24). Bu bağlamda “Ah Şu Su” kitabının, yazarın çocuk okura bir uğraş 

edinmesinde destek olabileceği ve kitap okumaya teşvik edeceği söylenebilir. 

“Kozalı Konak Kazalı Konak” adlı öyküde kozaları çok olan bir konakta Ayşe ve geniş 

ailesi yaşar. “Bu olmuş bir hikayenin masalı. Sakın böyle şeyler yalnız masallarda olur, deyip 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

36  

geçmeyin. İyi kulak verin. Gülün ama, dinleyin. Bir varmış, bir yokmuş, bir konak varmış. Buraya 

“kozalı konak” derlermiş. Çünkü konağın bahçesinde kocaman kocaman çam ağaçları, bunların da 

koca koca kozaları varmış. Bir yıl, Ayşe’ler bu konağı kiralayıp yazı orada geçirmeye gitmişler. 

Ayşe’ler annesi, babası, teyzeleri, enişteleri ve teyze çocuklarıyla büyük bir aile oluşturuyorlarmış.” 

(KKKK, s. 4).   Asıl olay konusu, Ayşe’nin kedisini araması olan öyküde Ayşe ve kuzenlerinin evde 

yaptığı kazalar anlatılmıştır. Ayşe’nin reçel kavanozunu alacakken kavanozu başına düşürmesi 

bu kazalardan biridir. “Ayşe çok acıkmış. ‘Mutfaktan bir şeyler alıp yiyeyim’ demiş, ama uzanırken 

reçel kavanozunu başından aşağı geçirmiş. Kavanoz kırılmış reçel her yana yayılmış. Neyse ki, 

Ayşe’nin başı yarılmamış. Olayı koca bir şişle atlatmış.” (KKKK, s. 8). Öyküdeki bu kazalarla 

yapıtın, çocuk okura eğlenceli bir okuma sunduğu söylenebilir. 

Gülçin Alpöge’nin “Mehmet’in Evi” adlı yapıtında karın çok yağdığı bir şehirde oturan 

teyzesine giden başkahraman Mehmet’in, şehrin karmaşıklığıyla karşılaşınca evini özlemesi 

işlenmiştir. “Mehmet’in kentte bir teyzesi vardı. Karın bol yağdığı kentte. Mehmet annesine 

yalvarıyor, teyzesine yollamasını istiyordu. Ama annesi karda kasabaya bile onu yalnız 

bırakmıyordu. Hasan Emmisi işi çözümledi. Kasabaya inerken Mehmet’i de alacaktı.” (ME, s. 4). 

Mehmet’in zor hava şartlarında okuyan bir çocuk olması; kalabalık bir şehir ile kasabanın 

arasındaki farkın ön plana çıkması öykünün çocuk okura bazı değerleri yansıtma konusunda 

önemli olduğu düşünülebilir. Mehmet’in, köyünün yeşilliğini özlemesi ile en güzel yerin kendi 

evi olduğunu anlaması, Alpöge’nin bu yapıtının çocuk okura ailenin ve yuvanın önemli olduğunu 

hissettirmesi açısından değerli olduğunu gösterdiği söylenebilir. “Mehmet çok sevinçli olmalı 

ama yine birden köyünü özlüyor. Kentin gürültüsü, kalabalığın içinde köyünün uçsuz bucaksız 

yeşilliğini düşünüyor. Bu saatlerde kuş, tavuk, köpek sesleri birbirine karışır. Kaval sesini özlüyor. 

Ne olursa olsun en güzel yer kendi evim diye düşünüyor.” (ME, s. 16). 

“Ömer Bakkalda” yapıtında ise başkahraman Ömer’in annesi, Ömer’den bakkala gidip 

yarım kilo peynir, beş yumurta ve bir kilo süt almasını ister. Ömer de annesinin isteklerini, 

bakkaldan gazoz içmesine izin vermesi şartı ile almaya gider. Yolda giderken alacaklarını 

unutmamak için sürekli tekrar eder. Korna sesleri ve Ömer’in kendi kendine konuşması, 

alacaklarını karıştırmasına neden olur. “Ömer çıkmış yola. Bir yandan da unutmamak için 

tekrarlıyormuş. ‘Yarım kilo peynir, bir kilo süt, beş yumurta.’ ‘’Yarım kilo peynir…’ Tam o sırada 

yanı başından bir otomobil korna çalmış. DÜÜÜT! ‘Bir kilo düt… Ay neydi düt değil, ha dut. Bir kilo 

düt, beş yumurta.’ ‘Yarım kilo peynir, bir kilo dut, beş yumurta.’ ” (ÖB, s. 5). 

 Yazarın, şehrin gürültü kirliliğini ön plana çıkardığı yapıtta kahramanın söylemleriyle 

keyifli bir okuma sunduğu düşünülebilir. Çünkü kahramanın söylemlerinde benzer ses 

tekrarları olduğu görülür; “dut” ve “düt” gibi. 
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“Ayşe’nin Ev Kedisi” öyküsünde başkahraman Benek adındaki siyah beyaz bir kedidir. 

Benek, Ayşe ve annesinin yeni taşındıkları evde onları karşılar. Ayşe Benek ile dost olur . 

Benek’in sahibi gelene kadar Benek’e Ayşe ve annesi bakar.  

Benek’in sahibi gelince de Benek, bu evde doğup büyüdüğü için gitmek istemese de onu 

sepete koyup götürürler. Ancak Benek yine Ayşe’nin evine gelir. Annesi de Benek’in Ayşe’nin 

kedisi olması için sahibiyle konuşacağını söyleyince Benek Ayşe’nin kedisi olur. “Kediyi yine 

alacaklar diye üzülüyordu. Ama bu kez annesi, ‘Ayşe, ben hanımla konuşurum, ona iyi 

bakacağımızı söylerim, sanırım razı olur. Benek artık senin kedin olsun’ dedi.” (AEK, s. 16). Bu 

bağlamda “Ayşe’nin Ev Kedisi” öyküsüyle yazarın, çocuk okurda hayvan sevgisini uyandırmaya 

çalıştığı söylenebilir. 

Alpöge’nin ailenin en küçüğü olan çocuk okurlara örnek olabilecek “Küçük Murat” adlı 

yapıtında başkahraman yaşı küçük olan okula bile gitmeyen Murat’tır. Herkes Murat’a, bir şey 

yapacağı sırada hep onun küçük olduğunu ima eder.  “Ablası bile ona, ‘Sakın kitaplarımı, 

defterlerimi elleme; sen küçüksün, onları bozarsın’ diye öğütlermiş.” (KM, s. 7). Murat, babasının 

getirdiği paketleri taşımak istediğinde babası Murat’a küçük olduğunu söyleyerek abisine taşıtır. 

“ ‘Sen küçüksün, dur, paketleri ağabeyin alsın’ dermiş.” (KM, s. 6). 

 Murat, amcasının bebeğiyle kendisini kıyaslayınca konuşabildiği, yürüyebildiği ve 

oynayabildiği için büyük olduğunu anlar. Her ne kadar ailede en küçük olsa da bunları 

yapabildiği için büyük sayıldığını düşünür ve artık kendisine “küçük” denilmesine de hiç kızmaz. 

“O zaman Murat gidip aynaya bakmış. Kendi kendine ‘Evet, evde en küçük benim ama bütün bu 

söylenenleri yaptığıma göre oldukça büyük sayılırım’ demiş. O günden sonra da kendine ‘Küçük’ 

diyenlere hiç kızmamış. Çünkü artık ne kadar büyük olduğunu biliyormuş.” (KM, s. 16). 

Yazarın, kardeşleri olan ya da kardeş bekleyen çocuk okurlar için hazırladığı “Kardeşim 

Konuşacak” adlı yapıtta, Didem adındaki bir kız çocuğu başkahramandır. Didem, kardeşi 

Çiğdem’in henüz sekiz aylık olduğu için konuşamadığını anlatır. “Kardeşim ufacık. Yürümüyor, 

konuşmuyor. Daha çok küçük, konuşamıyor. Çiğdemcik sekiz aylık.” (KK, s. 2). Öyle ki 

konuşamadığı için her şeyi ağlayarak istediğini ifade eder. “Altı ıslanırsa, gene ağlar. Bu ağlamayı 

annem anlar. Çiğdem’i bir güzel yıkar.” (KK, s.9). Didem kardeşinin büyüyüp onunla oyunlar 

oynayacağını ve ona arkadaş olacağını söyleyerek bir kardeşinin olmasından mutluluk 

duyduğunu hissettirir. “Kardeşim artık konuşacak. Büyüyor, benimle oynayacak. Kardeşim 

arkadaşım olacak. Sizin de kardeşiniz var mı?” (KK,  s.16). Bu bağlamda yazarın, kardeşi olan ya 

da olacak çocuk okurlara yardımcı olmaya çalıştığı görülmektedir. Yeni bir kardeşin aslında ona 

çok iyi bir arkadaş olacağını yansıtmaya çalışmıştır. 

Alpöge’nin bir yapıtı da masallara konu olan bir kahraman Keloğlan ile ilgilidir. “Tembel 

Keloğlan” adlı yapıttaki başkahraman Keloğlan, kafası kel ve çok tembel biridir. Keloğlan’ın her 
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şeyini yapan annesidir. Bir gün annesi, Keloğlan’a çalışması gerektiğini söylediğinde Keloğlan 

bunun için yola düşer. “Evvel zaman içinde, bilinmeyen bir ülkede, bir Keloğlan varmış. Kafası kel, 

kendi tembel mi tembel! Her işini anası yapar, yedirir, içirir, giydirirmiş. Keloğlan büyüyüp de 

adam olunca annesi “Haydi! Artık git, kendine bir iş bul” demiş. “Yaşamak için çalışmak gerek.” 

(TK, s. 4). Çünkü hayatta kalmak için çalışması gerekmektedir. 

Keloğlan’ın geldiği bir evdeki ninenin, Keloğlan’a yapacağı yemek karşılığında ondan çalı 

çırpı istemesi ve kendisine yemek veren dedenin Keloğlan’dan balık tutmasını istemesine 

karşılık Keloğlan bunların hiçbirini gerçekleştiremez. Çünkü çalı çırpı toplamadan de balık 

tutmadan da dinleneyim derken akşam olur. Bu işlerin böyle gitmeyeceğini, çalışması 

gerektiğini anlayınca Beylerbeyi’nin köşküne gelir. 

Yazarın emeksiz hiçbir şeyin olmayacağını yansıtmaya çalıştığı masal, Keloğlan’ın 

yaptığı kahramanlıkla son bulur. Bu kahramanlık ise zengin bir beyin, çok sevdiği ve kaçırılan 

kuşunu hırsızın elinden almaktır. 

“Derekuşu ve Çiçekler” adlı yapıt yazarın bir halk hikayesinden uyarladığı bir masaldır. 

Susuzluktan ve sıcaktan solup ölmek üzere olan derenin yanındaki çiçeklerin yardım çağrısına 

bir tek Derekuşu yanıt verir. Derekuşu küçük gagasıyla bu çiçeklere su taşır. Daha sonra da 

yorgunluktan bayılıp yere düşer. Tam bu sırada da yağmur başlar ve çiçekler canlanır. Çiçekler 

yağmurun onları kurtardığını düşünürken aralarından bir çiçek Derekuşu’nun onlara yardım 

ettiğini hatırlatır. Bütün çiçekler Derekuşu’nun üzerini yağmurdan ıslanmaması için eğilerek 

örterler. Çiçeklerin rengi yağmurdan akarak Derekuşu’nun üzerini boyar. Derekuşu yaptığı 

iyiliğin karşılığını bu şekilde almış olur. Çocuk okura yapılan iyiliğin hiçbir zaman karşılıksız 

kalmayacağını gösteren öyküde, ayrıca bu iyiliğin kişiyi diğer insanlardan farklı yaptığına 

ulaşılmaktadır. 

Gülçin Alpöge’nin “Aya Tutkun Uçurtma” adlı yapıtındaki başkahraman uçurtmadır. Bu 

uçurtmayı yapan çocuk onu bir gün uçurur. Uçurtma uçtukça uçma işini çok sever ve ipini 

çocuğun elinden alır. “Uçurtma sallana sallana, kuyruğunu kıvıra kıvıra yükselmiş. Yükseldikçe 

daha cakalı uçmuş. Uçurtma bu işi çok sevmiş. Daha yükseklere uçmak istemiş. Sonunda ipini çekip 

almış çocuğun elinden. Serbest kalınca daha da yükselmiş.” (ATU, s. 14). Yükseldikçe uçurtmanın 

karşısına bazı engeller çıkar. Rüzgarın çok esmesi, şimşeğin çok çakması onu yıldırmaz. “Rüzgar 

sert esiyormuş artık. Uçurtmaya: ‘Benim arkamdan fırtına gelir. Sen fırtınada yırtılırsın kırılırsın. 

En iyisi sen geri dön.’ demiş. Ama uçurtma ‘Ben fırtınadan korkmuyorum, ben Ay’a gitmek 

istiyorum.’ demiş.” (ATU, s. 8). Uçurtma Ay’ı görmek için uçmaya devam eder. 

Uçurtma gökyüzünde uçmaya devam ederken birden hızla yere düşer. Onu düştüğü 

yerde alıp tamir eden başka bir çocuk olur. Bu çocuk uçurtmanın Ay’a gitme isteğini 

gerçekleştirir. Onu ağaçların arasına koyarak Ay ışığının ona gelmesini sağlar. Uçurtma da 
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isteğini yerine getiren bu çocukla kalmaya karar verir. Alpöge’nin bu yapıtta özgür olabilmeyi ve 

istediğini yapmak için de cesaret gösterebilmeyi uçurtma karakteriyle yansıtmaya çalıştığı 

söylenebilir. Bu anlamda da bir çocuk için onun hayal dünyasına dokunabilecek ve ona katkıda 

bulunabilecek güzel bir yapıt olduğu düşünülebilir. 

“Işıkları Seven Böcek” adlı yapıtında ışıkları çok seven, her ışığı merak eden ve hiç 

korkmadan o ışığı görmek için ona doğru uçan bir böcek başkahramandır. Uçmayı bilen, 

sallanmayı deneyen böceğin en sevdiği şey ise gezmektir. “Küçük Böcek oynamayı çok severmiş. 

Uçmayı bilir, sallanmayı denermiş. Tırmanmaya, koşmaya, yerde yuvarlanmaya bayılırmış. Ama en 

çok sevdiği şey gezmek, yeni yerler görmekmiş. Ne var ki, öyle pek uzaklara gidemezmiş. Güneş 

tepede iken, sıcak diye; güneş alçalınca da karanlıkta yolumu bulamam diye uçmaz, yuvasına 

dönermiş.” (ISB, s. 6). Ancak akşamları karanlık olunca yolunu bulamayacağını düşünüp uzaklara 

gitmez. 

Küçük böcek Sivrisinek ile birlikte akşam gezmeye çıkar. Gördüğü mum ışığına yakından 

bakmak ister. Sokak lambasının etrafında dolanır. Sivrisinek’in yorulmasına rağmen küçük 

böcek deniz fenerinin ışığını görmek için fenerin duvarına tırmanır. Böcek kendisinin de bir 

ışığını olmasını istediği için fenerin ışıklarının kanatlarına değmesiyle çok mutlu olur. Yağmurun 

yağmasıyla akşam olunca böcek korkmaya başlar. Evinin yolumu bulamayacağını düşündüğü 

için ağlamaya başlar. Gökteki yıldızların ışığına baktıkça kendisinin de ışığı olmasını diler. Tam 

da bu sırada gökten bir yıldız kayar ve küçük böceğin dileği gerçek olur. O çok istediği ışık artık 

kuyruğundadır. Yazarın bu öyküyle çocuk okura cesareti, kendine güveni ve merak unsurunu 

yansıtmaya çalıştığı görülür.  

Yazarın bir başka yapıtı olan “Televizyoncu Ali” adlı öyküsü de diğer yapıtlarından farklı 

bir temanın işlenmesiyle ön plana çıkmaktadır. Günümüzde de çok yaygın olan televizyon 

kullanımını ele alan yazar, bu durumun çocukları nasıl etkilediğini bir öyküyle çocuk okura 

yansıtmaya çalışmıştır. Öykünün başkahramanı olan Ali, çok televizyon izleyen bir çocuktur. Bu 

nedenle Ali ödevlerini bile özensiz bir şekilde yapmaktadır. “Ali okuldan gelmiş, ödevini yapmış. 

Ama, ‘doğru mu yanlış mı’ diye bakmadan karalamış ödevini. Sonra hemen televizyonun başına 

geçmiş. Bu her gün böyle oluyormuş. Ali derslerine ve saate pek aldırmadan sürekli televizyon 

izliyormuş.” (TA, s. 4). Ödevinin doğru yanlışlığını bile kontrol etmeden televizyon izlemeye 

koyulur. 

 Öyle ki Ali eve gelen misafirin sohbetini bile dinlemek istemez. Çünkü konuşmalardan 

televizyonun sesini duyamaz. İnsanlarla bir arada olmanın, güzel anılar biriktirmenin ve bir 

şeylerle uğraşmanın farkına varamayan Ali, bir gün televizyon bozulduktan sonra okuldan eve 

geldiğinde onu yerinde bulamayınca ne yapacağını bilemez. “Ertesi gün Ali okuldan gelince ve 

televizyonun yerini boş görünce çok şaşırmış. ‘Şimdi ben ne yapacağım?’ diye dolanmaya 
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başlamış.” (TA, s. 12).  Böylece ödevlerini yapmaya başlar. “En sonunda, ödevlerini bitirmeye 

karar vermiş. O zaman görmüş ki, ödevleri hayli birikmiş. Koyulmuş çalışmaya.” (TA, s. 12). Hatta 

dışarı çıkıp kardan adam yapar. Radyodan türkü dinler. Kalkıp halay bile çeker. Gazeteden 

sevdiği spor takımlarının resimlerin kesip biriktirir. Televizyon tamir edildikten sonra da Ali 

kendisi için televizyonun artık eskisi kadar önemli olmadığını anlar.  

Gülçin Alpöge’nin, tamamen depremden korunma yollarını çocuk okura öğretmeye 

çalıştığı ve bu anlamla da diğer yapıtlarından farklı olarak ön plana çıkan “Depreme Barış ile 

Hazırlanıyoruz” adlı yapıt, karikatürlerden oluşan bir çocuk kitabıdır.  

Yapıtta, çocuklar tarafından çok sevilen ünlü sanatçı Barış Manço karikatüre edilmiştir. 

Barış Manço eşliğinde depremin ne olduğu anlatılmıştır. “Deprem bir doğa olayıdır. Şimşek, 

fırtına nasıl bir doğa olayıysa deprem de öyle bir doğa olayıdır. Dünyamızın kabuğunda bazı kırık 

ve yanıklar var. Bunlara fay deniyor. Bunlardaki hareketler deprem yaratıyor. Ülkemiz deprem 

bakımından hareketlidir.” (DBH, s. 3). Depreme karşı kimsenin ne yapacağını bilmediğinden yola 

çıkılmıştır. “Çocuklar çevremizde hep deprem konuşuluyor, herkes değişik bir şey söylüyor. Bu 

yüzden kimse ne yapacağını bilmiyor.” (DBH, s. 1). Depremden korunma yolları anlatılmıştır. 

“Korkudan, evi sağlam olduğu halde geceleri açıkta geçirenler var. Gelin biz de biraz bilgi edinelim. 

Doğru olanı öğrenelim. Deprem neymiş, ondan nasıl korunulurmuş görelim”. (DBH, s. 2). 

Barış Manço’ nun ağzından depremden korunma yollarını öğrenmeye çalışan çocuk okur 

için, görsellerle de bu korunma yollarının somutlaştığı görülmektedir. Örneğin; depremden önce 

yapacaklarda aynaların, resimlerin duvarlara sağlam asılması söylendiğinde bu söylem görselle 

somutlaşmıştır. “Depremden önce ne yapabiliriz? Söyleyeyim. Bir kere büyüklerinizle birlikte kitap 

raflarını, dolapları duvarlara tutturun. Aynaları, resimleri duvara sağlamca asın. Sonra da 

bibloları, vazoları, şişeleri düşmeyecek şekilde yerleştirin.” (DBH, s.7). 

Yapıtta işlenen deprem konusu “Deprem Öncesi, Deprem Anı, Deprem Sonrası” olarak üç 

başlık altındadır. Üstelik her başlığın kapsamındaki sayfaların uçları farklı renktedir. Bu 

durumun da deprem konusunu anlamayı daha kolay hale getirdiği de söylenebilir. 

Yazarın “Gülle” adlı öyküsünde başkahraman bir bilyedir. Bu yapıtın yazarın diğer 

yapıtlarından farklı bir yönü bulunmaktadır. Çünkü bu öyküde anlatıcı başkahraman bilyenin 

kendisidir. Diğer öykü ve masallarda ise yazar bu şekilde bir anlatım kullanmamıştır. 

Öykü bilyenin, kendisinin hangi özelliklere sahip olduğunu ve oluştuğunu; adının neden 

Gülle olduğunu anlatmakla başlar: “Yusyuvarlağım. İçimde mavi yeşil renkli damarlar var. 

Dönerim, zıplarım, yuvarlandığım zaman parıldarım. Çocuklar beni çok sever. Hayır, bilmece 

sormuyorum. Size kendimi tanıtıyorum. Adım top değil. Ufacığım. Ben bir bilyayım. Ama çok 

görmüş bir bilya. İsterseniz serüvenimi size de anlatayım. Yani istemezseniz de anlatacağım. Biraz 

gevezeyim de! Bir köyde doğdum. Oralarda bana gülle derler. Çocuklar önce güzel bir taşı seçerler. 
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Sonra da çakmak taşıyla döve döve o taşı yontup yuvarlatırlar. Sonunda irice bir bilya çıkar 

ortaya. Ben de öyle doğdum işte.” (G, s. 1). Alpöge bu noktada öyküye öyle güzel başlar ki çocuk 

okurda öyküye karşı bir merak uyandırır. Çünkü başkahraman Gülle, yaşadığı serüveni çocuk 

okura anlatmaya başlayacağını söylemektedir: “İsterseniz serüvenimi size de anlatayım. Yani 

istemezseniz de anlatacağım. Biraz gevezeyim de!”  (G, s. 1).  

Üç farklı çocuğun oyuncağı olan Gülle, şehir ile köy yerleşimi arasındaki farkı anlayarak 

çocuk okura da bunu vermeye ve herkesin kendi doğduğu yerin, toprağının önemli olduğunu 

yansıtmaya çalışmış olabilir. 

Gülçin Alpöge’nin “Dedemi Özlüyorum” adlı yapıtı soyut tema olan ölümü işlediği farklı 

bir öykü kitabıdır. Öykünün başkahramanı Ali, çok sevdiği dedesini kaybettikten sonra 

annesiyle konuşur. Annesinden, dedesiyle geçirdiği güzel günleri hatırlayarak onu 

yaşatabileceğini öğrenir. “ ‘Dedemi bir daha hiç göremeyecek miyim?’ diye sordu Ali, ‘Ama neden?’ 

çünkü dedeni yitirdik,’ dedi annesi. ‘Deden öldü Ali!’ Sonra annesi Ali’nin yanına oturdu. ‘Üzülme,’ 

dedi. ‘Yitirdiğimiz kişileri içimizde yaşatmanın bir yolu var.’ ‘Nasıl Yani?’ ‘Onları hatırlayarak! 

Senin de güzel anıların vardır herhalde.’ ‘Tabii,’ dedi Ali ‘Çoook!’ ”  (DÖ, s. 4). Ali sırasıyla dedesiyle 

gittiği maçı, kardan adamın içine kütük yerleştirerek çocukları nasıl kandırdıklarını,  balık 

tuttukları günü, dedesinin onun saçlarını nasıl kestiğini, hatırlamaya başlayarak onunla ne 

kadar güzel zaman geçirdiğini ve ne kadar çok eğlendiğini hatırlayarak güler. 

Bir çocuk, hayatında çok sevdiği bir insanı kaybedebilir. Yazar, onun her insan gibi 

yaşayabileceği normal olan bu durumda ne yapabileceğini başkahraman Ali karakteriyle 

yansıtmaya çalışmıştır. “Dedemi Özlüyorum” adlı yapıt bu anlamda ona yardımcı olabilecek bir 

kitaptır. 

“Aslı Pazarı Bekliyor” adlı yapıtı yazarın, somut bir kavram olan “Zaman”ı çocuk okura 

başkahraman Aslı ile birlikte eğlenceli bir şekilde öğretmeye çalıştığı öykü kitabıdır.  

Başkahraman Aslı annesinden, denize gitmek için Pazar gününü beklemeleri gerektiğini öğrenir. 

Bunun üzerinden yazar, “Zaman” kavramını anlatmaya başlar. Zamanı, süt içerken hırkamızı 

giyerken geçirdiğimiz süre olarak tanımlar. Zamanı ölçmek için saat adında bir aletin 

kullanıldığı ve bu aletin tik takları olduğu üzerinde durur. Aslı’nın denize gideceği güne ise daha 

çok tik tak vardır. “Zamanı nasıl ölçeriz? Patates ölçer gibi değil! Zamanı ölçmek için bir alet var. 

Adı saat. Saat, tik tak, tik tak diyerek zamanı sayar. Tik tak’lar çok kısa zamanı gösterir. Bir topa 

vuruş. GÜM: Bu bir tik. Elleri bir çarpma. ŞAP: Bu bir tak. “Anne bir saniye, geliyorum.” Bu bir tik 

tak. Ya pazara, ya denize gitmeye, kaç tik var? Pazara kısa değil, uzun zaman var. Çok, çok, çok, 

çok, çok, çok, çook tik tak var.” (APB, s. 9). 

Aslı’nın denize gideceği güne kadar geçen zamanda da yazar,  Aslı’nın her gün neler 

yaptığını paylaşarak bir haftada yer alan günlerin isimlerini öğretir. “Aslı’nın evinde Perşembe 
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çamaşır günüdür. Sabah çamaşır yıkanır, asılır. Tik tak, şip şap, tik tak, şip şap, tik tak, şip şap, tik 

tak, şip şap. Daha sonra kuruyanlar ütülenir, devşirilir, kaldırılır. Bütün gün iş yapılır. Tik tak, pat 

pat, tik tak, pat pat, tiki tak, pat pat, tiki tiki tak, pat pat. Gece de uyunur, hor horr, hor horr, hor 

horr, hor horr. Perşembe biter. Pazara 3 gün var.” (APB, s. 16). 

Bu bağlamda çocuk okurun zaman kavramını öyküdeki başkahraman Aslı ile birlikte 

güzel bir şekilde öğrenebileceği söylenebilir. 

Gülçin Alpöge’nin okul yeni başlayan çocukların duygularına yardımcı olacak yapıtı ise 

“Okula Başlarken” adlı öykü kitabıdır. Bu öyküsünün başkahramanları; Yonca, Alihan, Esra, 

Mehmetcan, Perihan ve Hasan adındaki altı çocuktur. Bu çocukların hepsi aynı sokakta oturur. 

Her biri okula başlayacağı için farklı duygular yaşar.  

Yonca, okula gideceği için sevinçli; Alihan, köpeğini okula götüremediği için öfkeli; Esra, 

kimliğini kaybettiği için durgun; Mehmetcan, evden ayrılacağı için korkulu; Perihan, kim onu 

okula götürecek diye şaşkın; Hasan ise en yakın arkadaşı farklı okula kayıt olacağı için 

üzgündür. Fakat bütün bu kaygılar, korkular, üzüntüler çözülür. Çünkü hepsinin ortak noktası 

olan “okul” dur. “Sevinçli, kızgın, üzgün, şaşkın, korku dolu, düşünceli yüzlerle başlamışlardı güne. 

Sonra birden yüzleri gülmüştü hepsinin. Gülerek geçecekti günleri. Artık okullu olmuşlardı.” (OB, s. 

30). 

Alpöge’nin okul öncesi yaş grubundaki çocuklar için yazdığı ve müziği konu edinmesiyle 

diğer yapıtlarından farklı olarak ön plana çıkan yapıtı  “Öncesi İçin Çocuk ve Müzik” tir. Yazar, 

bu kitabın önsözünde amacını şu şekilde okuyucuyla paylaşmıştır: 

Anaokulunda eğitim çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal ve toplumsal gelişmesine 

yardımcı olmayı amaçlar. Müzik de çocuğun gelişim alanlarını doğrudan etkiler. Biz bu kitapta 

özet olarak müziğin çocuğun gelişim alanlarını nasıl etkilediğini inceledik ve okul öncesi eğitimi 

içinde çocuğun gelişmesine yardımcı olacak müzik faaliyetlerini sunduk. Evde ve okulda kolayca 

yapılabilecek alet tarifleri verdik. Ayrıca kuşaktan kuşağa aktarılmış çocuklara uygun 

şarkılardan bir derleme yaptık. Umarız öğretmenlerin günlük programlarına bir katkısı olur 

(Alpöge, 2006, s. 9). 

“Çocuklara Öyküler ve Masallar” yapıtı içerisinde 13 adet öykü ve masal bulunmaktadır. 

Bu masal ve öyküler yazarın kendi seslendirdiği DVD içinde birleştirilmiştir. Bunlardan bazıları 

ise kitap haline getirilmiş ve yayımlanmıştır. DVD’de yer alan öykü ve masallar ise şunlardır: 

1. Aya Tutkun Uçurtma 

2. Küçük Tren 

3. Kardeşim Konuşacak 

4. Ömer Bakkalda 

5. Mehmet’in Evi 
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6. Küçük Murat 

7. Ayşe’nin Ev Kedisi 

8. Vak Vakını Kaybeden Ördek 

9. Derekuşu 

10. Derekuşu ve Çiçekler 

11. Kelaynak Kuşu 

12. Yarım Piliç 

13. Genç Horoz ile Yaşlı Horoz 

 

Kitap haline getirilmiş olan masal ve öyküler ise şunlardır: “Aya Tutkun Uçurtma, 

Kardeşim Konuşacak, Ömer Bakkalda, Mehmet’in Evi, Küçük Murat, Ayşe’nin Ev Kedisi, 

Kelaynak Kuşu, Derekuşu ve Çiçekler.” Bu yapıtlardan  “Derekuşu ve Çiçekler ile Kelaynak Kuş” 

adlı çalışmalar ise yazara ait özgün masallar olmadığı için, edebiyatımızda varyantları olan halk 

masalları arasında yer aldığından inceleme dışında bırakılmıştır. Halk masalları bir başka 

çalışmanın konusu olarak değerlendirilebilir. 

 “Vakvakını Kaybeden Ördek” masalının başkahramanı küçük bir ördektir. Ördeğin bir 

gün annesine vakvakını kaybettiğini söylemesi ve annesinin de vakvakını aramaya gitmesini 

söylemesiyle küçük ördek vakvakını aramaya gider. Yolda inekle karşılaşır. Ona vakvakını 

aradığını söyleyince inek de “muuumu”sunu verir. Ördek muumuyu alarak yoluna devam eder: 

“Küçük ördek badi badi yürümüş. Vakvakını aramaya başlamış. Biraz sonra bir inek görmüş. ‘Muu 

muu pek üzgünsün ördek kardeş’ demiş. Küçük ördek de: ‘Vak vakımı kaybettim onu arıyorum’ 

demiş. İnek: ‘Benim vakvakım yok ama muu muuum var, onu vereyim’ demiş. Böylece küçük ördek 

muu muuuyu alıp kanadının altına koymuş ve yola koyulmuş.” (VKÖ, ÇHM, s. 12-13). Sırayla küçük 

ördeğe eşek “aiiaii”sini, hindi “gulugulu”sunu, kedi “miyavv”ını, köpek “havhav”ını ve kaz da 

“tıstıss”ını verir. Ördek, evinin kapısına geldiğinde aldığı sesleri tek tek dener. Ancak annesi bu 

seslerin ördeğine ait olmadığını; onun vakvak dediğini hatırlatır. Küçük ördeğin kardeşleri de 

onun böyle değişik sesler çıkarmasına çok şaşırıp gülmeye başlar. Bu sırada küçük ördek de 

kardeşlerinin gülmesiyle güler ve bir anda “haa haa haa vak vak vak” diye ses çıkarır. Küçük 

ördeğin annesi o zaman kapıyı açar. Küçük ördek vakvakını gülerek bulmuş olur. 

“Derekuşu” masalındaki başkahraman Derekuşu’dur. Bir gün önünü çalıların tıkadığı bir 

dereye hiçbir kuş yardım etmezken, derenin tanımadığı bir kuş ona yardım eder. Kuş, derenin 

önündeki çalıları tek tek gagasıyla taşır. Dere yeniden şarkı söyleyerek akmaya başlar. Kuşa, 

yaptığı bu iyilik karşısında kendi adını verir. Kuşun adı “Derekuşu” olur. Derekuşu, evini de 

derenin yanına taşıyarak burada yaşamaya karar verir. 
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“Kelaynak Kuş” masalının başkahramanı Kelaynak Kuş’tur. Bu kuş çok tembel bir kuştur. 

Aylak aylak dolaşıp kendi yiyeceğini aramaz; üstüne üstlük arkadaşlarının bulduğu yiyecekleri 

kapıp kaçar. Yiyecekleri çok hızlı kapıp kaçtığı için de kimse yiyecekleri alanın kim olduğunu 

anlamaz: “Karnı acıkınca da bir başka kuşun yiyeceğini kapar kaçarmış. Aylak kuş yiyecekleri o 

kadar çabuk kapar kaçarmış ki, öteki kuşlar bir türlü kimin bu işi yaptığını anlayamazlarmış.” 

(KeK, ÇHM, s. 16). Aylak kuşu yakalamak için bir kabağın içini oyarak içine çam sakızı koyarlar. 

İçini depo gibi kullanarak buldukları yiyecekleri buraya doldururlar. Aylak kuş da yiyecekleri 

almak için kafasını bu kabağa sokunca yapışıp kalır ve kurtulmak için zorladığında başındaki 

tüyleri yolunur. Aylak kuş kel kalır. Ona artık herkes “Kelaylak Kuş” der. Başı kel olduğu için 

kolay tanınır. Kimsenin yemini alamaz. Ormandan da kovulur. Orman orman gezen kuş, 

sonunda Birecek’e gelir. Burada böcekler çok olduğu için yemini de kolay bulur. Oradaki kuşlar 

Kelaylak Kuş’u çok sever; artık yemini kendi bulabildiği için ona “Aylak” demek istemezler. 

Kuşun adını “Kelaynak Kuş” koyarlar. 

“Yarım Piliç” masalının başkahramanı, Yarım Piliç adında bir tavuktur. Bir gün Yarım 

Piliç sarayın bahçesini görmek için yola çıkar: “Bir varmış bir yokmuş. Bir çiftlikte birçok tavuk 

varmış. Bunların arasında bir de küçük bir piliç varmış. Buna “Yarım Piliç” derlermiş. Piliç bir gün 

annesine gitmiş. “Ben gidiyorum” demiş, “Gidip sarayın bahçesini görecem.” Annesi ona sarayın 

bahçesinde çiçeklerin, havuzların bulunduğunu söylemiş. Orasının tavuklara, piliçlere göre bir yer 

olmadığını anlatmış. Çiftlikte bol yiyecek bulunduğunu, arkadaşlarının çiftlikte yaşadığını 

anlatmış. Ama Yarım Piliç ille de sarayın bahçesini görecem diye yola çıkmış.” (YP, ÇHM, s. 18). 

Yolda giderken kendisinden yardım isteyen suya, ateşe ve rüzgara, üstü başı kirlenecek diye 

yardım etmez. Suyun akmasına engel olan çalı çırpıyı kaldırmaz; ateşin canlanması için çalı 

atmaz; ağaçların arasına sıkışan rüzgarı kurtarmaz. Saraya gittiğinde bahçeyi çok beğenip 

gezinirken sarayın yamağı onu mutfağa götürüp pişirmeye karar verir. Yarım Piliç hem suya 

hem ateşe kaynamasın, yanmasın diye yalvarır. Ancak ateş ve su, Yarım Piliç’ten yardım 

almadıkları için ona yardım etmez. Ateşi söndürmek için rüzgardan yardım isteyen Yarım Piliç’e 

rüzgar da yardım etmez. Yarım Piliç’i gören aşçıbaşı bu sıska tavuğu padişaha götürmenin ayıp 

olacağını düşünerek Yarım Piliç’i pencereden atar. Rüzgar Yarım Piliç’in haline üzülerek onu 

düşerken bir ağaca kondurur. Bundan sonra yardım isteyenlere yardım etmesi için de Yarım 

Piliç’ten söz ister. Yarım Piliç söz vererek evinin yolunu tutar. 

“Genç Horoz ile Yaşlı Horoz” masalındaki başkahraman Genç Horoz’dur. Genç Horoz bir 

çiftlikteki kümeste yaşayan bir horozdur. Çiftliktekileri uyandıran ise Yaşlı Horoz adında bir 

horozdur. Genç Horoz herkesi uyandırma işini bu horozdan devralmak ister. “Bir gün kümesteki 

genç horoz: ‘Babacığım, bu işi artık bana bırakın, ben yapayım’ demiş. Yaşlı horoz razı olmuş: ‘Ama 

bu iş senin sandığın kadar kolay değil, tam vaktinde uyanmak gerek’ demiş. ‘Bu gece bir dene 
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başarabilirsen sen yaparsın’ demiş.” (GHYH, ÇHM, s. 20). Ancak herkesi uyandırma işi, Genç 

Horoz’un sandığı gibi kolay olmaz. Genç Horoz gece uyanıp öttüğünde çiftliğin ışıklarına 

aldanarak sabah oldu zanneder.  İkinci uyanmasında da ay ışığına aldanır. Yeniden yatıp 

uyuduğuna bu sefer sabah uyanamaz. Yaşlı Horoz onun yerine öter. Bir dahaki gece Genç Horoz 

çiftliktekileri uyandırmak için erkenden yatar. Gece uyandığında dışarıdan gelen ışıkların 

lambalar ve ay ışığı olduğunu bilir. Güzel bir şekilde çiftliktekileri uyandırır. Bu bağlamda 

Alpöge’nin yapıtlarında çocuk okurun düzeyine uygun kitapların yer aldığı görülmektedir. 

 

2.2. İlgili Araştırmalar 

Araştırma kapsamında ilgili çalışmalar, kaynaklar, makaleler incelenmiştir. Çalışmadaki 

yapıtlarda kullanılan “Karakter yaratımı” için yapılan araştırmada aşağıdaki çalışmalara 

ulaşılmıştır: 

Karatay (2011), “Karakter Eğitiminde Edebi Eserlerin Kullanımı” adlı çalışmasında 

edebi eserlere dayalı yapılan karakter eğitiminde kullanılan ahlaki muhakeme 

yöntemine ve örnek uygulamasına yer vermiştir. 

Karagöz (2014), “Karakter Çözümlemelerin Kurgudaki Yeri: ‘Bintepe’nin Hayaleti’ 

Örneği” adlı makalesinde, Nur İçözü’nün “Bintepe’nin Hayaleti” yapıtını inceleyerek buradaki 

karakterleri çözümlemiştir. Böyle yaparak karakterlerin kurgudaki yerlerini belirlemeye 

çalışmıştır. 

Karataş (2014), “Çocuk Edebiyatında ‘Karakter’ Kavramı” adlı makalesinde karakter 

kavramını tartışmıştır. Çocuk edebiyatında karakter ögesinin ana bileşenlerini belirlemeye 

çalışmıştır. 

Yılmaz (2016), “Kurgusal Nitelikli Çocuk Kitapları ve Karakter Eğitimi” adlı makalesinde, 

belirlediği iki yazarın hayvan karakterli kurgularından bir seçme yapmıştır. Hayvan karakterli 

kurgularda duygulara ilişkin mesajların geri planda kaldığını ve akılla ilgili mesajların daha ön 

planda olduğunu görmüştür. Bu karakterleri karakter eğitimi çerçevesinde ele aldığında ise 

çocuk okura olumlu birçok mesaj verdiği gibi az da olsa olumsuz örnek olabilecek mesajların da 

olduğuna ulaşmıştır. 

Karakterin “oyunculuk” alanı içerisinde ele alındığı çalışmalara da rastlanılmıştır: 

Bayraktar (2017)’ın fantastik sinema türü özelinde kadın yaratım sürecini konu aldığı 

“‘Kuz’ Fantastik Sinemada Kadın Karakter Yaratımı” adlı çalışması, bu çalışmalardan biridir. 

Araştırmada bu film projesi ile söz konusu olan kadın karakterlerin hayat bulmasını 

amaçlamıştır. 

Özüaydın (2017)’ın da oyunculuk üzerindeki karakter yaratma yaklaşımları üzerine 

yaptığı inceleme yine bu alandaki bir çalışma olmuştur. “Oyunculukta Karakter Yaratma 
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Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme” adlı makalesinde, birbirine zıt iki temel görüşe ulaşmıştır. 

Bunları, oyuncunun karakteri kendi kişiliği içinde yaratmasına dayalı yaklaşım ve oyuncunun 

karakteri kendi kişiliği dışında yaratmasına dayalı yaklaşım olarak belirlemiştir. 

Çalışmada yapıtlardaki görsellerin incelenmesi için kullanılan “Görsel Okuma” kavramı 

için alan yazını tarandığında ise aşağıdaki tez, makale ve çalışmalara ulaşılmıştır: 

Çam (2006)’ın “İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri ile okuduğunu 

Anlama, Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki” adlı yüksek 

lisans tezi görsel okuma adına başka bir çalışmadır. İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin görsel 

okuma düzeylerinin okuduğunu anlama becerisi, eleştirel okuma becerisi ve Türkçe dersi 

akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada görsel okuma 

öğretimi için bazı öneriler de geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda da görsel okuma, 

eleştirel okuma becerisi, okuduğunu anlama becerisi ve Türkçe dersi akademik başarıları 

arasında olumlu bir ilişki olduğuna ulaşmıştır. 

Kuvvetli (2008), “Görsel Okumanın Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersi Başarılarına 

Etkisinin Araştırılması” adlı yüksek lisans tezinde, görsel okumanın ortaöğretim öğrencilerinin 

fizik dersindeki başarılarına etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin fizik dersi 

hareket ve optik konusundaki başarılarının arttırılmasında görsel okuma ağırlıklı yöntemin, 

geleneksel yöntemden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Kuru (2008)’nun görsel sunu alanına ilişkin “İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi 

İlköğretim Programında Yer Alan Görsel Sunu Becerilerinin öğretmen Görüşleri Doğrultusunda 

İncelenmesi” adlı yüksek lisans tez çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkçe Dersi 

Öğretim Programı'nda yer alan görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin, ilköğretim beşinci 

sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelenmesi ve bu görüşler doğrultusunda görsel 

okuma ve görsel sunu becerilerinin kazanımına ilişkin öneriler geliştirmeyi amaçlanmıştır. 

Sonuç olarak da öğretmenlerin kendilerini görsel okuma ve görsel sunu becerileri konusunda 

yeterli görmediklerine ulaşmıştır. 

Güldaş (2012), “İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Görsel Okuma Etkinlikleri 

ile İlgili Öğretmen Görüşleri” adlı yüksek lisans tezinde, ilköğretim birinci sınıf Türkçe ders 

kitaplarında yer alan görsel okuma etkinlikleri ile ilgili öğretmen görüşlerini belirlemeyi 

amaçlamıştır. Anket sonuçlarını ise SPSS istatistik programında değerlendirmiştir. 

Düzgün (2013), “Görsel Okuma Yaklaşımının Üniversite Öğrencilerinin Fizik Dersindeki 

Akademik Başarılarına Etkisinin Araştırılması” adlı yüksek lisans tezinde, fizik dersinde 

uygulanan görsel okuma yaklaşımının üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına, 

kavramaya ve öğrencilerin fizik dersine karşı olan tutumlarına etkisini incelemiştir. Sonuç 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

47  

olarak ise görsel okumanın öğrencilerin fizik dersine karşı olan tutumlarını olumlu etkilediğine 

ulaşmıştır. 

Semizoğlu (2013), “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Görsel 

Okuma Düzeyi ile Problem Kurma Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  adlı yüksek lisans 

tezinde  ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve görsel okuma düzeyi ile 

problem kurma becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Öztürk (2014), “Görsel Okuma Kapsamında Grafik Simgeler” adlı yüksek lisans tez 

çalışmasında, Türkiye’deki kamusal alanlarda kullanılan grafik simgelerin ortaklık düzeyinin 

ortaya konulmasını ve başta Türkçe dersinde olmak üzere bunların diğer ilkokul düzeyi 

derslerindeki durumunu tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda da incelenen 

kamusal alanlardaki grafik simgelerin yurt dışında veya yurt içinde geliştirilen standartlara 

biçim, zemin rengi, çizgi-şerit ve figür yönlerinden uygunluk düzeyinin oldukça düşük seviyede 

olduğuna ulaşmıştır. 

Bozkurt ve Ulucan (2014), “İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Ders Programı Görsel Okuma-

Görsel Sunu Kazanımlarının İncelenmesi” adlı çalışmalarında, ilköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi 

İlk Okuma Yazma Programı ses temelli cümle yönteminde yer alan görsel okuma ve görsel sunu 

kazanımlarını kazandırırken ne oranda problem yaşanıldığını belirlemeye çalışmışlardır. 

Özsarı (2015), “İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik “Görsel Okuma Eğitim 

Programı” Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Sınanması” adlı doktora tezinde, ilkokul birinci sınıf 

öğrencilerine yönelik görsel okuma eğitim programının yapılandırılması ve etkililiğinin 

sınanmasını amaçlamıştır. Araştırma sonunda, “Görsel Okuma Eğitim Programı" uygulanan 

deney grubunun görsel okuma düzeylerini, görsel okuma eğitimi verilmeyen kontrol grubuna 

göre anlamlı düzeyde yüksek bulmuştur. 

Ergin (2015), “Görsel Okuma Programının Okulöncesi Dönem Hazırlık Sınıfı 

Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi” okulöncesi hazırlık sınıfı 

öğrencilerine yönelik olarak uygulanan “Görsel Okuma Programı”nı, öğrencilerin bilişsel işlem 

performansları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda ise ön test sonuçlarını 

son testten anlamlı olarak çok yüksek bulmuştur. 

Altunbay ve Maden (2016), “Türkçe Eğitiminde Görsel Sunu ve Görsel Okuma Aracı 

olarak Grafik ve Tabloların Kullanımı” adlı makalelerinde Türkçe derslerinde grafik ve tablo 

okuma ve hazırlama becerilerinin kazandırılmasının önemi üzerinde durmuşlardır. 

Sarıkaya (2017), “Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma” adlı çalışmasında, görsel 

okumanın Türkçe öğretimindeki yeri ve önemine bunun yanı sıra görsel okuma becerisine 

yönelik etkinliklere ve görsel okuma becerisinde kullanılan materyallere değinmiştir. 
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Kabapınar ve Sağlamgöncü (2018)’nün ise “Sosyal Bilgiler Derslerinde Değişim ve 

Sürekliliğin Algılanmasında Görsel Okumanın Etkililiği: Bir Eylem Araştırması” adlı çalışması 

vardır. Sosyal Bilgiler dersi öğretme-öğrenme sürecinde değişim ve sürekliliğin algılanması 

boyutunda görsel materyalleri ve görsel okumayı merkeze alan bir öğretim süreci planlamak, 

uygulamak ve uygulamanın etkili olup olmadığını görmeyi amaçlamışlarıdır. Araştırma 

sonucunda ise öğrencilerin görsel okuma temelli öğrenme sürecinde dersi daha iyi anladıklarına 

ve mutlu olduklarına ulaşmışlardır. 

Alan yazını “Prof. Dr. Gülçin Alpöge” için tarandığında ise yazara ilişkin herhangi bir 

çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla da yapılan çalışma özgünlüğünü bu anlamda 

da korumaktadır. 
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın problemine uygun olarak seçilen araştırma modeli, veri 

toplama yöntemi, evren ve örneklemi, araştırmanın kapsam ve sınırlılıkları ile ilgili bilgiler alt 

başlıklarla verilmiştir.  

 

3.1. Araştırma Modeli  

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerine göre gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, 

gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların 

ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 

sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Gülçin Alpöge’nin yapıtları nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiş ve içerik analizi tekniği 

ile analiz edilmiştir. 

 

3.2. Veri Toplama Yöntemi 

Yapılan araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden belge çözümleme (document 

analysis)  kullanılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında 

bilgi içeren yazılı belgelerin analiz edilmesiyle veri sağlanmasına doküman incelemesi 

denilmektedir (Şimşek ve Yıldırım, 2006). Gülçin Alpöge’nin yapıtlarından doküman incelemesi 

yoluyla veri toplanmıştır. 

 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Gülçin Alpöge’nin çocuk kitapları oluşturmaktadır. Alpöge’nin 

araştırma kapsamında incelenen yapıtları şunlardır: 

1. Şıpşıp ile Tıptıp 

2. Gül Sultan  

3. Uğraşlar  

4. Kozalı Konak-Kazalı Konak  

5. Mehmet’in Evi 

6. Ömer Bakkalda 

7. Ayşe’nin Ev Kedisi 

8. Küçük Murat 

9. Kardeşim Konuşacak  

10. Televizyoncu Ali  

11. Aya Tutkun Uçurtma  
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12. Işıkları Seven Böcek  

13. Gülle  

14. Dedemi Özlüyorum  

15. Aslı Pazarı Bekliyor  

16. Okula Başlarken 

17. Küçük Tren (BMBŞ/ ÇHM) 

18. Oyuncaklar Ülkesinde (BMBŞ) 

19. Küçük Kuş ( BMBŞ) 

20. Çocuklara Hikayeler Masallar ( Bu yapıtta incelenecek olan masal ve öykülerin bazıları 

yukarıda da belirtildiği gibi ayrıca kitap halindedir ve incelenen yapıtlar arasında 

verilmiştir.) 

3.4. Veri Çözümlemesi 

Bu çalışmada nitel araştırma veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. 

İçerik analizi bir metnin öğelerinin önceden saptanan kategorilere göre sınıflandırılmasına 

dayanmaktadır. Kelimeler, cümleler, paragraflar ya da tüm belgeler gibi (Gökçe, 1999, s. 101). 

İçerik analizinde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. 

İçerik analizinde veriler daha derin bir işleme tabi tutulur ve betimsel bir yaklaşımla fark 

edilemeyen kavram ve temalar bu analizle keşfedilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Çalışmada Gülçin Alpöge’nin yapıtları, “Masalda/öyküde Karakter Yaratımı” ve 

“Görselde Karakter Yaratımı” olarak iki açıdan incelenmiştir. Karakter yaratımında Prof. Dr. 

Sedat Sever’in karakter geliştirme yolları kod olarak kullanılmıştır. Bu kodlar aşağıdaki gibidir: 

1. Karakterlerin Yazarın Yorumuyla Geliştirilmesi 

2. Karakterlerin Konuşma Yoluyla Geliştirilmesi 

3. Diğer Karakterlerin Yorumuyla Geliştirilmesi 

4. Karakterlerin Davranışlarıyla ve Eylemleriyle Geliştirilmesi 

5. Karakterlerin Fiziksel Özellikleriyle Geliştirilmesi  

Karakter geliştirme yollarının bu beş koduyla tüm yapıtlar incelenerek frekans değerleri 

tespit edilmiştir. 

Görselde karakter yaratımı incelenirken görsel okuma göz önünde bulundurulmuştur. 

Bunun için Prof. Dr. Firdevs Güneş’in görsel okumada belirlediği şu başlıklar kullanılmıştır: 

1. Görseli Tanıma ve Anlama 

2. Güdüleme ve Merak Uyandırma 

3. Kodları Keşfetme ve Öğrenme 
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4. Hayal Gücünü Zenginleştirme 

Yapıtlardaki görsellerde bu başlıklar kod olarak kullanılmış ve bu doğrultuda frekans 

değerleri belirlenmiştir. 
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4.  BULGULAR 

4.1. Metin Bağlamında Karakter Yaratımı 

Bu bölümde Gülçin Alpöge’nin incelenen öykü ve masallarındaki karakterlerinde 

kullandığı karakter geliştirme yolları tespit edilip yorumlanmıştır. 

 

4.1.1. Karakterin Yazarın Yorumuyla Geliştirilmesi 

Karakterlerin yazarın yorumuyla geliştirilmesi yolunda yazar, karakter hakkındaki bazı 

özellikleri çocuk okura kendisi verir (Sever, 2012, s.103). Örneğin; yazar kahramanın yaptığı bir 

hareketin onun sevgisini ve bağlılığını ortaya koyduğunu söylüyorsa bu durumda karakteri 

kendi yorumuyla geliştirmiş olur. Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtlarında bu karakter 

geliştirme yolu sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

“Şıpşıp ile Tıptıp” adlı öyküsünün başkahramanları yeraltında yaşayan Şıpşıp ve Tıptıp 

adındaki iki küçük su damlasıdır. Yazar, onların yeraltında yaşadığını kendi söyler. 

“Şıpşıp’la Tıptıp’ı bilir misiniz? İki küçük su damlacığıdır onlar. Vaktiyle yerin altında yaşarlardı. 

Oturdukları toprak çevreden başka yeri bilmezlerdi.”  (ŞT, s. 2).  Bu iki kahraman, bir gün 

yeryüzünü merak ederek yerin altından çıkar. Onların ne kadar meraklı oldukları burada 

anlaşılır. “Günlerden bir gün damlacıkları bir meraktır aldı. Şu toprağın üstünde ne var, ne yok 

diye. El ele tutuşup yola koyuldular.” (ŞT,  s. 2). Mavi Göl’e ulaşmak için su damlaları ile birleşerek 

bir dere olup akarlar. Akarken de yazar, hiç durmak ve yorulmak bilmediklerini söyleyerek 

onların hırslı birer su damlası olduğunu ön plana çıkarır. “Artık ne durdular, ne yoruldular.” (ŞT, 

s. 6).  Bu akış sırasında da bazı tehlikelerle karşılaşırlar. Emine Hanım’ın mutfağındaki 

musluktan tencereye düşerler. “Emine Hanım musluğu açınca bizimkiler şıp diye tıp diye düştüler 

tencereye.” (ŞT,  s. 18). Düştükleri zaman da karakterlerin çıkardıkları sesi söyleyen yazar, bu 

sesten dolayı isimlerinin Şıpşıp ve Tıptıp olduğunu düşündürmek istemiş olabilir.   

 “Dedemi Özlüyorum” öyküsünde başkahraman “ Ali’nin dedesi” dir. Öykü, Ali’nin 

ağzından anlatılmıştır. Ali, dedesini kaybetmiş bir çocuktur. Dedesi ile yaşadığı güzel anları 

hatırlayarak onu yaşatabileceğini annesinden öğrenir. Bir gün uçurtmasını parkta uçururken 

uçurtması ağalara takılır ve kuyruğu kopar. Ali, dedesinin onun uçurtmasına yeniden kuyruk 

yaptığını söyler. “Dedem yeni bir kuyruk yaptı ve beni rüzgârlı bir tepeye götürdü.” (DÖ, s. 12). Bu 

noktada dede karakterinin bir uçurtmayı onaracak kadar becerikli olduğu düşünülebilir.  

Ali’nin dedesi bir gün de komşusuna beslemesi için tavuk alır. “Dedem komşuya beslesin 

diye tavuk almış.”(DÖ, s. 18). Bunu Ali’nin yani yazarın ağzından duyan çocuk okur, belki de 

komşunun durumu olmadığı için Ali’nin dedesinin böyle bir iyilik yaptığını düşünebilir. 

Dolayısıyla onun ne kadar yardımsever bir insan olduğu da buradan çıkarılabilir.  
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Ali’nin anneannesi sarılık olduğu için Ali’yi hastaneye hiç götürmemişlerdir. Ancak 

bayram gelince Ali ve dedesi bayramda hastaneye anneanneyi ziyarete giderler. Dede, 

anneannenin yüzüne çarşaf örttürür. “Dedem beni hastaneye götürdü. Anneannemi kapıdan 

gördük. Sonra dedem doktorun kulağına bir şeyler söyledi. Doktor temiz bir çarşaf getirtti. Çarşafı 

çadır gibi anneannemin üstüne örttük.” (DÖ, s. 20). Dedenin yaptığı bu davranış yazarın ağzından 

yani Ali’den öğrenilmektedir. Ali’nin bu şekilde anneannesini öperek bayramını kutlamasını 

sağlayan dedenin, ne kadar merhametli olduğu söylenebilir. 

“Işıkları Seven Böcek” öyküsünde başkahraman ufak bir böcektir. Yazar, bu böceğin 

adının belli olmadığını ve ona herkesin Böcek dediğini söylemiştir. “…Çeşit çeşit böcek dolanıp 

dururmuş. Bunların arasında ufak bir böcek varmış ki, adı sanı belli değilmiş. Herkes ona Böcek 

dermiş.” (ISB, s. 4). Böcek, kendi ışı olmadığı ve karanlık olunca evini bulmadığı için gece 

Sivrisinek ile gezintiye çıkar. Böcekçik gördüğü her ışığa hayranlıkla bakar. Mum ışığına, sokak 

lambasına yaklaşır. Deniz fenerinin ışığını görmek için fenere bile tırmanır. Yıldızların ışığına 

hayranlıkla bakarken kendi ışığının da olmasını diler. Birden kayan yıldızla birlikte kuyruğunda 

ışık yanan böceğin dileği kabul olur. Artık böceğe “Ateşböceği” diye seslenirler. “Fenerin 

yanından geçip izcilerin kampına varınca, çocuklar ona ‘Ateşböceği, Ateşböceği,’ diye seslenmişler. 

Meğer bizim küçük adsız, bir ateşböceği imiş. İşte o gece artık büyümüş, kendi fenerine kavuşmuş.” 

(ISB, s. 30). Böcek’e “Ateşböceği” diye seslenildikten sonra bunun üzerine Böcek’in aslında bir 

ateşböceği olduğunu yazarın kendisinin söylediği görülmektedir.  

Sonuç olarak Böcek karakterinin öykünün başında isminin olmadığı ancak kuyruğuna 

gelen bir ışıkla adının Ateşböceği olduğu yazar tarafından öğrenilmektedir. 

Gülçin Alpöge’nin “Televizyoncu Ali” öyküsündeki başkahraman ise Ali adında bir 

çocuktur. Ali televizyon izlemeyi çok sevdiği ve buna da çok zaman ayırdığı için ödevlerini ihmal 

eden bir çocuktur. Ali karakterinin reklamları ezberleyecek televizyonu çok izlediği de öyküde 

yazarın ağzından öğrenilmektedir. “Onun gözü televizyondaymış. Reklamları ezbere bildiği halde 

‘sofradakiler konuşmasa da şunları rahat izlesek’ diye düşünüyormuş.” (TA, s. 8). Yine yazar, 

Ali’nin Vahit amcanın ona anlattığı hikayelere bile televizyon olduğu için eskisi kadar 

gülmediğini söylemesi ile Ali’nin televizyona olan ilgisini bir kez daha yansıtmıştır. “Şimdi 

televizyon var ya, artık hikayelere aldırmıyormuş Ali.” (TA, s. 8). Bir gün televizyonun 

bozulmasıyla Ali başka uğraşlar edinir. Dışarıda kardan adam yapar; radyodan türkü dinler; 

sevdiği resimleri gazeteden derler. Böylece Ali için televizyon zamanla önemini yitirmeye 

başlar. Yazar, Ali için televizyonun öneminin kaybolduğunu yine kendi söyler. “Demek ki, artık 

televizyon Ali için önemini yitirmiş.” (TA, s. 22).  
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Çocuk okur, Ali karakterine ait bilgileri ve değişimleri yazarın yorumuyla, onun 

konuşmalarıyla anlamaktadır. Televizyonun Ali için önemini yitirdiğini, televizyon için neler 

düşündüğünü bile yazarın yorumuyla öğrenmektedir. 

Öyküde Ali karakterinin geliştirilmesinde yazarın rolünün biraz daha ön planda olduğu 

söylenebilir. Öyle ki bu öyküde yazar Ali’yi yorumlarıyla geliştirdiği gibi okuru da bu doğrultuda 

düşündürmeye çalışmaktadır. Örneğin; Ali’nin önceden hikayelerini dinlediği eve gelen misafir 

Vahit amcayı eskisi gibi takmaması üzerine yazar çocuk okuru öyküye dahil ederek bir yorum 

yapmıştır:  “Şimdi televizyon var ya, artık hikayelere aldırmıyormuş Ali. Var mı, yok mu televizyon 

izliyormuş. Ne dersiniz, onun gibi yapan tanıdıklarınız var mı? Konuşmayı, hikaye dinlemeyi sanki 

unutmuş arkadaşlarınız. Yoksa siz de mi öylesiniz?” (TA, s. 8). Ali’nin Artık televizyon olduğu için 

hikayelere aldırmadığını, sohbet etmeyi ve dinlemeyi unuttuğunu söyleyerek çocuk okura 

çevrelerinde böyle insanlar olup olmadığını sormuştur. Üstelik “Yoksa siz de mi öylesiniz?” (TA, 

s.8) diyerek kendilerini de sorgulamalarını sağlamıştır.   

 “Kozalı Konak Kazalı Konak” öyküsündeki başkahraman Ayşe’dir.  Ayşe, yaz tatillerini 

ailesiyle bahçesinde kozalar olan bir konakta geçirir. Çok dikkatsiz olduğu için bu konakta çeşitli 

kazalar geçirir. “Ne var ki, Ayşe yaramazmış. Biraz da dikkatsiz. Bu yüzden hep düşer, çok kaza 

geçirirmiş.” (KKKK, s. 6). Ayşe karakterinin çok dikkatsiz olduğunu söyleyen yazar, bu karakterin 

yaptığı kazalara olan yorumuyla da dikkat çeker: “Bir gün bahçeye çıkmak için koşarken küçük 

kardeşi Mehmet’in yerde bıraktığı bilyaya basıp kaymış. Ama ne kaymak! Odanın bir yanından 

öbür yanına savrulmuş.”  (KKKK,  s. 10). Ayşe bilyaya basıp öyle bir kaymıştır ki yazar onun bu 

dikkatsiz davranışını “Ama ne kaymak!” (KKKK,  s. 10) diyerek pekiştirmiştir. 

“Aslı Pazarı Bekliyor” öyküsünde Aslı, yaz mevsimini çok sevmektedir. “Aslı yaz günlerini 

çok sever.” (APB, s. 4). Yazar, Aslı karakterinin en sevdiği mevsimin yaz mevsimi olduğunu çocuk 

okura kendi söylemiştir. Denize gitmek istediği zaman da annesinden pazar gününü beklemesi 

gerektiğini öğrenir. Aslı pazarı beklerken zaman kavramının nasıl oluştuğunu da anlamaya 

başlar. 

Yazarın bir diğer öyküsü “Kardeşim Konuşacak” da Didem, henüz sekiz aylık olan 

kardeşi Çiğdem’i anlatmıştır. Bu nedenle aslında yazar, öykünün de kahramanı olan Didem’dir. 

Kardeşinin henüz bebek olmasından dolayı yürüyemediğini, konuşamadığını anlatmıştır. 

“Kardeşim ufacık. Yürümüyor, konuşmuyor. Daha çok küçük, konuşamıyor. Çiğdemcik sekiz aylık.” 

(KK, s. 2). Çiğdem bebeğin oyuncakları çok sevdiğini bu yüzden de ayıcığı, çıngırağı olduğu 

Didem’den öğrenilmektedir. “Bizimki oyuncaklara bayılır: Çıngırağı çangır, çungur, bebekleri cik 

cik, ayısı yumuşacık.” (KK, s. 6). Didem, kardeşi Çiğdem bebeğin suyu çok sevdiğini söyler. 

“Kardeşim suyu çok sever. Bıcı bıcı yapmak ister.” (KK, s. 10 ). Bıcı bıcı yapmayı sevmesi, Çiğdem 
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bebeğin banyoyu sevdiğini göstermektedir. Didem, kardeşinin sesleri ayırt ettiği için akıllı 

olduğunu da belirtir. “Kardeşim çok akıllıdır. Sesleri ayırt edebilir.” (KK, s. 11).  

Didem’in söylemleri ile Çiğdem karakteri çocuk okur tarafından daha iyi tanınmaktadır. 

Çiğdem’in nasıl bir bebek olduğunu, nelerden hoşlandığını, neden akıllı olduğunu yazarın 

söylemlerinden öğrenmektedir. 

Alpöge’nin “Küçük Murat” öyküsündeki başkahraman Murat, ailesinin en küçük 

bireyidir. Murat henüz okula gitmemektedir. Çocuk okur Murat’a ilişkin bu bilgileri yazarın 

kendisinden öğrenmektedir. “Evde en küçük Murat’mış. Daha okula gitmiyormuş.” (KM, s. 4).  

Dünyada çeşitli özelliklerde insanların yer aldığından ve Murat’ın da bunların arasında yaşça 

küçük olma özelliğine sahip bir çocuk olduğundan bahseden yazar, onun bir ablası ve bir abisi 

olduğunu da söyler. “Dünyada insan çokmuş. Bunların kimi şişman, kimi ince, kimi uzun, kimi kısa; 

kimi büyük, kimi küçükmüş. İşte Murat da küçük bir çocukmuş. Murat evde annesi, babası, ilkokula 

giden ablası ve ortaokula giden ağabeyi ile yaşarmış.”(KM, s. 3).  Murat küçük olduğu için de ona 

bir iş yaptırılmaz. Babası market poşetlerini taşıtmaz, ablası defterlerini bozacak diye oynatmaz. 

Ancak Murat, amcasının bebeğini gördüğünde onun kendisinden küçük olduğunu fark eder.  

Çünkü bebek konuşup yürüyemezken Murat bunları yapabilmektedir. Bu yüzden de artık 

kendisine küçük diyenlere kızmaz. 

Murat’ın ailenin en küçüğü olduğu; annesi, babası, ablası, abisiyle yaşadığı ve henüz 

okula bile gitmediği yazarın yorumuyla öğrenilmektedir. 

“Mehmet’in Evi” öyküsündeki başkahraman Mehmet adında bir çocuktur. Yazar, bu 

kahramanın kerpiçten küçük bir evde oturduğunu; kuşları beslemeyi çok sevdiğini kendi söyler. 

“Mehmet, köpeği ile birlikte köyde yaşardı. Kerpiç bir evde oturuyordu. Evleri tek oda idi. Bir yanda 

ocak vardı, öteki tarafta oturuluyordu. Duvarın üst yanında ufacık kuş pencereleri vardı. Kuşlar 

buraya yuva yapmıştı. Mehmet kuşları beslemeyi severdi. (ME, s. 2). Yazar bu söylemiyle 

kahramanın yani Mehmet’in hayvanları ne kadar sevdiğini göstermek istemiş olabilir. 

Yazar, çocuk okura Mehmet’in yaşadığı yerin o sene çok sert bir kışı olduğunu, bu 

yüzden kar yağınca okullarının tatil edildiğini ve Mehmet’in karı çok sevdiğini yine kendi 

söylemleriyle aktarır. “Mehmet okula gidiyordu ama şimdi okul kapalıydı. Bu yıl kış çok sertti. 

Birçok yerde kar yolları kapatmıştı. Mehmet’in köyüne bile kar yağdı. Mehmet ilk kez kar 

görmüştü. Kışın şiddetinden okulları tatil ettiler. Oysa Mehmet karı çok sevmişti.” Mehmet’in Evi, s. 

3). Ayrıca yazar şiddetli kıştan ve aşırı kar yağışından dolayı Mehmet’in okulunun tatil 

olduğundan bahsetmiştir. Burada doğanın ve doğa olaylarının insan yaşamına nasıl yansıdığı 

görülmektedir. Mehmet’in karı ilk kez görmesi ve onu çok sevmesine karşılık okulun tatil 

olması, kara olan sevgisini sarstığı söylenebilir. Çünkü yazarın, “Oysa Mehmet karı çok sevmişti.” 

(ME, s.3) söyleminin böyle bir algıyı yarattığı düşünülebilir. 
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Gülçin Alpöge’nin “Okula Başlarken” öyküsünde başkahramanların birden fazla olduğu 

görülmektedir. Bu kahramanlar;  Yonca, Alihan, Esra, Mehmetcan, Perihan ve Hasan adındaki 

altı çocuktur.  Her biri, okula başlayacağı için farklı duygular yaşar. Bu karakterlerden Hasan’ı, 

yazar kendi söylemleriyle anlatır: “Hasan okulun ilk günü üzgündü. Tatil bittiği için değil. 

Arkadaşından ayrılacağı için, Hasan’ın evinin hemen karşısındaki evde oturan arkadaşı ile 

geçmişti yaz günleri. Kışın da okula birlikte gideceklerini düşünmüşlerdi. Aynı yaştaydılar çünkü. 

Ama karşı köşedeki evler başka bir mahalle oluyormuş. Arada bir sokak olduğu için oranın okulu 

farklı imiş. Nasıl üzülmesin Hasan!” (OB, s. 26). Hasan’ın arkadaşıyla okullarının farklı 

olduğundan ayrılacak olmalarına üzülmesi, onun arkadaşlığa ve birlikteliğe ne kadar önem 

verdiğini gösterebilir. 

Öyküdeki bir diğer karakter olan Mehmetcan’ın evinin nerede olduğu; daha önceden 

anaokuluna gitmediği; evinden uzaklaşacağı için ilkokula gitmekten çok korktuğu, yazarın 

söylemleriyle öğrenilmektedir. “Mehmetcan Göksu Sokağı’nın en ucunda, öteki çocuklardan en 

uzakta oturuyordu. Ana okuluna hiç gitmemişti. Şimdi ilkokula gitmekten korkuyordu. Okuldan 

korkulur mu demeyin. O okuldan değil, evden uzaklaşmaktan korkuyordu. Onun korkusu akşama 

annesi onu almaya gelmeyi unutursa diyeydi. Çünkü okul epey uzaktaydı.” (OB, s. 18). Bu 

bağlamda Mehmetcan’ın evden uzaklaşmaktan korkması, bir çocuk olduğu için savunmasız ve 

cesaretsiz olduğunu gösterebilir. Çünkü Mehmetcan annesi olmadan evine tek başına 

gelememektedir. Okulda her çocuğun ailesinden bağımsız bir şekilde yalnız olmasının söz 

konusu olduğu çıkarılabilir. 

“Gül Sultan” masalının başkahramanı, güzelliği bütün dünyayı saran gülünce yüzünde 

güller açan küçük bir sultandır. Bu sultanın adı Gül Sultan’dır. Gül Sultan’ın iyi, kibar, ünlü ve 

güzel bir kız olmasını yazar şu söylemlerle anlatır: “Bu padişahın da tek bir kızı, güzeller güzeli 

Gül Sultan’ı varmış. Güzelliği kadar iyiliği, kibarlığı ile ün salmış, çevredeki ülkelerde tanınmış 

küçük bir sultanmış. Konuştuğunda dudağında bülbül şakır, dilinden bal akarmış. Güldüğünde 

yüzünde güller açar, yürüdüğü yerde güller biter, onu bir gören bir daha unutamazmış.” (GS, s. 2). 

Yazar, Gül Sultan’ın dudağında bülbül şakıdığını söyleyerek de dilinden bal aktığını söyleyerek 

de onun güzel sesli olduğunu düşündürmek istemiştir. 

 Gül Sultan gelinlik bir kız olduğunda padişah, kızını isteyen prenslere ve şehzadelere 

hemen onu vermez.  Bir gün komşu ülkenin üç şehzadesi Gül Sultan’ı istemeye gelir. Padişah üç 

şehzadeyi de beğenir ancak kızını verecek şehzadeyi seçemez. Bunun için üç şehzadeye bir yıl 

süre vererek kızının beğeneceği hediyeler bulmalarını ister. Gül Sultan kimin hediyesini beğenip 

alırsa o şehzade sultanı almaya hak kazanacaktır. Bunun üzerine üç şehzade farklı yönlere 

doğru yol alarak sultana en güzel hediyeyi getirmek için uğraşırlar. Büyük şehzade, içine 

bakınca kimi görmek istiyorsan onu gördüğün bir ayna bulur. Ortanca şehzade, istediğin yere 
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hemen götüren uçan bir halıya denk gelir. Küçük şehzade ise her yiyene can veren bir elma 

bulur ve bunu sultana hediye etmek ister. Üç şehzade ellerinde hediyeleriyle bir yerde buluşup 

aynadan Gül Sultan’ın hasta olduğunu öğrenince, küçük şehzadenin elmasını ona yetiştirmek 

halıya atladıkları gibi saraya gelirler. Sultan, küçük şehzadenin getirdiği elmayı yer. Yazar bu 

noktada Gül Sultan’ın iyileştiğini söyler.  “Sultan elmayı yer yemez gözlerini açmış. Az sonra 

doğrulup kalkmış. Lafın özü, kısa zamanda iyileşmiş. Eskisinden sağlıklı olmuş.”(GS, s. 13). Hatta 

karakterin eskisinden daha sağlıklı olduğunu da vurgular.  

Alpöge’nin “Küçük Kuş” masalındaki başkahraman bir kuştur. Yazar, bu küçük kuşun 

annesi ve babasıyla yaşadığını çocuk okurla kendisi paylaşır. “Vaktiyle küçük bir kuş varmış. 

Annesi, babasıyla güzel bir yuvada yaşarmış.” (KüK, BMBŞ, s. 20). Buradan Küçük Kuş’un bir 

kardeşi olmadığını; güzel bir yuvada yaşamalarından da huzurlu ve mutlu bir ev ortamı 

oldukları çıkarılabilir. Dolayısıyla yazarın söylemiyle karakterin okur zihninde geliştiği 

düşünülebilir. 

“Oyuncaklar Ülkesinde” masalının başkahramanı Burak’ın en çok sevdiği oyuncağı 

kurduğun zaman öten bir kuştur. “Bu kardeşin birçok oyuncağı varmış ama en çok sevdiği 

kuşuymuş. Kutunun içinde bir oyuncak kuş varmış.” (OÜ, BMBŞ, s. 22). Yazar, Burak karakterinin 

oyuncakları çok sevdiği ve en sevdiği oyuncağın da kuş olduğunu kendi söylemektedir. Çocuk 

okurun, bu kadar çok oyuncağı olan bir karakterin en çok hangi oyuncağı sevdiğini merak 

edebileceğini düşünerek bu özelliği kendi söylemiyle aktarmış olabilir. 

Yazarın “Küçük Tren” adlı masalında başkahraman iki istasyon arasında, bir tane 

vagonuyla posta taşıyan küçük trendir. Yazar bu treni kendi söylemiyle şöyle anlatır: “İki 

istasyon arasında gider gelirmiş. Küçük bir lokomotifi olduğu için tek bir vagonu varmış ve yalnız 

posta taşırmış.” (KT, ÇHM, s. 3). Çocuk okur verilen özelliklerden, yani tek vagonlu ve küçük 

lokomotifli olmasından ona “Küçük Tren” isminin verildiğini düşünülebilir. 

Bir gün okula trenle giden çocukların treni bozulur. İstasyon şefi, küçük treni bu trenin 

önüne alarak ona iki vagon ekleyip çocukları okula yetiştirmeyi ister. Kendisine vagon takılan 

küçük tren, ilk defa insan taşıyacağı için mutlu olur. İlk başta zorlansa da son bir gayretle 

hareket etmeye başlar. O günden sonra da küçük tren çocukların treni olur. “Öğretmen: “Size bir 

tren ayırmaları iyi olmuş. Keşke hep böyle gelebilseniz” demiş. O gün istasyon şefiyle konuşmuş 

öğretmen. O günden sonra da küçük tren çocukların treni olmuş. Postayı bıraktıktan sonra 

çocukları alıp onları okula taşımış.”(KT, ÇHM, s. 3). Yazar, küçük tren karakterinin artık farklı bir 

görevi daha olduğunu çocuk okura anlatmıştır. Küçük trenin çocukların treni olduğunu 

söylemesi de aslında onun artık bir sahibinin olduğunu göstermektedir. 
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Grafik 4.1.1.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin yazarın yorumuyla geliştirildiği yerlerin 
yüzdelik dağılımı 

 

Yukarıdaki grafikte Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtlarındaki karakterlerin yazarın 

yorumlarıyla geliştirildiği yapıtlar ve yüzdelik dilimleri verilmiştir. Grafik incelendiğinde 

karakterlerin yazarın yorumuyla geliştirilmesi yolunun en çok kullanılan yapıtların %13 ile 

“Şıpşıp ile Tıptıp” ve “Kardeşim Konuşacak” adlı öyküler olduğu görülmektedir. Bu karakter 

geliştirme yolunun en az kullanıldığı yapıtların ise %3 ile “Aslı Pazarı Bekliyor”, “Küçük Kuş” ve 

“Oyuncaklar Ülkesinde” öykülerinin olduğu görülmektedir. 

 

4.1.2. Karakterlerin Konuşma Yoluyla Geliştirilmesi 

Karakterlerin konuşma yoluyla geliştirilmesi yolunda yazar, karakterin özelliklerini 

çocuk okura onun ağzından vermek için karakteri konuşturur (Sever, 2012, s. 97). Örneğin; 

karakter, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayabildiği için okulu çok sevdiğini 

söylediğinde çocuk okur, bu kahramanın hem okulu sevdiğini hem de bunun nedenini onun 

ağzından öğrenmiş olur. Bu da karakterin özelliklerinin daha inandırıcı bir şekilde aktarıldığı 

anlamına gelebilir. Alpöge’nin incelenen yapıtlarında bu karakter geliştirme yolunun kullanımı 

sırasıyla aşağıdaki gibidir: 

 “Şıpşıp ile Tıptıp” öyküsünde iki su damlası olan başkahramanlar Şıpşıp ve Tıptıp, 

yeryüzünü merak ederek yerin altından çıkarlar. Diğer su damlalarıyla birleştikten sonra 

büyüyerek önce dere sonra ırmak olarak akarlar. Irmak kenarında kayık yüzdürmeye çalışan 

çocukları görürler. Bu sırada yazar, kahramanları konuşturur. Şıpşıp Tıptıp’a kayık yüzdürmeye 

çalışan çocukların kayığını yüzdürmeyi teklif eder: “Irmağın kıyısında çocuklar kayık yüzdürmeye 

çalışıyorlardı. Beceremiyorlardı bir türlü. Şıpşıp ‘Haydi şu kayığı yüzdürelim.’ dedi. “ (ŞT, s. 14).  
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Şıpşıp’ın kendisine ait bu söylemlerden, çocuk okur Şıpşıp’ın ne kadar yardımsever olduğunu 

düşünebilir. Şıpşıp, çocukların yüzdüremedikleri kayığı Tıptıp ile yüzdürmek istemektedir. 

Tıptıp ise kayığın kendisinin yüzmesini söyler:“ Tıptıp ‘Kendi kendine yüzse ya.’ diye diretti. ‘Olur 

mu? Bizden ucundan tutmasak durur mu?’” (ŞT, s. 14). Tıptıp’ın söyleminden de onun belki biraz 

üşengeç olduğu kanısına varılabilir. Çünkü kayığının kendi kendine yüzmesin diretmiştir. Bu 

doğrultuda da yazar Şıpşıp’ın ve Tıptıp’ın kendisini konuşturarak inandırıcı olmak istemiş 

olabilir. 

Alpöge’nin “Aya Tutkun Uçurtma” adlı masalında başkahraman bir uçurtmadır. Küçük 

bir çocuğun yaptığı uçurtma, onun elinde gökyüzüne yükseldikçe mutlulukla çevreyi 

seyretmeye başlar. Gökyüzünde gördüğü kuşlarla yarışmak ister. Yazar bu sırada uçurtma 

karakterini konuşturur.“ ‘Onların kanatları varsa benim de kuyruğum var.’ demiş.” (ATU, s. 4). 

Uçurtmanın kuşların kanatlarıyla kendi kuyruğunu yarıştırmak istemesi, onun kendisine olan 

güvenini gösterebilir. Uçurtma, çocuğun elinden ipini çekerek iyice yükselir ve bulutlarla dans 

edip rüzgarla şarkılar söyler, derken akşam olur. Uçurtma Ay’ı görünce çok beğenir ve yanına 

gitmek ister. Ay’a ulaşmaya çalışırken de yolda engellerle karşılaşır. Rüzgarın onu ikaz etmesine 

karşılık fırtınadan korkmadığını söyler.“ ‘Ben fırtınadan korkmuyorum, ben Ay’a gitmek 

istiyorum.’ demiş.” (ATU, s. 8).  Burada uçurtma karakterinin kendine güvendiği ve cesur olduğu 

görülür. Rüzgardan korkmaması da onu cesaretli yapmaktadır. Ancak rüzgarı dinlemeyen ve 

uçmaya devam eden uçurtma rüzgarın şiddetine dayanamaz ve kuyruğu kopar. Yine de yoluna 

devam eder. Ancak Ay’a bir türlü ulaşamaz; çünkü Ay çok uzaktadır. Önüne çıkan engellere 

aldırmayan uçurtma sonunda bir girdaba kapılıp yere düşer.  

Uçurtmanın geldiği yer bir başka ülkedir. Sabah onu bir çocuk bulup onarır. Uçurtma 

çocukla konuşur: “ Uçurtma dile gelip çocuğa: ‘Ben Ay’a gitmek istiyorum. Beni uçurunca bil ki 

ipimi gene çekip alacağım. Ben yükselip Ay,’a varacağım.’ demiş.” (ATU, s. 12).  Uçurtma, Ay’a 

gitmek istediğini kararlı ve inatçı bir şekilde söylemektedir. Hatta ikinci sahibine kendisini 

uçurduğunda yeniden ipini koparacağını bu yüzden söylemiştir. Çocuk ise uçurtmanın Ay ile 

buluşabilmesi için ona yardım eder. Onu ağaçların arasına koyar ve Ay’ın ışıklarının uçurtmaya 

değmesini sağlar. Çocuk uçurtmanın bu isteğini gerçekleştirdiği için uçurtma da çocukla 

kalmaya karar verir. 

Sonuç olarak yazar, uçurtma karakterini konuşturarak onu geliştirme yolunu tercih 

etmiştir. Konuşan uçurtmanın söylemlerinden onun ne kadar cesur, kararlı ve özgürlüğüne 

düşkün olduğu anlaşılmaktadır. 

“Işıkları Seven Böcek” öyküsünde ışıkları çok seven başkahraman Böcek, akşamları 

evinin yolunu bulamayacağını düşünerek karanlıkta dolaşmaz. Ancak Sivrisinek ona eşlik etmek 

ister.  Birlikte gezerken Sivrisinek gece gezmenin zor olduğunu fark ederek geç olmadan eve 
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dönmelerini söyler. “Daha sözünü bitirmeden karşıda sokak lambaları yanıvermiş. Ortalık birden 

aydınlanmış, bizim Böcek de evi unutmuş. Lambaya vardıklarında Böcek, ‘Ne yanıyor böyle pırıl 

pırıl?’ demiş.” (ISB, s. 12).  Böcek ise bu noktada yanan sokak lambalarını merak eder. 

Başkahraman Böcek’e ait olan bu söylemden onun ne kadar meraklı ve ışığa tutkun olan bir 

böcek olduğu anlaşılmaktadır. 

Sokak lambasının yanına gittiklerinde ise yanan şeyin elektrik olduğunu öğrenen Böcek, 

elektriğin aktığını duyunca şaşırır. Yazar burada da Böcek’i konuşturur: “ ‘Elektrik akar mı?’ … 

‘Ne olur biraz elimize akıtsak, pırıl pırıl olurdu.’ ” (ISB, s. 14). Kendilerine de elektriğin akmasını 

ister. Böcek’i konuşturarak onun ağzından ışığı ne kadar çok sevdiğini yansıtmıştır. Belki de bu 

şekilde daha inandırıcı olmak istemiş olabilir. 

“Uğraşlar” öyküsünde sürekli hayal eden, ne olabileceğinin hayalini kuran Zehra’yı yazar 

kendi kendine konuşturur. Önce balerin olmayı hayal eder: “Televizyonda gördüğüm balerin mi 

gibi mi olsam? Müzik eşliğinde ahenkli hareketler yapsam. Dönsem, atlasam, sıçrasam! Onlar gibi 

süslü, tüylü giysiler giysem. Güzel değil mi dans etmek?” (U, s. 6).  Zehra’nın bu söylemiyle süslü 

olmayı çok sevdiği düşünülebilir. Daha sonra yüzücü olmayı hayal etmiştir: “Yüzsem, ünlü bir 

yüzücü olsam, madalyalar kazansam, ne dersin?’” (U, s.10). Zehra’nın madalyalar kazanmak 

istemesinin çocuk okura, onun hırslı olduğunu ve lider olmayı sevdiğini düşündüreceği 

söylenebilir. Aynı şekilde hayallerini kurmaya devam eden Zehra paten kaymayı, koşulara 

katılmayı, tenis yarışmasında birinci olmayı düşünür: “Zehra ‘Yoksa başka bir spor mu yapsam? 

Paten kaysam. Ya da koşulara katılsam. Tenis oynayıp yarışmalarda birinci olsam, fena mı?’” (U, s. 

12). Onu bu şekilde konuşturan yazar, yine Zehra karakterinin yarışmayı, sporu sevdiğini ve 

hırslı olduğunu göstermektedir. Zehra daha sonra hemşire olmayı hayal eder: “ ‘Yoksa hemşire 

mi olsam? Yardıma koşsam. Çocuklara baksam. Hastaları iyi etsem.’ ” (U,  s. 14). Onun bu 

söyleminden yardımsever olmayı sevdiği görülmektedir.  

Zehra’nın okuduğu bir kitabı beğenip“ ‘Ne hoş bir kitap bu! Ne akıllı sözler etmiş. Ama ben 

de akıllıyım’ ” (U, s. 24) şeklinde bir yorum yapması da kendisini çok zeki bulan bir çocuk 

olduğunu göstermektedir. Zehra karakterinin kendisini konuşturarak geliştirmeye çalışan 

yazar, aslında bu söylemlerle onun ne kadar kararsız bir insan olduğunu da yansıtmaktadır. 

 Yazarın “Ömer Bakkalda” adlı öyküsünde başkahraman Ömer adındaki bir çocuktur. 

Ömer annesinin istediklerini almaya bakkala gidecektir. Bakkala gitmeden de annesiyle bir 

anlaşma yapar. Bakkala gitmesi karşılığında bir gazoz içmek için izin ister. “Ömer’de annesine 

‘Bakkala giderim ama izin verirsen bir de gazoz içerim’ demiş.” (ÖB, s. 3). Çocuk okur bu 

söylemden Ömer’in konuşma şeklinde annesine saygılı bir çocuk olduğunu düşünebilir.  

“Gülle” adlı öyküde başkahraman bir bilyedir. Öykü bilyenin ağzından çocuk okura 

anlatılmıştır. Çocuk okur Gülle’nin nerede ve nasıl oluştuğunu onun ağzından öğrenmektedir: 
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“Bir köyde doğdum. Oralarda bana gülle derler. Çocuklar önce güzel bir taşı seçerler. Sonra da 

çakmak taşıyla döve döve o taşı yontup yuvarlatırlar. Sonunda irice bir bilya çıkar ortaya. Ben de 

öyle doğdum işte.” (G, s. 1). Gülle’nin taştan bir bilye olduğu ve köyde ona bu isimle seslendikleri, 

Gülle’nin aslında farklı yerlerde farklı isimler de aldığını düşündürebilir. Kendisinin yuvarlak, 

yeşil renkli damarlı olduğunu; çocukların kendisini çok sevdiğini anlatır: “Yusyuvarlağım. İçimde 

mavi yeşil renkli damarlar var. Dönerim, zıplarım, yuvarlandığım zaman parıldarım. Çocuklar beni 

çok sever. Hayır, bilmece sormuyorum. Size kendimi tanıtıyorum. Adım top değil. Ufacığım. Ben bir 

bilyayım. Ama çok görmüş bir bilya. İsterseniz serüvenimi size de anlatayım. Yani istemezseniz de 

anlatacağım. Biraz gevezeyim de!” (G, s. 1). Gülle hangi şekilde olduğunu, hangi renkte olduğunu 

ve kendisinin çok konuşan bir özelliğe sahip olduğunu da yine kendi söylemiştir. Ayrıca 

kendisini çok görmüş bir bilye olarak tanımlaması, onun birçok yer gezmiş ve birçok şey bilen 

bir bilye olduğunu göstermektedir. 

Gülle’nin sahibi Mehmet’tir. Mehmet yediği cevizlerin kabuklarını bir kedinin ayaklarına 

geçirir. O sırada ekmek yapan Mehmet’in annesi kediyi öyle görünce sinirlenir. Gülle de 

Mehmet’in yaptığı davranışa çok üzüldüğünü söyler: “…Ben de çok içerledim Mehmet’e. Hem 

benimle oynamıyor, hem de oyun diye hayvanlara eziyet ediyor. Olacak iş değil!” (G, s. 3). Bu 

durum onun ne kadar merhametli ve hayvanları seven bir bilye olduğunu göstermektedir. 

 Mehmet bir gün saklambaç oynarken kamyona gizlendiğinde Gülle, kendisiyle 

oynamadığı için onun cebinden çıkarak kamyonla doğduğu köyden uzaklara gelir. Geldiği yerde 

ise onu Macide adında bir kız alıp mutfağa getirir. Gülle burada da oyun olmadığını düşünür ve 

köyünü özlediğini söyler: “Mutfağın yeri de taş. Ben taşta güzel kayarım. Ama o beni yere 

koymadı. Musluğun üstünde sıra sıra tabakların durduğu rafın üstüne bıraktı. Anlaşılan bana yine 

oyun yok! Olduğum yerden ocak görünüyor. Yemek var ocakta. İşlemeli bir örtü çepeçevre 

dolanıyor ocağın rafını. Bakır tencereler pırıl pırıl dizilmiş rafa. Birden köyümü hatırlıyorum. 

Özlüyorum köyümü. Bu saatlerde ‘bili bili’ sesleriyle tavuklarıyla kümese kapatırlar. Tavuk, inek, 

köpek ve kuş seslerinin birbirine karıştığı zamandır şimdi.” (G, s. 7). Gülle’nin ne kadar güzel 

kaydığı, oynamayı çok sevdiği için cepte olunca sıkıldığı onun ağzından öğrenilmektedir. 

Doğduğu yere, köyüne ne kadar bağlı olduğu da orayı özlediğini söylemesinden anlaşılmaktadır. 

Gülle Macide’nin arkadaşlarının bilyeleri ile oynadıktan sonra yeniden cebe konulur. Bu 

sırada Gülle yine bozulur. “Ben yine cebe girdim. Ne sıkıcı!” (G, s. 9). Çocuk okur Gülle’nin bu 

konuşmasıyla da oyun oynamayı ne kadar çok sevdiğini ve oyun oynamadığı zamanı ne kadar 

sıkıcı bulduğunu anlamaktadır. 

Macide Gülle’yi Halime Hanımın oğlu Hasan’a verir. Hasan sepetlere Gülle’yi atma oyunu 

oynarken Gülle sepetlerden birine çarparak uzağa sıçrar ve bir sepete girer. O sepetle Mete’nin 

evine gelir. Gülle’nin yeni sahibi Mete olur. Gülle yeni adının misket olduğunu da kendi söyler. 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

62  

“Evet, yeni adım misket!” (G, s.11). Gülle karakterinin isminin değiştiğini çocuk okur burada 

karakterin kendi ağzından öğrenmiştir. 

Mete bir gün arkadaşlarıyla misket oynadığında kaybedince Gülle’yi fırlatır. Aşağılara 

yuvarlanan Gülle’yi bir tezgâhtar silip Mete’ye geri verir. Gülle çok konuştuğunu ve ne kadar 

geveze olduğunu öykü sonunda yine belirtir: “Geveze olmakta haklı değil miyim? Siz bunları 

yaşasanız anlatmak istemez miydiniz? Ben üç ayrı yer gördüm; hepsi başka güzel. Üç ayrı çocuk 

tanıdım; hepsini de sevdim. Bütün bu serüvenlerden anladığım bunların her birinin başka bir 

özelliği, başka bir güzelliği olduğu, Kasabanın havası kentte ne gezer! Kentin ışıkları köyde 

görülmez. Köyün renkli misketi var. Biz birlikte çok güzel oynuyoruz. Ama bilinmez, belki yarın bir 

Mustafa’nın cebinde köye dönerim. Çünkü ben taştan yapılmışım ve sanırım toprağı özledim.” (G, s. 

14). Gülle’nin üç sahibi olduğu; bu çocukları çok sevdiği ve gittiği yerlerden çok şey öğrendiği 

yine kendi ağzından öğrenilmektedir. Ayrıca nereye giderse gitsin taştan yapıldığı için kendi 

yurdunu, köyünü özlemesi onun doğduğu yere değer veren kişiliği olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak, Gülle karakterinin sıradan bir bilye olmadığı; çok gezip gören, her şeyi bilen, 

duyguları olan bir bilye olduğu söylenebilir. 

“Oyuncaklar Ülkesinde” masalının başkahramanı Burak’ın en çok sevdiği oyuncağı “kuş” 

canlandıktan sonra onu alarak Oyuncaklar Ülkesi’ne götürür. Burak burada kendisine ait eski 

oyuncakların tamir edildiğini görür ve onları geri alıp alamayacağını sorar. Ancak kuştan 

oyuncaklarını alamayacağını öğrenir. Fakat yine de onların tamir olduklarına sevinir: “Burak 

yukarı çıkınca yan yana dizilmiş oyuncaklar arasında kendi eski oyuncaklarını da tanımış. 

Tekerlekleri kırıldığı için attığı treni, kulakları koptuğu için attığı tavşanı, patlamış topunu orada 

görmüş. Hepsi de tamir olmuş, trene yeni tekerlek takılmış, tavşanın kulakları onarılmış, top da 

yamanıp şişirilmiş. Burak sevinmiş. Oyuncaklarımı gene alabilir miyim?” diye sormuş. ‘Olmaz!’ 

demiş kuş. ‘Onlar yorgun, dinleniyorlar. Burası tamir yeri. Tüm atılan oyuncaklar gelir, tamir olur. 

Burada kalıp dinlenirler.’ ‘Gene de onarıldıklarına sevindim,’ demiş Burak.” (OÜ, BMBŞ,  s. 23). 

Masaldaki Burak karakterinin bu şekildeki konuşmasının, onun hakkında bilgi verdiği 

söylenebilir. Çünkü Burak’ın attığı eski oyuncakları yeniden sahiplenmek istemesi, onun 

oyuncaklarına olan ilgisini ve bağlılığını göstermektedir. Oyuncaklarının iyi olduğunu bilmek de 

Burak’ı mutlu etmiştir. Aynı şekilde bu durumun da Burak’ın oyuncak sevgisinin ne kadar yoğun 

olduğunu pekiştirdiği söylenebilir. 
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Grafik 4.1.2.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin konuşma yoluyla 
geliştirildiği yerlerin yüzdelik dağılımı 

 

Yukarıda verilen grafikte, Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtlarında karakterleri 

konuşma yoluyla geliştirdiği yerlerin dağılımı verilmiştir. Grafiğe göre bu karakter geliştirme 

yolunu en çok kullandığı yapıtın %33 ile “Gülle” yapıtı olmuştur. Yani üzerinde en çok kullanılan 

karakterin de “Gülle” adındaki bir bilye olduğu görülmektedir. Bu karakter geliştirme yolunun 

en çok “Gülle”de kullanılmasının nedeni ise kahramanın olayları kendi ağzından anlatmasından 

kaynaklı olduğu düşünülebilir. Karakterlerin konuşma yoluyla geliştirilmesinin en az 

kullanıldığı yapıtlar ise %5 ile “Oyuncaklar Ülkesinde” ve “Ömer Bakkalda” dır. 

 

4.1.3. Karakterlerin Diğer Karakterlerin Yorumuyla Geliştirilmesi 

Çocuk için yazılmış öykü ve masallarda ana karakter dışında yardımcı karakterler de 

vardır. Bu karakterler, ana karakterin geliştirilmesinde rol üstlenir. “Öykü, roman ve 

anlatılardaki karakterleri tanıtabilmek için, diğer karakterlerin yorumu, görüş ve düşünceleri, 

okura önemli ipuçları sunar.” (Sever, 2012, s. 101). Ana karaktere ait bazı özellikler bu karakter 

üzerinden çocuk okura verilir. Örneğin; öykü veya masaldaki bir karakter ana karaktere “Ne 

kadar büyük bir karnın var!” gibi bir söylem kullanıyorsa; çocuk okur, karakterin göbekli veya 

şişman olduğunu düşünebilir. Yazarın yapıtlarında bu karakter geliştirme yolunun kullanıldığı 

yerler aşağıdaki gibidir: 

Alpöge’nin “Şıpşıp ile Tıptıp” öyküsünde iki su damlası olan Şıpşıp ile Tıptıp, yeraltından 

yeryüzüne çıktıktan sonra bazı tehlikeler yaşarlar. Bu tehlikelerden biri de Emine Hanım’ın 

içine düştükleri tenceresinden kaynayıp buharlaştıktan sonra bacadan çıkarak bulutlara 

yükselmeleridir. Buluttayken birden üşümeye başlayan Şıpşıp ve Tıptıp, öyküdeki bir diğer 

karakter olan Bulut ile konuşurlar. Bulut ise onlara bir fikir sunar: “Bulut, ‘Üşüyorsanız gene su 
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olun.’ Diye öğüt verdi.” (ŞT, s. 22).  Onlara su olabileceklerini söyler. Yazar, bu sırada Şıpşıp ile 

Tıptıp’ı başka bir karakter olan bulutun söylemiyle geliştirmeye çalışmıştır. Çocuk okur,  

bulutun bu söylemiyle onun üzerinde duran Şıpşıp ile Tıptıp’ın yeniden suya dönüşebileceğini 

anlamaktadır.  

“Aya Tutkun Uçurtma” nın başkahramanı Uçurtma, gökyüzünde uçarken sahibinin 

elinden ipini çekip alır ve gökyüzüne yükselir. Uçurtmanın uçarken karşılaştığı diğer 

karakterler; rüzgar, kara bulutlar ve uçaktır. Ay’ı yakından görmek için yükselen uçurtmayı 

sırasıyla rüzgar uçurtmayı uyarır: “Rüzgar sert esiyormuş artık. Uçurtmaya: ‘Benim arkamdan 

fırtına gelir. Sen fırtınada yırtılırsın kırılırsın. En iyisi sen geri dön.’ ” (ATU, s. 8). Daha sonra 

uçurtmayı kara bulutlar uyarır: “Ama bu kez kara bulutlar gelmiş yanına. ‘Yağmurdan kaç! 

Yağmurda ıslanırsın, renklerin akar, bozulur. Kağıtların yağmura dayanamaz.’ Demişler.” (ATU, s. 

10). Kara bulutlardan sonra ise gelen bir uçak, uçurtma ile konuşur: “O sırada yakınından 

pervaneli bir uçak geçiyormuş. ‘Ay’a gidemezsin, yukarılarda havasız yerde uçamazsın. Geri dön.’ 

demiş.” (ATU, s. 12). Rüzgarı, kara bulutları ve uçağı dinlemeyen uçurtma, bir girdaba takılıp çok 

yükseklerden yere düştüğünde onu alan çocuk da uçurtmanın kendisini yıpratmaması için 

konuşur: “Çocuk şaşırmış. ‘Niçin Ay’a gitmek için böylesine çabalıyorsun? Kendini niçin 

yıpratıyorsun? En iyisi bırak Ay sana gelsin.’ demiş.” (ATU, s. 18). 

Yazar, uçurtma dışındaki diğer karakterleri konuşturmuştur. Bu söylemlerle uçurtmayı 

diğer kahramanların yorumuyla geliştirmiştir. Rüzgarın konuşmasıyla uçurtmanın çok hafif ve 

kırılgan olduğu; kara bulutların konuşmasından kağıtlarının ince ve renklerinin dayanıksız 

olduğu; uçağın konuşmasından hava olmayan yerde uçamayacağını; çocuğun konuşmasıyla da 

hayallerine ulaşmak için uçurtmanın ne kadar çaba gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Uçurtma karakteri hayalini gerçekleştirmeye çalıştığı yolda, diğer karakterlerin 

yorumlarıyla vazgeçirilmeye çalışılmıştır. Ay’a ulaşmak isteyen uçurtmaya rüzgar, karabulutlar 

ve uçak engel olmuşlardır. Ancak uçurtma rüzgarın sert esmesine, yağmurun onu ıslatacak 

olmasına ve uçağın ona havasız yerlerde uçamayacağını söylemesine aldırmamıştır. İnatçılığı ve 

kararlılığı sayesinde yoluna devam etmiştir. 

Alpöge’nin “Televizyoncu Ali” öyküsünün başkahramanı Ali, televizyonu o kadar çok 

izleyen bir çocuktur ki onun annesinin ve babasının söylemlerinden de bu durum 

anlaşılmaktadır. Ali’nin annesi Ali’ye gözlerine acımasını söyler. “Annesi ‘oğlum, gözlerine acı’ 

diyormuş.” (TA, s. 6). Babası ise derslerine çalışmadığından yakınır. “Babası ‘derslerine yeterince 

çalışmıyorsun; eve gelince seni hep televizyon karşısında buluyorum’ diyormuş.” (TA, s. 6). 

Başkahraman Ali’ye diğer karakterlerin yapmış olduğu bu konuşmaların, Ali karakterinin 

geliştirilmesinde önemli olduğu görülmektedir. Bu öyküde Ali için önemli olan iki karakter; 

annesi ve babasıdır. Ali’nin televizyon karşısında çok zaman geçirdiği annesinin söylemiyle 
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anlaşılmaktadır. Aynı şekilde derslerine hiç çalışmadığı ve televizyon karşısında sık zaman 

geçirdiği de babasının söylemiyle anlaşılmaktadır. Anne ve babanın konuşmalarından Ali’nin 

nasıl zaman geçirdiğinin anlaşılmasıyla birlikte, annesinin konuşması karakteri aynı zamanda 

da gelişmesi için yönlendirir. Çünkü evde televizyon bozulduktan sonra anne, Ali’ye kitap 

okuyabileceğini ya da dışarıda oynayabileceğini önerir. “Annesi de ‘Bugün ben sana bir kitap 

aldım. İstersen onu oku. Ama neden önce dışarı çıkıp biraz oynamıyorsun?’ demiş.” (TA, s. 14). 

Annenin bu söylemi de Ali karakterinin kitap okumasını ve dışarı çıkıp arkadaşlarıyla 

oynamasına yol açmıştır. Dolayısıyla bu karakteri geliştirmiştir. 

Yazarın “Uğraşlar” adlı öyküsünde çok hayal kuran Zehra, ne olabileceğinin ve nelerle 

uğraşabileceğinin hayalini kurarken annesi ona henüz bir iş seçmesi için küçük olduğunu 

hatırlatır: “Annesi yanına gelmiş. ‘Gene düş kuruyorsun, Zehra’demiş. ‘Sen hele önce bir büyü! 

Sonra bir iş seçersin. Şimdi daha ilkokuldasın. Boş zamanların için kendine bir uğraş bul. Evde 

yapılabilen şeyler var: dikiş dikmek, uçurtma yapmak, örgü örmek, tahtadan oyuncak yapmak, iş 

işlemek gibi.’ ” (U, s. 18). Çocuk okur Zehra’nın henüz ilkokula gittiğini anneden öğrenir. Boş 

zamanlarında bir şeylerle uğraşabileceğini söyleyen anne, ona fikir vermeye de devam eder: “ 

‘Haydi kızım. Bakalım, yapacak ne uğraş bulacaksın? Bir şeyler toplayıp biriktirebilirsin. Akla ne 

gelirse toplanabilir. Kimi pul toplar, kimi deniz kabuğu. Kimi kibrit kutusu, kimi şişe kapağı. Kimi 

ise düğme biriktirir.’ ” (U, s. 20). Akla gelen herhangi bir şeyin toplanabileceğini anlattıktan sonra 

çiçek de yetiştirebileceğini önerir:“ ‘Çiçek yetiştirmeye ne dersin?’ diye sormuş annesi. ‘Bahçesi 

olanlar sebze bile ekerler. Sonra da yemekte kendi bahçelerinden taze soğan yerler. Ama bizim 

bahçemiz yok, diyeceksin. Sen de pencerenin önündeki saksıda yetiştir çiçeklerini.’ ” (U, s. 22). 

Yazar anneyi konuşturarak onun Zehra üzerinde etkili olmasını sağlamış ve Zehra karakterini 

bu şekilde geliştirme yolunu tercih etmiştir. Annenin ilkokula giden bir çocuk üzerindeki etkisi 

göz önüne alındığında, yazarın Zehra adındaki küçük kız çocuğunu geliştirmeyi anne karakterini 

konuşturma yolu üzerinden gerçekleştirmesi inandırıcılığı da arttırmaktadır. Çocuk okur 

annenin bu söylemlerinden Zehra’nın ilkokula gittiğini öğrenmekte ve Zehra’yı bir uğraş 

edinmeye yönlendirdiğini anlamaktadır. 

“Ayşe’nin Ev Kedisi” öyküsünde başkahramanı Benek adında bir kedidir. Benek sahibi 

ile birlikte bulundukları evden taşınırken içine konduğu sepetten kaçar. Evlerine gelen yeni 

kiracılar ise Ayşe ve ailesidir. Benek’i gören Ayşe, onun kendi kedisi olmasını ister. Benek’in 

kimin kedisi olduğu da öyküdeki diğer karakter olan komşulardan öğrenilir: “Komşular onun için 

‘Eski kiracıların kedisi’ dediler.” (AEK, s. 3).  Benek’in asıl sahibi ise Benek’in doğduğu yerin bu ev 

olmasından dolayı onun ayrılmak istemediğini anlatır:“ ‘Bu evde doğdu; onun için bu evden 

ayrılmak istemiyor Benek’ diyordu hanım.” (AEK, s. 11). 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

66  

Yazar, öyküde diğer kahramanları -komşuları ve Benek’in sahibini- konuşturarak Benek 

karakteri hakkında biraz daha fazla bilgi vermeye çalışmıştır. Örneğin; Benek’in sahibinin, Ayşe 

ve annesinin taşındığı evin eski kiracısı olduğu komşuların söyleminden anlaşılmaktadır. 

Benek’in sahibinin söyleminden ise Benek’in doğduğu evin Ayşelerin taşındığı ev olduğu 

öğrenilmektedir. Üstelik Benek’in neden bu evden ayrılamadığı da yine sahibi tarafından 

söylenmiştir. Benek, bu evde doğduğu için ayrılmak istememektedir. Dolayısıyla Benek’in 

doğduğu evi, yuvasını bırakmak istemediği ve ne kadar bağlı bir kedi olduğu söylenebilir. 

Alpöge’nin “Küçük Murat” adlı öyküsündeki Murat, ailenin en küçük bireyidir. Murat bu 

durumu hiç sevmemektedir. Yazar, onun neden küçük görüldüğünü ailenin diğer bireyleriyle 

anlatmaya çalışır. Murat’ın annesi Murat’ın 6 yaşında olduğunu ve henüz dişlerinin bile 

değişmediğini söyler. “Annesi ona 6 yaşında olunca, dişleri değişmeye başlayınca okula gideceğini 

söylermiş. ‘Daha küçüksün,’ dermiş.” (KM, s. 4). Murat sofranın kurulmasına yardım etmek istese 

annesi bırakmaz. “Murat bir işe yardım etmek istese bile annesi bırakmazmış. Bardakları elinden 

alır, ‘Sen küçüksün, bırak da sofrayı ablan kursun’ demiş.” (KM, s. 5). Murat’ın babası elindeki 

poşetleri Murat’a taşıtmaz; abisine vermek ister. “Babası eve geldiği zaman Murat onun elindeki 

paketleri almak istese, bu kez babası, ‘Sen küçüksün, dur, paketleri ağabeyin alsın’ dermiş.” (KM, s. 

6). Murat sinemaya gitmek istediğinde abisi ona küçük olduğunu söyler. “Sinemaya heves etse 

ağabeyi ona, ‘Sen küçüksün,  seni sinemaya almazlar.’ der, götürmezmiş.” (KM, s. 6). Ablası Murat 

küçük diye kitaplarını bozacağını düşünerek elletmez. “Ablası bile ona, “Sakın kitaplarımı, 

defterlerimi elleme; sen küçüksün, onları bozarsın” diye öğütlermiş.” (KM, s. 7). Murat’ın ninesi de 

ona küçük olduğunu söyleyerek sofrada Murat’ın altına minder koyar; dedesi ise Murat sürahiyi 

kırabilir diye suyu kendi koyar. “Ama ninesi bile ona, ‘Yavrum, sen küçüksün, şu yastığı altına 

koyayım, sofrada rahat otur’ dermiş. Dedesi de, ‘Sen küçüksün, sürahiyi elleme, suyu ben koyarım,’ 

diye eklermiş.” (KM, s. 9).  

Murat’ın küçük yaşta olduğunun hangi durumlarda söylendiği yukarıdaki söylemlerden 

anlaşılmaktadır. Bu söylemler öyküdeki diğer kahramanlara aittir. Murat’ın annesinin Murat’a 

dişlerinin değiştikten sonra okula gideceğini söylemesi ve bardakları kırar diye taşımasına izin 

vermemesi babasının paketleri taşıtmaması; abisinin onun sinemaya alınmayacağını söylemesi; 

ablasının kendi defterlerine dokunmamasını söylemesi ninesinin yemek masasında Murat’ın 

altına yastık koyması; dedesinin sürahiyi ellememesini söylemesinin, Murat’ın yaşının küçük 

olduğunu ifade eden ve bu durumu pekiştiren yorumlar olduğu söylenebilir. 

Murat, amcasının bebeğiyle kendini kıyasladığında kendinin büyük olduğunun farkına 

varır. Çünkü bebeğin kendisi gibi konuşamadığını sadece ağladığını fark eder. Babasından 

kendisinin büyük olduğunu duyunca abisi de bu durumu destekler. “Murat’ın ağabeyi söze 

karışmış. ‘Büyüksün ya. Baksana yürüyorsun, koşuyorsun, oynuyorsun.’ ” (KM, s. 15).  Ablası, ninesi 
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ve dedesi de Murat’ın büyük olduğunu ifade eden konuşmalara yapar. “Ablası, ‘Kendin yiyorsun, 

kendin giyiniyorsun.’ Dedesi, ‘Masalları anlıyorsun, resim yapıyorsun, şarkı söylüyorsun.’ Ninesi, 

‘Bana yardım ediyorsun, kediye yemek veriyorsun’ demiş.” (KM, s. 15). Bu noktada öykünün 

başından beri diğer karakterlerin konuşmalarıyla her anlamda küçük olduğu anlaşılan Murat 

karakteri, yine diğer karakterlerin yorumlarıyla kendisinden küçük çocuklardan farklı olarak 

birçok şeyler yapabildiğini öğrenerek gelişmiştir. 

 

 

Grafik 4.1.3.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin diğer karakterlerin 
yorumuyla geliştirildiği yerlerin yüzdelik dağılımı 

 

Yukarıdaki grafikte Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtlarında karakterlerin diğer 

karakterlerin yorumuyla geliştirilmesi yolunun en çok kullanıldığı yapıtın %38 ile “Küçük 

Murat” öyküsünün olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu karakter geliştirme yolunun üzerinde 

en çok kullanıldığı karakter de “Murat” olmaktadır.  Karakterlerin diğer karakterlerin 

yorumuyla geliştirilmesi yolunun en çok bu kahraman üzerinde olmasının da olağan bir sonuç 

olduğu söylenebilir. Çünkü “Küçük Murat” öyküsünde başkahraman Murat’ın yaşça küçük bir 

çocuk olduğu için ona evde hiçbir iş yaptırılmadığı öyküdeki diğer kahramanların söylemiyle 

sürekli yansıtılmıştır. Bu durum, karakterin adının neden “Küçük Murat” olduğunu da pekiştiren 

bir durum olmuştur.  Karakterlerin diğer karakterlerin yorumuyla geliştirmesi yolunun en az 

kullanıldığı yapıt ise %5 ile “Şıpşıp ile Tıptıp” öyküsü olmuştur. 

 

4.1.4. Karakterlerin Davranışlarıyla ve Eylemleriyle Geliştirilmesi 

Çocuk kitaplarındaki karakterlerin davranışlarıyla ve eylemleriyle geliştirilmesi yolunda 

yazar, karakterin olay örgüsü içindeki hareketlerini kullanır.  “Çocuklar için hazırlanan öykü, 
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roman ve diğer anlatılardaki kahramanların karakter özelliklerini tanımamızı sağlayan en 

önemli gösterge, onların çeşitli durum ya da olaylar içindeki davranışları ve eylemleridir.” 

(Sever, 2012, s.95). Karakterin olaylar karşısında verdiği tepkiler, hal ve hareketleri kişilik 

özelliklerini yansıtmaktadır. Alpöge’nin incelenen yapıtlarında bu karakter geliştirme yolunun 

kullanıldığı yerler aşağıdaki gibidir: 

 “Şıpşıp ile Tıptıp” yapıtındaki başkahramanlar yani Şıpşıp ve Tıptıp adındaki iki su 

damlası, yeraltından yeryüzüne çıktıktan sonra diğer su damlaları ile birleşip dere olurlar. 

Akarken de derede kayık yüzdüren çocukların kayığını yüzdürmek için onlara yardım ederler. 

“Bizimkiler sırtladılar kayığı. Suyun üstünde kaydı kayık. Çocuklar sevinçle 

bağırdılar. Şıpşıp’la Tıptıp da mutlu ayrıldılar oradan.” (ŞT, s. 14). Şıpşıp ile Tıptıp’ın çocukların 

kayığını yüzdürmeye çalıştırmaları, onların ne kadar yardımsever olduklarını göstermektedir. 

Suyun kaldırma kuvveti olduğundan da diğer su damlaları ile birleşip ne kadar güçlü olduklarını 

göstermişlerdir. Aynı zamanda da başkalarının mutluluğuyla mutlu olabilen bir özelliğe sahip 

oldukları da yine bu davranış sayesinde anlaşılmaktadır. 

Şıpşıp ile Tıptıp ırmak olmuş akarken birden bir tünelden kalın bir boruya girerler. 

Sonunda da musluktan Emine Hanım’ın tenceresine düşerler. Tencerede kaynarken buharlaşıp 

havaya uçarlar. “Bir silkindiler, buharlaşıp uçtular. Bacadan kendilerini havaya bıraktılar.” (ŞT, s. 

20). Şıpşıp ile Tıptıp’ın tencereden kurtulmak için silkinme davranışı da onları buharlaştırmış ve 

bacadan çıkmalarını sağlamıştır. Çocuk okur, bu davranışın onların birer su damlası olmasıyla 

ilişkili olduğunu anlayabilir.  

Buharlaşıp buluta yükseldikten sonra üşüyen Şıpşıp su damlası olarak Mavi Göl’e düşer. 

Mavi Göl’e ulaşan Şıpşıp, Tıptıp’a kavuşmayı diler. “Allı morlu, mavili sarılı tılsıma baktı 

da Tıptıp’a kavuşmak için dilekte bulundu.” (ŞT, s. 24).  Şıpşıp’ın gökkuşağını görünce Tıptıp’a 

kavuşmak için dilekte bulunması da onun arkadaşı Tıptıp’ı ne kadar sevdiğini göstermiştir . 

Şıpşıp Mavi Göl’e su damlası olup düşerken Tıptıp, kar tanesi olup uzaklara savrulur. Yede buz 

halindeyken güneşiyle etkisiyle erir ve yeniden su damlası olur. “Bu sırada güneş koştu imdada 

yetişti. Tıptıp ısındı, gerindi, silkindi ve gene damlacık oluverdi.” (ŞT, s. 28). Tıptıp’ın ısınıp 

gerinme ve silkinme davranışı da onun eski haline yani su damlasına dönmesini sağlamıştır. 

Yazar böylelikle Şıpşıp ile Tıptıp karakterlerini davranışlarıyla geliştirmeye çalıştırmıştır. Bu 

davranış ve eylemlerle, bir su damlasının diğer su damlalarıyla birleştiğinde neler yapabildiği; 

birlikten her zaman kuvvetin doğduğu anlaşılmaktadır. 

“Aya Tutkun Uçurtma” masalının başkahramanı Uçurtma, bir gün kendisini yapıp 

uçuran çocuktan ipini çekerek alır ve gökyüzünde uçmaya devam eder. “Uçurtma bu işi çok 

sevmiş. Daha yükseklere uçmak istemiş. Sonunda ipini çekip almış çocuğun elinden.” (ATU, s. 4). 

Uçurtmanın, sahibinin elinden ipini çekip alma davranışının tek başına uçabildiğini 
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gösterdiğinden onun cesaretli olma özelliğini ortaya çıkardığı söylenebilir. Uçurtma yükselmeye 

devam ettiğinde kuşlarla yarışmak ister. “Kuşlarla yarışmak istemiş.” (ATU, s. 4). Kuşlarla 

yarışmak istemesinin onu hırslı ve kendine güvenen bir uçurtma yapmaktadır. Uçmaya devam 

eden uçurtma bulutların içinde neşeyle dans eder. “Beyaz bulutların içine dalmış. Onlarla dans 

etmiş. Uçurtma pek neşeliymiş.” (ATU, s. 6). Rüzgar ile şarkı söyler. “Uçurtma rüzgarla şarkı 

söylemiş. ‘Hışır hışır hışır…’ demiş.” (ATU, s. 6). Uçurtmanın rüzgarla şarkı söyleme, beyaz 

bulutlarla dans etme gibi davranışlarının onu neşeli ve yetenekli bir uçurtma yaptığı 

düşünülebilir.  

Karakterin bu davranışlarda bulunmasını sağlayan yazar, uçurtmanın ne kadar özgür 

olduğunu göstermiştir. Uçurtma, sahibinin elinden ipini aldıktan sonra özgürlüğüne 

kavuşmuştur. Bulutlarla istediği gibi dans etmek, kuşlarla yarışmak, rüzgarla şarkı söylemek 

özgürlüğünün sonucunda ortaya çıkan davranışlardır.  

Yazarın “Işıkları Seven Böcek” öyküsünde Böcekçik, oynamayı çok sever. Koşup 

yuvarlanmayı, tırmanmayı çok sever. Karanlık olunca yolunu bulamayacağı için güneş varken 

yuvasına döner. “Küçük Böcek oynamayı çok severmiş. Uçmayı bilir, sallanmayı denermiş. 

Tırmanmaya, koşmaya, yerde yuvarlanmaya bayılırmış. Ama en çok sevdiği şey gezmek, yeni yerler 

görmekmiş. Ne var ki, öyle pek uzaklara gidemezmiş. Güneş tepede iken, sıcak diye; güneş alçalınca 

da karanlıkta yolumu bulamam diye uçmaz, yuvasına dönermiş.”(ISB,  s. 6). Böcek’in koşmasının 

ve yuvarlanmasının, oyun oynamayı sevmesinin neşeli bir böcek olduğunu gösterdiği 

söylenebilir. Yeni yerler görmek istemesi ve gezme davranışının da Böcek’in yeni şeyler 

öğrenmeye açık olduğunu gösterebilir. Ayrıca karanlıkta yolunu bulayacağını düşünerek 

yuvasına dönme davranışı çocuk okura onun ne kadar kontrollü olduğunu düşündürebilir. 

Böcek, karanlıkta Sivrisinek ile dolaşmaya karar verir. Yanan mumu görünce yakından bakmak 

için yanına gider. Hatta ona konmaya çalışırken yapışır. “Küçük Böcek bu işe bayılmış. Mumun 

fitili alev alınca da ışık kibritten muma nasıl gitti diye şaşakalmış. Mumun yanına konayım demiş; 

ama ayakları yumuşak muma gömülmüş, oraya yapışıp kalmış.” (ISB, s. 10). Yazar, Böcek’in ne 

kadar meraklı olduğunu onu muma yaklaştırarak hatta muma yapışmasını kurgulayarak 

göstermiştir. 

Böcek, Sivrisinek ile gezmeye devam ederken daha parlak bir ışık görür. “Ta uzakta, 

kavşakta daha parlak bir ışık bulmuşlar. Böcek bu lambanın etrafında dolanmış. Hala bir yolunu 

bulup eline ışık almayı kurarmış.” (ISB, s. 16.). Böcek karakterinin sokak lambasının etrafında 

dolanma davranışıyla ışıkları ne kadar çok sevdiğini çocuk okur bir kez daha anlamaktadır. 

Sivrisinek ile Böcek sokak lambasının yanından ayrıldıktan sonra başka bir ışık görürler. Bu ışık 

deniz fenerine aittir. Böcek fenere gitmek için diretir. ”Sivrisinek, ‘Orası uzaktır, yüksektir, sen 

uçamazsın,’ demiş, olmamış. ‘Fırtına çıkacak’ demiş, dinletememiş. Sonunda Böcek’in ışık tutkusu 
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ağır basmış, fenere doğru yola çıkmışlar.” (ISB, s. 20). Böcek’in Sivrisinek’in bütün ikazlarına 

rağmen ışık sevgisinin ağır basarak fenere tırmanmak için yola çıkma davranışı onun cesaretli 

bir böcek olduğunu yansıtmaktadır. Böcek, fenerin yanına geldikten sonra çok yüksek olduğunu 

görür ama yine de onu görmek için tırmanmaya karar verir. “Böcek kafasını kaldırıp bakmış ki, 

fener çooook yüksek. Kanatları da yorulmuş. Uçamayacak. Bu yeni ışığı görmese hiç olmayacak. 

Sivrisinek de cayıyor. Başlamış tek başına yürüyerek tırmanmaya.” (ISB, s. 24). Böcek’in yeni yeri 

görmeden yapamayacak olması yine onun ışıkları çok sevdiğini ve ne kadar meraklı olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca yazarın, onun çok da cesaretli bir böcek olduğunu deniz fenerine tek 

başına çıkmasıyla gösterdiği söylenebilir. Böcek deniz fenerine ulaştıktan sonra karanlıkta 

Sivrisinek’i bulamaz ve ağlamaya başlar. “Ay’ın donuk ışığında ne Sivrisinek’i bulabilmiş, ne de 

yolunu seçebilmiş. Çaresiz ağlamaya başlamış.” (ISB, s. 27). Yazar, bu küçük böceğin ne kadar 

duygusal olduğunu onun karanlıkta evinin yolunu seçemeyince ağlama davranışıyla çocuk 

okura yansıtmıştır. 

Bu bağlamda yazarın Böcek karakterini onun davranışlarıyla geliştirmeyi ve farklı 

yönlerini sunmaya çalıştığı söylenebilir.   

Alpöge’nin “Televizyoncu Ali” öyküsündeki başkahraman Ali, televizyon izlemeyi çok 

sevmektedir.  Ali televizyonu o kadar çok izler ki derslerine hiç önem vermez. “Ali derslerine pek 

aldırmadan sürekli televizyon izliyormuş.” (TA, s. 4). Ali’nin, ödevlerine bile gereken önemi 

vermemesi onun televizyonu ne kadar çok sevdiğini gösteren bir davranış olmuştur. Ali ödevini 

yaptığında ise kontrol etmeden yine televizyonun başına geçerek televizyon izlemeye karşı olan 

bağımlılığını pekiştirmektedir. “Ama, ‘doğru mu, yanlış mı’ diye bakmadan karalamış ödevini. 

Sonra hemen televizyonun başına geçmiş.” (TA, s. 4). Bir gün televizyon bozulduğunda ise Ali ne 

yapacağını bilemez ve ağlamaya başlar. “Eyvah! Şimdi ne olacak? Ali ne izleyecek? Başlamış 

ağlamaya.”(TA, s. 10). Yazar burada, Ali’nin televizyonu ne kadar çok sevdiğini ve bağımlı 

olduğunu kanıtlamak için televizyon bozulduğunda verdiği tepkide “ağlama” gibi duygusal bir 

davranışı kullanmıştır. Ağlama davranışıyla da çocuk okur, Ali’nin televizyona olan bağımlılığına 

daha çok ikna olabilir. Ali’nin televizyon bozulunca gösterdiği davranışlar devam eder;  ne 

yapacağını bilemeyerek dolanmaya başlar. “ ‘Şimdi ben ne yapacağım?’ diye dolanmaya 

başlamış.” (TA, s. 12). Bu durum çocuk okur için Ali’nin televizyonu yine ne kadar çok sevdiğini 

kanıtlar niteliktedir. 

Ali televizyonun yokluğunda ise radyo dinler. Radyodaki oyun havalarını duyunca oynar. 

“Ali oyun havalarını duyunca başlamış oynamaya.” (TA, s. 12). Ali’nin oyun havasında oynama 

davranışıyla çocuk okur onu neşeli bir karakter olarak bulabilir. Ali televizyon bozulduktan 

sonra ilk kez uykusu gelince yatar. “Sonra uykusu gelmiş ve ilk kez, uykusu gelince gidip yatmış.” 

(TA, s. 12). Yazarın, televizyona bu kadar bağımlı olan Ali karakterini yavaş yavaş geliştirmeye 
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ve değiştirmeye başladığı görülmektedir. Çünkü Ali, artık uyku saati geldiğinde televizyon 

izlemeye devam etmek yerine ilk kez uyumaya gitmiştir. 

Televizyonun yokluğunda Ali, dışarı çıkarak kar ile oynar. Eve gelince yemek yiyip kitap 

okur. “Hemen sıcak çorbaya oturmuş. Bir yandan da babasına kardan adamı anlatmış. Yemekten 

sonra annesinin aldığı kitabı alıp uzanmış. Sonra da hemen uyumuş.”(TA, s. 16). Yazar Ali’nin bu 

davranışlarıyla artık onu normal bir çocuğun yapması gereken şeyler üzerine yöneltmektedir.  

Ali her çocuğun yapması gerektiği gibi oyun oynamış, kitap okumuş ve uyumuştur. 

Ali televizyon olmayınca radyo dinler, kitap okur ve oyun oynar. “Radyo dinlemek, avluda 

oynamak, okuldan aldığı kitapları okumak hoşuna gidiyormuş.” (TA, s. 18). Çocuk okur Ali 

karakterinin farklı bir özelliğini bu davranışlarda görmektedir. Ali’nin her ne kadar ödevlerini 

ihmal etse de aslında kitap okumayı seven bir çocuk olduğunu fark edebilir. Ali’nin derslerine 

daha çok çalışması ise onun değiştiğini ve geliştiğini gösteren bir davranış olmuştur. “Ali daha 

çok çalışıyormuş artık.” (TA, s. 18). Kitap okuyan oyun oynayan Ali, sevdiği spor takımının 

resimlerini biriktirmeye de başlar. “Bir de merakı gelişmiş Ali’nin: Sevdiği spor takımının 

resimlerini toplamak. Babası eve gazete getirirse, onun spor sayfalarına bakıyor ve bulduğu 

resimleri kesip saklıyormuş. Bazen de bakkala ya da manava gidip onlardaki birikmiş eski 

gazetelerin resimlerine bakıyormuş.” (TA, s. 20). Ali’nin yeni bir uğraş edinme davranışının da 

spora olan ilgisini ve onun meraklı olma özelliğini ortaya çıkardığı düşünülebilir. Televizyon 

yapıldıktan sonra ise Ali hoşuna giden bir program varsa izler yoksa da kitap okur ya da türkü 

söyler. “Artık programı dinliyor, hoşuna giden bir şey varsa izliyormuş. Sonra kapatıp biraz kitap 

okuyor ya da türkü söylüyormuş. Televizyonda izlemek hoş ama kendi söylemek bir başka güzel 

oluyormuş. Ali artık böyle düşünüyormuş.” (TA, s. 24). Çocuk okur Ali’nin kendi kendine türkü 

söyleme davranışıyla da onun neşeli bir çocuk olduğunu düşünebilir. 

Yazar, Ali karakterini çocuk okura daha iyi yansıtabilmek ve geliştirmek için onu 

yukarıdaki davranışlarıyla ön plana çıkarmıştır. Ali’nin televizyonu bağımlı olacak kadar çok 

sevmesi ve bu sorunun çözümü üzerinden ele alınan “Televizyoncu Ali” öyküsünde, yoğunluklu 

olarak karakterin davranışlarıyla geliştirilmesinin yerinde olduğu söylenebilir. Çünkü 

televizyonu izleme ve çok sevme bir davranıştır. Dolayısıyla bu davranışın değişim 

göstermesinin de yine karakterin davranışlarının geliştirilmesiyle mümkün olduğu söylenebilir. 

“Uğraşlar” öyküsünün başkahramanı Zehra, çok hayal kuran bir kızdır. Gündüzleri bile 

oturup hayal kurar. “Zehra geceleri çok düş görürmüş. Ama düş görmekle kalmaz, gündüzleri de 

oturur, düş kurarmış.” (U, s. 4). Yazar, Zehra’nın çok hayal kuran bir yapıya sahip olmasını 

davranışıyla da desteklemiştir. Düşünen bir insan hayal edildiği zaman akla hemen elini 

çenesine koyarak oturmuş bir insan figürü gelir. Öyküde sayfa 5’te verilen görselde de Zehra’nın 

oturduğu yerde elini çenesine koymuş düşünmesi, bu durumu ifade etmektedir. 
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Gülçin Alpöge’nin “Kozalı Konak Kazalı Konak” öyküsündeki Ayşe, yaz tatilini geçirmek 

için geldikleri konakta kazalar yaşar. Reçel kavanozunu başından aşağı geçirir. “ ‘Mutfaktan bir 

şeyler alıp yiyeyim’ demiş, ama uzanırken reçel kavanozunu başından aşağı geçirmiş.” (KKKK, s. 8). 

Küçükken de boynuna taktığı boncukları ağzına götürür. “Ayşe boynuna taktığı boncukları hep 

çekiştirir, ağzına götürürmüş.” (KKKK, s. 10). Yazar Ayşe karakterinin dikkatsiz ve yaramaz olma 

özelliklerini onun davranışlarıyla pekiştirmiştir. Uzandığı reçel kavanozunu başından aşağıya 

düşürmesi, boynundaki boncukları çekiştirip ağzına götürmesi bunun bir sonucudur.  

Ayşe bir gün evde arayıp bulamadığı kedisini dışarıda aramak için kaykayıyla yol alır.  

Yolda giderken de her yere çarpar. “O sırada Ayşe kay-kaya atlamış, sokaktan aşağıya doğru 

gitmeye başlamış… Ancak kay-kay hızla giderken yoldan geçenlere çarpmaya başlamış.” (KKKK, s. 

20). Karakterin hızını alamayıp insanlara çarpması, çocuk okura onun dikkatsiz ve sakar 

olduğunu düşündürebilir. Öyle ki Ayşe gittiği yolun sonundaki tezgaha bile çarpmıştır. “Bizim 

Ayşe öyle hızlı gidiyormuş ki, yolun sonunda duramamış. Oracıkta bayram kartı satan adamın 

tezgahına çarpmış.” (KKKK, s. 22). 

 “Kardeşim Konuşacak” öyküsünde başkahraman olan Çiğdem’in kardeşi Didem, henüz 

bebektir. Yazar, Didem’i onun davranışlarıyla çocuk okura anlatmaya çalışmıştır. Öyküde 

Didem’in davranışlarını anlatan ise onun ablası Çiğdem’dir. Didem, ağlamalarıyla sıkıntısını 

anlatabilir. “Gene de derdini anlatır. Çünkü birçok ses çıkarır. Çeşitli ağlamaları vardır. Acıktığını 

ağlayarak anlatır.”(KK, s. 3). Maması verilmediğinde çok fena ağlamaktadır. “ Sesi çok güçlüdür 

ha! Mamasını verme de bak yaygaraya! Sütünü görünce güler. Hemen şapur şupur içer.” .”(KK, s. 

4). Sevindiğinde ellerini çırpar. “Bir şarkı duyunca sevinir ellerini çırpar, eğlenir.” ”(KK,  s. 7). 

Ayağa kalktığında oturamadığı için kendini yere atarak ağlar. “Bazen tutunarak ayağa kalkar. 

Ama en sonra oturamaz. Kendini yere atar. Ağlar.” s. 8). Altını ıslattığında altının değiştirilmesi 

için ağlar. Annesi Didem’in ağlamasını tanır ve onu yıkar. “Altı ıslanırsa, gene ağlar. Bu ağlamayı 

annem anlar. Çiğdem’i bir güzel yıkar.” (KK, s. 9). Telefon çaldığında telefonu, kapı çaldığında 

kapıyı gösterir. “Telefon çalınca telefona bakar. Kapı çalınca kapıyı gösterir.” (KK, s. 11). Bu 

davranışıyla da Didem’in akıllı bir bebek olduğu düşünülebilir. Gezmeye gidildiğinde baş baş 

yapar. “Gezmeye gitse çok sevinir. Önce baş baş yapar, sonra şap şap diye ellerini çırpar.” (KK, s. 

12). Aynı şekilde Didem’in baş baş yapması onun aslında “güle güle” demeyi bildiğini ve akıllı bir 

bebek olduğunu çocuk okura düşündürebilir. 

Yazarın “Mehmet’in Evi” öyküsünün başkahramanı Mehmet, okulu kar tatili olunca 

bulunduğu köyden teyzesinin yanına, şehre gitmek ister. Onu teyzesine götürecek olan Mustafa 

amcasının evine geldiğinde aldığı yemek kokusuyla hemen evini özler ve ağlamaya başlar. 

“Yemek kokusu yayılıyordu. Mehmet birden kendi evini, taze pişmiş ekmek kokusunu hatırladı. 
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Kendi evini özledi.” (ME, s. 7). Mehmet’in geldiği yabancı bu evde birden kendi evini özleme 

davranışı onun duygusallığını ön plana çıkarmaktadır.  

Mehmet, Mustafa amcası onu otobüse bindirdikten sonra kente gelir. Teyzesinin 

oturduğu apartmandan taşındığını öğrenince ağlamaya başlar. “Karnının açlığından mı, 

yorgunluktan mı Mehmet ağlamaya başlıyor.” (ME, s. 13). Mehmet’in ağlama davranışı da onun 

duygusallığını ve çocuk olma özelliğini çocuk okura yansıtmaktadır. Teyzesini bulamayınca 

belki de yalnız kaldığını ve kaybolacağını düşünen Mehmet’in ağlama davranışı, karakterin 

çaresizliğini de ön plana çıkarmaktadır. 

“Ayşe’nin Ev Kedisi” öyküsünün başkahramanı Benek adındaki bir kedidir. Ayşe 

taşındıkları yeni evde gördüğü bu kediyi sahiplenir. Benek, yemek kokusunu alınca mutfağa 

gelir ve börek ister. “Benek kokuyu alınca mutfağa geldi. Ayşe, belki susamıştır diye musluktan bir 

kaba su alıp, Benek’e verdi. Ama Benek su değil börek istiyordu.” (AEK, s. 5). Çocuk okur, Benek’in 

acıkınca mutfağa gelmesinden ve su böreği istemesinden onun akıllı bir kedi olduğunu 

düşünebilir. Benek, şaka yapmayı da oynamayı da çok seven bir kedidir. “Benek çok oyuncu bir 

kediydi. Saklambaç oynuyormuş gibi saklayıp birden ortaya çıkıyordu.” (AEK, s.4). Benek’in 

saklanıyormuş gibi yapıp ortaya çıkması onu çocuk okura eylemleriyle tanıtan başka bir 

davranıştır.  

Benek’in eski sahibi onu gelip Ayşe’den aldıktan sonra Benek yeniden eski sahibinin 

elinden kurtulup çok sevdiği eve, Ayşe’nin evine, geri döner. “Benek çamur içinde, soluk soluğa 

idi. O kendi sevdiği eve dönmüştü.” (AEK, s. 15). Benek’in, Ayşe’nin evine soluk soluğa çamur 

içinde gelmesi, uzun bir yoldan ve engellerden geçip geldiğini gösterebilir. Bu bağlamda Benek 

karakterinin hırslı ve kararlı bir kedi olduğuna da ulaşılabilir. Çünkü Benek doğduğu ve sevdiği 

evinden vazgeçmemiştir. 

Gülçin Alpöge’nin “Okula Başlarken” adlı öyküsünde birden fazla kahraman vardır. Yazar 

bu karakterlerden bazılarını davranışları ve eylemleriyle de geliştirmiştir. Okula yeni 

başlayacağı için sevinçli olan Yonca’nın yüzü gülmektedir. “ Yonca o yıl okula başlayacağı için çok 

sevinçliydi… Okula giderken yüzü hep gülüyordu.” (OB, s. 9). Yonca karakterinin yüzünün 

gülmesinin ise okula başlarken ne kadar sevinçli olduğunu pekiştiren bir davranıştır. Yonca 

dışında okula başlayacak olan bir başka çocuk Alihan’dır. Alihan çok sevdiği, arkadaşı gibi 

gördüğü köpeğinden ayrılacağı için öfkelidir. “Yonca’nın aksine komşusu Alihan çok öfkeliydi 

okulun ilk günü. Çünkü okula köpeği ile gidip geleceğini düşünüyordu. Oysa okula köpek 

almıyorlardı.” (OB, s. 10). Ancak Alihan, okuldaki bekçi köpeği kulübesini görünce 

rahatlamaktadır. “Okulun bahçesinde bir kulübe, kulübenin içinde de okulun bekçi köpeği vardı. 

Alihan’ın öfkesi geçiverdi. Kendi köpeği değildi, ama onunla da arkadaş olurdu Alihan.” (OB, s. 13). 

Alihan’ın bir hayvan sevgisi olduğu, evinde beslediği köpeği okula götürmeyi istemesinden 
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anlaşılmaktadır. Okulda kulübede gördüğü köpeği, kendi köpeği olmamasına rağmen sevmesi ve 

dost olması da onun yine hayvanları ne kadar sevdiğini göstermektedir. Bu davranış ile Alihan 

karakteri yazar tarafından geliştirilmiştir. 

Yazarın “Gülle” adlı öyküsünde başkahraman Gülle adındaki bir bilyedir. Gülle’nin sahibi 

Mehmet yaramaz bir çocuktur. Kuşlar gelip yapışsın diye evin damına sakız sürüp üzerine yem 

döker. Gülle bu duruma çok sinirlenir ve Mehmet’in cebinden yuvarlanarak ayağının altına gelir; 

Mehmet’i düşürür. Onunla oynamasını ister ama Mehmet kuş avlamak için Gülle’yi sapana 

yerleştirir. “Bu kez iyice kızdım. Yere çömelince hemen cebinden yuvarlandım. Serçeler yaklaşınca 

Mehmet ayaklandı. Ama kalkarken beni ayağının altında buldu ve yere kapaklandı. Serçeler ürktü, 

yapışmadan kaçtılar. Ben de orada dönmeye koyuldum. Benimle oynasın diye! Ama onun aklı 

yaramazlıkta. Beni yine cebine attı ve damdan indi. Sonra bir sapan buldu. Elini cebine atıp beni 

çıkardı. Beni sapana yerleştirmez mi! Ben taş mıyım, bilya mıyım? Kuş avlamak oyun mu? Ben yine 

çok kızdım. O sapanı çekince aksi yöne fırladım. Küt diye Mehmet’ in burnuna! Sapanı elinden attı 

burnunu tuttu. Kuşlar yine kurtuldu.” (G, s. 3). Gülle de yine çok kızdığını söyler ve ters yöne, 

Mehmet’in burnuna fırlar. Gülle’nin buradaki söylemlerinden de çocuk okur kuşları kurtararak 

hayvanları sevdiğini ve merhametli olduğunu bir kez daha anlamaktadır. Ayrıca Gülle’nin “Ben 

taş mıyım, bilya mıyım?” (G, s.3) demesi, kendisinin oyun oynamak dışında kullanılmasını ve 

başka şeylerle karıştırılmasından hoşlanmadığını düşündürebilir. 

Mehmet bir gün saklambaç oynarken kamyonun içine saklanır. Gülle de onun cebinden 

çıkarak kamyonda kalır. Kamyon hareket edince Gülle de yola koyulmuş olur. “Bir gün Mehmet 

saklambaç oynarken bir kamyonun içine gizlendi. Yere yatınca usulca çıktım cebinden. O benimle 

oynamıyorsa ben de belki bir oynayan bulurum dedim. O kamyondan çıktı gitti. Ben kaldım. Az 

sonra da kamyon kalkınca ben de içinde yola koyuldum. Böylece oralardan çok uzaklara gittim.” 

(G, s. 5). Mehmet kamyondayken Gülle’nin onun cebinden çıkması, kamyonda kalarak uzaklara 

yol alması onun ne kadar cesur bir bilye olduğunu gösterebilir. 

 Gülle’yi bulan Macide Gülle’nin ikinci sahibi olur. Macide Gülle’yi oynamak için 

arkadaşlarının yanına götürür. Arkadaşları ellerindeki bilye ve boncukları yere atıp zıplatır. 

Gülle de en çok zıplayan olmak için daha iyi sıçramaya çalışır. “Bütün arkadaşları okula ellerinde 

bir bilya ya da boncukla gelmişlerdi. Her birimizi yere atıp denediler. En çok zıplayanı bulmak için. 

Ben de çok yükseğe sıçramaya çalıştım ama boncuklar hafiftiler, benden daha çok zıplıyorlardı.” 

(G, s. 7). Gülle karakterinin diğer bilyelerden ve boncuklardan daha yükseğe sıçramaya 

çalışması, cesaretinin ve kendini gösterme çabasının bir sonucudur. Ayrıca çocuk okur Gülle’nin 

bu davranışıyla da yani diğer boncukları geçememesiyle de onun ağır bir bilye olduğunu 

anlayabilir. Oyundan sonra kendini Macide’nin cebinde bulan Gülle, onun cebinden çıkmak için 

cebinin dikişlerini zorlar. “Macide’nin cebinin dikişlerini zorluyorum. El değiştirmek için burası 
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uygun bir yer. Kendime bir delik açabilsem kaçacağım. Ama olmuyor.”(G, s. 9). Gülle’nin 

Macide’nin cebindeki dikişi zorlayarak kaçmaya çalışması da onun cesurluğunu göstermektedir. 

Gülle buradaki davranışında yeni bir sahip bulmaya çalışmaktadır. 

Öyküdeki söylemlerle ile Gülle karakterinin davranış ve eylemlerinin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Karakterin kendi konuşmalarının yanında davranışlarıyla da özelliklerinin 

somutlaştığı düşünülebilir.  

“Küçük Kuş” masalının başkahramanı küçük bir kuştur. Bu kuşu annesi ve babası yalnız 

bırakarak gezmeye giderler. Küçük kuş acıkınca ağlamaya başlar. “Küçük kuş bir süre uyumuş. 

Sonra biraz oynamış. Daha sonra karnı acıkmış. ‘Ah! Biraz süt olsa da içsem,’ demiş. Ama kuşun 

yuvasında hiç süt yokmuş. Başlamış ağlamaya.”(KüK, BMBŞ, s. 20). Kuşun evde tek başına ve aç 

kalınca ağlama davranışının onun ne kadar duygusal olduğunu yansıttığı düşünülebilir. 

Küçük kuş, dışarıda gördüğü inekten süt alabilmek için bir bardak alıp yanına koşar. 

Sütünü içip karnını doyurur. “Küçük kuş da bardağını alıp koşmuş. Kana kana süt içmiş. Sonra 

yuvasına dönüp annesini, babasını beklemeğe koyulmuş.” (KüK, BMBŞ, s. 20). İnek teyzeye, ondan 

süt almak için bardağını götürmesi de evden çıkmaya cesaret ettiğini ve dolayısıyla cesur bir kuş 

olduğunu yansıtabilir. 

Yazarın “Küçük Tren” adlı masalındaki başkahraman posta taşıyan bir trendir. Küçük 

tren, bir gün çocukları okula götüreceği için çok sevinir. Kendisine büyümesi için iki vagon 

eklenir. İlk başta zorlansa da yavaş yavaş hareket ederek gitmeye başlar. “Küçük treni öne 

almışlar. Sonra peşine iki vagon eklemişler. Küçük tren buna çok sevinmiş. Çünkü ilk kez insan 

taşıyacakmış. Çocuklar doluşmuşlar vagonlara. Kampana çalmış: Dan dan!  Küçük tren hareket 

etmiş, başlamış çekmeye. Çekebilecek mi kendisi de bilmiyormuş: Uf puf uf puf! Zormuş ama ‘Gayret 

edersem çekerim’ diye düşünüyormuş. Uf puf, uf puf! Ve son bir gayretle çekmiş treni. Çuf çuf çuf 

çuf, diye gitmeye başlamış.” (KT, ÇHM, s. 3). Küçük trenin vagonlarına çocuklar bindikten sonra 

küçük trenin hareket etmeye başlaması, masaldaki önemli anlardan birisi olarak gösterilebilir. 

Çünkü şimdiye kadar hep küçük olan tren birden büyümüş ve ilk defa insan taşıyacaktır. 

Karakterin bu duruma sevinmesi, onun ne kadar çalışkan olduğunu işaret edebilir. Ayrıca 

hareket etmeye başlarken zorlanmasına karşılık “Gayret edersem çekerim” (KT, ÇHM, s.3) diye 

düşünmesi, onun ne kadar güçlü, kendine inanan ve cesaretli bir tren olduğunu gösterebilir. 
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Grafik 4.1.4.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin davranışlarıyla ve 
eylemleriyle geliştirildiği yerlerin yüzdelik dağılımı 

 

Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtlarında, karakterlerin davranışlarıyla ve eylemleriyle 

geliştirilmesi yolunun en çok kullanıldığı yapıtın %21 ile “Televizyoncu Ali” adlı öyküsü olduğu 

görülmektedir. “Televizyoncu Ali” deki Ali karakteri üzerinde çok kullanılan bu yolun, öykünün 

konusuyla da bağlantılı olduğu söylenebilir. Televizyon izlemeyi çok seven ve ödevlerini bile bu 

yüzden özensiz yapan Ali’nin özellikle davranışlarının ön planda olduğu görülür. Ali televizyon 

izleme alışkanlığını televizyon bozulduktan sonra bırakmaya başlar. Hatta Ali’nin televizyon 

bağımlılığı o kadar fazladır ki televizyon bozulunca verdiği ilk tepki ağlamaktır. “Eyvah! Şimdi ne 

olacak? Ali ne izleyecek? Başlamış ağlamaya.” (TA, s.10). Bundan sonra da Ali’nin televizyon 

izlemeyi bırakması yine eylemlerle gerçekleşmiştir. Karakterin gelişimi ve değişimi eylemleri 

üzerinden olmuştur. Örneğin; televizyon bozulduktan sonra sevdiği spor takımın resimlerini 

toplaması, beğendiği resimleri kesmesi,  manava gidip gazetelere bakması (Bir de merakı 

gelişmiş Ali’nin: Sevdiği spor takımının resimlerini toplamak. Babası eve gazete getirirse, onun 

spor sayfalarına bakıyor ve bulduğu resimleri kesip saklıyormuş. Bazen de bakkala ya da manava 

gidip onlardaki birikmiş eski gazetelerin resimlerine bakıyormuş.” TA, s. 20) bu eylemlerden 

bazılarıdır. 

Karakterlerin davranışlarıyla ve eylemleriyle geliştirilmesi yolunun en az kullanıldığı 

yapıtlar ise %2 ile “Küçük Tren” ve “Uğraşlar” dır. 
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Bir çocuk okuduğu masal, öykü ya da romandaki kahramanın nasıl olduğunu nasıl 
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kahramana ilişkin görsel de varsa bu durum söylemlerle pekişir. Bu karakter geliştirme yolunda 

“Fiziksel özellikler ile karakter arasında bir ilişki kurulur.” (Sever, 2012, s.99). Örneğin; yazar, 

öyküdeki kahramanın kısa boylu ve çok zayıf olduğunu tasvir ettikten sonra çocuk okur bu 

karakterin güçsüz bir özelliğe sahip olduğu düşüncesine varabilir. Alpöge’nin yapıtlarında bu 

karakter geliştirme yolunun başvurulduğu yerler aşağıdaki gibidir: 

“Şıpşıp ile Tıptıp” öyküsünde Şıpşıp ve Tıptıp, yeraltında iki küçük su damlasıyken 

yeryüzüne çıktıklarında diğer su damlalarıyla birleşerek büyük bir dere olurlar. “Kocaman bir 

dere oldular.” (ŞT, s. 6). Daha sonra ise aktıkça büyürler ve ırmak olurlar. “Sonra trenlerle 

yarışarak, taşlardan akarak yol aldılar. Aktıkça büyüdüler, gittikçe derinleştiler. Sonunda 

kocaman bir ırmak oldular.” (ŞT, s. 14).  İki kahraman, Emine Hanım’ın tenceresinden buharlaşıp 

bulutlara yükseldikten sonra Tıptıp, buluttan soğuyarak kar tanesi olup yere düşer: “O da ne? 

Yıldızlı biçimli, altı köşeli bir kar tanesi oldu. Yavaş yavaş, döne döne, süzüldü, indi tepeye.” (ŞT, s. 

26). Yazar Şıpşıp ile Tıptıp karakterlerini, fiziksel özellikleriyle de geliştirmek istemiştir. Onların 

birer su damlası olması, sıcaktan ve soğuktan çok kolay etkilenmelerini sağlayan bir özelliktir. 

Bu nedenle de yazar bunun üzerinden fiziksel özellikleriyle geliştirmeye çalışmıştır.  Önce diğer 

su damlaları ile birleştirerek dere ve ırmak; buharlaşıp buluta karıştırdıktan sonra da Şıpşıp’ın 

yeniden damlacık, Tıptıp’ın da bir kar tanesi olmasını sağlamıştır. 

“Işıkları Seven Böcek” öyküsündeki ışıklara çok meraklı olan başkahraman Böcek, 

Sivrisinek ile gece dolaşmaya çıktıklarında mum ışığı ve sokak lambasından sonra bir deniz 

feneri görürler. Böcek, deniz fenerindeki ışığı merak ederek ona tırmanır. Tırmandıktan sonra 

artık gece olmuş ve her yer karanlık olmuştur. Böcekçik, yıldızlara bakarak kendisinin de bir 

ışığı olmasını diler. Böylece kuyruğunda bir ışık yanar. “Birden kuyruğunda bir ışık yanmış. 

Böcekçik sevinçle ışığı yakarak şöyle bir dolaşmış.” (ISB, s. 30). Böcek’in artık kuyruğunda ışığı 

olan bir böcek olması da onun adının Ateşböceği olmasına neden olur. Yazar, kahramanın 

fiziksel özelliğinde bir değişim yaşatmıştır. 

Alpöge’nin “Küçük Tren” adlı masalında başkahraman bir trendir.  Tek bir vagonu 

olduğu için “Küçük Tren” denmektedir. Okula gidecek çocukları götürebilmesi için trene vagon 

eklenir: “Küçük treni öne almışlar. Sonra peşine iki vagon eklemişler. Küçük tren buna çok 

sevinmiş. Çünkü ilk kez insan taşıyacakmış.” (KT, ÇHM, s. 3). Küçük tren tek vagonlu bir trenken 

iki vagonun eklenmesiyle büyümüştür. Artık insan taşıyabilecek durumdadır. Dolayısıyla 

karakterde fiziksel anlamda bir değişiklik olduğu görülmektedir. Bu değişim onu mutlu etmiştir. 

Çünkü küçük tren ilk defa insan taşımıştır. 
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Grafik 4.1.5.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında karakterlerin fiziksel özellikleriyle 
geliştirildiği yerlerin yüzdelik dağılımı 

 

Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtları arasında sadece üç yapıtında karakterlerin fiziksel 

özellikleriyle geliştirilmesi yolunu kullandığı yukarıdaki grafikten anlaşılmaktadır. Bu karakter 

geliştirme yolunun en çok kullanıldığı yapıtın %60 ile “Şıpşıp ile Tıptıp” adlı öyküsü olduğu 

görülmektedir. Öyle ki öykünün başkahramanlarının da birer su damlası olması, diğer 

yapıtlardaki karakterlere göre fiziksel olarak daha çok değişim göstermelerine neden 

olmaktadır. “Işıkları Seven Böcek” ve “Küçük Tren” adlı yapıtlarda karakterler sadece bir yerde 

fiziksel değişim yaşamışlardır. Dolayısıyla iki yapıttaki karakterlerin fiziksel özellikleriyle 

geliştirmesi yolu eşit kullanılmıştır. 

 

4.2. Görsel Bağlamında Karakter Yaratımı 

Bu bölümde Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtlarındaki görseller belirlenen kodlara göre 

incelenmiştir. Ayrıca görsellerin, öykü ya da masaldaki metinleriyle olan ilişkisi tespit edilmiş ve 

yorumlanmıştır. 

 

4.2.1. Görseli Tanıma ve Anlama 

Görseli tanıma ve anlama, çocuk kitaplarında verilen görsellerin anlamlandırılmasını 

içermektedir. “Bu süreçte öğrenci görselin anlamını araştırmakta, yorumlamakta, yeniden 

anlamlandırmakta, ön bilgilerle yeni bilgileri bütünleştirerek zihinsel yapısını yeniden 

düzenlemektedir.” (Güneş, 2013, s.13). Çalışmada kod olarak kullanılan bu özelliği taşıyan 

görsellerin belirlenmesinde, görsellerin herhangi bir kodu içermemesi ve merak 

uyandırmaması dikkate alınmıştır. Görseli tanıma ve anlama kodu olarak belirlenen görseller 

şunlardır: 

Şıpşıp ile 
Tıptıp 
60% 

Işıkları Seven 
Böcek 
20% 

Küçük Tren 
20% 

Karakterin Fiziksel Özellikleriyle Geliştirilmesi 
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 Resim 4.2.1.1. Şıpşıp ile Tıptıp, Resimleyen: Esin Ersin, s.8 

 

Görselde kırmızı uğur böceğine benzer bir böcek resmedilmiştir. Herhangi bir merak 

uyandıran durum ya da keşfedilmesi gereken bir kod bulunmamaktadır. Görsele bakan çocuk 

okur bu görselin sadece böcek olduğunu söyleyebilir. Dolayısıyla görsel “Görseli Tanıma ve 

Anlama” olarak değerlendirilebilir. 

 

Resim 4.2.1.2. Aya Tutkun Uçurma, Resimleyen: Esin Ersin, s. 8-9 

 

Görselde gökyüzünde uçan bir uçurtma vardır. Bulutlara yer verilmemiştir. Rüzgarlı bir 

gökyüzü resmedilmiştir. Uçurtmanın daha üst tarafında beyaz renkte bir Ay çizilmiştir. Görsele 
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bakan çocuk okur gökyüzünde uçan bir uçurtma gördüğünü söyleyecektir. Görselde herhangi 

bir merak uyandırma ve kod olmadığı söylenebilir. Bu nedenle görsel “Görseli Tanıma ve 

Anlama” olarak değerlendirilir. Görselin metin ile uyumlu olmadığı söylenebilir. Çünkü metinde 

akşam olduğundan, uçurtmanın Ay’ı görüp ona bayıldığından bahsedilmiştir. “Akşam olmuş. Ay 

yükselmiş. Uçurtma Ay’a bakmış. Bayılmış. ‘Ne güzel! Onun yanına kadar gidebilsem!’ demiş.” 

(ATU, s. 8). Görselde havanın hala aydınlık, vaktin bir gündüz olduğu hissi vardır. Uçurtmanın Ay 

ile karşılaştığı ve etkilendiği an bu andır.  Bu nedenle görselin biraz daha akşam vaktini 

yansıtması gerektiği ve Ay’ı daha belirgin hale getirerek ön plana çıkarması gerektiği 

söylenebilir. Çünkü Ay, görselde kaybolmuş gibidir.  

 Uçurtmanın rüzgarın uyarısına aldırmaması, fırtınadan korkmadığını söylemesi, Ay’ 

ulaşma isteğinden vazgeçmemesi “Cesaret” duygusunu ön plana çıkarmaktadır. “Rüzgar sert 

esiyormuş artık. Uçurtmaya: ‘Benim arkamdan fırtına gelir. Sen fırtınada yırtılırsın kırılırsın. En 

iyisi sen geri dön.’ demiş. Ama uçurtma ‘Ben fırtınadan korkmuyorum, ben Ay’a gitmek istiyorum.’ 

demiş.” (ATU, s. 8). Uçurtma için rüzgar, hayaline ulaşmaya çalışırken önüne çıkan bir engel 

olarak gösterilebilir. Ancak uçurtmanın bu engel karşısında cesaretle birlikte kararlılık 

gösterdiği söylenebilir. 

 

Resim 4.2.1.3. Oyuncaklar Ülkesinde, BMBŞ, Resimleyen: Nazan Tacer s.23 

 

Görsel sayfanın 2/4’ünü kaplayacak şekilde ve metnin sağ tarafında verilmiştir. Görselde 

oyuncakların olduğu görülmektedir. Bu oyuncaklar; oyuncak bebek, kukla, topaç, kalem ve harfli 
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legolardır.  Görselde çocuk okuru meraklandıracak bir şeyin olmadığı söylenebilir.  Dolayısıyla 

görsel “Görseli Tanıma ve Anlama” olarak değerIendirilebilir. 

Görselin metni şöyledir: “Taş bebekler, pamuk bebekler, plastik bebekler, küçük bebekler 

büyük bebekler, konuşan bebekler, yürüyen bebekler, kuklalar, lastik bebek oyuncaklar... Ondan 

sonra arabaların, kamyonların, traktör, motosiklet uçak vapur gibi araçların yapıldığı yeri 

gezmişler. Tekerleklerin takılmasını boyanmasını, seyretmişler. Kurgulular, pilliler, hafifle ağırlar, 

bin bir türlü oyuncak varmış. Daha birçok atölye gezmişler. Kum oyuncakları: kovalar, kürekler, 

kalıplar, evcilik oyuncakları: ocaklar, ütüler, telefonlar, masa oyunları: bulyaplar, boyalar, kuleler: 

başka türlü oyuncaklar: toplar, bilyalar, ipler, topaçlar... Daha neler neler.” (OÜ, BMBŞ, s. 22). 

Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü metinde Oyuncaklar Ülkesi’ne giden bir 

çocuğun orada gördüğü oyuncaklar anlatılmıştır. Görselde de bu oyuncaklardan bazılarının 

resmedilmesinin metni desteklediği düşünülebilir. 

 

Resim  4.2.1.4. Işıkları Seven Böcek, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, s.2 

 

Görselde dört adet büyüklü küçüklü sarı yıldızlar resmedilmiştir. Görsel, çocuk okur için 

sadece resmedilenin yıldız olduklarını tanıma ve anlama ile ilgilidir. Bu nedenle “Görseli Tanıma 

ve Anlama” olarak değerlendirilir. Görselin üst tarafında “Birlikte Okuyalım” başlığı altında bir 

metine yer verilmiştir: “Bu kitabı çocuğunuza yüksek sesle okumaya başladığınızda, ikiniz de bir 

serüveni paylaşmanın keyfini yaşayacaksınız. Kimi sözleri ilk kez sizin sesinizden işitip birkaç kez 
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dinleyen çocuğunuz harflere, sözcüklere ilgi duymaya başlayacak. Belki kendi hayal gücünü 

çalıştırarak kendinden bir şeyler ekleyecek, öykümüze renk katacak. Masalı sizinle yaşamaktan, 

yakınınızda olmaktan, kendi kitabını sahiplenmekten zevk alacak. Yalnızca edebiyatta değil, 

resimle de tanışmış olacak. Belki de en önemlisi, bir masallık zamanı çocuğunuzla paylamanız, 

tadını birlikte çıkarmanız…” (ISB, s. 2). Bu kısım çocuğa masal okuyacak ebeveyn için yol 

gösterici bir nitelik taşımaktadır. Ebeveyni kitabı çocuğuna okuması için heveslendiren ve bu 

doğrultuda bilgilendiren bir görev üstlenmektedir. “Birlikte Okuyalım” kısmı, aslında her masal 

kitabının başında yer verilmesi gereken bir bölüm olduğu söylenebilir. Böylelikle hem anne 

baba hem de çocuklar için okuma zevki ve alışkanlığı oluşturulabilir. 

 

Resim 4.2.1.5. Uğraşlar, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.23 

 

Görselde renkli çiçekler arasında duran siyah kıvırcık saçlı bir kızın bir eliyle çiçeği 

okşadığı, diğer elinde de kopardığı bir çiçeği tuttuğu görülmektedir. Ayrıca çimlerin üzerine 

uzanmış beyaz bir kedi ve çiçeklerin üstünde uçan kırmızı bir kelebek vardır. Görsele bakan 

çocuk okurun herhangi bir merak içinde olmayacağı düşünülebilir. Sadece çiçeklerin ve 

kelebeğin de bir şeyler ifade etmesi için kod oluşturmayacağı söylenebilir. Çocuk okur sadece 

Bu nedenle görsel “Görseli Tanıma ve Anlama” olarak değerlendirilebilir.   

 Görselin metni şöyledir: “Çiçek yetiştirmeye ne dersin? diye sormuş annesi. ‘Bahçesi 

olanlar sebze bile ekerler. Sonra da yemekte kendi bahçelerinden taze soğan yerler. Ama bizim 

bahçemiz yok, diyeceksin. Sen de pencerenin önündeki saksıda yetişir çiçeklerini.’ Çiçek işi hoşuna 

gitmiş Zehra’nın; ama biraz daha düşünmek istemiş.” (U, s. 22). Görselin metin ile uyumlu olduğu 
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görülmektedir. Metinde Zehra’nın annesinin, Zehra’ya çiçek yetiştirmeyi önermesi vardır. Hatta 

anne, bahçelerinin olmamasının çiçek yetiştirmeye engel olmayacağını söylemiştir. Çünkü 

çiçekler saksılarda da yetişmektedir. Bu durumun Zehra’nın hoşuna gittiğini öğrenen çocuk 

okur, yandaki görselde Zehra’nın çiçek yetiştirmeyi hayal ettiğini anlayabilir. 

 

Resim 4.2.1.6. Kozalı Konak Kazalı Konak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.23 

 

Görselde çam ağaçları olan bir evin bahçesinde, yerde yanında kedisiyle oturan bir kız 

çocuğunun olduğu görülmektedir. Görselin herhangi bir merak uyandırmasının söz konusu 

olmadığı söylenebilir. Sadece çocuk okurun bakıp anlamasına yönelik olduğu düşünülebilir. Bu 

nedenle görsel “Görseli Tanıma ve Anlama” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Ayşe o yazı konağın bahçesinde geçirmiş. Yemek ve uyku saatleri 

dışında hep bahçedeymiş. Bazen hava çok sıcak olunca, sofrayı da dışarıda kurarlarmış. Böylece 

bütün gün bahçede kalırlarmış. Ne var ki, Ayşe yaramazmış. Biraz da dikkatsiz. Bu yüzden hep 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

84  

düşer, çok kaza geçirirmiş. O yıl da öyle olmuş.” (KKKK, s. 6). Metnin görselle uyumlu olduğu 

söylenebilir. Metinde Ayşe adındaki bir kızın yaz mevsiminde konağın bahçesinde zaman 

geçirdiği ve sofrayı bahçede kurdukları anlatılmıştır. Görselde de bir kız çocuğunun olması, 

arkasında kurulmuş bir sofra olması bu söylemleri desteklemektedir. 

 

Resim 4.2.1.7. Aslı Pazarı Bekliyor, Resimleyen: Huban Korman, s.6 

 

Görsel kitabın sol taraftaki sayfasında yer almaktadır. Metin ise sağ taraftaki sayfada yer 

almaktadır. Görselde mavi beyaz elbiseli, kırmızı ayakkabılı, kısa saçlı bir kız çocuğunun, mavi 

ceketini giymeye çalıştığı görülmektedir. Çocuk okur için bu görselin sadece bakıp anlamaya 

dayalı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla “Görseli Tanıma ve Anlama” olarak değerlendirilebilir. 

Görselin metni şöyledir: “Peki, zaman nedir? Zaman bir süredir. Bir şey yaparken 

geçirdiğimiz süre. Sütümüzü içerken geçirdiğimiz süre. Hırkamızı giyerken geçirdiğimiz süre. Oyun 

oynarken geçen süre.” (APB, s. 7). Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Metinde 

zamanın ne olduğu üzerine durulmuş ve zaman bir şey yaparken geçirilen süre olarak 

tanımlanmıştır. Görseldeki kahramanın da ceketini giymeye çalışması, bir şeyler yapmaya 

karşılık verilmiş olabilir. Ayrıca yazarın, “Peki zaman nedir?” (APB, s. 7)  söyleminin çocuk okuru 

düşündürmeye teşvik ettiği söylenebilir. Bu söylemin hemen ardından zamanın tanımını  somut 

bir şekilde vermesinin de zaman kavramını çocuk okurun daha açık bir şekilde öğrenmesini 

sağlayacağı düşünülebilir. 
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Resim 4.2.1.8. Küçük Tren, ÇHM, Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu, s.3 

 

 Metin sayfanın 3/4’ünü kaplayacak şekilde verilmiştir. Görsel metnin sağ tarafında ve 

içinde olacak şekildedir. Görselde iki vagonlu renkli, dumanı tüten bir tren resmedilmiştir. 

Çocuk okur için görselin herhangi bir merak uyandırmayacağı söylenebilir. Sadece bu görselde 

bir tren gördüğünü söyleyebilir. Dolayısıyla görsel “Görseli Tanıma ve Anlama” olarak 

değerlendirilebilir. Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü masalda da iki vagonlu 

küçük bir tren anlatılmıştır. 

 

Resim 4.2.1.9. Ayşe’nin Ev Kedisi, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.14 

 

Görsel sayfanın 6/7’sini kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin ise görselin hemen 

altındadır. Görselde halı üzerinde, kucağında siyah beyaz kediyle duran bir kız çocuğu vardır. 

Çocuk okur görsele baktığında sadece bir kızın kediyi kucakladığını söyleyeceği düşünülebilir. 
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Yani görselde herhangi merakın ya da kodun olduğu söylenemeyebilir. Bu nedenle görsel 

“Görseli Tanıma ve Anlama” olarak değerlendirilebilir. 

Görselin metni şöyledir: “Ayşe kedinin gideceğini bildiği halde çok üzülmüştü. Bir yere 

saklandı da çıkacak gibi geliyordu ona. Ertesi sabah daha kahvaltı etmeden kapıda bir tıkırtı 

duydular. Ayşe kapıyı açınca Benek’i paspasın üstüne yatmış durumda buldu.” (AEK, s. 14). . 

Görselin metin ile uyumlu olmadığı söylenebilir. Metinde Ayşe’nin Benek’i kapıyı açınca 

paspasın üstünde yatmış durumda bulduğu anlatılmıştır. Görselde ise kahramanın yani Ayşe’nin 

bir odada kediye sarıldığı görülmektedir. Benek’in paspasın üzerinde yattığının resmedilmesi, 

görselin metni daha çok destekleyeceği düşünülebilir. 

 

Resim 4.2.1.10. Küçük Murat, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.4 

 

Görsel sayfanın 2/3’ünü kaplayacak şekilde metnin altında verilmiştir. Görselde elinde 

oyuncağıyla duran erkek bir çocuk ve arkasında da bir kadın vardır. Yanlarında ise bir kedi ve 

bir köpek resmedilmiştir. Görsele bakan çocuk okur sadece görselde ne gördüğünü söyleyeceği 

için, herhangi merak uyandıracak bir şey ve kod olmadığından görsel, “Görseli Tanıma ve 

Anlama” olarak değerlendirilebilir.  
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Görselin metni şöyledir: “Evde en küçük Murat’mış. Daha okula gitmiyormuş. Annesi ona 6 

yaşında olunca, dişleri değişmeye başlayınca okula gideceğini söylermiş. ‘Daha küçüksün,’ dermiş. 

Zaten annesi ne zaman birşey söylese Murat’ın küçük olduğunu hemen sözlerine eklermiş.” (KM, s. 

4). Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü metinde Murat ve Murat’ın annesinin 

diyaloğundan bahsedilmiştir. Görselde de bir kadın ile çocuğun resmedilmesinin söylemi 

desteklediği düşünülebilir. 

 

Resim 4.2.1.11. Kardeşim Konuşacak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.7 

 

Görsel sayfanın 3/4’ünü kaplayacak şekilde yer verilmiştir. Metin görselin hemen 

altındadır. Görselde minderin üstünde oturmuş ellerini birbirine değdiren bir kız çocuğu vardır. 

Yanında ise bir kedi ve bir tavşan olduğu görülmektedir. Çocuk okur görsele baktığında sadece 

ne gördüğünü tanıyacaktır. Bu görselde bir kedi, bir tavşan ve bir çocuk olduğunu görecektir. 

Fakat bu görselin herhangi bir merak hissettireceği ya da hayal gücünü geliştireceği 

söylenemeyebilir. Bu bağlamda görsel “Görseli Tanıma ve Anlama” olarak değerlendirilebilir. 

Görselin metni şöyledir: “Bir şarkı duyunca sevinir ellerini çırpar, eğlenir.” (KK,  s. 7). Görsel 
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metin ile uyumludur. Çünkü metinde bebeğin bir şarkı duyunca sevindiği ve ellerini çırptığı 

söylenmiştir. Görselde de bebeğin ellerini birbirine değdirmiş olması metni desteklemektedir. 

 

 

Grafik 4.2.1.12. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında görsel tanıma ve anlama özelliği olan 
görsellerin yüzdelik dağılımı 

 

Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtlarındaki görsellerde “Görseli Tanıma ve Anlama” 

özelliğinin en fazla kullanıldığı yapıtın %21 ile “Kardeşim Konuşacak” adlı öykü olduğu 

görülmektedir. Bu özelliğin en çok kullanıldığı görsellerin bu yapıtta olmasının da olağan olduğu 

düşünülebilir.  Çünkü öyküde Didem adındaki bebek anlatılmıştır. Kitaptaki birçok görselde de 

bu bebek yer almaktadır. Bu özelliğin görsellerinde en az kullanıldığı yapıtlar ise %2 ile 

“Oyuncaklar Ülkesinde”, “Küçük Tren”, “Ayşe’nin Ev Kedisi” ve “Uğraşlar” dır. 

 

4.2.2. Güdüleme ve Merak Uyandırma 

Güdüleme ve merak uyandırma özelliği taşıyan görsellerde duygular önemli olmaktadır. 

“Öğrenciler, görselle duygusal etkileşime girmeli, seçilen görsele ilişkin duygu, düşünce ve 

hissettikleri, etkilendikleri yönler, eseri oluşturan ögeler hakkında konuşturulmalıdır.” (Güneş, 

2013, s.13). Çalışmada kod olarak kullanılan güdüleme ve merak uyandırma özelliği taşıyan 

görsellerde, merak uyandıran duygu ve eylem durumlarının varlığına dikkat edilmiştir. Yazarın 

yapıtlarında bu kodun tespit edildiği görseller aşağıdaki gibidir: 

Şıpşıp ile Tıptıp 
13% 

Aya Tutkun 
Uçurtma 

10% 

Oyuncaklar 
Ülkesinde 

2% 

Işıkları 
Seven 
Böcek  
11% 

Uğraşlar 
2% 

Kozalı Konak 
Kazalı Konak 

8% 

Aslı Pazarı 
Bekliyor 

19% 

Küçük Tren 
2% 

Ayşe'nin Kedisi 
2% 

 Küçük Murat 
10% 

 Kardeşim 
Konuşacak 

21% 

Görseli Tanıma ve Anlama 
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Resim 4.2.2.1. Şıpşıp ile Tıptıp, Resimleyen: Esin Ersin, s.5 

 

 Bu görselde bir yer altı canlandırılmaya çalışılmıştır. Taşların ve toprakların arasından 

yukarı doğru yükselen su damlaları görülmektedir. Bu su damlalarının en üstünde de göz ve 

ağız çizilerek resmedilmiş iki su damlası, yani Şıpşıp ile Tıptıp bulunmaktadır. Görsele 

bakıldığında bu su damlalarının yüzlerindeki zorlanma ifadelerinden çocuk okurda bir merak 

uyanabilir. “Acaba yeraltından çıkabilecekler mi?” sorusu zihinlerde canlanabilir. Bu bağlamda 

da görsel, çocuk okurda merak uyandırıp olay örgüsüne güdülenmesini sağladığından 

“Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir:  “Az gittiler, uz gittiler. İnip çıkıp, dümdüz gittiler. Hem gece, hem 

gündüz gittiler. Yol boyunca damlalar çoğaldı. Geçitler daraldı. Yarıklardan, çatlaklardan sızdılar. 

Karanlıkta birbirini göremez oldular.” (ŞT, s. 4). Görselin yanındaki metin ile uyumlu olduğu 

söylenebilir. Şıpşıp’la Tıptıp’ın yer altından çıkarken dar geçitlerden geçtiği, sürekli yol aldıkları, 

zorlandıkları, yol boyunca da damlaların çoğaldığı anlatılmıştır. Anlatılanlarda bir kaçış, 

usanmadan bir yol alış ve hedefe ulaşma vardır. “Kurtulmak için koştular, zorladılar ve fışşş diye 

yeryüzüne kavuştular. (ŞT, s. 4). Görselde de yer altından çıkmaya çalışan su damlaları ve Şıpşıp 

ile Tıptıp’ın zorlandıklarını, sıkıştıklarını hissettiren yüz ifadeleri bu söylemleri 

desteklemektedir.  
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Resim 4.2.2.2. Aya Tutkun Uçurtma, Resimleyen: Esin Ersin, s. 10-11 

 

Görselde gökyüzünde uçan bir uçurtma olduğu görülmektedir. Uçurtmanın sağ tarafında 

kuyruğuyla aynı renk bir parça ayrı şekilde durmaktadır. Çocuk okur bu uçurtmanın 

kuyruğunun neden koptuğunu merak edebilir. Bu nedenle görsel “ Güdüleme ve Merak 

Uyandırma” olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Yükselmiş uçurtma. Ama bu kez kara bulutlar gelmiş yanına. 

‘Yağmurdan kaç! Yağmurda ıslanırsın, renklerin akar, bozulur. Kağıtların yağmura dayanamaz.’ 

demişler. Dinletememişler. Uçurtma güçlü bir rüzgara kapılıp yükselmiş. Ne var ki rüzgarın 

şiddetine dayanamamış, kuyruğu kopmuş kısalmış. Uçurtma daha yükseklere kaçmış. Amacı Ay’a 

ulaşmakmış. Tam o sırada şimşek çakmış. ‘Çekil yolumdan, çarparsam yanarsın.’ demiş.” (ATU, s. 

10). Görselin metin ile kısmen uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü uçurtmanın daha yükseklere 

uçup kara bulutlarla, şimşekle karşılaştığı ve kuyruğunun koptuğu anlatılmıştır. Ancak görselde 

bunlardan sadece biri yansıtılmıştır; o da uçurtmanın kuyruğunun kopmuş olmasıdır. Görselde 

birkaç kara buluta yer verilip bir şimşek canlandırılabilirdi. Ya da yağmurlu bir hava hissi 

verilebilirdi.  
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Resim 4.2.2.3. Oyuncaklar Ülkesinde, BMBŞ, Resimleyen: Nazan Tacer, s. 22 

 

Görsel sayfanın 1/4’ünü kaplayacak şekilde metnin üstünde yer verilmiştir. Görselde 

pijama ve terlikleriyle yürüyen bir çocuk ve bu çocuğun ayaklarının ucunda da oyuncaklar 

olduğu görülmektedir. Bu oyuncaklar sırasıyla kalem, harfli kutu, kamyon ve arkasında kurulma 

anahtarı olan bir kuştur. Çocuk okur, bu çocuğun neden pijamalı olduğunu ve nereye doğru 

yürüdüğünü merak edebilir. Dolayısıyla görsel “Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak 

değerlendirilebilir.  

Görselin metin ile uyumlu olduğu görülmektedir. Çünkü masalda, Burak adındaki bir 

çocuğun en sevdiği oyuncağı olan kuşu ile Oyuncaklar Ülkesi’ne gittiği anlatılmıştır. Üstelik 

Burak buraya giderken pijamasıyladır. Görseldeki çocuğun da pijamalı olmasının ve en öndeki 

oyuncağın kurmalı kuş oyuncağı olmasının metni desteklediği düşünülebilir. 
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Resim 4.2.2.4. Dedemi Özlüyorum, Resimleyen: Betül Sayın, s. 19 

 

Görselde bir doktor, bir hemşire ve Ali’nin dedesinin, hastane koridorunda önlerindeki 

iki tavuğu kovaladıkları görülmektedir. Kapı önünde başı sarılı ve koltuk değneğiyle duran Ali 

vardır. Çocuk okur görsele baktığı zaman, “Bu tavuklar nerden çıktı? Hastanede tavuğun işi ne? 

Ali’ye ne olmuş?” diye sorularla meraklanabilir. Bu nedenle görsel “Güdüleme ve Merak 

Uyandırma” olarak değerlendirilebilir. 

 Görselin metni şöyledir: Bir de hastane olayı var. Dedem komşuya beslesin diye tavuk 

almış. Sonra elinde tavuklarla beni okuldan almaya gelmiş. ‘Torununuz oynarken düştü, hemşire 

arka sokaktaki kliniğe götürdü’ demişler. Dedem, tavukla kliniğe koşmuş. Ben iyiydim. Doktor ‘ 

Dikiş atmak gerekmez’ demişti. Dedem beni iyi görünce sevinmiş, telaşla tavukları kaçırmıştı. 

Hastanede tavuklar önde, hemşire ve doktorlar arkada bir koşuşturma olmuştu. Sonunsa tavuklar 

yakalandı, biz de onları komşuya teslim ettik.” (DÖ, s.18). Görselin metin ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. Çünkü metinde, hastanede geçen bir olay anlatılmıştır. Ali’nin okulda düştüğü 

için kliniğe götürüldüğünden; dedesinin elinde komşuya aldığı tavuklarla kliniğe geldiğinden ve 

Ali’nin iyi olduğunu duyunca sevincinden elindeki tavukları kaçırdığından bahsedilmiştir. 

Görselde de Ali’nin kapının önünde koltuk değneğiyle ve başı sarılı olarak durması; dedenin iki 

tavuğu arkasındaki hemşire ve doktorla kovalaması metin ile uyumlu olduğunu göstermektedir. 
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Resim 4.2.2.5. Işıkları Seven Böcek, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, s. 30-31 

 

Görsel iki sayfayı kaplayacak şekilde yer verilmiştir. Görselde ağaçların ön tarafında, 

kuyruğunda yanan ışığa doğru bakan uçan bir böcek vardır. Böceğin kuyruğunda diğer 

görsellerde ışık olmadığı ancak bu görselde ışık olduğunu gören çocuk neden ışık yandığını 

merak edebilir. Bu doğrultuda görselin “Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak 

değerlendirilebilir. Görselin metin ile uyumlu olduğu da söylenebilir. Çünkü metinde Böcek’in 

kuyruğunda ışık yandığı ve ışığına bakarak dolaştığı anlatılmıştır. “Birden kuyruğunda bir ışık 

yanmış. Böcekcik sevinçle ışığı yakarak şöyle bir dolaşmış.” (ISB, s. 30). Böcek’in çok istediği 

ışığına kavuşması burada gerçekleşmiştir. Işığına kavuştuktan sonra da Böcek evinin yolunu 

bulabilmiştir. “Sonra havalanmış ve evine doğru yollanmış. Artık kendi ışığı var ya, yolunu kolayca 

seçebiliyormuş.” (ISB, s. 30). Yazarın, karanlıkta tek başına kalan Böcek’in evine Sivrisinek 

olmadan dönebilmesini, ona bir ışık vererek sağlamaya çalıştığı söylenebilir. Onun bu dileğini 

gerçekleştirmeyi de yıldızlardan birini kaydırma fikriyle kurgulamış olduğu düşünebilir. Belki 

de çocuk okur kayan yıldızın gelip Böcek’in kuyruğuna konup yandığını ve bu yüzden 

kuyruğunun yandığını bile düşünebilir. Böcek’in kuyruğunda yanan bu ışık adsız Böcek’e bir 

isim konmasına da neden olmuştur. Böcek’e kuyruğundaki ışıktan dolayı Ateşböceği denilmiştir. 

“Fenerin yanından geçip izcilerin kampına varınca, çocuklar ona “Ateşböceği, Ateşböceği,” diye 

seslenmişler. Meğer bizim küçük adsız, bir ateşböceği imiş. İşte o gece artık o da büyümüş, kendi 

fenerine kavuşmuş.” (ISB, s. 30). Yazar, dış özelliğinden kaynaklı olarak da birini 
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adlandırılabileceğini çocuk okurla paylaşmak istemiş olabilir. Böcek’in artık kuyruğundaki 

ışıktan dolayı geceleri de gezmeye ve öğrenmeye başladığı söylenmişti. “Böylece, bütün güz 

boyunca geceleri gezmiş. Gezmiş de görmüş. Görüp öğrenmiş. Güneşin çok büyük, yıldızların çok 

uzak, ışınların yarışılamayacak kadar hızlı olduğunu öğrenmiş. Her günün sonunda uykuya 

yatınca, ertesi gün daha çok gezip daha çok öğreneceğini düşünerek uyurmuş.” (ISB, s. 30). 

Böcek’in neleri öğrendiği anlatılırken aslında bunları çocuk okura da öğretme amacı olabileceği 

söylenebilir. Yani çocuk okur, Böcek’in güneşin çok büyük olduğunu ve yıldızların çok uzakta 

olduğunu Böcek’in bunları öğrendiğinin söylenmesi ile o da öğrenmiştir. Böcek’in geceleri 

yatarken ertesi günü daha çok yer görüp daha çok şey öğreneceğini düşünerek uyumasının da 

çocuk okuru gezmeye ve öğrenmeye teşvik edebileceği söylenebilir.  

 

 

Resim 4.2.2.6. Televizyoncu Ali Resimleyen: Serpil Ural s.5 

 

 Görselde bir oturma odası canlandırılmıştır. Üzerindeki dantel örtüyle tekli bir koltuk; 

anteni ve altındaki sehpasıyla koyu sarı bir televizyon; yerde mindere uzanmış televizyondaki 

Pembe Panter’i ayaklarını kaldırarak izleyen sarışın erkek bir çocuk olduğu görülmektedir. 

Görselde koltuk, televizyon ve yerdeki halının, oturma odası için birer kod oluşturduğu 

düşünülebilir. Bunları keşfeden ve birleştiren çocuk okur buranın bir oturma odası olduğunu 

rahatlıkla anlayabilir. Ya da bu çocuğun yere attığı yanında duran çantasından onun dağınık 

olduğunu bile çözebilir. Çantanın yerde olması bile bir kod olarak düşünülebilir. Bu bağlamda 

görsel “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda da çocuk okur 

için merak uyandıran bir görsel olduğu da söylenebilir. Çocuğun neden pür dikkat televizyona 
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baktığı, çantasının neden yerde olduğu merak konusu olabilir. Bu nedenle görsel “Güdüleme ve 

Merak Uyandırma” olarak da değerlendirilebilir.      

 Görselin metni şöyledir: “Zaman zaman içinde, kış günlerinden birinde, gidip 

bakalım neler oluyor Ali’nin evinde! Ali okuldan gelmiş, ödevini yapmış. Ama, ‘doğru mu yanlış mı’ 

diye bakmadan karalamış ödevini. Sonra hemen televizyonun başına geçmiş. Bu her gün böyle 

oluyormuş. Ali derslerine ve saate pek aldırmadan sürekli televizyon izliyormuş.” (TA, s. 4). 

Görselin metin ile uyumlu olduğu görülmektedir. Çünkü metinde Ali’nin evinde nasıl bir ortamın 

olduğuna ilişkin anlatım yapılmıştır. Ali’nin okuldan gelip ödevini özensiz bir şekilde yaptığı ve 

hemen televizyon karşısına geçtiği anlatılmıştır. Görselde de bu durumun somutlaştığı 

söylenebilir. Çocuk okur, televizyona pür dikkat bakan Ali’nin yanındaki okul çantasından onun 

ödevini ne kadar acele bir şekilde yaptığını tahmin edilebilir. Hatta Ali’nin çantasının yerde 

oluşuyla birlikte, televizyonu koltukta değil de yerde mindere uzanarak izleyişinden bile onun 

ne kadar özensiz ödev yaptığı fikrini ortaya çıkarabilir. Bu bağlamda da görselin metindeki 

söylemleri kanıtlar ve destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Ayrıca Ali’nin derslerine ve saate 

pek aldırmadan sürekli televizyon izlemesi, kendi sorumluluklarını yerine getirmediğini 

gösteren bir davranıştır. Burada “Sorumluluk” kavramının ön plana çıktığı söylenebilir. 

Ödevinin yanlışlığını ya da doğruluğunu kontrol etmemesi ise yaptığı işe önem vermediğine, 

özensizliğe işaret etmektedir. 

 

 

 Resim4.2.2.7. Uğraşlar, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.5 

 

Görselde siyah kıvırcık saçlarını iki yandan kırmızı kurdeleyle toplamış bir kız 

çocuğunun, yere bağdaş kurmuş oturduğu görülmektedir. Kızın yanında ise siyah beyaz bir kedi 

vardır. Kızın elini çenesine koymuş olması, onun bir şeyler düşündüğünü ya da hayal kurduğunu 
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gösteren bir davranıştır. Bu davranış çocuk okur için bir kod oluşturabilir. Yani kızın elini 

çenesine koymasını gören çocuk: “Bu kız bir şeyler düşünüyor.” diyebilir. Ayrıca onun ne 

düşündüğünü ya da neyi hayal ettiğini de merak edebilir.  Aynı şekilde yanındaki kedinin de 

patisini yüzünün altına koyması, onun da bir şeyleri düşündüğü hissini vermektedir. Çocuk okur 

kedinin de neler düşündüğünü merak edebilir. Bu düşündükleri ya da hayal kurdukları şeyin 

her ne ise gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de merak ederek öyküye güdülenebilir. Dolayısıyla 

görsel “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” ile “Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak 

değerlendirilebilir.       

 Görselin metni şöyledir: “Evvel zaman içinde Zehra diye küçük bir kız varmış. 

Zehra geceleri çok düş görürmüş. Ama geceleri düş görmekle kalmaz, gündüzleri de kendi oturur, 

düş kurarmış.”(U, s. 4). Görselin metin ile uyumlu olduğu görülmektedir. Metinde Zehra adında 

küçük bir kızın geceleri çok rüya gördüğü ve gündüzleri de oturup kendisinin hayal 

kurduğundan bahsedilmiştir. Görselde de küçük bir kızın oturmuş hayal kuruyor olmasının, bu 

söylemi desteklediği düşünülebilir. Ayrıca çocuk okurun “Acaba bu kız neler düşünüyor?” diye 

zihninde oluşan merak sorusuna da metinde yanıt verildiği söylenebilir. Çünkü çocuk okur 

Zehra’nın büyüyünce ne olacağını, hangi mesleği seçeceğinin hayalini kurduğunu 

öğrenmektedir. “Büyüyünce şunu yapsam, bunu yapsam diye düşler; şöyle olsam, böyle olsam diye 

tasarlarmış.” (U, s. 4). Bu bağlamda Zehra karakteri ile çocuk okurun da bir şeyleri hayal 

kurmaya özenebileceği; ileride hangi mesleği edineceğine dair düşünmeye başlayacağı 

söylenebilir. 

 

 Resim 4.2.2.8. Kozalı Konak Kazalı Konak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s.9 

 

 Görselde, başına bir şey dökülmüş yerde oturan üzgün bir kız çocuğu vardır. 

Yerde de kırılmış bir kavanoz; kızın yanında ise bir kedinin ona bakarak durduğu 
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görülmektedir. Görselin çocuk okur için merak uyandırabileceği düşünülebilir. Yerdeki 

kavanozun neden kırıldığı; kız çocuğunun neden üzgün olduğu merak konusu olabilir. Bu 

bağlamda görsel “Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak değerlendirilebilir. Görselin metni 

şöyledir: “Daha ilk günden aksilikler başlamış. Birinci gün konağa taşınma ve yerleşme 

patırtısından yemek gecikmiş. Ayşe de çok acıkmış. ‘Mutfaktan bir şeyler alıp yiyeyim’ demiş, 

uzanırken reçel kavanozu başından aşağı geçirmiş. Kavanoz kırılmış reçel her yana yayılmış. Neyse 

ki, Ayşe’nin başı yarılmamış. Olayı koca bir şişle atlatmış.” (Kozalı Konak Kazalı, s. 8). Metnin 

görselle uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü metinde Ayşe’nin mutfakta reçel kavanozunu 

kırdığından bahsedilmiştir. Ayşe’nin reçel kavanozunu alırken başından aşağı düşürdüğü ve 

reçelin her yana dağıldığı anlatılmıştır. Görseldeki kızın da başına bir dökülmüş olması, bu 

söylemi desteklemektedir. 

 

 

Resim 4.2.2.9. Gülle, Resimleyen: Serpil Ural, s. 4 

 

Görsel sayfanın tamamını kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin ise görselin yan 

sayfasındadır. Görselde kendisini birçok arının kovaladığı bir çocuk vardır. Çocuğun arkasında 

ona yardıma koşan iki adam olduğu görülmektedir. Çocuk okur bu arıların neden çocuğu 

kovaladığını; çocuğun ve adamların bu bahçede ne işi olduğunu; adamların çocuğu kurtarıp 
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kurtarmayacağını merak edebilir. Bu bağlamda görselin merak uyandırdığı görülmektedir. 

Dolayısıyla görsel “Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak değerlendirilebilir. 

 

Resim 4.2.2.10. Gül Sultan, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 10-11 

 

Görsel sayfanın 3/4'ünü kaplayacak şekilde verilmiştir.  Metin ise görselin hemen 

altındadır. Görselde kuşlar ve çiçekler içinde bir kadın yüzü vardır. Kadın yüzünün sağ tarafında 

ise pembe bir halı üzerinde oturan üç tane adamın olduğu görülmektedir. En öndeki sıradaki 

adamın önünde ise bir elma bulunmaktadır. Bu adamın kollarını açtığı ve oldukça şaşkın, sinirli 

olduğu görülmektedir. Çocuk okur için adamın bu şaşkın durumu merak konusu olabilir. Aynı 

şekilde çocuk okur bu kadın resmine bakara ne konuştukları ya da neden şaşırdıklarını merak 

edebilir.   Görselin pembe bulut gibi olan fonu ve adamların altındaki uçar gibi duran halının da 

çocuk okurun hayal gücüne hitap ettiği düşünülebilir. Bu bağlamda görsel hem “Güdüleme ve 

Merak Uyandırma” hem de “Hayal Gücünü Zenginleştirme” olarak değerlendirilebilir. 

Görselin metni şöyledir: “Sonra akıllarına gelmiş, ‘Şu aynaya bakalım’ demişler. ‘Bakalım 

Gül Sultan ne yapıyor? Gerçekten bizim gelmemizi bekliyor mu? Sarayda neler oluyor?. Koca bir yıl 

geçti. Neler oldu, neler bitti bir görelim!’ Bir de aynaya bakmışlar ki Gül Sultan yorgan döşek 

yatıyor. Başında hekimler. Ama onlar bile çaresiz kalmış. Saray yas içinde.”(GS, s. 10). Görselin 

metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü metinde üç şehzadenin aynaya  bakarak sarayda 

neler olduğunu sorguladıkları ve Gül Sultan’ı hasta olarak gördükleri anlatılmıştır. Görselde de 

bir ayna içinde kadın yüzünün bulunmasının söylemi desteklediği düşünülebilir. Ayrıca metinde 

şehzadelerden birinin, bulduğu elmayı sultana götürmek istediği ve halıya binerek saraya 

vardıkları anlatılmıştır: “Küçük şehzade hemen ‘Elmam!’ demiş. ‘Yetişirsek belki kurtulur. 
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Dedikleri gibi insana can veren bir elma ise bu, bizim sultan da hayata döner.’ Artık sultanın 

sağlığı, kurtulmasından başka bir şey düşünmez olmuşlar. Ortanca şehzade halıyı sermiş. “Bununla 

hemen gideriz, tez yetişiriz, hadi gelin’ demiş. Atlamışlar halıya, çıkmışlar yola, Göz açık 

kapayıncaya kadar gelmişler saraya.” (GS, s. 11). Görselde de adamın önündeki elmanın ve 

üzerinde oturdukları bir halının bulunması söylemleri desteklemiştir. 

 

 

Resim 4.2.2.11. Küçük Kuş, BMBŞ, Resimleyen: Nazan Tacer, s.20 

 

Sayfanın sağ alt köşesinde yer alan görselde, bir inek ile bir kuşun olduğu görülmektedir. 

Bu kuş ve ineğin karşılıklı durmuş ne konuştukları, çocuk okur için merak konusu olabilir. Bu 

nedenle görsel “Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak değerlendirilebilir. 
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Resim 4.2.2.12. Ömer Bakkalda, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 15 

Görsel sayfanın tamamını kaplayacak şekilde metnin altında yer verilmiştir. Görselde bir 

kadının, elinde paket ve torba olan bir çocuğa şaşkın bir şekilde baktığı görülmektedir. Çocuk 

okur için kadının neden bu kadar çok şaşırdığı merak konusu olabilir. Dolayısıyla görsel 

“Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Eve gelince annesine ‘İşte aldım anne’ demiş ‘tuz, makarna, şeker 

ve yağ’ ‘Ne?’ demiş annesi ‘yanlış, yanlış yaptın.’ ” (ÖB, s. 15). Görsel metin ile uyumludur. Çünkü 

metinde bahsedilen Ömer’in, annesinin istediği malzemeleri yanlış aldığını söyleyerek ona şaka 

yapması ve annesinin buna çok şaşırdığıdır. Görseldeki kadının da gerçekten şaşkın olması ve 

kahramanın elinde paketler olması metni desteklemiştir. 

 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

101  

 

Resim 4.2.2.13. Ayşe’nin Ev Kedisi, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 2 

 

 Görsel sayfanın tamamını kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin ise sayfanın 1/7’si 

kadardır. Görselin alt kısmında ve üzerine yazılmıştır. Görselde önlüklü bir kadın ve yanında 

duran bir kız çocuğu vardır. Kız çocuğunun kollarını kaldırarak bir şeyler anlatmaya çalıştığı 

görülmektedir.  Çocuk okur için bu kızın neler anlattığı merak konusu olabilir. Bu nedenle görsel 

“Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Ayşe ne zamandır bir kedisi olsun istiyordu. Annesi ise evin toplu 

durmasını, temizliğini düşündüğü için, ‘Kim uğraşacak’ diyor, izin vermiyordu. Ayşe umudunu 

kesmişti. Ama bir gün yeni bir eve taşındılar.” (AEK, s. 2). Görselin metin ile uyumlu olduğu 

söylenebilir. Metinde Ayşe adındaki bir kızın kedi sahibi olmak istediği ancak annesinin evin 

kirleneceğini düşündüğünden bunu izin vermediği anlatılmıştır.  Görseldeki kızın ellerini açarak 

yanındaki kadına bir şeyler anlatıyor olması söylemi desteklemektedir. 
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Resim 4.2.2.14. Küçük Murat, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 5 

 

Görsel sayfanın 3/4’ünü kaplayacak şekilde metnin altında verilmiştir. Görselde elindeki 

bardağa şaşkın bakan bir çocuk ve ona işaret parmaklarını kaldırarak bakan bir kadın ile bir kız 

çocuğu vardır. Ayrıca bardak tutan çocuğu tutmaya çalışan bir kedi olduğu da görülmektedir. 

Çocuk okur bu çocuğun, elindeki bardağa neden şaşkın bir şekilde baktığını merak edebilir. Aynı 

şekilde bu iki kişinin de parmaklarını kaldırmış ne anlatmaya çalıştıkları ya da neye kızdıkları 

merak konusu olabilir. Bu bağlamda görsel “Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak 

değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir:  “Murat bir işe yardım etmek istese bile annesi bırakmazmış. 

Bardakları elinden alır, ‘Sen küçüksün, bırak da sofrayı ablan kursun’ demiş. Evdekiler sanki 

sözbirliği etmişler gibi hep onun küçük olduğunu söylerlermiş.” (KM, s. 5). Görselin metin ile 

uyumlu olduğu söylenebilir. Metinde Murat’ın bardakları taşımak istediği ancak evdekilerin ona 

küçük olduğunu hatırlatarak iş yaptırmadıkları anlatılmıştır. Görselde de elinde bardak tutan 

çocuğun ve işaret parmaklarını kaldırmış bir kadın ile kız çocuğunun olması söylemi 

desteklemektedir.  
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Resim 4.2.2.15. Mehmet’in Evi Resimleyen: Nazan Erkmen s. 16 

 

Görsel sayfanın tamamını kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin ise görselin 1/4’ü 

kadardır ve görselin altında verilmiştir. Görselde çiçekler içinde bir taşa oturmuş üzgün duran 

bir çocuk vardır. Çocuğun bir eliyle de köpeğinin başını okşadığı görülmektedir. Çocuk okur bu 

çocuğun yüz ifadesinden onun neden üzgün olduğunu ne düşündüğünü merak edebilir.  Bu 

nedenle görsel “Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Mehmet çok sevinçli olmalı ama yine birden köyünü özlüyor. 

Kentin gürültüsü, kalabalığın içinde köyünün uçsuz bucaksız yeşilliğini düşünüyor. Bu saatlerde 

kuş, tavuk, köpek sesleri birbirine karışır. Kaval sesini özlüyor. Ne olursa olsun en güzel yer kendi 

evim diye düşünüyor.”(ME, s. 16). Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Metinde 

kahramanın yani Mehmet’in köyünü özlediği ve ne olursa olsun en güzel yerin kendi evi 

olduğunu düşündüğü anlatılmıştır. Görselde de kahramanın bir taş üzerinde üzgün şekilde 

oturması, metindeki söylemleri desteklemiştir. Ayrıca Mehmet’in ne olursa olsun en güzel yerin 

kendi evi olduğunu düşünmesinin “Özlem” duygusunu; başka bir yere teyzesinin yanına 

geldikten sonra bunu düşünmesi de “Pişmanlık” duygusunu ön plana çıkardığı düşünülebilir. 
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Resim 4.2.2.16. Kardeşim Konuşacak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 3 

 

Görsel sayfanın 3/4'ünü kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin ise görselin altındadır. 

Görselde bir çocuğun yatağın içinde ağlamaktadır. Yanında ise bir kadının, kedinin ve bir 

oyuncak ayıcığın olduğu görülmektedir. Çocuk okur bu bebeğin neden ağladığını merak edebilir. 

Bu nedenle görsel “Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Gene de derdini anlatır. Çünkü birçok ses çıkarır. Çeşitli 

ağlamaları vardır. Acıktığını ağlayarak anlatır.” (KK, s. 3). Görsel metin ile uyumludur. Çünkü 

metinde bebeğin ne kadar ağladığından; çeşitli sesler çıkardığından bahsedilmiştir. Görselde de 

bebeğin ağlaması metindeki söylemleri desteklemiştir. 
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Resim 4.2.2.17. Okula Başlarken, Resimleyen: Ayşe İnan Alican, s. 20 

 

 Görsel iki sayfanın 2/3’ünü kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin görselin sağ 

tarafındadır.  Görselde sevinçle kollarını açmış iki çocuk ve mutlu bir çocuğun bir kadınla 

kucaklaştığı görülmektedir. Çocuk okur, bu çocukların neden mutlu olduğunu; çocuklardan 

birinin sarıldığı kadının kim olduğunu merak edebilir. Dolayısıyla görsel “Güdüleme ve Merak 

Uyandırma” olarak değerlendirilebilir. 

Görselin metni şöyledir: “Okula gidince öğretmenin bir kağıda bütün annelerin 

telefonlarını yazdığını gördü. Korkusu yok oluverdi. Ne zaman olsa annesine ulaşabilirlerdi. Zaten 

annesi de ‘Zil çalınca hemen hazır ol, bugün erkenden gelirim’ dememiş miydi?” (OB, s. 21). 

Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Metinde Mehmetcan’ın, öğretmeninin bütün 

annelerin telefon numaralarını kağıda yazdığını görmesi ve annesinin okul çıkısı onu almaya 

geleceğini söz verdiği anlatılmıştır. Görselde de bir çocuğun bir kadına sarılmış olmasıyla, 

annesine okul çıkışı kavuşan bir çocuk canlandırılmıştır. Bu anlamda görselin metin ile uyumlu 

olduğu düşünülebilir. 
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Grafik 4.2.2.18. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında güdüleme ve merak özelliği olan 

görsellerin yüzdelik dağılımı 

 

Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtlarındaki görsellerde “Güdüleme ve Merak Uyandırma” 

özelliğinin en çok kullanıldığı yapıtların yukarıdaki grafikten anlaşılacağı üzere %15 ile “Şıpşıp 

ile Tıptıp” olduğu görülmektedir. Şıpşıp ve Tıptıp adındaki iki karakterin öykü boyunca çocuk 

okurda merak uyandıran olaylar yaşaması ve bunun görsellere yansıması, yazarın diğer 

yapıtları arasında en fazla merak uyandıran görsellere sahip yapıt olmasını sağlamıştır.  En az 

kullanılan yapıtlar ise %1 ile “Oyuncaklar Ülkesinde” ve “Küçük Kuş” adlı masallardır. 

 

4.2.3. Kodları Keşfetme ve Öğrenme 

Kodların kullanıldığı görsellerde anlama ve öğrenme ön planda olmaktadır. “Bu amaçla 

görseldeki kodları tanıma, belirleme, ayırt etme, çeşitli türde kodları keşfetme, bunları kullanma 

etkinlikleri yapılmaktadır.” (Güneş, 2013, s. 14). Çalışmada kod olarak kullanılan bu özelliği 

taşıyan görsellerde, çeşitli kodların olmasına ve çocuk okura herhangi bir durumu, olguyu 

öğretmesine dikkat edilmiştir. İncelenen yapıtlarda bu kodun tespit edildiği görseller ise 

aşağıdaki gibidir: 
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Resim 4.2.3.1. Şıpşıp ile Tıptıp, Resimleyen: Esin Ersin, s. 15 

 

Verilen görselde ırmaktaki suda kâğıttan yapılan bir kayığın olduğu görülmektedir. 

Kağıttan kayık altında da yüzündeki gülümseme ifadeleriyle Şıpşıp ile Tıptıp bulunmaktadır. 

Çocuk okur görsele baktığında Şıpşıp ile Tıptıp’ın ne yaptığını ya da bu kâğıttan kayığı nereden 

bulduklarını merak edebilir. Aynı zamanda da kâğıdın bir kayığa dönüştürülmüş olması; hafifliği 

dolayısıyla suda yüzdürülüyor olması çocuk okur için birer kod olmaktadır. Bu nedenle de 

görsel, “Güdüleme ve Merak Uyandırma” ile “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak 

değerlendirilebilir. Görselin metninde anlatılanlardan ön plana çıkan durum Şıpşıp ile Tıptıp’ın 

çocukların derede yüzdürmeye çalıştıkları kayığın yüzmesine yardım etmeleridir. “Irmağın 

kıyısında çocuklar kayık yüzdürmeye çalışıyorlardı. Beceremiyorlardı bir türlü. Şıpşıp ‘Haydi, şu 

kayığı yüzdürelim.’ dedi.” (ŞT, s. 14). Görselde de zaten bu durum canlandırılmıştır. “Bizimkiler 

sırtladılar kayığı. Suyun üstünde kaydı kayık. Çocuklar sevinçle bağırdılar. Şıpşıp’la Tıptıp da 

mutlu ayrıldılar oradan.” (ŞT, s. 14). Bu nedenle metin ile görselin ilgili olduğu söylenebilir.  

Şıpşıp ile Tıptıp’ın çocukları mutlu ettikten sonra kendilerinin de mutlu olduğu söylenmiştir. 

Görselde de ikisinin yüz ifadesinin, kayığı yüzdürürken de mutlu olduğu görülmektedir. 

Birilerine yardım edebilmenin insanı mutlu ettiği anlaşılmakta ve bu bağlamda da 

“Yardımseverlik” ön plana çıkmaktadır.   Çocuklara kayığı yüzdürmeden önce de aktıkça 

büyüyüp bir ırmak oldukları söylenmiştir. “Sonra trenlerle yarışarak, taşlardan akarak yol 

aldılar. Aktıkça büyüdüler, gittikçe derinleştiler. Sonunda koca bir ırmak oldular.” (ŞT, s. 14). 

Derenin büyüyerek ırmak olması, Şıpşıp ile Tıptıp’ı güçlendiren bir durum olmuştur. Belki de bu 
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yüzden çocukların kayığını yüzdürebilmişlerdir. Bu noktada “Güç” ün önemli olduğu görülür. 

Irmağın trenlerle yarışması da “Hırs” ın göstergesi olarak söylenebilir. 

 

Resim 4.2.3.2. Aya Tutkun Uçurtma, Resimleyen: Esin Ersin, s. 4-5 

 

Görselde bir gökyüzünde uçan beş tane beyaz kuş canlandırılmıştır. Aralarında da 

uçurtmaya yer verilmiştir. Kuşların ve uçurtmanın aynı yerde, yani gökyüzünde olabilmeleri 

ikisinin de uçabildiğini gösterdiği düşünülebilir. Kuşların ve uçurtmanın yan yana olması bir 

kod olarak düşünülürse çocuk okur ikisinin de uçabildiği anlamını çıkarabilir. Bu nedenle görsel 

“Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Uçurtma sallana sallana, kuyruğunu kıvıra kıvıra yükselmiş. 

Yükseldikçe daha cakalı uçmuş. Uçurtma bu işi çok sevmiş. Daha yükseklere uçmak istemiş. 

Sonunda ipini çekip almış çocuğun elinden. Serbest kalınca daha da yükselmiş. Yükseldiği yerde 

kuşları görmüş. Kuşlarla yarışmak istemiş. ‘Onların kanatları varsa benim de kuyruğum var.’ 

demiş.” (ATU, s. 4). Görselin metin ile uyumlu olduğu görülmektedir. Metinde uçurtmanın 

uçmayı çok sevdiği, ipini çocuğun elinden çekip aldığı ve kuşları görünce onlarla yarışmak 

istediği anlatılmıştır.  Görselde de kuşlar arasında resmedilen uçurtma, görseldeki en büyük 

kuşa daha yakın çizilmiştir; bu şekilde uçurtmanın kuşla yarışıyormuş hissi verilmek istenmiş 

olabilir. Ayrıca uçurtmanın kuşlarla yarışmak istemesinin “Kendine güven ve hırs” ile ilgili 

olduğu düşünülebilir. Uçurtmanın kuyruğunu kuşların kanatlarıyla kıyaslaması, uçurtma 

kuyruğu ile kuşların kanatlarının aynı işlevi yerine getirdiğini düşündürmektedir. Uçurtmanın 

ipini çocuğun elinden çekip alması “Cesaret”; serbest kalınca da daha çok yükselmesinin 

“Özgürlük” duygusunu ön plana çıkardığı söylenebilir. Özgür olabilmek için başkalarının 
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yönlendirmesinin olmaması gerektiği; yalnız başına bir şeyler yapabilmek için buna öncelikle 

cesaret göstermek gerektiği düşünülebilir. 

 

Resim 4.2.3.3. Dedemi Özlüyorum, Resimleyen: Betül Sayın, s. 23 

 

Görselde Ali’nin elinde açıp baktığı bir kitapla hayal kurmaktadır. Çünkü Ali’nin 

arkasında canlandırılan görsel, sanki onun düşünce bulutu gibidir. Bu düşünce bulutunda bir 

yatak odası canlandırılmıştır. Yatağın üzerinde Ali’nin dedesinin elindeki kitapla Ali’ye bir şeyler 

anlatıyormuş gibi olduğu görülmektedir. Görselde Ali’nin hayal kurması, bir şeyleri düşünmesi 

çocuk okurun da hayal kurmaya yönlendirebilir. Bu yüzden çocuk okurun hayal gücünü 

geliştirebileceği söylenebilir. Aynı zamanda da görselde yer alan yatağın, yatağın üzerindeki 

yastığın, yanındaki komodinin, komodinin üzerindeki çerçevenin ve bir vazonun yatak odası 

ortamı için birer kod oluşturduğu düşünülebilir. Kodları keşfeden çocuk okur, görseldeki 

ortamın bir yatak odası olduğunu öğrenebilir. Bu doğrultuda görsel “Hayal Gücünü 

Zenginleştirme” ve “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Hatırlıyor musun anne, okumayı yeni söktüğümde, deden elinde 

bir kitapla gelmişti. Büyük resimli bir kitaptı, ama İngilizce. ‘Elbet bir gün İngilizceyi de öğrenirsin’ 

demişti. Sora oturup resimlerine bakmıştık. O okuyup bana anlatmıştı.” (DÖ, s. 22). Görselin metin 

ile de uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü Ali, metinde dedesinin elinde büyük resimli bir kitapla 

yanına geldiğinden bahsetmiştir. Görselde de Ali’nin dedesinin elinde gerçekten büyük ve 

resimli bir kitap olduğu ve Ali’ye okuyormuş gibi olduğu görülmektedir. Ali’nin dedesiyle bu 

anısını hatırladıktan sonra gidip o kitabı bulmuştur. Bulduktan sonra açıp okumaya başlaması 

da görselde yer almaktadır: “Ali birden, ‘Sahi, nerede o kitap?’ dedi. ‘Artık okuyabilirim’ diye 

odasına koştu. Kitabı buldu. Okumaya koyuldu.” (DÖ, s. 22). Ali, dedesini yanındaymış gibi 
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hissetmiştir. “Ama sanki dedesi yanındaymış da o anlatıyormuş gibi geldi Ali’ye. Sevindi. Annesi 

haklıydı. Anılarıyla o dedesini içinde yaşatacaktı.” (DÖ, s. 22). Bu durumun nedeni Ali’nin 

dedesiyle olan anılarını gerçekten içindeymiş, yeniden yaşıyormuş gibi hayal edebilmesidir. 

Ali’ni hayal kurabilmenin güzelliğine ve önemli bir şey olduğuna dikkat çektiği söylenebilir. 

 

Resim 4.2.3.4. Işıkları Seven Böcek, Resimleyen: Mustafa Delioğlu, s. 10 

 

Resim 4.2.3.5. Işıkları Seven Böcek Resimleyen: Mustafa Delioğlu s. 11 

 

Sayfa 10’daki görselde ağaç dalları arasında duran bir böcek vardır. Dalların bazı 

yerlerinde turuncu meyveye benzer bir şeyler olduğu görülmektedir. Sayfa 11’deki görselde ise 

yanan beyaz büyük bir mum vardır. Bu iki görsel arasında bir bağ vardır. Bu bağı kurmaya 

çalışan çocuk okur için bağın bir kod olması düşünülürse; aynı zamanda mumun yanan bir şey 
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olduğu ve etrafına ışık verdiği de kod olarak sayılırsa, görsel “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” 

olarak değerlendirilebilir. Sayfa 11’deki görsel sayfa 10’daki görselin bir parçası olarak 

düşünülebilir. Mumun yanması ve üzerindeki sinek ile böcek, sanki ağaç dallarının içinde 

büyütülerek çocuk okura gösterilmeye çalışılan bir kısım olarak kabul edilebilir. Mumun 

tepesinde ise sinek ile böcek yer almaktadır. Çocuk okur böcekle sineğin neden mumun ışığına 

geldiklerini ve aralarında ne konuştuklarını merak edebilir. Bu nedenle görsel “Güdüleme ve 

Merak Uyandırma” olarak da değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Böylece küçük Böcek kanmış, kanatlarını açmış, uçmuşlar 

izcilerin yanına. Onlar vardığında, bir izci mum yakıyormuş. Kibriti çakmış, ortalık ışıldamış. 

Küçük Böcek bu işe bayılmış. Mumun fitili alev alınca da, ışık kibritten muma nasıl gitti diye 

şaşakalmış.” (ISB, s. 10). Metin, bu sayfada görselin içinde değil yanında yer almaktadır ve 

görselin bu metinle kısmen uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü metinde Böcek ile Sivrisinek’in 

izcilerin yanına doğru geldikleri; izcilerden birinin mum yaktığı ve onların da bu muma 

geldikleri anlatılmıştır.  Sayfa 10’daki görselde ise izci böceklerden sadece birinin olduğu 

görülmektedir. Bu görselde birden fazla böceğin resmedilebileceği söylenebilir. Diğer görselde 

ise sadece yanan bir mum ve tepesinde Böcek ile Sivrisinek vardır. Metinde Böcek’in muma 

konup yapıştığından ve Sivrisinek’in de onu kurtardığından bahsedilmiştir. “Mumun yanına 

konayım demiş; ama ayakları yumuşak muma gömülmüş, oraya yapışıp kalmış. Mumdan akan 

sıcak bir damla üstüne geliyormuş ‘Yetişin, yapıştım,’ diye bağırmış. Neyse ki, Sivrisinek onu 

çekerek kurtarmış.” (ISB, s. 10). Görselde de Böcek’in meraklı gözlerle muma baktığı 

görülmektedir. Bu açıdan görselin metni desteklediği söylenebilir. Böcek’in mumun yanına iyice 

yaklaşmaya çalışması “Merak”  duygusunu ön plana çıkarmaktadır. Aynı zamanda da muma 

konmasının böceğin “Cesaret” i ile ilgili bir durum olduğu söylenebilir. Sivrisinek’in Böcek’i 

çekip kurtarması ise “Yardım etmek” ile ilgili bir durumdur. Çocuk okur, zor durumda olan 

birine yardım etmenin gerekli bir şey olduğunu hissedebilir. Ayrıca çok merak ettiği bir şeyi 

gerçekleştirmek için cesaret göstermesi gerektiğini de burada anlayabilir. 
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 Resim 4.2.3.6. Televizyoncu Ali, Resimleyen: Serpil Ural, s. 5 

 

Görselde bir oturma odası canlandırılmıştır. Üzerindeki dantel örtüyle tekli bir koltuk; 

anteni ve altındaki sehpasıyla koyu sarı bir televizyon; yerde mindere uzanmış televizyondaki 

Pembe Panter’i ayaklarını kaldırarak izleyen sarışın erkek bir çocuk olduğu görülmektedir. 

Görselde koltuk, televizyon ve yerdeki halının, oturma odası için birer kod oluşturduğu 

düşünülebilir. Bunları keşfeden ve birleştiren çocuk okur buranın bir oturma odası olduğunu 

rahatlıkla anlayabilir. Ya da bu çocuğun yere attığı yanında duran çantasından onun dağınık 

olduğunu bile çözebilir. Çantanın yerde olması bile bir kod olarak düşünülebilir. Bu bağlamda 

görsel “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda da çocuk okur 

için merak uyandıran bir görsel olduğu da söylenebilir. Çocuğun neden pür dikkat televizyona 

baktığı, çantasının neden yerde olduğu merak konusu olabilir. Bu nedenle görsel “Güdüleme ve 

Merak Uyandırma” olarak da değerlendirilebilir.      

 Görselin metni şöyledir: “Zaman zaman içinde, kış günlerinden birinde, gidip 

bakalım neler oluyor Ali’nin evinde! Ali okuldan gelmiş, ödevini yapmış. Ama, ‘doğru mu yanlış mı’ 

diye bakmadan karalamış ödevini. Sonra hemen televizyonun başına geçmiş. Bu her gün böyle 

oluyormuş. Ali derslerine ve saate pek aldırmadan sürekli televizyon izliyormuş.” (ISB, s. 4). 

Görselin metin ile uyumlu olduğu görülmektedir. Çünkü metinde Ali’nin evinde nasıl bir ortamın 

olduğuna ilişkin anlatım yapılmıştır. Ali’nin okuldan gelip ödevini özensiz bir şekilde yaptığı ve 

hemen televizyon karşısına geçtiği anlatılmıştır. Görselde de bu durumun somutlaştığı 

söylenebilir. Çocuk okur, televizyona pür dikkat bakan Ali’nin yanındaki okul çantasından onun 

ödevini ne kadar acele bir şekilde yaptığını tahmin edilebilir. Hatta Ali’nin çantasının yerde 

oluşuyla birlikte, televizyonu koltukta değil de yerde mindere uzanarak izleyişinden bile onun 
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ne kadar özensiz ödev yaptığı fikrini ortaya çıkarabilir. Bu bağlamda da görselin metindeki 

söylemleri kanıtlar ve destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Ayrıca Ali’nin derslerine ve saate 

pek aldırmadan sürekli televizyon izlemesi, kendi sorumluluklarını yerine getirmediğini 

gösteren bir davranıştır. Burada “Sorumluluk” kavramının ön plana çıktığı söylenebilir. 

Ödevinin yanlışlığını ya da doğruluğunu kontrol etmemesi ise yaptığı işe önem vermediğine, 

özensizliğe işaret etmektedir. 

 

Resim 4.2.3.7. Uğraşlar, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 11 

 

Görselde boynunda madalyon ve başında taç olan mayo giymiş kıvırcık saçlı bir kız 

bulunmaktadır. Kızın, önünde 1,2 ve 3 yazan bir pistin “1” olan yerinin üstünde durduğu 

görülmektedir. Yanında da ona çiçek uzatan siyah beyaz bir kedi vardır. Kızın üzerindeki mayo 

“Yüzme, deniz ya da havuz” ile ilgili bir koddur. Pistin, madalyonun, tacın ve çiçeğin de “Ödül 

töreni” için birer kod oluşturduğu söylenebilir. Bu kodları keşfeden ve birleştiren çocuk okur, 

görseldeki kızın bir yüzücü olduğunu ve yarışmada derece aldığını anlayabilir. Pistin önündeki 

1,2 ve 3 sayılarının da yarışma için kodlar oluşturduğu düşünülebilir. Çocuk okur kızın 1 

numaranın üzerinde yer almasıyla da onun 1. Olduğunu anlayabilir. Dolayısıyla görsel “Kodları 

Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Zehra’nın düşleri sürmüş. ‘Yüzsem, ünlü bir yüzücü olsam, 

madalyalar kazansam, ne dersin?’” (U, s. 10). Görselin metin ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Metinde Zehra’nın bir yüzücü olmayı hayal ettiği; madalyalar aldığından bahsedilmiştir. 

Görselde de Zehra’nın 1. Olmuş madalyon takmasının, bu söylemi desteklediği söylenebilir. 

Metinde ayrıca kardeşinin balıkçı olmayı istediği söylenmiştir. “Kardeşi cevap vermiş: Ben de 

denizi severim, ama balıkçı olsam derim. Güneş doğmadan kayığa biner, giderim. Elimde olta, 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

114  

sepetimde balık, döner gelirim.” (U, s. 10). Görselde ise Zehra’nın kardeşinin bu isteğine ilişkin bir 

resim olmadığı görülmektedir. Bu durum da başkahramana yönelik görsel verildiği söylenebilir. 

 

Resim 4.2.3.8. Kozalı Konak Kazalı Konak Resimleyen: Nazan Erkmen s. 19 

 

 Görselde bir market canlandırılmıştır. Markette bir kız çocuğunun yerdeki su 

birikintilerine basıp kaymak üzere olduğu görülmektedir. Görseldeki “Market” yazısı, üzerinde 

önlük olan adam, şişelerin ve paketlerin olduğu raflar, burasının bir market olduğunu gösteren 

kodlar olarak düşünülebilir. Ayrıca kızın yüzündeki ifade ve düşüp düşmediği, neler olduğu, 

çocuk okur için merak konusu olabilir. Bu nedenle görsel “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” ile 

“Güdüleme ve Merak Uyandırma” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir:“Kediyi aramayı teyze kızı Zeynep sürdürmüş. Zeynep, Uğur’un 

bazen kaçıp karşıdaki bakkala gittiğini biliyormuş. Uğur bakkaldan gelen peynir kokusuna nasıl 

dayansın? Zeynep bakkala koşmuş.” (KKKK, s. 18). Görselin metin ile uyumlu olduğu 

görülmektedir. Çünkü metinde Ayşe’nin teyzesinin kızı Zeynep’in, Uğur’u bulmak için bakkala 

gittiğinden bahsedilmiştir.  Çocuk okur bu söylemle görseldeki kişinin Zeynep olduğunu 

anlamaktadır. Metinde Zeynep’in bakkaldaki sabunlu suya basınca kayıp düştüğü anlatılmıştır. 

“Olacak bu ya, bakkal da dükkanın önünü sabunlu suyla yıkıyormuş. Zeynep hızını alamayıp 

sabunlu sulara basmış.  Basınca da kayıp düşmüş. Dizleri sıyrılmış. Zeynep küçük olduğu için 

ağlamaya başlamış. Bakkal amca dizlerini silip eline şeker vermiş. ‘Uğur burada yok’ deyip 

Zeynep’i eve göndermiş.” (Kozalı Kazalı Konak, s. 18). Görseldeki kızın gerçekten kayar gibi 
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durması da söylemi desteklemiştir. Ayrıca arkada ayakta duran adamın da bakkal olduğu 

söylemlerden anlaşılmaktadır. 

 

Resim 4.2.3.9. Aslı Pazarı Bekliyor, Resimleyen: Huban Korman, s. 14 

 

Görsel kitabın sol tarafındaki sayfada yer almaktadır. Sarı eşofmanlarıyla pencere 

önünde sabah sporu yapan bir kız çocuğu canlandırılmıştır. Çocuk okur için pencereden 

görünen güneşin ve eşofmanların birer kod olduğu söylenebilir. Çünkü bu kodları keşfeden ve 

birleştiren çocuk okur sporun sabah yapıldığını öğrenebilir. Bu bağlamda görsel “Kodları 

Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir. 

Görselin metni şöyledir: “Uyuduğumuz zamana gece, uyanık olduğumuz zamana gündüz 

diyoruz Geceyle gündüz bir bütün günü oluşturuyor. Günler saatlerden uzun. Bir günde birçok saat 

var. Sabah oldu haydi kalk. Tik tak, tik tak, tiki tak, tiki tiki tak, tik tak, tik tak, tiki tak, tiki tiki tak, 

tik tak, tik tak. Çalış oyna keyfine bak. Tik tak, tik tak, tiki tak, tiki tiki tak, tik tak, tik tak, tiki tak, 

tiki tiki tak, tik tak, tik tak. Sonra ye iç yat. Tik tak, tik tak, tiki yak, tiki tiki tak, tik tak, tik tak, tiki 

tak, tiki tiki tak, tik tak, tik tak, tiki tak, tiki tiki tak. Gece olunca da uyu, herkes uyuyor. Hor horr, 

hor horr, hor horr, hor horr, hor horr, hor horr, hor horr, hor horr. Peki, denize gitmeye kaç gün 

kaldı? Üç gün var.” (APB,   s. 15). Görsellerin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir Metinde 

uyunulan zamana gece, uyanık olunan zamana ise gündüz dendiği; gün içerisinde birçok saat 

olduğu; sabah olunca kalkıldığı ve gece de herkesin uyuduğu anlatılmıştır. Aslı’nın denize 

gitmesi için üç gün kaldığından bahsedilmiştir. Tik tak seslerinin de çocuk okura zaman 

kavramını anlatırken eğlenceli bir okuma sunacağı gibi aynı zamanda da bu kadar fazla olması 

onu sıkabilir. 
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Resim.2.3.10. Gülle Resimleyen: Serpil Ural s. 6 

 

Görsel sayfanın tamamını kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin ise görselin yan 

sayfasındadır. Görselde bir mutfak canlandırılmıştır. Ortadaki masada bir kızın elinde bir tabak 

tuttuğu görülmektedir. Kızın arka tarafında bir mutfak tezgahı, tencereler, tabak vardır. Karşı 

tarafında ise kapağı kapalı kaynayan bir tencere olduğu görülmektedir. Musluğun, tezgâhın, 

tencerelerin, tabağın ve ocağın mutfak için birer kod oluşturduğu düşünülebilir. Bu kodları 

keşfeden ve birleştiren çocuk okur burasının bir mutfak olduğunu anlayabilir. Bu nedenle görsel 

“Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir. 
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 Resim4.2.3.11. Gül Sultan, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 8-9 

 

 Görsel sayfanın 3/5’ünü kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin ise görselin hemen 

altındadır. Görselde denizkızı olarak tasarlanmış kayıkta duran bir adam vardır. Kayığın 

etrafında sıçrayan balıklar; önünde ise beş tane ve birbirinden farklı renkte kedi kafaları olduğu 

görülmektedir. Bu kayığın ve kedi kafalarının hemen solunda bu kedilere göre daha büyük bir 

mavi kedi resmedilmiştir. Bu kedi, elindeki kocaman kırmızı elmayı kayıkta bulunan adama 

uzatmaktadır. Çocuk okur için kedi kafaları, denizkızından kayık, büyük kedi ve büyük elma 

birer hayal ürünüdür. Onun hayal gücüne hitap edebilir. Ayrıca balık, kayık ve deniz kızı,  bu 

mekanın deniz olduğunu gösteren birer kod olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla görsel hem 

“Hayal Gücünü Zenginleştirme” hem de “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak 

değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir:  “Gelelim küçük şehzadeye, O da derelerden sel gibi, tepelerden yel 

gibi, uçarak, göçerek, arpa buğday biçerek gitmiş. Heyamola demiş yola düşmüş, denizler aşmış, 

sonunda kedisi bol bir ülkeye ulaşmış. Ama ne kediler! Sarı kürklü, kara tüylü, bir gözü mavi öbürü 

yeşil, tüyü kısa kuyruğu uzun kediler. Hele birinin kuyruğu öyle uzun ki dünyayı sarıp sarmalıyor 

gene de sarkıyor! İşte bu kedi kuyruğu ile ulaşılmayacak yükseklikte bir elmayı sarıp almış, 

şehzadeye sunmuş. Elma da bir elma ki yiyene can veriyor, ölüm döşeğinde olsa iyileştiriyormuş, 

Şehzade bunu Gül Sultan’a armağan etmeyi tasarlamış.” (GS, s. 8). Görselin metin ile uyumlu 

olduğu söylenebilir.  Metinde küçük şehzadenin kedisi bol bir ülkeye geldiği; kedilerden 

özellikle birinin çok büyük olduğu, ulaşılmayacak yükseklikte her derde deva bir elmayı alarak 
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küçük şehzadeye verdiği anlatılmıştır. Görselde de resmedilen kedinin büyük olması ve elindeki 

elmanın gerçekten de yiyene can verecek bir görüntüsü olması söylemleri desteklemiştir. 

“Böylece biri denizi dolaşmış gelmiş, Öteki tepelerden inip gelmiş. Beriki de kırdan yürümüş 

dönmüş. Üç şehzade bir yerde buluşmuşlar. Hepsi de mutlu, güzel armağanlar bulduk diye. Biraz 

da heyecanlı acaba sultan hangisini beğenecek, seçecek diye. Birbirlerine göstermişler aynayı, 

halıyı, elmayı.” (GS, s. 9). 

 

Resim 4.2.3.12. Küçük Kuş, BMBŞ, Resimleyen: Nazan Tacer, s. 20 

 

Görsel sayfanın sol üst ve sağ alt tarafında olmak üzere, sayfanın yarısını kapladığı 

söylenebilir. Metin bu görsellerin arasında verilmiştir. Sayfanın solundaki görselde üç tane kuş 

vardır. Bu kuşlardan birisinin başı örtülü olduğu için dişi; diğerinin de şapka taktığı için erkek 

olduğu görülmektedir. Bir yere doğru giden bu iki kuşun arkasında ise onların ardından bakan 

bir kuş daha vardır. Çocuk okur için kuşların başındaki örtünün ve şapkanın, onların cinsiyeti 

hakkında bilgi verdiği için birer kod olduğu düşünülebilir. Bu kodları keşfeden çocuk okur, bu 

iki kuşun anne baba olduğunu da tahmin edebilir. Dolayısıyla görsel “Kodları Keşfetme ve 

Öğrenme” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Bir gün annesi pembe eşarbını takmış. Babası yeşil tüylü 

şapkasını giymiş. ‘Biz pazara gidiyoruz sen yuvada uslu uslu otur,’ demişler.” (KüK, BMBŞ, s. 20). 

Bu görselin metin ile uyumlu olduğu da söylenebilir. Çünkü metinde de pembe eşarbını takan 

bir anne kuş ile yeşil tüylü şapkasını takan bir baba kuştan bahsedilmiştir. Görsel de her ne 

kadar renksiz olsa da, masalda anlatılan anne ve baba kuşun yansıtıldığı söylenebilir. 
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Resim 4.2.3.13. Ömer Bakkalda, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 3 

 

Görsel sayfanın 3\4’ünü kaplayacak şekilde metnin altında yer verilmiştir. Görselde bir 

oğlan çocuğunun elindeki bezle tabakları sildiği görülmektedir. Bu oğlan çocuğunun yanında ise 

bir kedi vardır. Çocuk okur için tabakların, tencerenin, bıçağın, domates ve peynirin varlığı 

buranın bir mutfak olduğunu gösteren kodlar olarak düşünülebilir. Dolayısıyla görsel “Kodları 

Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: Ömer’in annesi ‘Yavrum, bana iyilik yap bakkala gidiver’ demiş. 

‘Akşama börek yapacağım ama evde peynir yok, yumurta yok, süt yok.’ Ömer de annesine ‘ Bakkala 

giderim ama izin verirsen bir de gazoz içerim’ demiş.” (ÖB, s. 3). Görselin metin ile uyumlu 

olmadığı söylenebilir. Çünkü metinde Ömer’in annesinin, Ömer’den yumurta almaya bakkala 

gitmesini istediği; Ömer’in de bakkalda gazoz içme şartıyla gidebileceğini söylediği anlatılmıştır. 

Ancak görselde Ömer’in annesi yoktur. Görseldeki oğlan çocuğunun Ömer olduğu bilindiğine 

göre de bu kahramanın tabakları siliyor olması metindeki söylemleri yansıtmamıştır. Çünkü 

metinde Ömer’in annesine yardım ettiği ya da tabakları sildiğine dair herhangi bir söylem yer 

almamaktadır. Bu anlamda görselin metni yansıtmadığı söylenebilir.  
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Resim 4.2.3.14. Ayşe’nin Ev Kedisi, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 4 

 

Görsel sayfanın 6/7’sini kaplayacak şekilde yer verilmiştir. Metin ise görselin hemen 

altındadır. Görselde bir salon canlandırılmıştır. Koltukta kedisini kucağına almış oturan bir kız 

çocuğu vardır. Koltuğun yanında ise fanus içinde üç balık olduğu görülmektedir. Çocuk okur için 

duvardaki kedi resimli tablonun, koltuğun, koltuk yanındaki çiçeğin, sehpanın ve üzerindeki 

abajurun, oturma odasına ilişkin kodlar olduğu düşünülebilir. Ayrıca fanusta balığın verilmesi 

ve kahramanın kucağındaki kedinin de bu balıklarla ilgilenmemesi “Dostluk” u ön plana 

çıkarmış olabilir. Bu anlamda balıkların da ayrıca bir kod olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla 

görsel “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni ise şöyledir: “Ayşe’nin annesi de sahipleri gelip alana kadar Ayşe’nin 

kediye bakmasına izin verdi. Benek çok oyuncu bir kediydi. Saklambaç oynuyormuş gibi saklayıp 

birden ortaya çıkıyordu.” (AEK, s. 4). Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü 

metinde Ayşe’nin annesinin, Benek’e bakması için Ayşe’ye bir süre izin verdiği ve Benek’in çok 

oyuncu bir kedi olduğu anlatılmıştır. Görselde de kedinin kızın kucağında olmasının söylemi 

desteklediği düşünülebilir. Ancak Ayşe’nin kedisi Benek’in saklambaç oynar gibi yapıp birden 

ortaya çıktığı söylenmiştir. Bu durumun da görselde verilebileceği söylenebilir. Örneğin; 

koltuğun arkasından çıkan bir kedi resmedilebilir. 
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Resim 4.2.3.15. Küçük Murat, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 9 

 

Görsel sayfanın 2/3’ü kadardır. Metine görselin altında yer verilmiştir. Görselde yemek 

masasına oturmuş yemek yiyen bir adam, bir çocuk ve ayakta duran yaşlı bir kadın vardır. 

Masadaki bardak, sürahi, bıçaklar, kaşıklar, tabaklar ve yemeklerin, bu insanların yemek 

yiyeceklerini ya da yediklerini gösteren kodlar olarak kabul edilebilir. Bu kodları keşfeden ve 

birleştiren çocuk okur, kahramanların yemek yediklerini anlayabilir. Dolayısıyla görsel “Kodları 

Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir. 

Görselin metni ise şöyledir: “Ama ninesi dile ona, ‘Yavrum, sen küçüksün, şu yastığı altına 

koyayım, sofrada rahat otur” dermiş. Dedesi de, ‘Sen küçüksün, sürahiyi elleme, suyu ben koyarım,’ 

diye eklermiş. İşte yine bu küçük sözü! Murat bu sözden bir türlü kurtulamazmış. İçinden kızarmış. 

Murat’ın teyzesi, halası, dayısı da küçük sözü etmeden duramazlarmış. Komşu Gönül Hanım bile 

onu, ‘Küçük Murat’ım!’ diye severmiş.” (KM, s. 9). Görselin metin ile kısmen uyumlu olduğu 

söylenebilir. Metinde Murat’ın ninesinin ve dedesinin Murat’a küçük olduğunu söyledikleri ve 

Murat yemeğini rahat yesin diye altına minder koydukları; Murat’ın da bu küçük sözüne kızdığı 

anlatılmıştır. Görselde ise Murat’ın yüzünün güldüğü ve dedesinin kucağında oturduğu 

görülmektedir.  
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Resim 4.2.3.16. Mehmet’in Evi, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 2 

 

Görsel sayfanın tamamını kaplayacak şekilde yer verilmiştir. Metin görselin altında ve 

üzerinde olacak şekildedir. Görselde bir kış günü canlandırılmıştır. Yağan karın altında, kapısı 

açık bir evin önünde mamasını yiyen bir kedi, ayakta duran bir erkek çocuk ve köpek olduğu 

görülmektedir. Evin taşlarının arasında ise kuşlar vardır. Çocuk okur için yağan karın, rüzgarın, 

evin çatısından sarkan buzların, evin içinde yanan şöminenin “Kış mevsimi” için birer kod 

oluşturdukları düşünülebilir. Bu kodları keşfeden ve birleştiren çocuk okur görseldeki zamanın 

soğuk bir kış gününün olduğunu anlayabilir. Dolayısıyla görsel “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” 

olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Mehmet, köpeği ile birlikte köyde yaşardı. Kerpiç bir evde 

oturuyordu. Evleri tek oda idi. Bir yanda ocak vardı, öteki tarafta oturuluyordu. Duvarın üst 

yanında ufacık kuş pencereleri vardı. Kuşlar buraya yuva yapmıştı. Mehmet kuşları beslemeyi 

severdi.” (ME, s. 2). Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Metinde Mehmet’in köpeği ile 

kerpiç bir evde yaşadığı; bu evde kuş pencerelerinin olduğu ve Mehmet’in de kuşları beslemeyi 

çok sevdiği anlatılmıştır. Görselde de köpeği ile evin önünde duran bir çocuk resmedilmesi ve 

bu evin de üst kısımlarında kuşların durması metni desteklemiştir.  
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Resim 4.2.3.17. Kardeşim Konuşacak, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 10 

 

 Görsel sayfanın 3/4'ünü kaplayacak şekilde yer verilmiştir. Metin görselin hemen 

altındadır. Görselde bir kadının bir kız çocuğunu leğenin içinde banyo yaptırdığı görülmektedir. 

Kadının elindeki tasın, leğenin, şampuanın ve köpüklerin, “Banyo yapma” için birer kod 

oluşturdukları düşünülebilir. Bu kodları keşfeden ve birleştiren çocuk okur bu bebeğin banyo 

yaptığını anlayabilir. Bu nedenle görsel “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak 

değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Kardeşim suyu çok sever. Bıcı bıcı yapmak ister. Ama suyla şıpır 

şıpır oynarken çevresini ıslatır. Onu yıkarken annem su içinde kalır.” (KK, s. 10). Görsel metin ile 

uyumludur. Çünkü metinde bebeğin banyo yapmayı çok sevdiğinden bahsedilmiştir. Görselde 

de bebeğin mutlu bir şekilde banyo yaptığı görülmektedir. 
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Resim 4.2.3.18. Okula Başlarken, Resimleyen: Ayşe İnan Alican, s. 8 

 

 Görsel iki sayfanın 2/3’ünü kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin ise görselin sağ 

tarafındadır. Görselde sırtında okul çantasıyla, elinde beslenme çantasıyla okula giden bir kız 

çocuğu canlandırılmıştır. Çocuk okur için mavi eteğin, beslenme çantasının, sırt çantasının 

“Okul” için birer kod oldukları düşünülebilir. Hatta kurumuş yaprağın da okulların yeni 

açıldığını yani zamanın bir sonbahar günü olduğunu yansıtan kod olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda görsel “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Yonca o yıl okula başlayacağı için çok sevinçliydi. Okulun ilk 

günü erkenden kalkıp hazırlanmaya koyuldu. O da ne? Etekliği upuzun! Ama zararı yok, yarın 

düzeltilir. Ya çantası! Açılırken sıkışmaz mı! Of! Ama bu bile onun keyfini kaçırmadı. Okula 

giderken yüzü hep gülüyordu.” (OB, s. 9). Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Metinde 

Yonca’nın eteğinin uzun olduğu; çantasını açarken sıkışacağını düşünmesi ve okula giderken 

yüzünün hep güldüğünden bahsedilmiştir. Görseldeki kızın da sırtında çanta olduğu; gerçekten 

eteğinin uzun olduğu ve yüzünün güldüğü görülmektedir. Dolayısıyla görselin söylemleri 

desteklediği düşünülebilir. 
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Grafik 4.2.3.19. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında kodları keşfetme ve öğrenme özelliği 

olan görsellerin yüzdelik dağılımı 

 

Yukarıdaki grafikte “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” özelliğinin, görsellerinde en çok 

kullanıldığı yapıtın %9 ile “Televizyoncu Ali” ve “Ömer Bakkalda” adlı öyküler olduğu 

görülmektedir. Sonucun nedeninin ise iki öykünün konusu ve öyküdeki mekanlar ile ilgili 

olduğu söylenebilir. Çünkü “Televizyoncu Ali” öyküsünde kullanılan mekan bir “ev” dir. “Ömer 

Bakkalda” öyküsünde kullanılan mekan ise “bakkal ve ev” dir. Bu iki mekanın çocuk okura bilgi 

veren birden fazla kod içerdiği düşünüldüğünde sonucun yüksek olmasının normal olduğu 

söylenebilir. Bu özelliğin en az kullanıldığı görseller ise %1  ile “Küçük Kuş” adlı yapıttır. Çünkü 

bu öyküde yer alan görseller zaten iki adettir. 

 

4.2.4. Hayal Gücünü Zenginleştirme 

Güneş (2013: 14)’ e göre hayal gücü zihinsel görüntüler oluşturma becerisidir. Görsel 

okuma yoluyla geliştirilen bu beceri öğrenilenlerin kalıcılığını artırmakta ve yaratıcılığı 

beslemektedir. Hayal gücünü zenginleştirme özelliğinin kod olarak kullanıldığı çalışmada, bu 

kodu temsil eden görsellerin tespitinde görsellerde kullanılan renklere, gerçek dışı unsurların 

varlığına dikkat edilmiştir. Çocuk okuru hayal kurmaya yönlendiren görseller de hayal gücünü 

zenginleştirme kodu olarak alınmıştır. Yapıtlarda bu kodun tespit edildiği görseller aşağıdaki 

gibidir: 
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  Resim 4.2.4.1. Şıpşıp ile Tıptıp, Resimleyen: Esin Ersin, s. 25 

 

 İçinde renkli büyüklü küçüklü balıkların olduğu mavi bir göl ve üzerinde rengarenk bir 

gökkuşağına yer verilen bu görselde, Şıpşıp ile Tıptıp adındaki su damlacıklarında sadece birini 

yer aldığı görülmektedir. Olay örgüsüne göre bu damlacığın Şıpşıp olduğu bilinmektedir. 

Şıpşıp’ın yüzünde gülümseme ifadesi vardır. Gökkuşağı, göl ve balıklar birer kod olarak 

düşünülebilir. Gökkuşağının renkli olmasından, suya yansımasından da bu görselin çocuk 

okurun hayal gücüne hitap ettiği söylenebilir. Bu nedenle de “Kodları Keşfetme ve Öğrenme” ile 

“Hayal Gücünü Zenginleştirme” olarak değerlendirilebilir.  

Görselin metninde Şıpşıp’ın düştüğü yerin Mavi Göl olduğu anlatılmıştır. “Şıpşıp şıp diye 

düştü yere. Fıkır fıkır balıkları, uçsuz bucaksız suyu görünce Mavi Göl’e geldiğini anladı. s. 24). 

Şıpşıp’ın Mavi Göl’e geldiğini anlamasıyla hedefe, amaca ulaşma söz konusu olmuştur. Göle 

düştükten sonra da bir Alabalık ile konuştuğu ve Tıptıp’a kavuşmak için dilek tuttuğu 

anlatılmıştır. “Ne çare ki yalnız varmıştı göle. Alabalık onu avuttu ‘Bu göl tılsımlıdır. Yağmur 

durur, gökte köprü kurulur. Bak!’ İşte o zaman Şıpşıp ilk kez gök kuşağı gördü. Allı morlu, mavili 

sarılı tılsıma baktı da Tıptıp’a kavuşmak için dilekte bulundu.”( Şıpşıp ile Tıptıp, s . 24). Görselde 

de gök kuşağı altındaki içi balıklarla dolu gölün üstünde duran, yüzündeki güzel gülümsemesiyle 

sarı bir balıkla konuşan Şıpşıp canlandırılmıştır. Bu bağlamda anlatılanlarla görselin uyumlu 

olduğu söylenebilir. Ayrıca Şıpşıp’ın gök kuşağına bakarak Tıptıp’a kavuşmayı dilemesi, Tıptıp’a 

karşı beslediği “dostluk ve sevgi” nin göstergesidir. Aynı zamanda da yerin altından birlikte 

kuvvet uygulayarak çıktığı, zorlukları birlikte aştıkları arkadaşı Tıptıp’a olan “Sadakat” in 

göstergesi olabilir. 
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Resim 4.2.4.2. Dedemi Özlüyorum, Resimleyen: Betül Sayın, s. 15 

 

Görselde Ali’nin, dedesiyle olan bir anısını hatırlaması söz konusudur. Ali ve onun 

kafasında oluşan bir düşünce bulutu vardır. Bu düşünce bulutu içinde de Ali’nin dedesinin 

kaldırımın kenarındaki metal bir kapağı yerden kaldırdığına yer verilmiştir. Ali de dedesinin 

hemen yanındadır.  Ali’nin bir şeyleri hayal ediyor olması çocuk okur için hayal kurma eylemini 

harekete geçirebilir. Bu nedenle görsel “Hayal Gücünü Zenginleştirme “ olarak 

değerlendirilebilir. Ayrıca Ali ve dedesinin yerde ne yaptıkları; yerdeki kapağı neden 

kaldırdıkları da bir merak konusu olabilir. Bu nedenle görsel “Güdüleme ve Merak Uyandırma” 

olarak da değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Hele bayramda yaptığımız geziyi hiç unutamıyorum. Anne, siz 

evde yemek telaşındayken ayakaltında olmayalım diye dedemle gezmeğe çıkmıştık. Bayramlık 

giysilerimiz üstümüzdeydi. Gezerken, kaldırımdaki metal kapaklar nedir diye merak ettim. Dedeme 

sordum. Dedem, ‘Kaldırıp bakalım’ dedi. Kaldırdık. Altında su borularının olduğunu gördük. Ama 

kapağı yerine koyarken elimiz kaydı. Yerdeki çamurlar benim üstüme, dedemin yüzüne sıçradı. Eve 

geldiğimizde azarlanacaktım ama dedemin çamurlu yüzüne öyle güldünüz ki beni unuttunuz. 

Böylece dedem yine durumu kurtarmıştı.” (DÖ, s. 14). Görselin metin ile uyumlu olduğu 

söylenebilir. Metinde Ali’nin kaldırımdaki metal kapağı merak ettiği ve dedesinin bu kapağı 

kaldırdığı; üzerine de çamur sıçradığı anlatılmıştır. 
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Resim 4.2.4.3. Uğraşlar, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 13 

 

Görselde mavi bir at üstünde duran kırmızı şapkalı sarı çizmeli bir erkek çocuk vardır. 

Atın mavi renkli olarak verilmesi, çocuk okurun “ Hiç at mavi renkli olur mu?” diye düşünmesine 

neden olabilir. Ancak hayal kurmanın ve hayal gücünün sınırsızlığı söz konusu olarak 

gösterilebilir. Atın özellikle mavi renkte verilmesinin çocuğun hayal gücüne hitap etmek amaçlı 

olduğu düşünülebilir. Bu nedenle görsel “Hayal Gücünü Zenginleştirme” olarak 

değerlendirilebilir.          

 Görselin metni ise şöyledir: “Zehra “Yoksa başka bir spor mu yapsam? Paten kaysam. Ya 

da koşulara katılsam. Tenis oynayıp yarışmalarda birinci olsam, fena mı?” (U, s. 12). Görselin 

metin ile de uyumlu olduğu söylenebilir. Metinde Zehra’nın paten kaydığını ve tenis oynadığını 

hayal etmesi söz konusudur. Ancak görselde Zehra’nın bu hayaline yer verilmemiştir. Zehra’nın 

kardeşinin hayaline yer verildiği görülmektedir. Çünkü kardeşi ata binmeyi çok sevdiğini ve at 

sırtında gezmenin çok zevkli olduğunu söylemiştir. “Kardeşi demiş ki: ‘Ata binmek de bir spor. 

Ben ata binmek isterdim! Ne hoş olur at sırtında gezmek, yarışmak.’” (U, s. 12). Görselde de 

gerçekten ata binmiş bir erkek çocuk vardır. Ayrıca atın arka fonunda pembe bulutlara 

benzeyen şeylere yer verilmesi, bu görselin bir hayal ürünü olduğunu desteklediği 

düşünülebilir. 
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Resim 4.2.4.4. Aslı Pazarı Bekliyor, Resimleyen: Huban Korman, s. 5 

 

Görsel kitabın sağ tarafındaki sayfada yer almaktadır ve yere uzanmış bir kız çocuğunun 

hayal kurduğu canlandırılmıştır. Zihninde oluşan düşünce bulutu, onun hayal kurduğunu ve 

düşündüğünü göstermektedir.  Bu düşünce bulutunda üzerinde yelken yüzen bir deniz vardır. 

Çocuk okur, bu kahramanın hayal kurmasına özenerek kendisi de hayal kurmak isteyebilir. 

Hatta kahramanın düşünce bulutundaki gibi bir denizi zihninde canlandırmak isteyebilir. 

Dolayısıyla görsel “Hayal Gücünü Zenginleştirme” olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu görsele 

bağlı olarak verilen sol taraftaki sayfanın altındaki resimde deniz kabuklarının, deniz 

dalgalarının, şemsiyenin, gözlüğün, yelkenin ve denizyıldızının “Yaz mevsimi” için birer kod 

oluşturduğu düşünülebilir. Bu kodları keşfeden çocuk okur, kahramanın yaz mevsiminde ya da 

yaz mevsimi ile ilgili bir hayal kurduğunu tahmin edebilir. Yine aynı şekilde kahramanın 

üzerinde yer alan düşünce bulutu da bir kod olarak gösterilebilir. Çünkü bu kodu gören çocuk 

okur, kahramanın hayal kurduğunu anlayacaktır. Kendisi de hayal kurmak isteyebilecektir. Bu 

nedenle görsel hem “Hayal Gücünü Zenginleştirme” hem de “Kodları keşfetme olarak 

değerlendirilebilir.  

Görselin metni şöyledir: “Aslı yaz günlerini çok sever. Bu sabah da havayı güzel görünce 

annesine, ‘Anneciğim, ne zaman denize gideceğiz?’ diye sordu. Annesi, ‘Deniz için Pazar gününü 

beklemek gerek, daha epeyce zaman var’ dedi.” (APB, s. 4). Görselin metin ile uyumlu olduğu 

söylenebilir. Metinde Aslı diye bir kızın yaz mevsimini sevdiği; annesine denize gitmek istediğini 

söylediğinde Pazar gününü beklemesi gerektiğini öğrendiği anlatılmıştır. Çocuk okur metinden 
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hareketle görseldeki kızın Aslı olduğunu anlamaktadır. Görselde Aslı’nın denizin hayalini 

kurması, metindeki söylemleri desteklediği düşünülebilir. 

 

Resim 4.2.4.5. Gül Sultan, Resimleyen: Nazan Erkmen, s. 2-3 

 

 Görsel iki sayfanın 3/4’ünü kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin ise görselin altındadır. 

Görselde, sol tarafta büyük küçük renkli güller ve kuşlar vardır. Bu güllerin bazılarının insan 

suretinde oldukları görülmektedir.  Güllerin ortasında ise diğer insan suretlerine göre daha 

büyük suretli bir gül vardır. Bu suret bir kadın suretidir. Güllerin karşısında da,  yani kitabın sağ 

tarafında, dizlerini kırarak gül uzatan bir şövalye resmedilmiştir. Şövalyenin arkasında da 

ellerinde süslü bir kutu tutan iki adam vardır. Görselde güllerin insan suretinde olmasının ve 

şövalye kostümlerinin varlığının hayal dünyasına hitap ettiği düşünülebilir. Bu nedenle görsel “ 

Hayal Gücünü Zenginleştirme” olarak değerlendirilebilir. 

Görselin metni şöyledir: “Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, zaman zaman içinde, 

belirlenmemiş bir zaman biriminde, bir kıyı ülkesinde anlı, şanlı bir padişah varmış. Bu padişahın 

da tek bir kızı, güzeller güzeli Gül Sultan’ı varmış. Güzelliği kadar iyiliği, kibarlığı ile ün salmış, 

çevredeki ülkelerde tanınmış küçük bir sultanmış. Konuştuğunda dudağında bülbül şakır, dilinden 

bal akarmış.” (GS, s. 2). Görselin metin ile uyumlu olduğu söylenebilir. Çünkü metinde “Gül 

Sultan” adında bir padişah kızı olduğu ve bu kızın konuşunca dudağında bülbül şakıdığı, 

dilinden bal aktığı anlatılmıştır. Görselde de verilen kadın yüzünün etrafında bülbüller yer aldığı 

görülmektedir. Ayrıca bu padişah kızının gülünce yüzünde güller açtığı, yürüdüğü yerlerde gül 

bittiği söylenmiştir. “Güldüğünde yüzünde güller açar, yürüdüğü yerde güller biter, onu bir gören 
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bir daha unutamazmış.” (GS,  s. 2). Görselde de resmedilen kadının, güller içinde olmasının 

abartılmış bu söylemi desteklediği düşünülebilir. 

Sultanı almak isteyen prenslerin, yiğitlerin, şehzadelerin olduğu anlatılmıştır. “Gel 

zaman, git zaman, küçük sultan büyümüş, gelinlik bir kız olmuş. Ona talip olanlar varıp istemeye 

gelmişler. Prensler, yiğitler, şehzadeler zenginliklerini, yiğitliklerini, ülkelerini öne sürüp Gül 

Sultan’ı almak istemişler. Ama padişahın tek kızı, ülkenin tek sultanı evlendirmek kolay değil! 

Padişah da nazlı davranmış, kızını hemen vermemiş.” (GS, s. 3). Görselde de resmedilen şövalye ve 

adamlar metindeki söylemi desteklemektedir. 

 

Resim 4.2.4.6. Okula Başlarken, Resimleyen: Ayşe İnan Alican, s. 18-19 

 

Görsel iki sayfanın 2/3’ünü kaplayacak şekilde verilmiştir. Metin görselin sol 

tarafındadır. Görselde kaygılı bir çocuk bir şeyler düşünmektedir. Sağ tarafta bir kadınla 

sarıldığını hayal ettiği görülmektedir. Çocuk okur bu kahramanın neden kaygılı ve üzgün 

olduğunu; hayal kurduğu kişinin kim olduğunu ve ona neden sarıldığını merak edebilir. Görselin 

bu anlamda çocuk okuru meraklandırdığı düşünülebilir. Dolayısıyla görsel “Güdüleme ve Merak 

Uyandırma” olarak değerlendirilebilir. Ayrıca kahramanın hayal kurması, çocuk okuru da hayal 

kurmaya teşvik edebilir. Bu anlamda görsel “Hayal Gücünü Zenginleştirme” olarak da 

değerlendirilebilir.  

Görselin metni ise şöyledir: “Mehmetcan Göksu Sokağı’nın en ucunda, öteki çocuklardan 

en uzakta oturuyordu. Anaokuluna hiç gitmemişti. Şimdi ilkokula gitmekten korkuyordu. Okuldan 

korkulur mu demeyin. O okuldan değil, evden uzaklaşmaktan korkuyordu. Onun korkusu akşama 

annesi onu almaya gelmeyi unutursa diyeydi. Çünkü okul epey uzaktaydı.” (OB, s. 18). Görselin 

metin ile uyumlu olduğu görülmektedir. Metinde Mehmetcan’ın okula gitmekten ve annesinin 
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onu almayı unutacağından korktuğu anlatılmıştır. Görseldeki çocuğun da annesiyle sarıldığını 

hayal ediyor olması ve kaygılı görünmesi söylemleri desteklemektedir. 

 

 

Grafik 4.2.4.7. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında hayal gücünü zenginleştirme özelliği olan 
görsellerin dağılımı 

 

Yukarıdaki grafikte Alpöge’nin incelenen yapıtlarındaki görsellerde  “Hayal Gücünü 

Zenginleştirme” özelliğinin en çok kullanıldığı yapıtın %36 ile “Gül Sultan” masalı olduğu 

görülmektedir. Yapıttaki “Gül Sultan” karakterinin bir hayal ürünü olmasının, yapıtın 

görsellerine bu şekilde yansımasına neden olduğu söylenebilir. “Gül Sultan” masalının 

görsellerinin hem kullanılan renkler açısından hem de çizgiler açısından çocuk okurun düşlerine 

dokunacak nitelikte olduğu söylenebilir. Hayal gücünü zenginleştirme özelliğine, Alpöge’nin 

diğer yapıtlarındaki görsellerde hiç rastlanılmamıştır. Grafikte de görüldüğü üzere yazarın 

sadece altı yapıtındaki görsellerde tespit edilmiştir. Aslında okunan kitapların çocuk okurun düş 

dünyasına hitap etmesinin önemli olduğu düşünülürse yazarın yapıtlarındaki görsellerde bu 

oranın az olduğu söylenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şıpşıp ile Tıptıp 
7% 

Dedemi 
Özlüyorum 

22% 

Uğraşlar 
14% 

Aslı Pazarı 
Bekliyor 

14% 

Gül Sultan 
36% 

Okula Başlarken 
7% 

Hayal Gücünü Zenginleştirme 



Berfin ÖNDER, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019  

 
 

133  

5. TARTIŞMA  

Gülçin Alpöge’nin incelenen 19 adet masal ve öyküsünde, bu karakterleri yaratırken 

kullandığı karakter geliştirme yollarına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir: 

 

Grafik 5.1. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarında kullanılan karakter geliştirme yollarının 
frekans dağılımı 

 

Grafiğe göre yazarın, yapıtlarında en çok kullandığı karakter geliştirme yolunun 53f ile 

“Karakterlerin Davranışlarıyla ve Eylemleriyle Geliştirilmesi” olduğu görülmektedir. En az 

kullandığı karakter geliştirme yolu ise 5f ile “Karakterlerin Fiziksel Özellikleriyle Geliştirilmesi” 

yoludur. 

En çok kullanılan karakter geliştirme yolunun karakterlerin davranışları üzerinde 

olmasının olağan olduğu düşünülebilir. Çünkü yapıtlardaki karakterlere bakıldığında Şıpşıp’ın 

ile Tıptıp’ın Mavi Göl’e ulaşmak için yaşadıklarının (Şıpşıp ile Tıptıp); Ayşe’nin konakta yaşadığı 

kazaların (Kozalı Konak Kazalı Konak); Ali’nin televizyonu çok izlemesinin ve televizyon 

izlemekten vazgeçtikten sonra da kendine bazı uğraşlar bulmasının (Televizyoncu Ali); Gülle’nin 

cepten cebe gezmesi, yerlerde yuvarlanmasının (Gülle); Çiğdem bebeğin ağlamalarının, 

gülmelerinin, el çırpmalarının (Kardeşim Konuşacak); ışıkları çok seven Böcekçik’in ışık 

etrafında dolanmalarının, deniz fenerine çıkmasının (Işıkları Seven Böcek); aya ulaşmak için 

sürekli yükselen uçurtmanın diğer kahramanları dinlememesinin (Aya Tutkun Uçurtma); okula 

yeni başlayan Yonca, Alihan, Esra, Mehmetcan, Perihan ve Hasan’ın hissettikleri ve bu hisler ile 

yaptıklarının (Okula Başlarken), davranış ve eylemler doğrultusunda gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu nedenle eylemlerin karakterlerde yoğun olarak kullanıldığı bu yapıtlarda da 

karakter geliştirme olarak “Karakterlerin davranış ve eylemleriyle geliştirilmesi” yolunun 

frekansının diğer yollardan daha yüksek çıkmasının normal olduğu söylenebilir. 
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Karakterlerin geliştirilmesinde yoğun olarak kullanılan “Karakterlerin Davranış ve 

Eylemleriyle Geliştirilmesi” yolu ile Alpöge’nin öykü ve masallarındaki “çocuk” un her anlamda 

aktif bir çocuk olduğunu düşündürebilir. 

Ayrıca incelenen öykü ve masalların hitap ettiği yaş grubu okul öncesi yaş grubudur (4-6 

yaş). Bu yaşlardaki bir çocuğun dikkat süresi oldukça kısadır. Dolayısıyla dikkatlerinin masal 

veya öykü boyunca canlı kalabilmesi için yazarın yarattığı karakterin davranış ve eylemlerinin 

önemli olduğu söylenebilir. Dikkatlerinin canlı kalmasının yanı sıra bu çocuklar henüz somut 

düşünme döneminde olduklarından karakterin davranış ve eylemlerinin ön planda olması, 

kahramanın onların zihinlerinde daha kolay canlanmasına yardımcı olacaktır. Karakteri 

yaratırken karakter geliştirme yollarından “Karakterlerin fiziksel özellikleriyle geliştirilmesi” 

yolunun az kullanılmış olması da bu anlamda dikkat çekmektedir. Aslında bu yolun da 

karakterlerin davranışlarıyla ve eylemleriyle geliştirilmesi yolu gibi yüksek bir frekansla 

kullanılması gerektiği söylenebilir. Çünkü bu öykülerin ve masalların karşısında somut düşünen 

bir çocuk okur vardır. Dolayısıyla yapıtlardaki karakterlerin fiziksel özelliklerinin onların 

zihinlerinde canlanması adına daha yoğun olarak tasvir edilmesi gerektiği söylenebilir.  

Yazarın araştırma kapsamında incelenen yapıtlarındaki görsellere bakıldığında ise 

görsellerin belirlenen kodlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

Grafik 5.2. Gülçin Alpöge’nin yapıtlarındaki görsellerin görsel okuma kodlarına göre 
frekans dağılımı 

 
Grafiğe göre yazarın yapıtlarındaki görsellerin en çok 127 f ile “Güdüleme ve Merak 

Uyandırma” özelliğine sahip olduğu görülmektedir. Yani öykü ve masalların görsellerinin çocuk 

okurun dikkatini kitaba vermesini sağlayacak; merak ve ilgisini canlı tutacak şekilde 

tasarlandığı söylenebilir. Görsellerin çoğu çocuk okura “Aaa ne olmuş burada? Şıpşıp ile Tıptıp 

buradan çıkabilecek mi? Uçurtma neden yere düşüyor? Murat neden üzgün duruyor?” gibi 

sorular sordurmuştur. Öykü ve masalların hitap ettiği yaş grubu da düşünülürse çocuk 

okurların dikkatlerinin dağılmaması için merakın ön planda olduğu görsellerin kullanılmasının 
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yerinde olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda Alpöge’nin yapıtlarındaki görsellerle “merak eden 

çocuk” profilinin yaratılmaya çalışıldığı söylenebilir. Yazar, hem görsellerindeki karakterlerin 

yüz ifadeleriyle hem de bu görsellere bakan çocuk okur ile “meraklı çocuk, merak eden çocuk” 

yaratmaya çalışmış olabilir. En çok kullanılan ikinci özellik ise 115 f ile “Kodları Keşfetme ve 

Öğrenme” kodudur. Aslında “Kodları keşfetme ve öğrenme” özelliğinin “Güdüleme ve Merak 

Uyandırma” özelliğine yakınlığı da dikkat çekmektedir. Yapıtlardaki görsellerin ağırlıklı olarak 

bu iki kod üzerinden tasarlandığı görülmektedir. Kodları keşfetme ve öğrenme özelliği taşıyan 

görsel ile çocuk okur, bazı kavramları anlamlandırabilir ve bu kavramı görsel sayesinde 

öğrenebilir.  

Alpöge’nin yapıtlarındaki karakterlere bakılırken “Okula Başlarken” adlı öyküsünde 

birden fazla karakter kullanıldığı görülür. Bu yapıtın ayrıca üzerinde durulabilir. Öyle ki bu 

öykü, farklı duyguları temsil eden çocuklarla oluşmuştur. 

Okul başladığı zaman herkesi bir hazırlık, bir telaş sarar. Her çocuğun yaşadığı duygu 

farklıdır. Öyküdeki altı kahramanın da bu anlamda yaşadığı duygular ele alınmıştır: Yonca 

kitaba, deftere özenir; okula gitmeye hevesli ve heyecanlıdır. Alihan köpeğini de yanında 

götürmek istediğinden ve okula köpek alınmadığından öfkelidir. Esra kimliğini kaybettiği için 

durgun; Perihan, okula onu kim bırakacak diye şaşkın; Mehmetcan evden uzaklaşacağı için 

korkuludur. Hasan ise yakın arkadaşıyla ayrı okullarda olacağı için üzgündür. Bu kahramanların 

her birinin ayrı ayrı, okula henüz yeni başlayan çocukların duygularını temsil ettiği söylenebilir. 

Çünkü okula yeni başlayan her çocuk farklı duygular hisseder. Kimisi durgunken kimisi 

şaşkındır. Bazıları sevinçliyken bazıları üzgündür. Kimileri ise korkuludur. Alpöge’nin de 

çocukların bu duygularını Yonca, Alihan, Mehmetcan, Esra, Perihan ve Hasan ile somutlaştırdığı 

görülmektedir. Okula yeni başlayan bu çocukların durumu Şekil 5.2 ’deki görsel ile ifade 

edilebilir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.3. “Okula Başlarken” öyküsündeki karakterlerin temsil ettiği duygular 
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Duygusu ya da hissi ne olursa olsun durgunu, sevinçlisi, üzüntülüsü, korkulusu, öfkelisi 

ve şaşkını okula gitmektedir. Bütün bu duygulara sahip çocukların ortak noktası okula gidiyor 

olmalarıdır. Dolayısıyla okula yeni başlayan herhangi bir çocuk okurun bu öyküde, kendinden 

bir şeyler bulabileceği düşünülebilir. 

Gülçin Alpöge’nin incelenen yapıtları arasında başkahramanı çocuk karakter olmayan 

“Gül Sultan” adlı masalının da dikkat çektiği söylenebilir. Çünkü masalın başkahramanı güzelliği 

ile dillere destan olan “Gül Sultan” isimli bir sultandır.  
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çocuk edebiyatı kapsamında yer alan çalışmada Gülçin Alpöge’nin, içerisinde akademik 

kitaplar da olan yapıtları arasından çeviri kitapları, halk masallarından derleme haline getirilen 

kitapları ve öğretici metinleri kapsayan kitapları inceleme dışı bırakılmıştır. Bu kapsamda 

yazarın incelenen yapıtlarındaki karakter ve çocuğa ilişkin ulaşılan özellikler aşağıdaki gibidir: 

Gülçin Alpöge, okul öncesi yaş grubu çocuklarına ilişkin yaptığı akademik çalışmalarla 

dikkat çekmiş bir yazardır. Onun, çocuklar için yazdığı öykü kitaplarında yeri geldiğinde öğretici 

yeri geldiğinde eğlendirici olabilmeyi başardığı görülmektedir. Alpöge’nin, bir çocuk kitabında 

dikkat edilmesi gereken en temel ögelerden biri olan “karakter” i yapıtlarında güzel bir şekilde 

ele aldığı ve yarattığı görülmüştür. Alpöge’nin öykü ve masallarındaki kahramanların bütününe 

bakıldığında başkahramanların çoğunlukla “çocuk” olduğu görülmüştür. Bu kahramanların her 

birinin de çocuğa ilişkin farklı özellikler taşıyan karakterler olduğu tespit edilmiştir:  

Yazar, “Televizyoncu Ali” deki Ali ile kendini düzenleyen ve sorumluluğunu bilen çocuk; 

“Kardeşim Konuşacak” daki Çiğdem ve Didem ile kardeşini seven bir çocuk; “Küçük Murat” daki 

Murat ile çocuk olmasını kabul eden ve küçük olmayı seven bir çocuk; “Mehmet’in Evi” ndeki 

Mehmet ile yaşadığı yeri seven çocuk; “Dedemi Özlüyorum” daki Ali ile anılara değer veren 

çocuk; “Uğraşlar” daki Zehra ile hayal kurmayı ve kitap okumayı seven bir çocuk; “Ayşe’nin Ev 

Kedisi” ndeki Ayşe ile yaşadığı yeri, hayvanları seven bir çocuk; “Oyuncaklar Ülkesi” ndeki 

Burak ile oyuncaklarına güzel davranan ve onlara değer veren çocuk; “Ömer Bakkalda” daki 

Ömer ile cesaretli bir çocuk yaratmıştır.   

Yazarın öykülerindeki kimi karakterler yukarıdaki gibi çocukken kimisi kuş, kimisi kedi, 

kimisi uçurtma, kimisi tren, kimisi bilye ve hatta kimisi de bir su damlası olmuştur. Ancak 

kahramanın bir su damlası olması ya da bir tren olması, o kahramanın çocuk olmasından bir şey 

eksiltmemiştir. Öyle ki Alpöge, “Şıpşıp ile Tıptıp” daki iki su damlası olan Şıpşıp ve Tıptıp ile 

cesaretli ve yardımsever bir çocuk; “Aya Tutkun Uçurtma” daki uçurtma ile özgür bir çocuk; 

“Işıkları Seven Böcek” deki Böcekçik ile cesaretli bir çocuk; “Gülle” deki Gülle ile yaşadığı yeri 

seven çocuk; “Küçük Kuş” daki kuş ile kendine güvenen çocuk; “Ayşe’nin Ev Kedisi” ndeki Benek 

ile yaşadığı yeri seven çocuk; “Küçük Tren” deki tren ile de kendine inanan çocuk yaratmıştır. 

Dolayısıyla yazarın çocuk karakterler dışında kullandığı karakterlerin de yine “çocuk” u 

yansıttığı söylenebilir. 

Alpöge’nin öykü ve masallarındaki karakterlerini yaratırken en çok kullandığı karakter 

geliştirme yolunun “karakterlerin davranışlarıyla ve eylemleriyle geliştirmesi” olduğu tespit 

edilmiştir. Öykü ve masallarına ait görsellerinin ise en çok “güdüleme ve merak uyandırma” 

özelliğine sahip olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda da yazarın yapıtlarındaki karakterlerin, 
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çocuk okuru meraklandırdığı ve eylemlerinin yoğunluğuyla da onu sıkmadığı, dikkatini canlı 

tuttuğu sonucuna varılmıştır. 

Çocuğun kitap ile tanıştığı dönemin okul öncesi dönem olması, bu yaş grubu için kaleme 

alınan eserlerin özen gösterilmesini gerektirmektedir. Çocuğun hayal dünyasına hitap edecek 

görseller ve ona iyi bir arkadaş olacak kahraman yaratmak da önemli olmaktadır. Çalışmanın, 

çocuk edebiyatında eser verecek olan yazarlara ve sanatçılara bu anlamda yardımcı olacağı 

söylenebilir. Ayrıca çocuk edebiyatı alanında yapılacak bilimsel çalışmalara da katkı sağlayacağı 

ön görülmektedir. 
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