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Anadili E itimi. Yazma U ra �.
Türkçenin Gücü.

Anadili Ö retiminde Yaz�nsal Alanlara Aç�l�m

Türkçe Üzerine Denemeler ve Ele tiriler.

leti im Odakl� Türkçe Derslerinde Çocuk Kitaplar�



Sözün Ötesi

Yazma Eylemi. Yazma U ra �
Ortaö retimde Türk Dili ve Edebiyat� Ö retimine Genel Bir Bak�

Türkçe Ö retimi.

Edebiyat Kuramlar� ve Ele tiri
Yazma Ö renilebilir mi? Yazma U ra �.

Yaz� ve Yaz�nsal Türler

Okuma ve Metin nceleme

Çocuk ve Edebiyat
Türkçe Ö retimi ve Tam Ö renme

Türkçe Ö retimi ve Tam Ö renme
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü

99 Soruda Çocuk Edebiyat�.

Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t�rma Yöntemleri
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Turk�sh Studies
Türkçe Ö retim Yöntemleri.
Türkçe-Türk Dili ve Edebiyat� Ö retimi.

Ahi Evran 
Üniversitesi K�r ehir E itim Fakültesi Dergisi

Dil ve Edebiyat E itimi Dergisi
E itim Bilimine Giri .

Turkish Studies
Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

S�n�f Yönetimi.

Ana Dili E itimi Dergisi

Ana Dili E itimi Dergisi
lkö retim Türkçe Dersi Ö retim Program� ve Klavuzu.

Etkinliklerle Türkçe Ö retimi.
Konu ma E itimi.

Türkçe Ders Kitab� Çözümlemeleri.

Turk�sh Studies



“Kahramanlar 
arac�l� �yla, insanlar�n ba �ndan geçebilecek olaylar� tan�r. Sorunlar kar �s�nda tak�naca � tav�r ya da geli tirebilece i 
davran� lara ili kin ipuçlar� edinir. nsan ve toplum ya am�n� belirleyen kural ve de erleri tan�ma ve anlama bilincini 
olu turur. nsan ya am�n� anlaml� k�lan erdemleri sezmeye ba lar” (Sever, 2008:76). 

“Okur, kitapla birlikte dü ünmek, belli yarg�lar� olu turmak ve her eyden önemlisi kitab�n kurdu u gerçeklik ile 
kendi gerçekleri aras�nda sürekli bir hesapla ma içinde olmak zorundad�r” (Dilidüzgün, 2018:15). 

 “Ya am�n ilk y�llar�nda çocuklar, kendilerinin yönetti i yer de i tirme becerileriyle toplumsal çevrelerini 
ke fetme, geni letme; emekleme, yürüme, ko ma gibi yeteneklerini geli tirme olana �na kavu ur. Bu evrede, 
toplumsal ve devini sel geli imin bili sel ve dilsel geli me süreçleriyle bir bütünlük ve ko utluk içinde sürdürülebilmesi 
için çocuklar�n duyu alg�lar�n�n da çocu a göreli i önceleyen uyaranlarla devindirilmesi gerekir” (Sever, 2018: 8). 



“Nitelikli, sanatç� duyarl� � ile haz�rlanm�  çocuk kitaplar�; anadilinin yap�s�n�n, kural ve anlat�m olanaklar�n�n 
çocuklara sezdirilmesi ve kavrat�lmas�nda ba at bir sorumluluk üstlenir. Onlara, anadillerini do ru kullanma bilinci ve 
duyarl� � kazand�r�r. Çocuklar�n, iki ya �ndan ba layarak dil geli im evrelerine ve anlam dünyalar�na uygun olarak 
haz�rlanan kitaplar, onlar için öykünebilecekleri bir dil çevresi yarat�r” (Sever, 2015: 91). 

“Okuma 
kültürü, en yal�n biçimde, bireyin okuma eylemiyle ilgili olarak edindikleri becerilerin, toplumda bir ya ama biçimine 
dönü mesi olarak tan�mlanabilir. Toplumda edinilmi  yerle ik bir kültürden söz edebilmek için o kültürün öznesinin 
birey olmaktan ç�kar�l�p toplumsal düzeyde temsil yetene i kazanmas� gerekir” (Sever, 2015: 10).

. “Okuma iste i uyanm� , yaz�l� kültür ürünlerinin dünyas�yla tan� m� ; tan� t� � bu dünyan�n kendine 
sundu u iletileri payla ma, s�nama, sorgulama yeterli ine ula m� ; bu dünyan�n kendine sundu u olanaklarla 
ya amay� al� kanl�k haline getirmi  bireylerin edinmi  oldu u kültürdür okuma kültürü” (Sever, 2018: 137).



“Günler gelip geçiyordu. laçlar�m� al�yor, doktorlar�n dediklerini eksiksiz yap�yordum. Gittikçe iyile iyordum. 
Ya l� teyzelerin, ninelerin yatt� � ko u lara bile gidiyordum. Kimi günler onlara kitap okuyordum” (Özdemir, 
2008a:85). 

“Derler ki çok, çok eskilerde, bir kentte çok okuyan, çok dü ünen bir adam varm� . Öyle ki evinin her odas� 
kocaman bir kitapl�k gibiymi . Zaman�n�n büyük bir bölümünü kitaplar� aras�nda okumakla geçirirmi . Bilinen bir 
gerçektir, okumak insan�n bilgisini artt�r�r; dü ünmek de insan� bilgele tirir” (Özdemir, 2008b:6). 

“Bir nesnedir o, 

nsano lunun dünyas�n� geni leten, 

Tarlas� beyaz, tohumu siyah olan, 

Elle dikilen, dille biçilen, 

Söyleyin bakal�m, nedir bu nesnenin ad�? 

Çözüm: Kitapt�r bu nesnenin ad�. Okudu umuz kitaplar bize ya amad� �m�z� ya at�r. Gezip görmedi imiz 
yerleri gösterir. Böylece dünyam�z�n s�n�rlar�n� geni letir. Kitapta anlat�lanlar beyaz bir tarlaya, yani kâ �da yaz�l�r. 
Yazma i i elle yap�l�r, siyah olan tohumu da mürekkeptir. Dille biçilmesine gelince bu da kitab�n okunmas�d�r” 
(Özdemir, 2008b: 96-97). 

“Ya am�na yön vermek, ya am�n� zenginle tirmek için okuyacaks�n. nsan için yeme, içme, uyuma neyse 
okuma da odur. lk i in, okumay� al� kanl�k haline getirmek olmal�” (Özdemir, 2008b:27). 

“Okumay� çok seviyorum. Öyküler, romanlar okuyorum bol bol. Haftal� �m� (babam�n harçl�k olarak her hafta 
verdi i paray�) hep kitaba yat�r�r�m” (Özdemir, 2008c: 58). 

“

  

“Edebiyat eseri insan� ve çevresini tan�t�r. nsan�n kendisiyle, ba ka insanlarla, do al ve toplumsal çevresiyle 
çat� malar�n� yans�t�r. Bu yans�tma, edebiyat�n de i meyen i levlerinden biridir. Gerçekten, edebiyat de i ik insanl�k 
durumlar�n�, serüvenlerini yans�tarak insan do as�n� tan�t�r, bu yolla ya ant�m�z� zenginle tirir, güzelin tad�na ve 
fark�na varma gücü geli tirir” (Kavcar, 1999: 6). 

“Soru sormay� da seviyorum, sormadan da edemiyorum. Hem ö retmenimiz, soru sorman�n iyi bir ey 
oldu unu söylüyor. Soru sorma ö renmenin bir yoluymu . Ben de soruyorum i te. Diyelim ki annem, babam, biri için 
çirkin mi dedi, hemen soruyorum: “Niye çirkin?” Güzel diyorlarsa güzelli in nas�l bir ey oldu unu soruyorum. Bunun 
gibi neden insanlar ölüyor da, sürekli ya am�yor? Neden gökyüzünün rengi mavi de k�rm�z� de il? Böylesi sorulara 
çok k�z�yorlar. Hele babam, “Bak Can, her ey için, niye, neden diye sorulmaz” diyor. “Baz� eyler, öyle oldu u için 
öyledir! Bunlar, sorulmaz” (Özdemir, 2008a: 7-8). 

“Evet, ö retmenimin dedi i gibi, gelecekte yazar olaca �m, hem de büyük bir yazar. Ö retmenim, lyada’y� 
anlat�rken söylemi ti. “Bu büyük yap�t, yüzlerce y�l önce yaz�lm� . Yazar� Homeros’u bugün bile ya at�yor. Büyük 
yap�tlar yazarlar�na ölümsüzlük kazand�r�r” Ben de, bana ölümsüzlük kazand�racak yap�tlar yazaca �m… Evet, büyük 
bir yazar olaca �m” (Özdemir, 2008a:23). 



“Ben girdi im s�nav� kazanamam� �m. Yaln�z ben de il, bizim köyden girenlerin tümü kazanamam� . Nas�l 
kazanal�m ki? Sorduklar� sorular�n ço unu yapamad�k. Ö renmedi imiz, bilmedi imiz eyleri soruyorlar. Bunlar�n 
yerine köyde yapt� �m�z i lerden sorsalar, bak bakal�m nas�l biliriz. Hayvanlardan, a açlardan, ekinlerden, 
topraklardan soru sorsalar, hepsine cevap veririz vallahi. Ama ben ne bilirim Avustralya’n�n ba kentini? Ben ne bilirim 
Afrika’n�n en uzun akarsuyunu? Neyse, kazanamayaca �m� biliyordum. Kazansayd�m iyi olurdu. Ö retmen olurdum. 
Benim gibi köy çocuklar�n�n halini daha iyi anlard�m. Ama üzülmüyorum. Almanya’daki a abeyimin dedi i gibi 
yapar�z. Ben de çal� �r, iyi bir i çi, iyi bir usta olurum” (Özdemir, 2008c: 69-70). 

“Annem, benim okuduklar�ma bak�p, “Yazar m� olacaks�n, air mi?” diyor. Neredee? Ke ke bir yazar olsam. 
Kitaplar yazar�m büyük büyük. lk kitab�mda da Selim ahin’in öyküsünü anlat�r�m” (Özdemir, 2008c: 58). 

“Ben, çoktan karar�m� vermi tim, dü lerimi burada gerçekle tirecek, ölümsüzlü e burada kavu acakt�m. 
Sadako’nun, turnalar�n�n kanatlar�na yazmak istedi ini ben bu dünyada yapacakt�m. Kâ �ttan bir turnay� 
tamamlasayd�, onlar�n kanatlar�na ne yazacakt� Sadako, neyi isteyecekti onlardan? “Ya ama güzellikler kat�n, huzur 
getirin…” (Özdemir, 2008a: 116). 

“Kimi ki iler san�r ki hiçbir ey paran�n yerini tutamaz. Her eyin ba � parad�r. Yan�l�yorlar. unu hemen 
söyleyeyim, para gelip geçicidir. nsana verece i mutluluk da öyle… Önemli olan, insan�n kendi gücü, kendi becerileri, 
daha do rusu kendi ki ili idir, kendini yeti tirmesi, geli tirmesidir” (Özdemir2008b:22). 

“S�k�ld� �n, bunald� �n günler olacak. Bunlara yak�nmadan katlanacaks�n. Hiçbir zaman y�lmayacaks�n. 
Güçlükler kar �s�nda direneceksin. Karamsarl� a dü meyeceksin. Umudunu yitirmeyeceksin. Umut, en büyük güçtür. 
Umudunu yitiren insan, güçlüklerin üstesinden gelemez” (Özdemir, 2008b:25). 

“Kimi ba ar�lar vard�r ki insan� yüceltmez. Yüceltme öyle dursun, küçültür. O türden ba ar� kazananlar, 
ba ar�l� olabilmek için her eye katlan�rlar. Onurlar�n� dü ünmezler. Sen böyle yapmayacaks�n, att� �n her ad�mda 
onuruna [onurunu] dü ünecek, onurunu koruyacaks�n” (Özdemir, 2008b:42). 

“Masalda da anlat�ld� � gibi önemli olan uzun ya amak, rahat ya amak de ildir. Karga gibi pisliklere katlanarak 
uzun ya amak yerine, kartal gibi k�sa da olsa onurlu ya amal�y�z. Dedi imi akl�ndan ç�karma: Çevrendekilerle ili ki 
kurarken, bir i i ba armaya çal� �rken öncelikle onurunu dü üneceksin, onurundan ödün vermeyeceksin. Daha 
do rusu birtak�m ç�karlar�n u runa kendini hiçbir zaman ac�nacak, a a �l�k durumlara dü ürmeyeceksin” (Özdemir, 
2008b: 46). 

“Ya ama güzellikler katma, huzur getirme nas�l gerçekle ir? Bu sorunun yan�t�n� dü ünüyordum. Bunun yolu, 
insanlar�n birbirini sevmesidir; çiçekleri, ku lar�, a açlar� sevmesidir. nsanlar birbirini severse kimse kimseye zarar 
vermez. Öyleyse yazaca �m öykülerde, romanlarda insanlar� birbirini sevmeye yönlendirece im” (Özdemir, 
2008a:116). 

“Bilge ki inin bir özelli i de bildiklerini ba kalar�yla payla mas�ym� . nsanlara yard�m etmeyi severmi ; bunu, 
insan olman�n bir gere i sayarm� ” (Özdemir,2008b:7). 



“Çevremizdeki güzellikleri tüketiyorlar. Nelerdir bu güzellikler? Ku lard�r, a açlard�r, çiçeklerdir, akarsulard�r… 
Nas�l tüketiyorlar bunlar�? Örne in ku lar� ya öldürüyorlar ya da onlar�n ya ayaca � ortam� de i tiriyorlar. Böyle 
olunca ilerideki ya am�m�zda ku lar yer almayacak. Biz çocuklar, ku suz bir dünyada ya ayaca �z; ku lar� 
tan�madan, ku lar�n sesini duymadan büyüyece iz” (Özdemir, 2008a:54). 

“Sevgi dolu bir çocukmu . A açlar�, ku lar�, çiçekleri çok severmi . A abeyinin ku lara, kedi ve köpek 
yavrular�na yapt�klar�n� gördükçe yüre i s�zlarm� . Ne var ki korkusundan ses ç�karmazm� . Babas�n�n u sözünü 
unutmazm� : “Her canl�, dünyam�z�n güzelli idir. Onlara zarar vermekten kaç�nacaks�n�z” Onun gibi olmay�, insanlara 
yard�m etmeyi dü lermi ” (Özdemir, 2008b:9). 

“Çünkü sevgi, insan� yüceltir, yönlendirir. Çiçekleri sevmeyen biri çiçek yeti tirmez. Okumay� sevmeyen biri, 
okumaz. Severek yapt� �m�z bir i te daha yarat�c�, daha ba ar�l� oluruz. nsan, bir eyi severek yapt� m�, s�k�nt�lar�na 
da katlan�r. Sevgiyi tatmam� , tan�mam�  ki iler vard�r. Bunlar hiçbir güzelli in ayr�m�na varamazlar. Bunun için de 
genellikle kötü i ler yapanlar, sevgiyi tatmadan büyümü  olanlard�r”(Özdemir, 2008b:98). 

“Ey insanlar insanlar,  

Duyun a açlar�n ezgisini, 

Duyun ormanlar�n sesini 

Yakar�yoruz, yakar�yoruz size, 

Bozmay�n do an�n dengesini. 

Sevin ye illikleri, 

Ku lar�, a açlar� sevin. 

Kötülük üretir sevgisiz  

Yürekler 

Unutmay�n… 

N’olur çocuklar�n�za yemye il bir dünya b�rak�n” (Özdemir, 2014:140). 

“Kitaplar, okulöncesi dönemden ba layarak çocuklar� renk, çizgi ve sözcüklerin estetik diliyle tan� t�ran, onlara 
anadilinin güzelli ini duyumsatan ilk araçlard�r. Çocuklara, dil bilinci ve duyarl� � edindirerek edebiyat dünyas�n�n 
kap�s�n� aralama, okuma iste i ve al� kanl� � kazand�rma gibi temel i levleri de göz önüne al�nd� �nda, çocuk 
kitaplar�n�n çocu un e itim ya am�nda önemli bir de i ken oldu u gerçe i ortaya ç�kar ” (Sever, 2008: 20, 21).  

Sözcükler de güçlü bir kald�raç gibidir. Onlar� yerli yerinde, güzel ve etkili bir biçimde kullan�n, her güçlü ü 
kolayca yenersiniz. Sen de bunu akl�nda tut, sözda arc� �n� zenginle tir, geli tir” (Özdemir, 2008b:36).

“Ey genç adam, dili tan�mak, sözcükleri iyi tan�may�, bilmeyi gerektirir. Bu sorun sözcüklerle ilgilidir. imdi sana 
be  dakikal�k bir süre verece iz. Bu süre içinde bize sa dan da, soldan da okundu unda anlam� de i meyen tek 
heceli be  sözcük söyleyeceksin; ard�ndan da ayn� harfle ba layan yine sa dan da soldan da okunursa anlam� 
de i emeyen iki heceli be  sözcük daha bulacaks�n. Haydi bakal�m, ba lad� süren. Dü ün, yan�tla” (Özdemir, 2008b: 
67).  



“Biraz dü ünmü  Emircan. Onun için çok, ama çok kolay bir soruymu  bu. Her gün söz da arc� �na yeni bir 
sözcük katt� � için zengin bir söz da arc� � varm� . Üstelik sözcüklerle türlü oyunlar oynarm� ” (Özdemir, 2008b:68). 

“ nsan� insan k�lan 

Onu öteki canl�lardan ay�ran 

K�ldan ince, k�l�çtan keskin olan, 

Do ru, güzel kullan�lmay�nca 

Kullanan�n ba �na dertler açan varl� �n ad� nedir? 

Çözüm: O varl� �n ad� dildir. Çünkü bizi biz k�lan, bizi öteki canl�lardan ay�ran yönümüz dilimizdir. Dil en ince 
duygular� anlatabilir. Bu yönden k�ldan incedir. Bunun gibi k�l�çla çözülemeyen nice güç sorunlar� konu arak tart� arak 
çözeriz. K�l�çtan keskin olu u da buradan gelir. Ancak dil do ru, güzel kullan�lmal�d�r; yanl�  ve kötü kullan�ld� m� 
kullanan�n ba �na dert açar” (Özdemir, 2008b: 96). 

“Zengin bir sözda arc� �na sahip olma çok önemlidir. Çünkü biz, sözcüklerle dü ünür, sözcüklerle duyar�z; 
duygular�m�z�, dü üncelerimizi sözcüklerle anlat�r�z. Sözda arc� �m�z zengin oldu mu çok yönlü dü ünürüz. Bunun 
gibi hem kendimizi daha iyi anlat�r hem de ba kalar�n� daha iyi anlar�z. Çevremizdekilerle daha iyi ileti im kurabiliriz. 
Eski bilginlerden birinin söyledi i bir söz vard�r. Diyor ki: “Bana güçlü bir kald�raçla güçlü bir dayanma noktas� verin, 
dünyay� yerinden oynatay�m.”Ben de onun sözünü biraz de i tirerek öyle diyece im: Sözcükler de güçlü bir kald�raç 
gibidir. Onlar� yerli yerinde, güzel ve etkili bir biçimde kullan�n, her güçlü ü kolayca yenersiniz. Sen de bunu akl�nda 
tut, sözda arc� �n� zenginle tir, geli tir” (Özdemir, 2008b: 35-36). 

“Mektubunda kulland� �n kimi sözcükler için sözlü e bak�yorum. “Semer, ka , yüke ko mak, bük…” gibi 
sözcüklerin anlam�n� ö rendim. A abeyinin sana söyledi i o sözü, “ nsan isterse, dayan�rsa bir gün istedi ine 
kavu ur,” sözünü de çok be endim. Mektubunu bekler, gözlerinden öperim karde im…” (Özdemir, 2008c:68). 



Sözcük Sözcük çinde.
Ölümsüzlük Gezegeni.
Mutlukent’in Yöneticisi.
Bizler Büyüyünce.

Yaln�zl� � Seven K�rlang�ç.
Yar� malar Kenti.

Emin Özdemir’in Dil, Edebiyat ve E itim Anlay� �.

Ça da  Çocuk Yaz�n�
Yaz�l� ve Sözlü Anlat�m
Edebiyat ve E itim.

Erdemin Ba � Dil.
Dilin Öte Yakas�

) Anadilin Topra �nda
Düzyaz�n�n Sorgulayan Gücü

Geli im Ö renme ve Ö retim.
Türkçe Ö retimi ve Tam Ö renme.
Çocuk ve Edebiyat.
Çocuk ve Edebiyat.
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü. 
Sanatsal Uyaranlarla Dil Ö retimi.

Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t�rma Yöntemleri.



çocu un sosyalle mesi 
ö renerek yeti mesi









Kütüphane. Dünü Bugüne Ba layan Köprü
APLIS 20

Giresun l Halk Kütüphanesi Yaz Program�. Aileler ve Çocuklar Bir Arada.

IFLA WLIC 2018, Kuala Lumpur Satellite Meeting: Library Services to People with Special Needs & Libraries for 
Children and Young Adults Section.

Giving Kids a Fair Chance.
Mavi Atlas

Benlik, Aile Ve nsan Geli imi Kültürel Psikoloji

Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü
Tatilde Kaybeden Çocuklar

Toplum Temelli Erken Çocukluk Hizmetleri Sunumu K�lavuzu.

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitab� 
Erken okur-

yazarl�k: 0-3 ya  aras� çocuk kitaplar�
Türk 

Kütüphanecili i,





“Renkler dizilmi  boy s�ras�na” (Dalga Boyu, s.7) 

“Güne  boyam�  denizi pembeye” (Pembe-2, s.15) 

“Kar ya �nca ü ür mü köy yollar�” (Ü üyen Çocuk, s.39) 

“Güne i gülme krizi tuttu” ( iir Bizde Kald�, s.3) 

“Bir kedi el sallar bana” (Kar � Evin Balkonu, s.13) 

“Rüzgar öpüyor yana �m� 

Uçuruyor saçlar�m�” (Sal�ncak,s.5) 

“Ko u tu rüzgâr, 

Bir sa a bir sola…” (Rüzgâr, s.15) 

“Teker teker yapraklar� 

Dansa ça �rd�” (Ya mur, s.17) 

“Ya murla rüzgâr bir oldular, 

çimi d� �m� �slatt�lar” (Yaramaz Ya mur, s.13) 

“Minik pembe bir bulut 

Kaçan güne in pe inde…(Pembe-1, s.51) 

“Dizeleri serptim ku lara yediler kahkahayla” (Ku  Yemi, s.12) 

“Dün geçip gitti 

Yüre ime b�rakt� izlerini” (Dün, s.7) 



“Ressam�n tablosunda canlan�nca gelincik atlam�  evimizin perdesine” (Gelincik Oyunu, s.21) 

“Ay, a �k olmu  y�ld�za 

Mektup yazm�  yana yak�la” (Mektup, s.51) 

“Yar�n gelecek  

Bilmem ki 

Hangi kap�dan girecek 

Bana neler getirecek” (Yar�n, s.63) 

“Bulutlar merak etmi  ehri yak�ndan görmek istemi ler evleri” (Yaramaz Bulutlar, s.39) 

“Ezgiler dolans�n bulutlarla 

Ku lar m�r�ldans�n dallarda” (Beste, s.61) 

“Deniz, mavi bir tahta” (Pembe-2, s.15) 

“Ard�ç ku u gibi s�cac�k nefesin” (Anneanneme, s.39) 

“Kelebek gibi 

Dola �yorum gökyüzünde 

Özgürce…” (Sal�ncak, s.5) 

“Babam�n y�rt�k ayakkab�s� 

Timsah�n t�rt�kl� a z� 

Odam�n kirli duvar� 

Ressam�n renkli tuvali” (Benzetme Oyunu, s.35) 

“Pi maniyem haz�rsa 

K�rk kulbu da k�r�k küpte 

eker gibi urubuyla” (Pi maniyeye Tekerledik, s.61) 

Bil bakal�m ne renk yeni arma an�n? 

‘Bilemem’dedi.  

Kedilerin gözü görmez ki renkleri” (Kedim, s.59) 

“Seslendi bana haylaz sokak 

‘Çar af�n� al da gel, eteklerime sar’ 

diye haber göndermi ” (Dut A ac�, s.31) 

“Aydede, 

güne in ayd�nl� �ndan 

seslendi mavi gündüze: 

‘I � �m kalmad�, 

masallar�m� dökeyim yeryüzüne’



II.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� 
Sempozyumu

II.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� 
Sempozyumu

Çocuk ve Edebiyat
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü

). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyat� El Kitab�
99 Soruda Çocuk Edebiyat�.















Bibliotherapy

Psikiyatride Guncel 
Yaklasimlar, 11

Prof. Dr. Alemda  
Yalç�n arma an� içinde

OMEGA-Journal of Death and Dying 48
Reading Improvement, 38,

“100 Temel Eser” Listesinde Yer Alan Masallardaki Bibliyoterapik Unsurlar

Intervention in School and Clinic, 38
Academic Exchange Quarterly, 8

Pedagogical Research, 2
School Counselling, 39,

The Journal of School Nursing 20

Resimli Çocuk Kitaplar�n�n Bibliyoterapide Kullan�labilirlik Aç�s�ndan ncelenmesi

Çocuk Edebiyat�

School Psychology International 26
Early Childhood 

Education Journal 34
Bibliyoterapi Tekni inin Üstün Yetenekli Çocuklar�n Mükemmeliyetçilik Düzeylerine Etkisi.

lkö retim Online, 15
Çocuk ve Medeniyet, 2,

Uluslararas� Sosyal Ara t�rmalar 
Dergisi, 8

European Child & Adolescent Psychiatry 22
Horn Book Magazine, 82

Early Childhood Education Journal
26

Psychological techniques of library work with children



Türk Üstün Zekâ ve E itim Dergisi, 2
Pezzettino

Teachers as therapists: using literature and writing to meet individual needs

Teaching Exceptional Children Plus 1
Çankaya Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences, 7

Dikkat Eksikli i, Hiperaktivite Bozuklu u Ve Özel Ö renme Güçlü ü Olan 9-12 Ya  Aral� �ndaki Çocuklarda 
Bibliyoterapi Kullan�m�n�n Ki ileraras� Sorun Çözme Becerilerine Etkisinin ncelenmesi

Children & Schools
9

Kappa Delta Pi Record,47

Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü.

Childhood Education, 79
Atatürk 

Üniversitesi Kaz�m Karabekir E itim Fakültesi Dergisi, 12

Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 17

Building 
Connections: Theory, Research and Practice: Proceedings of The 28th Annual Conference of The Mathematics Education 
Research Group of Australasia, 2005 

Travmatize Olmu  Çocuklarda Uygulanan Bir Müdahale Program�n�n Etkilili inin ncelenmesi.

. Çoluk Çocuk, 82
Bibliyoterapinin Aileleriyle Çat� ma çinde Olan Gençlerin Çat� ma Düzeylerine Etkisi.

Türk Kütüphanecili i 28

Sosyal Bilimler Dergisi, 37
Jurnal 

Antidadah Malaysia, 



Elektronik Mühendisi Bilgisayar Mühendisli i Bili im

Türkçenin Özdevimli Biçimbilgisi Çözümlemesi
Bili imsel Dilbilim

yabanc� dille ö renim

e itim nas�l olmal�?

Descartes Dü ünüyorum, öyleyse var�m!

  A First Apprdach to A Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish, PhD Thesis,  
A First Apprdach to A Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish and Two Related Articles in Turkish, 

  
Ayd�n Köksal: Bilime, Bili ime ve Türkçeye Adanm�  bir Ya am

Dil ile Ekin

Bili im
Ad� Bilgisayar Olsun  Ayd�n Köksal Yaz�lar�ndan Bir Seçki

Ya am�n Gizi Ö renmeden, ö retmeden ya anm�  bir gün yok!
20. yy 

tan�kl� �m ve e itim üzerine bir roman Ya am�n Gizi  
Toplumsal Oyun



Cumhuriyet Ayd�nlanma

Bilim Dili Türkçe, Yaz�n Dili Türkçe Bilim Dili 
Türkçe Türkçenin bilim dili olarak geli me 
yetene inin de -t�pk� öteki diller için oldu u gibi- Türk insan�n�n ça da  bilimi anlama, bilimle u ra ma iste i ve 
yetene inden kaynakland� �

bireysel söz Bilgisayar, 
bilgi i lem, yaz�l�m çatal, b�çak a aç, su, 
toprak  

Türk Dil Kurumu Türk Tarih Kurumu
Devlet Dairesi

ulus
Ö retim Birli i 

Yabanc� Dille Ö retim mam Hatip Okullar� temel ö retim seçene i 

Yurtta l�k Bilgisi matematik-fizik-kimya-biyoloji

Müzik, resim, eli i, beden e itimi, toplumbilim, ruhbilim, felsefe 
Din Kültürü ve Ahlak

Türküm, do ruyum çal� kan�m

kar �devrimci - Cumhuriyete kar �- 

Ö retim Birli i  Devrim Yasalar�

Bir bilim dili, en genel anlamda, bilimi olu turan veri ve bilgileri sözlü ve yaz�l� olarak ba kalar�na aktarmak 
üzere kullan�lan dildir.

a) Yeni bilimsel ara t�rmalar�n bulgular�n� dünyaya ilk kez aç�klamak. 
b) Yaln�z belli bir ya da birkaç alandaki bilimsel ara t�rmalar�n bulgular�n� dünyaya ilk kez aç�klamak. 

Tropikal hastal�klar Enstitüsü
c) Tüm bilim alanlar�nda, üniversite ve yüksek okul düzeyinde ö retim dili olarak kullan�lmak.  

Bilim Dili Türkçe Yaz�n Dili Türkçe, Prof. Dr. Ak it Göktürk'ün an�s�na

 Türkçenin Kullan�m�nda Kar �la �lan Sorunlar ve Çözümleri



Türkiye Bili im Ansiklopedisi

Anatomi Atlas�

Türk Nefroloji Dere i Terim Kolu Bülteni

Bili im teknikbilimini Türkiye’nin kalk�nmas� için bir araç olarak kullanaca �z
bilgisayar

ileti im

Türk dilinde her ey saydamd�r, apaç�kt�r. Dilin iç ve d�  yap�s�, billur bir ar� 
kovan� yap�s�n� seyrediyormu uz gibi ortadad�r.

anlamak isteyenler 
için Türkçeyi e siz bir an�t yapar. 

dil dü üncenin aynas�d�r

Yabanc� Dille Ö retim: Türkiye’nin Büyük Yan�lg�s�
Dil le Ekin, Günlenmi  2. Yay�m, 2003

Türkiye Bili im Ansiklopedisi

Anatomi Atlas�
Türk Nefroloji Derne i Terim Kolu Bülteni

Türkçenin Kullan�m�nda Kar �la �lan Sorunlar

Lectures on Science of Language I  Türk Diline Genel Bir Bak�



“Toplumda edinilmi  yerle ik bir kültürden söz edebilmek için, 
 o kültürün öznesinin birey olmaktan ç�kar�l�p 

toplumsal düzeyde temsil yetene i kazanmas� gerekir.
Sedat Sever 



Güzel

Nesnel bak�  aç�s�:

Göreceli nesnel bak�  aç�s�:



a �r

a �r

a �r

Öznel bak�  aç�s�: öznelli i

Ak�l yürütme ile ilgili olanlar: mant�ksal”; çeli kili”  “Dizgesel

Duygularla ili kili olanlar: a �rt�c�, çarp�c�, üzücü, korkunç.
sevimsiz, efkatli, ürkütücü ho , zevksiz, tats�z, zarif, ruhsuz sinirli, öfkeli, 

sakin, tak�nt�l�, içine kapal�, cans�z, yürekli

Estetik ölçütlerle ilgili olanlar:
yeni, eski, ça da , geleneksel; güzel, çirkin mükemmel, kusurlu; yal�n, karma �k, 

kar� �k; tiz, tok; klasik, izlenimci, d� avurumcu... 

Etik ölçütlerle ilgili olanlar:
terbiyeli, terbiyesiz, ölçülü, ölçüsüz, efendi, kibar, kaba, ahlakl�, ahlaks�z, sald�rgan, kendini be enmi ...

Edimsel özellikler ile ilgili olanlar:
yararl�, yarars�z, sürekli, süreksiz, gerekli, gereksiz  ko ullu . 

zay�f zay�f zay�f zay�f zay�f”.

Ben m m

öznellik bildiren duruma göre öznellik bildiren 



görüyorum

Duruma göre öznel
kar� t�r�yorum

kar� t�rd�m 

m
m

yürüyorum

Yürüyorum”,
Yürüyece im

m m

m m ben
m m Bana

m� m� m� m

ben m

m

ben  

ben 

m

ben m

m



m
seçmeliydim biliyordum kestirmeliydim

özlüyordum

m m m m.
m m

m
m

m

m
m

karalad�m
m

m
Süslendim, püslendim m

kand�m.

kand�rd�m

uydurmuyorum

Nesnel nitelik

benim tembelli im im  Ben amatörüm
profesyonel m



Sultanlar sultan�, hakanlar hakan� Allah’�n yeryüzündeki gölgesi

yüce ezici ate  saçan zafer k�l�c�mla 
fetheyledi im

eli
sem ebiliy  inan�yorum Çok iyi

m

 yapaca �m yapabilece im

Emir durumu:

Ben emrediyorum

Soru durumu:
 



Duygular söz konusu oldu unda:

Nitelik söz konusu oldu unda:

Ben ve edimsöz:
m m m

m
m

ben
Ben sen 

ben sen
ben sen 

sen 

sana m Bana sana m
sen n

B�rak ine öldürücü
illeti silk at n

b�rak sar�l silk at n n

eleyin, ekleyin k�r�n



n�z�n yo urun
iyi

çal� �n Güzel sun sin

sen din

n din

d�n Üçüncü ahs�n iiri

Bilmek, dü ünmek, inanmak, sanmak

bilir in

be enmiyorsun
rsun

n
mavile iyor grile iyor

a �rla t�r�yorsun

çirkinle tiriyorsun

mu
genç bir kad�n girdi

em  ç�kard�

çok bilen
a maya çal� �rken koyuyorlard� ortaya

co kuyla duygulan�r gözleri ya ararak
co kuyla”



sar� �n yaramaz
seviml

m

emretti sordu”
karar verdi” suçluyorsun”

 ben

ben
�m ben m.

mi im

mi m

um, m

 Ben m



m m m

ben m ben m
ben m

m
m

m m

Biz �z

Biz k

m m m



Akan Zaman, Duran Zaman.

Genel Dilbilim Sorunlar�.
Problèmes de linguistique générale, I.
Problèmes de linguistique générale, I.,

Grammaire du sens et de l’expression.
Ahmet Arif Anlat�yor.
Mektuplar�yla Halikarnas Bal�kç�s�,

Langages
L’énonciation de la subjectivité dans le langage

Bâbâli
Écrits I

Genesis 6
Dil bilimleri ve Dil Ö retimi, 

) iir Hikâyeleri
Cours de linguistique générale.

Güle bat�r Öfkeni









ÖA1*: Ele tirel dü ünmeyi ele tiri sözcü ünden ötürü olumsuz san�yordum. Olumlu bir yan�n�n da oldu unu gördüm.  

ÖA11: Ele tirel dü ünmeyi sadece olumsuz san�yordum, olumlu oldu unu da gördüm. 

ÖA13: Dü ünme becerisi kazand� �m� günlük ya am�mda fark ediyorum art�k.  

ÖA24: Arkada lar�mla ili kilerimde dü ünerek konu may� deniyorum, dü ünme becerisi kazand� �m� dü ünüyorum bu nedenle.  



Bence birinci s�n�fta al�nmal�. Ele tirel dü ünmek bana göre ö retmenin mesleki özellikleri aras�ndad�r. 
Bu yüzden ele tirel dü ünmeyi ö renip di er dersleri de kendi aç�m�zdan de erlendirebilmeliyiz. 

Bu ders 1.s�n�fta al�nmal� çünkü üst s�n�flar�n da etkisiyle di er y�llardaki derslere kar � bir önyarg� 
olu makta ve bu ders sayesinde önyarg�lardan uzak dü ünmeyi ö rendi imiz için bu durumun etkileri azalabilir.  

bu dersin ilk sene verilmesi hem e itim aç�s�ndan hem de ki i bak�m�ndan önemlidir. Bu dersin 
kazan�mlar�yla ö renci kendini ifade etme ve özgüven sa layabilir. Bu da onun ba ar�s�na katk� sa lar.  

Bence 3.s�n�fta verilmeli. KPSS stresi olmadan daha e lenceli ve rahat geçebilir. 

3.s�n�fta al�nabilir. Çünkü 4.s�n�fta çok yo unuz. Bu yüzden derse gereken ilgiyi tam olarak 
gösterememi  olabiliriz.  

Bence her sene al�nmal�. Çünkü tek y�lda insanlar baz� kal�plar�n d� �na ç�kmakta zorlanabilirim. Bir 
derste ö renilenlerin her y�l hat�rlat�lmas� ele tirel bak�  aç�s� kazanmak için daha sa l�kl� olur.  

Her dönem ele tirel dü ünmeye yönelik ders/uygulama olmal�. Çünkü hayat�m�z�n her alan�nda var 
oldu unu dü ünüyorum.  

ÖA11: Bence lisede ikinci s�n�fta al�nmal�, çünkü üniversiteye gelmeden ele tiri yetene inin kazan�lmas� gerekli. 

 

Kullanaca �m. Ö encilerime günlük hayatta ya ad�klar� basit olaylarda bile ele tirel dü ünebilme 
becerilerini kazand�rmak için bilgilerimi aktaraca �m.  

Evet, s�n�flarda daha demokratik ortamlar olu turmak ad�na ve ö rencileri planl�, sorgulayan ve 
dü ünen bireyler haline getirmek için kullanaca �m.  



ÖA40: Evet kullanaca �m, ö rencileri derse katmak, konu turmak ve dü ündürmek için kullanac �m.  

ÖA35: Bu ders, bak�  aç�m�z� de i tirdi i için kullanaca �m, ö rencilerime farkl� bak�  aç�lar� kazand�rmaya 
çal� aca �m. 

ÖA26: Elbette, ö rencilerimin pasif birer dinleyici olmalar�n� istemem, kendilerini oldu unca aç�k ve 
çekinmeden ifade etmelerini sa lamak için çal� aca �m.  

ÖA54: Kesinlikle kullanaca �m, özellikle ö rencilerimi anlamak ve kendimi geli tirebilmek için.  

Bu ders günlük ya ama yön veren bir ders oldu u için kullan�r�m.  

Kullanaca �m. Günlük problemleri çözmemde özellikle ele tirel dü ünme dersini ald�ktan sonra farkl� 
aç�dan sorgulamay�, daha sa l�kl� çözüm üretmeye ba lad�m. 

 Kullanmaya ba lad�m. Bir sonuca hemen varmay� isteyen bir bireyim. Bu benim yanl�  kararlar vermeye 
itiyor. Ele tirel dü ünme dersinde ö rendiklerimi uygulad� �m zaman yanl�  da olsa az bir zararla i in üstesinden 
gelece imi dü ünüyorum.  

 

Örne in, aile fertlerine kar � hepimizin zaaflar� vard�r. Onlar�n yapt� � do ru-yanl�  davran� lara ele tirel 
bir göz ile bakabilmeye gayret gösterece im. Ayn� zamanda bir durum kar �s�nda nas�l davranmam gerekti ini de.  

 Tabiiki de. Aile, arkada  çevremde ve i  hayat�mda bu derste ö rendiklerimi kullanarak daha sa l�kl� 
dü ünmeler elde edece imi dü ünüyorum.  



 

S�n�f d� �na ç�k�labilir. Örne in, sokakta dola an insanlar�n bu konudaki görü leri al�nabilir. Ele tiri genel 
anlamda olumsuz bir ey gibi alg�land� � için bunu de i tirmeye yönelik ad�mlar at�labilir. Ele tirel dü ünmeyi sadece 
teoride bilmek yetmez. Günlük hayatta bunu kullan�p ba ar�l� olanlarla ilgili görseller ve videolar payla �labilir.  

 Bu ders en iyi uygulamal� ö renilebilir. Örne in; sunumlarda ele tirel dü ünmenin ne oldu undan ziyade 
hayat�m�z�n hangi alanlar�nda kullan�lmal� ve bu becerinin bize katt�klar� üzerinde daha çok durulabilir.  

Ele tirel dü ünme dersinin daha verimli olmas� için derste ö rencilerin kat�l�m�n�n daha fazla olmas� 
sa lanabilir. 

 

Bu ders soru cevap eklinde i lendi inde ö renciler derste daha aktif hale getirildi inde daha fazla 
verim al�nabilir. Ancak yap�lacak en güzel ey dersi daha önceki y�llara ta �mak. Hepimizde elimizde olmadan olu an 
s�nav kayg�s� oldu undan derste o bizden istenen verimi maalesef veremedik.  

S�n�f çok kalabal�k. Gruplara bölünerek birer saat i lense az ki i ile hem herkese söz hakk� dü er hem 
de bir eyleri payla mak daha kolay olabilir.  

S�n�flar daha az ki i olsayd� daha s�cak ve samimi bir ortam olaca �ndan, ifade etme yetene i daha iyi 
geli ebilirdi. Kalabal�k s�n�flarda ifade etme konusunda çekinilebilir. Daha az ki iyle yap�lacak bu ders daha verimli 
olabilirdi diye dü ünüyorum.  

Dersimizi en iyi ekilde i ledik. S�n�f ortam�n� ders için düzenleme ans�m�z olsayd� daha iyi bir ekilde 
i leme ans�m�z olabilirdi.  

Daha çok tart� ma ve görü  bildirimi yapt�r�l�p, insanlar�n yanl� lar� o ders içinde gösterilebilir.  



S�n�f ortam�nda bireyler kendi dü üncelerini bu y�l oldu u gibi özgürce ifade etmeli ve ba kalar�n�n 
görü lerinin de önemli olabilece ine inanmal�, tart� malar ço alt�lmal�. 



Ö retmenlerin e itim felsefeleri e ilimi ile ele tirel dü ünme becerileri aras�ndaki ili ki.

Ele tirel Dü ünme Sanat�
Türkçe ö retmen adaylar�n�n ele tirel dü ünme e ilimlerinin, ele tirel okuma becerisine etkisi.

Türkiye'de ö retmen adaylar�n�n ele tirel dü ünme düzeyleri, ele tirel dü ünme ö retimine yönelik tutumlar� 
ve öz yeterlik seviyeleri.

Türk E itim Tarihi: M.Ö. 1000- M.S. 2012
Sosyal bilgiler ö retmen adaylar�n�n sosyal giri imcilik özelliklerinin ve ele tirel dü ünme e ilimlerinin incelenmesi.

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Elementary Education Online
Matematik Ö retmenli i Lisans Ö rencilerinin Ele tirel Dü ünme Gücü Düzeylerinin Baz� De i kenlere Göre 

Düzenlenmesi
Ahi Evran Üniversitesi 

E itim Fakültesi Dergisi

Pegem E itim ve Ö retim Dergisi

Eurasian Journal of Educational Research
Ö retmenim, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ere li E itim 

Fakültesi Dergisi
Elementary 

Education Online

Nitel Ara t�rmaya Giri .

. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE.



Ele tirel dü ünme temelli e itimin ngilizce ö retmen adaylar�n�n ele tirel dü ünme e ilimleri, ngilizce okuma 
özyeterlik düzeyi ve ngilizce yazma performanslar� üzerine etkileri

Ele tirel dü ünme becerisi ve ö retmen de erlendirme yöntemleri

Elementary Education Online
Ö retmenlerin ele tirel dü ünme anlay� lar�n�n ve 7. s�n�f düzeyinde ele tirel dü ünmeyi geli tirmeye ili kin 

uygulamalar�n�n de erlendirilmesi

Buca 
E itim Fakültesi Dergisi

lkö retim Online
Edebiyat ve E itim

Ö retmen Adaylar�n�n Ele tirel Dü ünme Gücü. 

Ele tirel Dü ünme ve Disiplinleraras� Ele tirel Dü ünme Rehberi
Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklar�n (60-72 ay) Dü ünme Düzeylerinin ve Okul Öncesi Ö retmenlerinin 

Dü ünme E itimi ile ilgili Tutumlar�n�n ncelenmesi

Erzincan Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi
Ele tirel Okuma

E itimde Üretim Tabanl� Çal� malar çin Nitel Ara t�rma Yöntemleri.
E itimde Rehberlik ve Psikolojik Dan� ma.

Ele tirel Söylemden Ele tirel Okumaya.
Ahi Evran Üniversitesi K�r ehir 

E itim Fakültesi Dergisi (KEFAD),
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Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü
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PISA, TIMSS ve PIRLS Sonuçlar�n�n De erlendirilmesi.

Örnek E itim Durumlar�yla Türkçe- Türk Dili ve Edebiyat� Ö retimi
Türkiye ve PISA’ da Ba ar�l� Olan Ülkelerin (Finlandiya, Güney Kore, Singapur) Anadili Ö retim Programlar�n�n 

ncelenmesi.
Müzede E itim Etkinliklerinin Ö rencilerin Yazma Becerisine Etkisi

Where Our Children Learn?

Ortaokul Ö rencilerinin Okuma Becerilerinin Geli tirilmesinde Ailenin Etkisi

Curator
Review of Educational Research.

71
PISA 2009-Türkiye Verilerine Dayanarak Okuma Becerileri Alan�nda Ba ar�l� Okullar le Ba ar�s�z Okullar� 

Ay�rt Eden Okul çi Etmenler ve Sosyo-Ekonomik Faktörler

International Journal of Environmental and Science Education 11

Bilgi Dünyas�
Türkçe ve S�n�f Ö retmenleri çin Türkçe Ö retimi

Türk Dili
S�n�f Yönetiminde Yeni Yakla �mlar

ürkiye Okuma Kültürü Haritas�

Sanatsal Uyaranlarla Dil Ö retimi.
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü.
Finlandiya’n�n PISA Ba ar�s�na Etki Eden Faktörler Ba lam�nda Türkiye’nin Durumu.



Ö üt verme, örnek ol!











Ö üt verme, örnek ol!

Türk Dili
Türkçe Sözlü ve Yaz�l� Anlat�m

Nas�l Bir Edebiyat E itimi – Edebiyat E itimi Çal� tay�
Dil ve Edebiyat Ö retimi.

Ça da  Çocuk Yaz�n� – Yaz�n E itimine At�lan lk Ad�m.
leti im Odakl� Türkçe Derslerinde Çocuk Kitaplar�.

Çocuk ve lkgençlik Edebiyat� 
Kurultay�

2005 Türk Edebiyat� Dersi Ö retim Program�n�n De erlendirilmesi.
Edebiyat ve E itim.

Türkçe Ö retimi – Türkçe ve S�n�f Ö retmenleri çin.
Yaz�l� ve Sözlü Anlat�m.

Ça da  Türk Dili
Etkinliklerle Sözcük Ö retimi.

Yazma Serüveni(m).
Çocuk ve Edebiyat.
Türkçe Ö retimi ve Tam Ö renme.
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü.

Etkinliklerle Türkçe Ö retimi.







 



Bu e itim, ki ilere ya arken ili kide olduklar� ba ka insanlar�n eylemlerini veya durumlar�n�, yeti tikleri 
u ya da bu çevrede geçerli de er yarg�lar�na göre de er biçmekten kaç�nmay� ve do ru de erlendirme 

yapabilmeleri için gerekli bilgiyle donatmay�, özellikle ba kalar�n� her eyden önce birer insan olarak 
görmeyi amaçlayan bir e itimdir. Çok erken ya larda ba lamas� gereken bu e itimin yap�labilmesi, böyle 
bir e itim yapabilecek nitelikte ö retmenlerin yeti tirilmesine ve ilk ve ortaö retimde, ülke ko ullar�n� da 
gözden kaç�rmadan, bu amaca yönelik etik dersi programlar�n�n felsefî bilgiyle olu turulmas�n� 
gerektiriyor. Kimse kimseye ho görülü olmay� ö retemez. Ö retilebilecek olan, baz� ki i özelliklerinin 
ba ka baz� ki i özelliklerinden fark�, de er fark�; yani ki ilerin ya am� için önemi ve anlam�d�r. Bunun 
ötesi, bu bilgilerle donat�lm�  ki ilerin kendilerine kal�yor. Çünkü ki iler, baz� ahlâk normlar�na-kurallar�na 
göre davranmaya zorlanabilirler, ama etik bilginin gerektirdi i biçimde istemeye ve eylemeye 
zorlanamazlar; ba ka bir deyi le bir ba kas�na yapt�klar�n�, o ba kas� için yapmaya zorlanamazlar. 
K�saca, bütün bu etik olarak bekledi imiz, diledi imiz eyler ancak ki ilerin kendi ya amlar�yla bir 
ba lant� içine sokulabildikleri anda bir i e yar�yor. Bütün bu erdem dedi imiz, de er dedi imiz eyleri 
ancak ki ilerin belirli anlar�nda ba lant� kurabilecek kendi ya amlar�yla ba lant� kurabilmelerine 
yard�mc� olabiliyorsak ancak böyle dolayl� bir e itim oluyor; ö retmek de il e itim oluyor. 





“Al�n yelpazeleri elinize.  
Kral�n�z�n ihtiyac� var serinlemeye. 
Bu nas�l bir dans gösterisi? 
Yok mu sizde z�plama becerisi? 
Ayaklar�n�z hiç yerden kalkm�yor. 
Yeteneksiz ovunuz can�m� s�k�yor. 
Meyve tepsileri iyice dolmal�. 
Pek umurumda de il a �r olmalar� 
Bir kral�n karn� iyice dolmal�. 

imdi kral�n�z�n dinlenme zaman�. 
En yumu ak otlar� toplay�n 
Hemen yata �m� haz�rlay�n.” 
 

“Bu kadar� yetti.” dedi hayvanlar.  
“Nas�l kurtulaca �z bu kraldan?” 
Öneri geldi gergedandan: 
“Çamura bulanaca �z.  
Onu bir güzel korkutaca �z.”  
Hepsi oy birli iyle onaylad� gergedan�.  
Kimsecikler görmeden bol bol buland�lar çamura. 
Art�k haz�rd�lar ac�mas�z kral� korkutmaya. 
 

“Bak, gece oldu. Y�ld�zlar ç�kt�. Art�k hepimiz uyumak istiyoruz. Lütfen gürültü yapma!” diye fili 
uyarm� .” 

A açlar� göletin pek uza �nda de ildir. 
Tabii ki K�rm�z�’n�n olmal�d�r en üstteki dal. 
Bütün göleti gözetleyebilecektir oradan 
“Anne bir ördekle civcivlerini görüyorum,” diye ba �r�r ç�k�nca.  
“Ne ahane bir ku . Gagas� t�pk� ka � a benziyor!” 
Sar�, Siyah ve Beyaz da görmek ister ördek yavrular�n�, ka �kgagal� ku u, ama ne mümkün. 
Otursunlard�r oturduklar� dalda. 
A aç da gölet de yaln�zca K�rm�z�’n�nd�r sanki. 



“Sen yerleri süpür,” diye emreder K�rm�z� Siyah’a o vakit, Siyah da süpürür. 
“Sen camlar� sil!” diye ba �r�r K�rm�z� Beyaz’a, Beyaz da camlar� ayna gibi yapana dek ovar durur.  
Sar�’ya da kap�y� y�kamak dü er. 
Beyaz, Sar� ve Siyah paralarlar kendilerini, K�rm�z�’ysa bo  bo  oturur. Hiçbir zaman de i mez bu. Ama Sar�, 
Beyaz ve Siyah a �zlar�n� aç�p da bir söz söylemeye cesaret edemez.  

Derken, Siyah uzun zamand�r yapmak isteyip de cesaret edemedi i eyi yapar. “Zorba!” diye hayk�r�r. “A ac�n 
da senin olsun, kulüben de, oyuncaklar�n da!”  
Öfkeyle kulübeden iner a a �.  
Siyah yapabiliyorsa ben de yapar�m diye dü ünür Beyaz.  
… 
K�rm�z� yapayaln�z kal�r geride.  
“Size ihtiyac�m falan yok benim!” diye gürler.  

 

Bu kaynak, çocuklara insanlar�n farkl� özelliklerde olabilece ini sezinletir; de i ik kültürlerdeki ya am� 
ve insan ili kilerini tan�t�r. Çocuklar�n ya am çevrelerini geni letir, o çevrelerden say�s�z duygu ve 
dü ünce örnekleriyle bulu mas�n� sa lar. Okuma eylemini al� kanl� a dönü türen çocuklar�n, kendilerini 
tan�ma, ba ka insanlarla kar �la t�rma, onlara benzeyen ya da onlardan ayr�lan yanlar�n� görme 
denemeleri, onlar� kendi ki ili ini tan�maya, çevresindekilerin ki iliklerini de anlamaya yönelik bir 
bilinçlenme sürecine sokar

Sen bir mart�s�n. Hepimiz seni çok seviyoruz ansl�. Seni seviyoruz, çünkü sen bir mart�s�n, çok sevimli 
bir mart�s�n hem de. Sen bir kedi oldu unu hayk�rd� �nda kar � ç�km�yoruz, çünkü bizim gibi olmak 
istemen bize gurur veriyor. Ama sen farkl�s�n ve biz senin farkl� olman� seviyoruz. Annene yard�m 
edemedik, ama sana edebiliriz. Yumurtadan ç�kt� �ndan beri seni koruduk. Seni bir kediye dönü türmeyi 
dü ünmeden sana bütün sevecenli imizi verdik. Seni bir mart� olarak seviyoruz. Senin de bizi sevdi ini, 
bizim senin dostlar�n, ailen oldu umuzu hissediyoruz ve bil ki senin sayende biz gö sümüzü gururla 
kabartan bir ey ö rendik: farkl� bir varl� � be enmeyi, sevmeyi ve ona sayg� göstermeyi. Bize 
benzeyenleri kabullenmek ve sevmek çok kolayd�r ama farkl� biriyle bu çok zordur ve sen bunu 
ba armam�zda bize yard�m ettin. Sen bir mart�s�n ve mart�lar�n yazg�s�n� izlemek zorundas�n. Uçmal�s�n. 
Bunu ba ard� �nda ansl�, mutlu olacaks�n. Böylece senin bize kar � duygular�n ve bizim sana kar � 
duygular�m�z daha yo un ve güzel olacak, çünkü birbirinden tamam�yla farkl� varl�klar aras�ndaki bir 
sevgi olacak bu.  



“Sen neden köyde oturmamak art�k?” diye sordu Ali dostça. Bunun üzerine, Paul ona dil ç�kard� ve 
“Böyle aptal sorular sormadan önce do ru dürüst Almanca ö ren!” dedi. Ne terbiyesizlik! Ali’nin 
Almancas� gayet iyi. Paul Türkiye’ye yerle ip Türkçe ö renmek zorunda kalsayd�, iki y�l sonra Ali’nin 
Almancas� kadar bile Türkçesi olmazd� hâlâ. ... Tam büyük bir zevkle bunu Paul’e söyleyecekken, 
arkam�zdan Gabi’yle Michi yeti tiler. 

Kap� çal�yor. Bu herhalde Paul’dür yine. Anneme Paul’ü içeri almamas� için yalvard�m. Bir yalan 
uyduruvermesi için. ... Annem bunu yapamayaca �n� belirtti. “Paul yoksul.” dedi. Ona kar � dostça 
davranmal�ym� �m. 

Annem, Ali’ye giderken iki çanta dolusu bebek e yas� götürmemi istiyor. Bunlar benden kalan giysiler. 
Annem, Ali’nin annesinin bunlar� kullanabilece ini dü ünüyor. Ama bu biraz tuhaf de il mi? Sanki 
yoksullara iyilik yapmak istedi imizi göstermeye çal� �yormu uz gibi anla �lmaz m�? Annemin Ali’nin 
önünde konu mak istemedi ini anlad�m. ... Ama Ali de annemin onun önünde konu mak istemedi ini 
anlad�. Ben de Ali’nin bu durumu anlad� �n� anlad�m. Ali’nin buna k�r�ld� �n� da. Ama ben Ali’nin hep 
böyle k�r�lmas�n� istemiyorum.  

 

Onu zaten yeterince k�r�p duruyorlar sürekli ve benim elimden bir ey gelmiyor. Mesela, parkta Ali’nin 
arkas�ndan, ”Çüsl” diye ba �ran kendini bilmez bir aptal�n teki bulunuyor her zaman. Dün de 4B 'den biri 
ona tuvalette “Kaç tane bitin var senin?” diye sordu. Ali bir tane bile biti olmad� �n� söyleyince de “Yalan 
söyleme, yabanc�lar�n hepsi bitlidir”', dedi. Bizim kap�c� kad�n bile Ali ye kötü davran�yor. Birkaç kez 
Ali’yle apartman�n avlusunda oynad� �mda, yüksek sesle, “Bu yabanc� i çiler imdi de bizim buraya 
yerle iyorlar” dedi ini duydum. Ne olursa olsun, Ali’nin annemin de ona kar � oldu unu sanmas�n� 
istemiyorum. Onun için anneme telefonda kiminle konu tu unu Ali’nin önünde anlatmas� için �srar ettim. 
Annem Paul’ün annesiyle konu mu . 

Ho lanmad�klar�ma bile çok gaddarca davranamam ben”

Gerçi, Paul’den ho lanm�yorum ama s�rf bu yüzden dedikoducunun teki olacak de ilim. Okulu k�rd� �n� 
hiç kimseye söylemedim… Art�k Paul bu kadar kötü durumdayken zaten istesem de ona kötü 
davranamam. Bu çok gaddarca olur. Ho lanmad�klar�ma bile çok gaddarca davranamam ben. Peki ama, 
Ali’yle Paul nas�l anla acaklar? ... Ali gerçekten çok iyi yürekli bir çocuk. Paul’le uzla may� deneyecek. 

 

Asl�nda anneme Paul’ün içinde bulundu u zor durumu hiç kimseye anlatmayaca �ma söz vermi tim 
ama sonuçta Aleksander benim en iyi arkada �m. E er ona hiçbir ey anlatmasayd�m, mutlaka Paul’ün 
üstüne gidecek ve Paul de yine ona sald�racakt�. Ayr�ca Paul’ün zor durumda oldu unu neden hiç kimse 
bilmesin ki? Birinin kötü durumda oldu u bilinmezse, ona yard�m da edilemez ki! 



Çok eskiden dul bir kad�n�n biri öz, biri üvey iki k�z� varm� . Kad�n üvey k�z�n� hiç sevmez, ona hep fena 
muamele edermi . Çünkü bu k�z hem çok güzel hem de çok becerikliymi . Kad�n evin bütün i ini ona 
yapt�r�r, zavall�y� her gün sabahtan ak ama kadar köle gibi çal� t�r�rm� . K�z ayn� zamanda çok iyi 
huyluymu . Hiç sesini ç�karmadan bu eziyete katlan�rm� .

… hep üvey k�z�n� azarlarm� . 

… Kad�n onu (üvey k�z�n�) teselli edece ine surat�na bir tokat patlatm� . 

 

cennet kadar güzel bir çay�rl�kta

Külkedisi küçücük bir çocukken annesi ölmü . Babas� da bir süre sonra ba ka bir kad�nla evlenmi . Bu 
kad�n�n iki k�z� varm�  ve ona çok kötü davran�yorlarm� . Bir süre sonra babas� da ölünce Külkedisi ev 
i lerinden ba �n� kald�ramaz olmu . Bir gün ülkenin prensi bir balo düzenlemi . Tüm genç k�zlar� da bu 
baloya davet etmi . Külkedisi, üvey karde lerinin giyinip süslenmesine yard�m etmi . Kendisi de baloya 
gitmek istedi ini söylemi  ama onlar genç k�z� azarlam� lar.  

Üvey k�z karde leri baloya gittikten sonra Külkedisi kap�n�n önünde 
oturup a lamaya ba lam� . Birdenbire yan� ba �nda bir kad�n belirmi . Bu yilik Perisi’ymi . Peri, Külkedisi’ne imdiye 
kadar herkese iyi davrand� � için onu ödüllendirece ini söylemi .” 

 Herkes Külkedisi’ni çok be enmi  ve k�skanm� .” “… 
Ayakkab�y� Külkedisi’nin karde leri denemi , olmam� . Kral�n adamlar�, karde lerinin kilere saklad�klar� Külkedisi’ni 
görünce onun da denemesini istemi ler.”
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Türkiye’de Demokrasi ve Ho görü Kültür ve E itiminin Yayg�nla mas�nda Sivil Toplum Kurulu lar�n�n Yeri 
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Early Childhood Research Practice, 3
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Ho görü ve E itim Toplant�s�.

Türkçe Bilim Terimleri Sözlü ü.

Journal of Moral Education, 36
Ana Dili E itimi ve Çocuk Kitaplar� Sempozyumu Bildiriler Kitab�.

Çe itlilikten Özgürlü e. Çokkültürlülük ve Liberalizm

Geceyi Unutan Fil
Alt�n K�z.

K�rm�z� Sar� Siyah Beyaz.
Paul’ün Gizli Günlü ü-Susi’nin Gizli Günlü ü.

Külkedisi. 
Mart�ya Uçmay� Ö reten Kedi.
Maymun Kral.



Türkçe Ö retmenli i Lisans Program�ndaki Özel Ö retim Yöntemleri I-II 
Derslerinin De erlendirilmesi 







 

 





: 







Sessel Sapmalar
gemiler gibiyim, günüm kalmad�, n’oldu 

Sözcüksel Sapmalar

Ablas�n� o saat meryemsiyorum/Çünkü her kad�n� meryemsiyorum



Yaz�msal Sapmalar

o nezahetli hüzünle sevdim hem Ali Ekber Çiçe i

Sözdizimsel Sapmalar
Bak� s�z Bir Kedi Kara

Anlamsal Sapmalar

Bir kad�n evine girer ellerimden/Bir adam t�ra � uzar ellerimden

ivesel (Lehçesel) Sapmalar
melengicin dal�nda çifte güvercin diley çifte güvercin/e nimde göynek yok öley diley aya �m yal�n 

Kesimsel Sapmalar
Kalayc� aban Ustan�nd� ikinci dükkân./Zaçya �, tuzruhu, kum ve bak�r

Tarihsel Dönem Sapmalar�

harbiye nezaret-i celilesinde birinci ferik enver pa a



Çocukluk

Affan Dede’ye para sayd�m, 

Satt� bana çocuklu umu

Anadolu Sevgisi

Kal�plar gerçe i göstermez belki/Gönül perdeleri sökülsün de gör

Cazg�r

Boylar� y�ld�z döker, omuzlar� çifte burmal�. 

Hoy senin pehlivan dedi in ahan olup da uçand�r. 

Rüzgâr deme, buluttur. Bulut, deme, dumand�r. 

Vur ha vur davul, gök yerinden kaymal�. 



Ar�yorum

Sevgi Diyen Ça lar A ar

Anadolu

Ana Dili

Karde im

Bu Sabah Hava Berrak

stanbul



O Geliyor

Gurbet

Sanat

Anadolu Uygarl�klar�

Özgürlük

E er kuvvetim yetse benim 

Kentin bütün çocuklar�n� al�r�m evlerinden 

Hepsine kiraz çiçeklerinden 

Bir çift kanat takar�m.



Metinleraras� ili kiler
Turkish Studies - 

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7
Mediterranean Journal of Humanities, 7

Kuram, 5
Bilimsel ara t�rma yöntemleri 

Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research

Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

leti im odakl� Türkçe derslerinde çocuk kitaplar�
Ça da  çocuk yaz�n�
iirin yaln�zl� �

Yaz�nsal söylem üzerine
lkö retim ikinci kademe Türkçe ders kitaplar�nda yer alan 

iirlerin incelenmesi
Kuram ve uygulama ba lam�nda Türkçe ö retimi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10

Türkçe Dersi Ö retim Program� ( lkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. s�n�flar
Yaz�nsal türler

Edebiyatta dil kullan�mlar�
Çocuk ve edebiyat
Çocuk edebiyat� ve okuma kültürü

iirin ortak paydas� I: iirbilime giri . 
40 iir ve Bir… Dilbilim,16

Yap�land�rmac� Türkçe ö retimi programlar�nda iir dili unsurlar� üzerine bir inceleme





aput “yerdeki kar”, gana “ya makta pigsirpog “rüzgârda savrulan yerdeki kar”, 
gimugsug “bir 

















Türkçeye Yolculuk











Egzoz, maydanoz, lavabo, sürpriz, orijinal, alelacele, röportaj, efkat, orijinal, 
enstitü, z�mba, sürpriz, yevmiye, yanl�  vb. 

1.   8. 
2.   9. 
3.   10. 
4.   11. 
5.   12. 
6.   13. 
7.   14. 

“Havalar sertle ir, poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar; günün birinde güzün sonlar�na do ru �l�k, rüzgârs�z, 
parça parça, oynamayan bulutlu, tatl�, sümbüli renklerde o en ç� �rtkan kafes ku unu nereden bulursa bulur, mahalle 
çocuklar�n� ça �r�r; bir tanesi 25 gram et vermeyen sakalar�, isketeleri, fluryalar�, aralar�na kar� m�  serçeleri, 
gökyüzünden birer birer toplard�. 

Seneler var ki ku lar gelmiyor. Güzün o güzel günlerini penceremden görür görmez Konstantin’in 
bulunabilece i s�rtlar� hesaplayarak yollara ç�k�yorum. Bir ku un c�v�lt�s�n� duysam kan�m donuyor, yüre im atm�yor. 
Hâlbuki sonbahar, kocayemi leri, beyaz, esmer bulutlar�, yakmayan güne i, durgun mavili i, bol ye ili ile ku larla 
beraber olunca insana bar� , iir, edebiyat, resim, müzik, mesut insanlarla dolu, anla m� , h�rstan ar�nm�  bir dünya 
dü ündürüyor. Her memlekette k�ra ç�kan her insan, ku  sesleriyle böyle eyler dü ünecektir. Konstantin mani oluyor. 
Zaten ku lar da pek gelmiyorlar art�k. Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her memlekette kaç tane 
Konstantin var, kim bilir! 

Günün birinde, gökyüzünde, güz mevsiminde art�k esmer lekeler görmeyeceksiniz. Bizim için de il ama 
çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz ku lar� çok gördük. Sizin için kötü olacak.”  



Sevgili Ö renciler, 

Birazdan “anne” sözcü ünün farkl� duygular� yans�tan tonlamalarla seslendirili ini dinleyeceksiniz. 
Tonlamalara dikkat ederek belirleyece iniz duygular� elinizdeki etkinlik kâ �d�na seslendirili  s�ras�na göre yaz�n�z.  



Dondurma yerken pencereyi aç�p çocuklar� dondurma. 
stanbul’un Kartal semtinde bir kartal görmü tük. 
Bu oyal� bir yazma üstüne bir ey yazma. 
 Yaln�z kald� �mda üzülürüm yaln�z a lamam. 
Tren Sirkeci’ye vard� �nda sirkeci çocuk elindeki i elerle vagondan indi. 
Kap�s�nda “dan� ma” yazan yerde oturanlara bir ey dan� ma!  



Yeni Programa Uygun Türkçe Ö retim Yöntemleri
The Internet TESL Journal

lkö retimde Dinleme Anlama Becerisinin Geli tirilmesi

U ak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
E itsel Oyunlarla Desteklenen Dikte Etkinliklerinin Ö rencilerin Dikte Becerilerine Etkisinin ncelenmesi

Electronic Turkish Studies,

lkö retim Okullar�nda Türkçe Ö retimi
Konu ma E itiminin Telaffuz Vurgu ve Tonlama Konular�n�n Dinleme Destekli Ö retimi.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

E itim ve Ö retim Ara t�rmalar� 
Dergisi

lkö retim kinci Kademede Dil Becerisi Olarak Dinlemeyi Geli tirme Çal� malar�

Dinleme E itimi
 Turkish Studies - International Periodical 

For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 
Ad�yaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi
Orta Dereceli Okullar�m�zda Türkçe ve Yaz�n E itimi
Türkçe Ö retimi ve Zihinsel Yap�land�rma

Prof. Dr. Abdurrahman Güzel Arma an� 
A BÜ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe Ö retimi

Süreç De erlendirme Yakla �m� ile Yazma Becerilerinin Geli tirilmesine Yönelik Bir Çal� ma: 
Benim Öykülerim

lkokul Ö retmenleri çin Türkçe Ö retimi K�lavuzu
Türkçe Ö retimi ve Tam Ö renme

Dumlup�nar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi K�r ehir E itim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Konu ma E itimi

Buca E itim Fakültesi Dergisi
Türkçe Sözlük

Türkçe Ö retimi Üzerine Çal� malar

Türkçe Ö retimi- lkö retimde Etkili Ö retme ve Ö renme Ö retmen El Kitab�

Kuramdan Uygulamaya Türkçe Ö retimi

Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri



 







ÇOGEM’in çocuk edebiyat�na ili kin bilimsel birikimini toplumla payla may� ilke edinmi  bir kurum olmas� nedeniyle 
olu turulan kö ede yer alan kitaplar�n, çocuk edebiyat� alan�nda çal� an ara t�rmac�lar taraf�ndan bilimsel ölçütler 
öncelenerek; anababalara, ö rencilere, ö retmenlere ve çocuk edebiyat� alan�yla ilgilenenlere k�lavuzluk etmek 
amac�yla haz�rland� �





Türkiye Sosyal Ara t�rmalar Dergisi

Türk Kütüphanecili i,
Örnek E itim Durumlar�yla Türkçe-Türk Dili ve Edebiyat� Ö retimi.

International Journal of Humanities and 
Education,

lkö retim Online,
Milli E itim Dergisi,

Mustafa Kemal 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

Yüzüncü Y�l Üniversitesi 
E itim Fakültesi Dergisi,

Dil ve Edebiyat E itimi Dergisi

Yay�mlanmam�  
Yüksek Lisans Tezi

Bilimsel Ara t�rma Yöntemi. 
Bal�kesir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

Hasan Ali Yücel E itim Fakültesi Dergisi,
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü.
Çocuk ve Edebiyat.

Turkish Studies,
9. Ulusal 

S�n�f Ö retmenli i E itimi Sempozyumu
Yay�mlanmam�  Yüksek 

Lisans Tezi
Türk Kütüphanecili i

Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t�rma Yöntemleri
U ak Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi,





isim Uzak akrabamdan 
bir köylü gelip beni ald�.







Üstbili sel Okuma Stratejileri Ölçe i 

Okudu unu Anlama Ba ar� Testi 



(Not: OABD: Okudu unu Anlama Ba ar� Düzeyi; ÜOSKD: Üstbili sel Okuma Stratejileri Kullan�m Düzeyi; AS: 
Analitik Stratejiler; PS: Pragmatik Stratejiler) 
 



“Anlamada zorluk çekiyorsam metni tekrar okurum

Ara t�rmac�lara Yönelik Öneriler 

 

 

The 
Reading Teacher,

Electronic Turkish Studies 9
Electronic Turkish Studies,

Literacy Research and Instruction
Uluslararas� 

Türkçe Edebiyat Kültür E itim Dergisi

Electronic Turkish Studies

Education and Urban Society, 

Reading ve Writing,
Bilimsel ara t�rma yöntemleri



British Journal of Educational 
Psychology

Elementary School Journal

Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi

 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
E itim fakültesi ö rencilerinin kulland�klar� okudu unu anlama stratejileri. 

American 
psychologist, 

lkö retim 8. S�n�f Türkçe Ders Kitaplar�ndaki Metinlerde Kavram Haritas� Kullan�m�n�n Ö rencilerin Okudu unu 
Anlama Becerileri Üzerine Etkisi.

Scientific Studies of Reading, 

Educ. Psychol.,
Erzincan Ün vers tes  E t m Fakültes  

Dergisi,
Bilimsel ara t�rma yöntemi

European Journal of Psychology of Education
Assessing the relationships among goal orientation, test, anxiety, self- efficacy, metacognition, and 

academic performance. 

Applied metacognition
Phi Delta Kappan,

Language learning strategies. , 
Bartin Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 

Journal of 
Reading Behavior,

Journal of Language Learning

Handbook of reading research
Trakya 

Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi,
Bili sel psikoloji: Zihin ve beyin

Preventing reading difficulties in young children. 

. Educational Research 
and Evaluation

Read ng Psychology

Procedia Social and Behavioral Sciences
Ö retmen Adaylar�n�n Okudu unu Anlama ve Okuma Stratej ler n  Kullanma Düzeyler .

Ondokuz 
May�s Ün vers tes  E t m Fakültes  Derg s ,



—özellikle Ayd�nlanma Hareketi’nin bir sonucu olarak— 

(antik Yunan, Rönesans, Ayd�nlanma ya da modernist hareketlerde) 
“özünü ba l�ca önceli in her zaman insan ç�karlar� ve onuruna verilmesi gerekti i 

inanc�” 

(posthuman) 



(modifikasyon) 

(feminizm, hayvan 
haklar�, çevrecilik, kölecilik kar �tl� �)

“Bilim, yirminci yüzy�l edebiyat insan�na yeni bulunmu  eyler ve geçici hipotez hazineleri sunar. E er o 
bu arma an� benimserse ve e er her eyin de üstünde, bu i lenmemi  yeni konular� edebiyat sanat�na 
ta �yabilecek kadar yetenekli ve becerikliyse, yirminci yüzy�l edebiyat insanlar�, sürekli ve yüzlerce 
y�ldan beri geçerlili ini koruyan insan yazg�s� konusunu (kendileri hiç yanl�  yapmadan, yarat�c�l� �n 
kusuru yok), bir anlay�  derinli iyle ve bir gönderim geni li iyle bilim ilerlemeden önce atalar�n�n 
yapamad� � bir biçimde ele alabileceklerdir.”  

—elbette sava  ve kâr gerekçelerinin etkisiyle de—

—özellikle çocuk ve ergenler için üretilen edebiyat ba lam�nda— 

(genetik 
mühendisli i arac�l� �yla bir bedene yerle tirilmi  bellekler)



“çok özgün 
genlere”

“Gençler Son Evrim’i, insano lunun özgürlü ü olarak tan�ml�yorlard�. Çünkü Son Evrim’e eri en insan�n 
varl� � hiçbir ekilde s�n�rlanmayacakt�. O insan, de i imi-dönü ümü ba aracakt�. Zihinsel yap�s� 
geli erek, canl� bir bilgisayar gibi s�n�rs�z i levler kazanacakt�. O zaman insan istedi i ekle 
bürünebilecekti. stedi i ya am ortamlar�nda, örne in karada, deniz diplerinde, uzaydaki çe itli 



galaksilerde ya ayabilecekti. Ama özü hep insan olarak kalacakt�. stedi i anda, insan konumuna 
gelebilecekti. Ne var ki, her konumda ölümlü bir canl� olacakt�” .  

“Defne sadece kendi cinsel duygular�n�n körelmi  oldu unu dü ünüyordu. Bunu Burç’a belli ederse, 
kad�nl�k onurunun k�r�lmas�ndan korkuyordu. Oysa Burç da ayn� durumdayd�. O da bu derdini, erkeklik 
onuru yüzünden, Defne’ye açam�yordu” .  

“Defne içinden, ona sar�lmal�y�m, s�k� s�k� sar�lmal�y�m, diye geçirirken Burç da ayn� istekle yan�p 
tutu uyordu. Ama bedenlerine a �lanm�  olan Mo genleri nedeniyle bunu bir türlü yapam�yorlard�” 

.  

“Defne ile Burç, bedenlerine a �lanan Mo genlerinden ne denli etkilendiklerinin ayr�m�nda de illerdi. 
Üstelik Mo genleriyle kazanm�  olduklar� pek çok insanüstü özellikten de henüz haberleri yoktu. Mo’lar 
da bu konuda onlar� ayd�nlat�p yönlendirmiyorlard�. Her eyi ya ayarak ö renmelerini istiyorlard�. 
Onlar�n, yeni yetenekleriyle ilgili ke iflerde bulunmalar� çok ho lar�na gidiyordu. ki gencin içtenlikli 
co kular�ndan, çok ho lan�yorlard�. Onlar� a �rtmak Mo’lara oyun gibi geliyordu. Defne ile Burç’u art�k 
kendi cinslerinden birer canl� olarak de erlendiriyorlard�” .  

“Asl�nda Defne ile Burç, Mo yarat� � üzerinde ara t�rma yapmaya can at�yorlard�. Üniversiteyi yeni 
bitirmi , hiçbir bilgin böylesine önemli bir i  önerisi alamayaca �n� çok iyi biliyorlard�. kisi de bu f�rsat� 
kaç�rman�n, aptall�k olaca �n� dü ünüyordu” .  

“Sonunda Mo’larla çizim yapmadan zihinsel ileti im kurmay� ba arm� lard�. Art�k, onlar�n iletmek 
istedikleri her eyi, iyi düzeyde anlayabiliyorlard�” . 

“Burç, Mo’larla zihinsel ileti ime al� t� �ndan, dilsel ileti im onu s�k�yordu. Bu yüzden çok az 
konu uyordu. Ana babas�, onun bu durumunu ho görüyle kar �lad�lar” 

.  



“Bebekler, dünyada ana rahmi d� �nda var olmay� ba aran ilk iki insan yavrusu. Yuma, Defne’nin 
rahminden ald� � kök hücrelerle yapay bir rahim de olu turdu. Bu bebek kesesine aktard� � ola anüstü 
besin maddeleri ve Mo genleriyle bebekler, orada on iki ayda geli tiler. Yuma k�rk gün önce onlar�, bebek 
kesesinde ç�kard�” .  

—üstün insan� yaratma arzusu—

—elbette 
kötü kullan�m� ve olas� tehlikeleri aç�s�ndan—

Gülten Day�o lu'nun Romanlar�n�n Çocuk ve Gençlik Edebiyat� ve Fantastik Bilim Kurgu Türü Bak�m�ndan 
ncelenmesi. (Yay�mlanmam�  Yüksek Lisans Tezi).

1990-2008 Aras� Çocuk Edebiyat�m�zda Fantastik ve Bilim-Kurgu Romanlar Üzerinde Bir nceleme. 
(Yay�mlanmam�  Doktora Tezi).

New World Orders in Comtemporary Children's Literature (Utopian 
Transformations) .

nsan Sonras�.
The SAGE Dictionary of Sociology.

Mo'nun Gizemi .
Mo'nun Gizemi-2 (Otran).

Technophobia (Science Fiction Visions of Posthuman Technology).
Technology and Identity in young Adult Fiction (The Posthuman Subject).

Our Posthuman Future (Consequences of the Biotechnology Revollution) .

Edebiyat ve Bilim.
Children's Literature and the Posthuman (Animal, Enviroment, Cyborg).

Sosyoloji Sözlü ü.
The Lion and the Unicron

The Post-Human Condition.
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü.

The Cambridge Dictionary of Sociology.















Elementary Children's Literature, Infancy Through Age 13.
Proje Temelli E itim Program�n�n 60-71 Ayl�k Çocuklar�n Kavram Geli imine Etkisi.

E itim Psikolojisi.
Ansiklopedik E itim ve Psikoloji Sözlü ü

 Oyun Materyallerinin Okul Öncesi E itim Ça �ndaki Çocuklar�n Kavram Geli imi Üzerindeki Etkisinin 
ncelenmesi.

Edebiyatta Çocuk Gerçekli i ve Çocu a Görelik lkelerinin ncelenmesi.

Çizgi Filmlerin 5-6 Ya  Çocuklar�n�n Kavram Geli imi ve Kazan�m�na Etkisi. 

Ça da  Çocuk Yaz�n�.
Zaman Kavram�yla Zenginle tirilmi  Türkçe Dil Etkinliklerinin 5- 6 Ya  Çocuklar�nda Zaman Kavram� Geli imine 

Etkisinin ncelenmesi. 
 E itim ve Bilim, 35(

Behavioral Assessment, 10, 
Üç Boyutlu Çizgi Filmlerin Okul Öncesi Çocuklar�n Mekânda Konumla lgili Kavram Geli imine Etkis

E itim ve Davran�  Bilimlerinde Tek-Denekli Ara t�rmalar.

A Critical Handbok of Children's Lirerature.
Teaching Concepts: An Instructional Design Guide.

Geli im Psikolojisi Kuramlar�.

 Serbest Okuma Etkinli inin Sözcük Hazinesi ve Kavram Geli imine Etkisi. (MEB Taraf�ndan lkö retim II. Kademe 
Ö rencilerine Önerilen 100 Temel Eser Örne inde).

Origins of Intelligence in The Child.
Çocukta Zihinsel Geli im.

Literature for Children, A Short Introduction.
Growing up with Literature.
Geli im, Ö renme ve Ö retim. Kuramdan Uygulamaya. 

Abece Dergisi, 107
II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Sempozyumu, Geli meler-

Sorunlar, Çözüm Önerileri
Çocuk ve Edebiyat.

 Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü. 
Sanatsal Uyaranlarla Dil Ö retimi.
Çocuklarda Sanat E itimi.

Etkinliklerle Kavram Ö retimi. 
Özel E itim Dergisi, 2

De i en Ölçütler Modeli.

lkö retim 
Online, 13
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Prediction Planning
Monitoring Evaluation



Birinci Alt Problem:





kinci alt problem: 

Prediction
Planning

Monitoring
Evaluation

a) Görev zorlu u kararlar� ya da ö renme kolayl� � kararlar�: 

b) Ö renmenin izlenmesi kararlar� ve anlaman�n izlenmesi ya da ö renme kararlar�: 

c) Bilme hissi kararlar�: 

d) Emin olma kararlar�: 



 
Üçüncü alt problem: 

bili sel stratejilerin üstbili sel 
stratejilerin

Dördüncü alt problem:

Üstbili sel Stratejilerin Ö retimi 





Be inci alt problem:

Planlama Stratejileri:

zleme Stratejileri:

De erlendirme Stratejileri:





S�n�f Ö retmeni Adaylar�n�n Üstbili sel Okuma Stratejileri ile Çoklu Zekâ Alanlar� Aras�ndaki li kinin 
ncelenmesi.

Yabanc� Dil Ö retimine Genel 
Bir Yakla �m

Yabanc�lara Türkçe 
Ö retimi El Kitab�



Ö renme Stratejilerinin Ö retimi ve Bili sel Süreçlere Yans�mas�.

Ö renme Stratejilerinin Okudu unu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine li kin Tutumlara Etkisi.

Üstbili sel Strateji Kullan�m�n�n Okudu unu Anlama Düzeyi Dü ük Ö rencilerde Eri i Art�r�m�na Etkisi.

lkokul Dördüncü S�n�flarda Görev Yapan S�n�f Ö retmenlerinin Türkçe Derslerinde Ö rencilerinin Üstbili sel 
Okuma Stratejileri Kullanmalar�n� Sa layan Uygulamalar�n�n De erlendirilmesi: Giresun li Örne i .

Üniversite Ö rencilerinin Okuma Sürecinde Üstbili sel Stratejileri Kullanma Durumlar�.

Üstbili  Stratejileri E itiminin lkö retim kinci Kademe Ö rencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi.

Kastamonu E itim Dergisi
lkö retim Be inci S�n�fta Üstbili  Stratejileri Ö retiminin Problem Çözme Ba ar�s�na Etkisi.

Genel Ö renme Stratejilerinin Ö renciler Taraf�ndan Kullan�lma Durumlar�.

Bili sel Psikoloji.
lkö retim Be inci S�n�f Ö rencilerinin Üstbili  Düzeyleri, Genel Zeka ve Okudu unu Anlama Düzeyleri 

Aras�ndaki li kinin ncelenmesi.

Geli im Ö renme ve Ö retim.
Bili  Ötesi Stratejilerin lkö retim Okulu Be inci S�n�f Ö rencilerinin Okudu unu Anlama Düzeylerine Etkisi.

E itim Psikolojisi.
Ö renme Stratejileri Ö retiminin Ö retmen Adaylar�n�n Strateji Kullan�mlar�na Etkisi.

Yap�land�rmac� Ö renme Yakla �m�n�n Ö renenlerin Problem Çözme Becerilerine, Bili ötesi Fark�ndal�k ve 
DerseYönelik Tutum Düzeylerine Etkisi ile Ö renme Sürecine Katk�lar�.









basit bir soruyu k�saca yan�tlamak)

basit bir soruyu k�saca yan�tlamak)

basit bir soruyu k�saca yan�tlamak)

basit bir soruyu k�saca yan�tlamak)

 (yere dü en e yas�n� vermek)

(yere dü en e yas�n� vermek) 

(yiyecek ikram etmek)

bir hayvana yemek vermek)

(kendi 
kitaplar�n� ba � lamak)

(kendi bisiklet 
zilini arma an vermek)



(kendi kitab�n� arma an vermek)

(kendi biriktirdi i deniz kabuklar�n� arma an 
etmek) 

) (doktora gitmesini sa lamak)

(ilaç vermek, iyile mesini sa lamak)
(ilaç 

vermek, iyile mesini sa lamak)

(bedeni gev etme uygulamalar� yapmak)

(bedeni gev etme uygulamalar� yapmak)

(e ya ta �mak)

(oyunca � onarmak)

(bir e yas�n� ödünç vermek) 

kalacak yer 
sa lamak

 



 

(e duyum)

(e duyum)

(e duyum)

(e duyum)

(mutsuz görünen birine ilgi 
göstermek)

(mutsuz görünen birine ilgi göstermek)

(birini ne elendirmek için 
çareler aramak)

(birinin derdini payla mak)

(aile ili kisi ba lam�nda duygusal yard�m)

(aile ili kisi ba lam�nda 
duygusal yard�m)

(aile 
ili kisi ba lam�nda duygusal yard�m)

(aile 
ili kisi ba lam�nda duygusal yard�m)

 (arkada l�k ili kisi 
ba lam�nda duygusal yard�m)

(arkada l�k ili kisi ba lam�nda duygusal yard�m)



(kom uluk ili kisi ba lam�nda duygusal yard�m)

(kom uluk ili kisi ba lam�nda duygusal yard�m)

(eve konuk davet 
etmek)

(eve konuk davet 
etmek, yiyecek ikram�nda bulunmak) 

 

(özür dilemek)

(arabuluculuk yapmak)

(arabuluculuk yapmak)

 

(sözle te ekkür etmek)



(sözle te ekkür etmek)

(davran� la 
te ekkür etmek)

(davran� la te ekkür etmek)

 

 

(tan�d�klara acil yard�m)

(tan�d�klara acil yard�m)

(tan�d�klara acil yard�m)

(tan�d�klara acil yard�m)



Felsefe ve Sosyal 
Bilimler Dergisi, 

Gelece in e itimi için gerekli yedi bilgi

Childhood Education



? Birbirine ko ut biçimde kazan�lan birbirini tümleyen ve 
besleyen temel dilsel becerilerimizdir. Okuma kültürünün temelini olu turan dinleme becerisi 
kazan�ld�ktan sonra bu beceriler kazan�lmaya ba lan�r.(

Kaya, smail. 1993:61 



“Peki okuman�n beyin üzerinde nas�l bir 
etkisivar? Okuyan beyin ile okumayan beyin bir 
mi? Daha fazla okuyan çocuklar ile az okuyan veya 
hiç okumayan çocuklar�n zihinsel yetkinlikleri 
aras�nda fark olabilir mi?  

Pittsburg’daki Carnegie Mellon Üniversitesi 
Bili sel Beyin Görüntüleme Merkezi 
ara t�rmac�lar�ndan Marcel Just ve Timothy Keller, 
8-12 ya lar� aras�ndaki çocuklarda okuman�n beyin 
üzerindeki etkilerini ara t�rd�. Bir gurup okuma 
problemi olan çocuklardan olu uyordu. Kontrol 
gurubunda ise normal düzeyde okumalar yapan 
çocuklar yer ald�. Ara t�rmac�lar özel bir Manyetik 
Rezonans Görüntüleme (MRI) tekni i kullanarak 
bu çocuklar�n beyinlerini inceledi. Bu teknikle 
çocuklar�n beyinlerindeki “beyaz madde” olarak 
adland�rd� �m�z ve bir bak�ma ehirleraras� yollar 
gibi beynin de i ik bölgeleri aras�nda bilgi ak� � 
sa layan bölgelere bakt�lar. Çal� ma, okumas� 
zay�f olan çocuklar�n beyinlerinin beyaz 
maddesinin yap�sal kalitesinin, normal okuyan 
çocuklar�nkine k�yasla daha dü ük oldu unu 
ortaya koydu. Just ve Keller, çal� man�n 
devam�nda okumas� zay�f olan çocuklara 100 
saatlik özel bir kitap okuma program� uygulad�. 
Program�n bitiminde çocuklar�n beyin görüntüleri 
yeniden al�nd� �nda, sadece okuma düzeylerinin 
de il, beyin dokular�n�n da de i ti i ortaya ç�kt�. 
Yo un program bu çocuklar�n beyinlerinin beyaz 
maddesinde iyile meye neden olmu tu. Daha da 
önemlisi iyile me miktar� ile okumadaki ilerleme 

aras�nda bire bir ba lant� olmas�yd�. Beyinlerinde daha fazla iyile me olan çocuklar�n okumalar�nda da daha fazla 
iyile me gözlenmi ti. 

 

Daha önce yap�lan çal� malarla bu son çal� ma birlikte de erlendirildi inde okuma, beyinde yap�sal 
de i ikliklere neden olmu tu.

Toplumda bilgi k�tl� �, insanda ki ilik bo lu u yarat�r. Ki iyi okumadan yoksun b�rakan güç odaklar�, bu bo lu 
an�nda görerek en ba ta onun özgürlü üne, iradesine el atarlar. Son günlerde, bilginin erdemine ermi  kesimler bile, 
bir zamanlar umutsuzlukta umut ararken art�k umudun umutsuzlu unu ya �yorlar.

(Bahri Karaçay, IOWA Üniversitesi T�p Fakültesi Pediatri Bölümü 
Çocuk Nörolojisi Kürsüsü Ö retim Üyesi)



Uyku A ac�
Çocuk Kitaplar�nda Yaz�nsall�k, 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Sempozyum Bildirisi

Okuyan Beyin
Sadece Mor Rengi Seven Kral.
Çocuk ve Edebiyat. 
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü.



“Kurams�z uygulama pusulas�z gemiye benzer.” 

Okuma Ara t�rmas� Bilimi(*)

Türkiye Okuyor



sahaya

kuram�n 

her derde deva

“Kurams�z 
uygulama pusulas�z gemiye benzer.” 

Kitap yaz�yorum evden ç�kamam

21. Yüzy�l� ayd�nlatan dü ünürlerin
günümüzde art�k, yaln�zca metin tabanl� ö renme materyalleriyle çal� an eski okul, bugün 

do ar do maz teknolojiyle tan� an ö rencilerin, ö renmeden ve ö retmenden beklentilerini kar �layam�yor. Ö renme 
devrimi ya anan günümüzde, çevrimiçi ö renme ortamlar� e itimi yeniden yap�land�rm� t�r.”
“Ekranlar üzerinden bir topluma, istenen bir kültür �r�nga edilerek, toplum hipnotize edilebilir”

Medya dedi imiz, bütün derdi bir eyler satmak olan bir irket 



Ö rencilerde Okumaya stek Uyand�rma Program� Okuma 
Ara t�rmas�n�n kriterlerine ve MEB, ‘Yap�land�rmac� E itim’

"Bankalar� 
kurtard�k, gençli i kaybettik " (7

yüreklerin kulaklar� sa �rd�. 
 

Türkiye’nin ayd�nl�k gelecek kap�s� okuyan toplumdur.  

Okuma Ara t�rmas�



Sevdal� 
Bulut

 Sevdal� Bulut

i levler
ki ilerin i levlerinden kalkarak

lev sözcü ünden, bir ki inin eylemini, olay örgüsünün ak� � 
içinde ta �d� � anlam aç�s�ndan tan�mlanm�  eylemini anl�yoruz.





Öz ve Görüngü Z�tlar�n Birli i ve Çeli kisi



Sevdal� Bulut 









Hoca dostlar�ndan birinin ziyaretine gitmi . Bal, kaymak, ekmek ç�karm� lar. Hoca kayma �, ekme i bitirdikten 
sonra kalan bal� da parmak parmak yemeye devam etmi . Ev sahibi bir tas bal�n tükenmekte oldu unu görünce imal� 
bir söz ile Hoca’y� vazgeçirmek için: 

- “Ekmeksiz bal, insan�n içini yakar.” deyince Hoca, hem tas� s�y�rmaya devam etmi  hem de 

“Kimin içinin yand� �n� Allah bilir.” demi .  



Nasreddin Hoca bir ki inin bahçesinde zerdali a ac�na ç�kar. Zerdali yerken bahçenin sahibi ç�kagelir.  

- “Ne ar�yorsun burada?” Hoca da: 

- “Görmüyor musun? Bülbülüm. Zerdali a ac�nda öterim.” demi . Bahç�van: 

- “Öt bakal�m öyleyse!” demi . Hoca da ba lam�  bülbül gibi ötmeye. Bahç�van gülmü : 

- “Bülbül böyle mi öter?” demi . Hoca da: 

- “Acemi bülbül bu kadar öter.” demi .  

Nasreddin Hoca, bir gün Timur’un huzuruna ç�k�p büyük bir olgunluk ve cesaretle Ak ehir halk� ad�na baz�lar� 
a �r isteklerde bulunur. Timur bu istekler kar �s�nda ate  püskürür: 

-“Sen benim gibi büyük, görkemli, ba ar�l� bir dünya hakan� kar �s�nda nas�l böyle isteklerde bulunabiliyorsun?” 
deyince Hoca bilinen sakinli i ile: 

-“Sen büyüksen biz de küçü üz.” demi . 

Hoca sohbet s�ras�nda ermi li inden, evliyal� �ndan söz etmeye ba lam� .  

-“Senin evliyal� �n� nereden bilelim?” demi ler. Hoca da: 

-“Hangi ta � hangi a ac� ça �rsam yan�mdad�r.” demi .  

-“Öyleyse u kar �daki me e a ac�n� ça �r bakal�m.” Hoca da tavr�n� tak�n�p üç kere:  

-“Gel ya mübarek!” demi se de a aç yapra �n� bile k�p�rdatmay�nca kös kös a ac�n yan�na gitmi . Hoca’ya 

-“Hani a ac� yan�na getirecektin!” demi ler. Hoca da: 

-“Bizde gönül, kibir olmaz. Da  yürümezse abdal yürür.” demi



Bir gün Nasreddin Hoca’ya “”Filan üç ki i orucu yedi.” demi ler. Hoca gülümsemi : 

-“Biri de ç�k�p u namaz� yese.” demi .  

Bir gün Nasreddin Hoca’ya sormu lar: 

-“Niçin bu insanlar�n yar�s� bir yöne yar�s� öbür yöne giderler? Hepsi bir yöne gitse olmaz m�?”  

Hoca yan�tlam� : 

-“Hepsi bir yöne gitselerdi, dünya o yana devrilirdi.”  

Dostlar�ndan biri davas�n�n durumunu ö renmek için Nasreddin Hoca’n�n evine gelir. Sorununu uzun uzun 
anlatarak: 



-“Hoca! Ne dersin? Hakl� m�y�m?”diye sormu . Hoca da: 

-“Hakl�s�n!” demi . 

Ertesi gün dostunun dava etti i kom usu da Hoca’ya u ray�p davay� kendi taraf�na çeke çeke anlat�ktan sonra: 

-“Hoca! Ne dersin? Hakl� m�y�m?” diye sormu . Hoca ona da: 

-“Hakl�s�n!” demi . Hoca’n�n iki dostuyla konu malar�n� tesadüfen dinleyen kar�s�, adam gittikten sonra: 

-“Hoca! Dün davac� geldi, adama hakl�s�n dedin. Bugün daval� geldi, ona da hakl�s�n dedin. Ayn� davada hem 
daval� hem davac� ikisi birden hakl� olur mu?” demi . Hoca öyle dü ünüp: 

-“Do ru kar�c� �m! Sen de hakl�s�n.” Demi  

Nasreddin Hoca bir gün yal�n ayak çift sürerken aya �na kocaman bir diken batm� , aya �n� parça parça etmi . 
Çaresiz Hoca, aya �n� so uk suyla y�kay�p temizledikten ve sar�p sarmalad�ktan sonra: 

-“Bereket versin ki geçen gün ald� �m pabuçlar�n� giymemi tim.” demi . 

Hoca bir gün e e iyle giderken e ekten a a � iner, h�rkas�n� da e e inin üzerine koyar. Kendisi de su dökmeye 
gider. Me er bir herif Hoca’y� gözetirmi . H�rkay� al�r gider. Hoca gelir e e in üzerinde h�rka yok. Hemen e e in 
arkas�nda semerini al�r. E ek, semerinin al�nd� �n� görünce ba �r�r ve Hoca:  

-“Gerekirse bin kere ça �r, olmaz. H�rkam� getir, semerini al!” der.  



“F�kralara göre Nasreddin içinde 
ya ad� � toplumsal sorunlar�n, toplumsal kar �tl�klar�n, halk�n yoksullu undaki nedenlerin ay�rd�ndad�r. Halk� 
soyanlara kar � ç�kar, bir yandan da ya am�n� sürdürebilmek ve karn�n� doyurabilmek için ayn� hileye, yalana 
ba vurur… Hoca f�kralar�n�n pek ço unda, gerçe i anlatman�n yöntemi: ‘ te gerçek udur…’ diye ö üt vermek yerine 
onun çeli kisi ele al�narak gösterilmesi ve çe itli konularda insan�n dü ünmesinin sa lanmas�d�r. F�kralarda yer alan, 
ele tirilmesi gerekli oland�r.”



Ankara Üniversitesi 
E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2)

4. Uluslararas� Çocuk ve leti im Kongresi & 4. Uluslararas� Çocuk Filmleri Festivali & 
Kongresi Bildirileri.

E itimci Ö retmen Dergisi,
Geçmi ten Günümüze Nasreddin Hoca

Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14
100 Soruda Halk Edebiyat�.

Nasreddin Hoca. 
Bilimsel Ara t�rma Yöntemleri.

. 
lkö retim Online, 17

Sanat Eme i Dergisi. 
Nasreddin Hoca F�kralar�nda Çocuk Gerçekli i.

Bilimsel Ara t�rma Yöntemleri.
Ça da  Çocuk Yaz�n�-Yaz�n E itimine At�lan lk Ad�m.

Ilgaz Dergisi,

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1)
  Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyat� El Kitab�. 

(Ed. Tacettin im ek. s.77-123).
Edebiyat ve E itim.

Ilgaz Dergisi.
Türk Halk Edebiyat� El Kitab�. 

Çocuk Edebiyat�.
lkö retimde Çocuk Edebiyat�

Çocuk ve Edebiyat.
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü. 

V. Ulusal Çocuk ve 
Gençlik Edebiyat�nda Aytül Akal Sempozyumu.

Çocuk Edebiyat�.
Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t�rma Yöntemleri.











lkokul’da Felsefe 
Yapmak Philosophieren in der Grundschule

Felsefika. Felsefeye Fantastik Bir Yolculuk

Philosophieren in der 
Grundschule lkokulda Felsefe Yapmak



Nikomakhos’a Etik

Bir an için mutluluk
steklerin yerine getirilmesi olarak mutluluk

Ya am�n anlam� ve ula �lmak istenen 
mutluluk mutlulu a sahip olmak mutlu olmak



kavram piramidi

Philosophieren in der Grundschule



zihin, erozyona u ray�p

zihin zihin araçlar� alg�, bellek, anlama, k�sa 
süreli bellek, uzun süreli bellek beynin biyolojik yap�s�

sanat, edebiyat ve bilimle

anne beyin
masal anlatmas�

masal anlatmas�, m�r�ldanmas� ve ezgileri anadilini



bebek seslerden sözcüklerden, tümce 
kurulu lar�ndan etkilenir beynindeki nöron 
örüntüleri

Hani de benim bebe im, 
ne güzel de mama yiyormu . Aç a z�n�, vuuuuuu

Bak�n benim bebe im ne 
güzel de yürüyormu , uçtu, uçtuuu, uççççtuuuu !

motor-bili sel sözel geli im

gergin, kayg�l� stresli ortamlarda



beyindeki ba lant� da o kadar 
güçlüdür.

zihin



erillik 
ve ergenlik

Bu dönemde duygusal, zihinsel, bireysel ve toplumsal ili kiler yeniden belirlenir.
beyindeki devreler ya am boyu kalabilecek bili sel olu umu ba lat�r.

kimyas�nda 

kitaplar,

frontal korteks ön beyindir. sosyal 
beceriler, plan yapma, sosyal kurallar� olu turma, uygunsuz 
davran� lar� bask�lama, irade, kontrol ve öz fark�ndal�k

duygusal 
ve içgüdüsel

Duygusal beyin ön beyin

ödül ceza sistemi

duygusal 
beyin ile ön beyin

ödül sitemini
haz almaya da ön beyin kontrolü tam 

olarak geli memi  



okuma  dü ünmeye 

yarat�c�l�k 
Okul öncesi çal� malar sevgi  ilginin

Yarat�c�l� � art�rabilmenin en önemli yolu beyni kullanabilmedir.
duygusal 

anne baba
e itimidir.

kitaplar� seçme hazz�n�

de i en ya am artlar�na 
uyum sa lamas�, yeniliklere aç�k olmas� ve yeni 
uyaranlarla (edebiyat, sanat, bilim, müzik) 
kendini sürekli geli tirebilmesidir. 

Duygular  hayal gücü

hayal 
kurma

kendini örgütleyen bir sistem olarak



kendini örgütleyen sistem

Çocuk ve gençlik edebiyat�



gel- 



geliyorum 









“Akademik ba ar�lar� dü ük. Genelde dü ük olanlar hiç önemsemiyorlar. Akademik ba ar�s� dü ükse harfleri 
arka arkaya getirip yaz�yor. Akademik ba ar� derse kat�l�m yükseldikçe az da olsa yaz�m ve noktalamada düzelme 
oluyor. Ancak detayl� olarak yaz�m ve noktalama yanl� � hepsinde oluyor. Düzelme tamamen gerçekle miyor.”  

“Yaz�m ve noktalama yanl� � yapan ö rencilerin genel olarak derse ilgisiz oldu unu gözlemledim.” 

“S�kça daha çok 9. s�n�flarda görüyorum. Sebebi, ortaokulda yaz�m ve noktalamaya yeterli önemin 
verilmemesi. Türkçe programlar�nda olmas�na ra men önemsenmiyor. Ben ortaokulda da derse girdim. Yaz�m ve 
noktalama önemsenmiyor, hiç önemsenmiyor hatta. Ortaokuldaki bir ö renciden lisedeki gibi bir yaz�m ve noktalama 
kullanmas� beklenemez. Ortaokulda ö renci yaz�m ve noktalama yanl� � yapsa bile puan k�rma yoluna gidilmiyordu.”  

“Tüm s�n�flarda yaz�m ve noktalama yanl� lar�yla kar �la �yoruz. Geçmi teki eksik ö renmeler, konunun 
üzerinde pek durulmamas�, pratiklerin az yap�lmas�ndan dolay�.” 

 

 



“Yaz�m kurallar�ndan en çok kar �la t� �m yanl�  büyük harflerin kullan�m�. Büyük-küçük harflerin yaz�m�n�n 
kar� t�r�lmas� çok fazla. Ö renci kitap kelimesini yaz�yor varsayal�m. K harfini büyük yazm� , i’yi küçük yazm� , t’yi 
büyük yaz�yor. Harflerin bir büyük bir küçük yaz�lmas�; ö rencilerin yaz�lar�nda en çok bununla kar �la t�m.”  

“Ö renci ‘de’ ba lac�yla –de ekini ay�ram�yor. Bazen ‘de’ ba lac�n� ek gibi biti ik yazabiliyor. Bazen -de ekini 
ba laç gibi ayr� yaz�yor ö renciler.”  



Özel Servergazi Lisesinde 9 ve 11. s�n�f ö rencilerinin noktalama i aretleri ve yaz�m kurallar�n� kullanma 
oranlar�n�n k�yaslanmas�.

Türkçe dersi kapsam�nda 6. s�n�f ö rencilerinin yazma becerilerini geli tirmeye yönelik etkinliklerin 
geli tirilmesi ve uygulanmas�. 

Yaz�l� ve sözlü anlat�m
lkö retim 8. s�n�f ö rencilerinin yapt�klar� yaz�l� anlat�m yanl� lar�n�n incelenmesi (Mu la ili örne i).

lkö retim ö rencilerinin yazma becerisinin geli tirilmesinde ça r� �m tekni inin kullan�m�

Yaz�l� ve sözlü anlat�m.

Oncology Nursing Forum, 41
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 28
Dokuzuncu s�n�f ö rencilerinin yaz�m ve noktalama kurallar�na ula ma düzeyi

Türkiye Sosyal Ara t�rmalar Dergisi, 465-495.



lkö retim 4 ve 5. s�n�f ö rencilerinin yaz�l� anlat�m beceri düzeyleri ile Türkçe dersi akademik ba ar�s� 
aras�ndaki ili kinin belirlenmesi.

lkö retim 6-8. s�n�f ö rencilerinin Türkçe dersi ö retim program�nda belirtilen yaz�m ve noktalama kurallar�n� 
uygulayabilme düzeyi.

lkö retim sekizinci s�n�f ö rencilerinin yaz�l� anlat�m becerilerinin de erlendirilmesi.

Nitel ara t�rma-Desen ve uygulama için bir rehber
Türkçe yaz�m ve noktalama becerileri kazand�rma bak�m�ndan 4 ve 5. s�n�f ö renci çal� ma kitaplar�ndaki 

ö renci çal� malar�n�n incelenmesi

Türk dili ve kompozisyon bilgileri.

Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 
lkö retim 5. s�n�f ö rencilerinin yaz�l� anlat�m beceri düzeyleri ile okul ba ar�lar� aras�ndaki ili ki

U ak ili Sivasl� ilçesi 6 ve 7. s�n�f ö rencilerinin noktalama i aretlerini kullanmada bilgi- beceri düzeylerinin 
tespiti.

Erzurum merkez ilçe ilkö retim okullar�ndaki 8. s�n�f ö rencilerinin yaz�l� anlat�m becerileri üzerine ara t�rma.

Tekirda  ili Çorlu ilçesi Özel Zafer lkö retim Okulu 6 ve 7. s�n�f ö rencilerinin yaz�m kurallar�n� kullanmada 
bilgi-beceri düzeylerini tespiti.

Uluslararas� E itim Programlar� ve Ö retim Çal� malar� Dergisi, 2
Sosyal bilimlerde nitel ara t�rma yöntemleri.

11. s�n�f dil ve anlat�m dersinin ö rencilerin yazma becerilerine etkisi. 



Dil, insanlar aras�nda anla ma, haberle me arac� olarak kullan�lan; duygu, dü ünce ve isteklerin ba kalar�na 
aktar�lmas�n� sa layan; seslerden örülmü , geli mi  bir sistemdir. Dilbilgisi de okul düzeyinde bu sistemi; sesleri, 
sözcükleri, cümleleri ve anlam özellikleriyle ö reten, tan�tan bilgi dal�d�r.”

Bir dilin sesleri, sözcük türleri, bunlar�n yap�lar�, tümce olarak dizilmeleri ve tümce içindeki görevleri, 
çekimleriyle ilgili kurallar� inceleyen bir dil bilimi dal�d�r.

Baz�lar� dilbilgisinin sadece yaz� dilini kapsad� �n�, sözlü dil için dilbilgisinin geçerli olamayaca �n� dü ünürler. Bu 
asl�nda ‘gramer’ sözcü ünün kökeninden geliyor olmal�d�r. Eski Yunanca’da bu sözcük ‘yazmak’ eyleminden gelir. Hiç 
ku kusuz, böyle bir sav dilbilimsel aç�dan geçerli olamaz. Çünkü, öncelikle dilin konu maya dayal� oldu u unutulmamal�d�r. 
Yaz� sadece onun birtak�m simgelerle gösterili inden ibarettir. Ancak zamanla sözlü dil (spoken language) yaz� dili (written 
language) ayr�m� olmu tur, ama bu do rudan, yaz� dilinin konu ma dilindeki olanaklar� kullanamamas�yla ilgilidir. Dilbilgisi 
kitaplar�m�zda, dili yaz� dili çerçevesinde görme e ilimi halâ gözlenebilmektedir

Dilbilgisi, anlamay� ve anlatmay� kolayla t�rmaya yönelik yard�mc� bir çal� ma alan�d�r. Türkçe ö retiminde 
belirlenen amaçlara anlama ve anlatma etkinlikleriyle ula �lmaya çal� �l�r; ancak bu etkinliklerin “yaz�m”, “noktalama”, 
“sözcük bilgisi”, “cümle bilgisi”, “do ru söyleyi ” gibi bilgi ve beceri kazand�rmaya yönelik uygulamalarla 
desteklenmesi gerekir.



do ru söyleyi , sözcük bilgisi, do ru tümce 
kurma, yaz�m ve noktalama

Ezbere dayal� dilbilgisi ö retimi ö rencilerin korkulu rüyalar�ndan biridir. Dilbilgisi metinlere dayal� olarak 
metinler i lenirken ö retilmezse dilbilgisi ö retimi de amac�na ula amaz. Bir sözcü ün kök ve eklerinin ayr� ayr� 
gösterilmesi, ö renciyi Türkçenin sözcük üretme potansiyelini görmeye yöneltmiyor, kök-ek birle tirmeleriyle söz 
varl� �na yeni sözler katma becerisi kazand�ram�yorsa, cümle yap�lar� dönü türmelerle s�n�rs�z say�da cümle 
üretilebilece i bilincini veremiyorsa dilbilgisi derslerinden pek bir yarar sa land� � söylenemez. Amaç dilbilgisini 
ö retmek de il, dili ve onu do ru kullanma becerisini geli tirmektir.



Yap�land�r�c� yakla �m ve yeni dilbilgisiyle birlikte uygulanan sezdirme yöntemi, dilin soyut kurallar�n� 
ezberleme de il, ö rencinin dil ve zihinsel becerileri geli tirmeyi amaçlamaktad�r. Bu nedenle ö rencilerde dili 
sorgulama, dille ilgili dü ünme ve ara t�rma yapma mant� �n� olu turmaya çal� maktad�r. Ö renci dil hakk�nda bilinçli 
olmal� ve dili etkin kullanmal�d�r. Dilin yap�s�yla ilgili bilgiler, i lemler ve kurallar ö rencilere sözel bilgiler gibi 
aktar�lamaz. Ö renciler onlar� t�pk� bilimsel bilgiler gibi çe itli deneysel tipteki etkinliklerle ke federler. Bu süreçte dilin 
i levlerini ve genel kurallar�n� anlamaya çal� �r ve ara t�r�rlar. Bu i lemler tümevar�m modeliyle birle tirilir ancak 
tümden gelimci dü ünme de hissettirilir.
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Sol 
Aya �m

Sol Aya �m

Sol Aya �m



Sol 
Aya �m

Facebook

Sol Aya �m, 

Sol Aya �m

azim mücadele

“(…) (1) Bir ya �m� biraz geçmi im. (2) Bende kesinlikle anlayamad�klar� ve ad�n� koyamad�klar�, ancak son 
derece gerçek ve rahats�z edici bir sorun oldu una ikna olmu lar. (3) Beni gören ve muayene eden doktorlar�n hemen 
hepsi, çok ilginç ancak ayn� zamanda ümitsiz bir vaka olarak de erlendirmi . (4) Birço u anneme yumu ak bir tav�rla 
benim zihinsel özürlü oldu umu ve böyle kalaca �m� söylemi . (5) Daha önce sa l�kl� be  çocuk yeti tiren genç bir 
anne için bu a �r bir darbe olmu . (6) Doktorlar kendilerinden o kadar eminlermi  ki; annemin bana dair inanc�n� 
neredeyse küstahl�k olarak görüyorlarm� . (7) Onu, benim için hiçbir ey yap�lamayaca � konusunda ikna etmi ler 
(Brown, 2016: 10-11).” 



–mI

gerçek ve 
rahats�z edici

garip, tuhaf, küçük, ekilsiz, çarp�k, sakat, canl� cenaze, 
Tanr�’n�n akalar�ndan biri, kusurlu, yarat�k, çirkin, aptal, korkunç, zor çocuk

kesinlikle

doktorlar�n 
hemen hepsi ilginç ümitsiz vaka

farkl�l�k

böyle

ikna eden ba kald�ran itiraz eden

“Annemle babam�n onlar�n pek ço una kar � gelmesi benim için çok büyük anst�. Ancak annem sadece benim 
geri zekâl� olmad� �m� söylemekle yetinmiyordu, bunu kan�tlamak için elinden geleni de yap�yordu. Görev bilinci ile 
de il, sevgiyle yap�yordu bunu. Bu yüzden bu kadar ba ar�l�yd� (s.12).” 

onlar
Onlar

“(1) Onlar, bana kibar ve anlay� l� davran�lmas�, ancak ciddiye al�nmamam gerekti ini dü ünüyorlard�. (2) Bu 
bir hata olurdu. (3) ‘Kendi iyili i için,’ diyorlard�, ‘bu o lana di erlerine bakaca �n gibi bakma, yoksa sonunda kendi 
kalbin k�r�l�r (s.11-12).” 

–mI
–DI

“Eminim? Yine de Tanr�’ya bu inanc�n�n kan�tlanmas� için içten içe dua 
ediyormu . nanmak ba ka bir ey, kan�t ba ka bir ey. Bunu biliyormu .” (s.13). 



hata

“tedavisi olmayan bir gerizekal� 
(s.13)”

“‘Tekrar dene, Chris,’ diye f�s�ldad�, ‘tekrar.’. Denedim. Vücudumu kast�m ve sol aya �m� üçüncü kez uzatt�m. 
Harfin bir taraf�n� çizdim. Di er taraf�n yar�s�n� da çizdim. Sonra tebe ir k�r�ld� ve a k�nl�k içinde kalakald�m. Tebe iri 
atmak ve vazgeçmek istedim. (1) O anda annemin elini omzumda hissettim. Bir kez daha denedim. Aya �m öne gitti. 
Titredim, terledim ve bütün kaslar�m� gerdim. Ellerimi o kadar s�km� t�m ki t�rnaklar�m etime geçmi ti. Di lerimi o 
kadar s�km� t�m ki az kals�n alt duda �m� deliyordum. Odadaki her ey, etraf�mdaki yüzler bembeyaz kadar olana 
kadar yüzdü. Yine de A harfini yazd�m. Önümde yerde duruyordu. Titrekti, acemiceydi; kenar� e ri bü rüydü ve hiç 
düzgün olmayan bir orta çizgisi vard�. Yine de A harfiydi. Ba �m� kald�rd�m. (2) Bir an annemin yüzünü gördüm, 
yanaklar�nda ya lar vard�. Sonra babam e ildi ve beni omzuna ald� (s.17).”

A

“(1) Ba arm� t�m! Zihnime, kendini ifade etme ans�n� verecek olan ey ba lam� t�. (2) Evet, dudaklar�mla 
konu am�yordum ama imdi sözlerden daha kal�c� eylerle konu acakt�m; yaz�l� sözcüklerle. (3) Ayak parmaklar�m�n 
aras�nda tuttu um bir parça k�r�k tebe irle yere çizdi im o bir harf benim için yeni bir dünyaya giden yol, zihinsel 
özgürlü ümün anahtar�yd�. Çarp�k bir a �zla bir eyler ifade etmek için can atan ben için rahatlama kayna �yd� (s.17).” 



“(1) Genellikle mutfakta s�rt üstü yat�yordum ya da güne li, s�cak günlerde bahçeye ç�k�yordum. (2) Yamuk 
yumuk kaslar ve çarp�k sinirler y� �n� olarak etraf�m beni seven, benim için umut besleyen ailemle çevrili oluyordu; 
bu, beni onlar�n s�cakl� �n�n ve insanl� �n�n bir parças� hâline getiriyordu. (3) Yaln�zd�m. Kendi dünyama 
hapsolmu tum, di erleri ile ileti im kuram�yordum; varl� �m� onlar�n varl� �ndan ay�ran, beni onlar�n hayatlar� ve 
faaliyetleri d� �nda tutan camdan bir duvar vard� sanki. Di erleriyle ko mak ve oynamak için can at�yordum ama 
ba lar�mdan kurtulam�yordum (s.14).” 

yamuk 
yumuk kaslar ve çarp�k sinirler y� �n�

ben ve di erleri/onlar

“Zaman geçtikçe sol aya �ma daha fazla ba lanmaya ba lad�m. O, temel ileti im arac�md�; ailemin beni 
anlamas�n� sa l�yordu. Yava  yava  benim için vazgeçilmez oldu. Onunla evdeki di er ki ilerle aramdaki engellerin 
baz�lar�n� k�rmay� ö rendim. Sol aya �m, içinde bulundu um hapishane kap�s�n�n tek anahtar�yd� (s.21).” 

“Gezinti arabas� (s.26)” “pasl�, eski (s.26)”

“(1) Çok geçmeden benim de birlikte çok e lendi im arkada lar�m oldu. (2) Bunlar bizim mahalleden çocuklard� 
ve hiç soru sormadan beni aralar�na kabul edecek kadar genç ve samimiydiler. Benimle birlikte büyümü lerdi ve bir 
ekilde benimle arkada  olmak, onlara benimle büyümemi  olan çocuklardan daha kolay geliyordu. (3) Asl�nda ço u 

benim sorunumu garip bir üstünlük, neredeyse tanr�sal bir özellik olarak kabul ediyordu. Bana tuhaf, çocuksu bir 
tav�rla sayg� gösteriyorlard� (s.26-27).” 

benim de

“(1) Sekiz ya �ndayken hâlâ o eski arabaya biniyordum ve içinde asil bir kral gibi oturuyordum. (2) Bu araba 
çirkin, eski püskü bir eydi; kimseden iyi muamele görmüyordu. Hep tekmeleniyor, devriliyor, itiliyor ve üstüne 



bas�l�yordu. Herkes onunla alay ediyordu. (3) Ama benim gözümde neredeyse bir insan gibi sevilmeye de erdi. 
Benden ba ka kimsenin takdir edemeyece i garip bir sayg�nl� � vard� sanki (s.38).” 

Asil bir kral

“kendisi 
d� �nda dünyadaki her eyi dikkatle gözlemleme (s.49)”

“(1) Dünyam�n temeli sars�lm�  gibiydi. Hayat�n tad� kaçm� t�. Her ey gördü ümden ve hissetti imden 
farkl�yd�. Art�k çok nadiren mutlu oluyordum. (…) (2) Art�k on ya �nda, yürüyemeyen, konu amayan, kendi kendine 
yemek yiyemeyen ya da giyinemeyen bir çocuktum. (3) Çaresizdim ama ne kadar çaresiz oldu umu yeni fark etmeye 
ba lam� t�m. Kendimle ilgili hâlâ hiçbir ey bilmiyordum: di erlerinden ‘farkl�’ oldu um gerçe i d� �nda. Beni farkl� 
k�lan eyin ne oldu una ya da neden böyle olmas� gerekti ine dair hiçbir fikrim yoktu. Yaln�zca ko amad� �m�, futbol 
oynayamad� �m�, a açlara t�rmanamad� �m� hatta di erleri gibi kendi kendime yemek bile yiyemedi imi biliyordum. 
(…) (4) O zamana kadar kendim hakk�nda dü ünmemi tim. (…) (5) Ama imdi durum farkl�yd�. Art�k her eyi, 
e lenmeye hevesli, içi merakla dolu küçük bir çocu un gözleriyle de il, bir sakat�n, kendi derdini yeni ke fetmi  bir 
sakat�n gözleriyle görüyordum (s.51-52).” 

farkl� art�k

“Evet, zaman zaman di erleri gibi olmad� �ma dair bir his zihnimde belirip beni rahats�z ederdi. Ancak di er 
eylerin p�r�lt�s� kara bir noktayd� ve hemen unuturdum. Erkek karde lerimle futbol oynamaya devam eder, kendimin 

fark�nda olmayarak, hayat�n gördü üm parças�n�n tad�n� ç�kar�rd�m (s.52).” 

sakat, dert

“(1) Kâ �d�m yoktu. Annem, Peter’�n defterinden bir sayfa kopar�p getirdi. F�rçay� suya bat�r�p, parlak k�rm�z� 
boyaya sürdüm. Annemin dikkatli bak� lar� kar �s�nda aya �m� sabit tuttum ve önümdeki sayfaya bir haç i aretinin 
hatlar�n� çizdim. (2) Yüzümde zafer gülümsemesiyle anneme bakt�m. Be  y�l önce, neredeyse ayn� noktada, birlikte 



oturdu umuz, benim titreyip terleyerek ilk kez sol aya �mla yaz� yazd� �m günü hat�rlad�m. Annem o zaman da 
yan�mdayd�, imdi de. Bana verdi i ilham hiç eksilmiyordu. (3) Bu sefer ne terleme ne de titreme vard�. Oldukça rahat 
yapm� t�m. (4) Art�k elimde bir boya f�rças� vard�, k�r�k bir tebe ir parças� de il. Ama anlam de i memi ti; d�  
dünyayla ileti im kurmak için yeni bir yol ke fetmi tim, sol aya �mla konu mak için yeni bir yol (s.58).” 

A

“(1) Bana bak�yordu; ama bu ac�ma bak� �yd�. (2) Anlay� tan ba ka bir eye, en zay�f kalbe ancak içten insan 
efkatinin verebilece i güce ihtiyac� olan benim gibi biri için basit bir ac�ma bak� �n�n ne kadar ac� ve y�k�c� 

olabilece ini anlad�m. (3) Bunu daha sonra pek çok kez görecektim. (…) (4) Bundan sonra de i tim. (5) Ne e içinde 
geçen birkaç hafta boyunca, mahallenin en tatl� k�z�na â �k oldu umu sanan ve onun da kendisiyle ilgilendi ini 
sanacak kadar aptal ve kendini be enmi  olan on dört ya �nda, s�radan, normal bir çocuk oldu umu hayal etmek için 
kendime izin vermi tim. (6) Art�k bu kand�rmacalar sona ermi ti. (7) in ac� veren k�sm�, fark edi imdi. Derdimin 
önemsiz oldu unu, garipli imi kimsenin fark etmedi ini dü ünüp kendimi kand�rd� �m� fark etmi tim. imdi, kendimi 
böyle ahane bir biçimde kand�rman�n ne kadar büyük bir salakl�k oldu unu fark ediyordum (s.78-79).”

ac� ve y�k�c�

içten bir efkat

aptal kendini be enmi

salakl�k

salak, aptal kendini be enmi

“(1) Kutumdan kalem ve kâ �t ç�kard�m; yata �ma oturup yazmaya ba lad�m. O gece yatak odas�n�n 
penceresinden, a a �daki bahçenin betonuna atlayarak kendimi ‘yok etmeye’ karar verdim. (2) Ama bunu yapmadan önce 
arkamda b�rakmak için bir tür ‘vasiyetname’ ya da ‘son dilek ve itiraf mektubu’ yazacakt�m. Kalemi abart�l� bir tav�rla al�p 
gösteri li bir ekilde yazmaya ba lad�m. (3) ‘Say�n lgili; gerçi kimsenin ilgilenmeyece ini biliyorum ama…’ (4) Bunun harika 
bir aç�l�  cümlesi oldu unu dü ündüm. Mektubu bitirdim, özenle katlayarak yast� �m�n üzerine koydum (s.85).” 



say�n ilgili

hapishane

“Duygusal hayat�m olu maya ba lam� t�. Eskiden çocuksu arzusu olan eyler art�k yeti kin ihtiyaçlar�na 
dönü mü tü. Eskiden yaln�zca al�nganl�k olan duygu, art�k melankoliydi. Bana ac�mayan, kendi ya �mda olan 
arkada lar�m olsun istiyordum. Sakat olmam ve d� ar�ya ç�kamamam, di er insanlar�n günlük ya ant�lar�n� olu turan 
eylere ihtiyaç duymad� �m anlam�na gelmiyordu: futbol, danslar, bira partileri ve k�zlar. Çocukken birlikte oyun 

oynad� �m çocuklarla aram�zda olu an bütün arkada l�k ba lar�m�n, yeti kinli in yaratt� � uçurumla yok olup 
bozuldu unu fark etti imde, zihnime bir ac� saplanm� t�. Büyüdükçe kendi kusurlar�ma daha anlay� l� yakla mak 
yerine, daha fazla s�k�nt� ya �yor ve ac� çekiyordum (s.91).” 

art�k, eskiden

“(1) D� ar�dan bak�ld� �nda nas�l görünürsem görüneyim, di erlerine ne kadar numara yaparsam yapay�m, 
kendime ne kadar yalan söylersem söyleyeyim, sakat oldu um sürece mutlu ve kendimle bar� �k olamayaca �m� çok 
iyi biliyordum. (2) Lourdes’i ve Grotto’ya giderken gördü üm insanlar� hat�rlad�m. Onlar gibi sab�rl�, ne eli, dertlerle 
bar� �k olmaya, beni öbür dünyada ödülün bekledi ine inanmaya çal� t�m. Ama faydas� olmad�. (3) Ben fazlas�yla 
insand�m. çimde fazlas�yla insani özellik vard� ve Efendi’nin takdirini kay�ts�z arts�z kabul eden bir hizmetkâr de ildi 
bu. Öbür dünyay� dü ünmeden önce bu dünyay� görmek ve anlamak istiyordum. (4) Lourdes’in mucizelerine ve 
güzelli ine ra men hâlâ uslu olmay� ö renememi  bir çocuktum (s.106-107).” 

Efendi



“hayat�m�n 
bir amac�n�n ve de erinin olmas� (s.106)”

“Bu büyük ‘hayat plan�’nda hepimizin, en küçü ümüzün bile önemli oldu unu, çünkü hepimizin onun bir parças� 
oldu unu ve en küçük bilinmeyenlerin bile önemli oldu unu ve bunlar�n, büyükleri bir arada tuttu unu göstermi ti 
bana. Bu anlay�  s�ras�nda, ne kadar küçük olursa olsun, benim de bir rolüm oldu unu gördüm (s.113-114).” 

“Sol aya �m! Ama bu benim her eyimdi. S�rf onunla konu abiliyor, onunla yaratabiliyordum. D�  dünyayla olan 
ileti imimde tek arac�md�, di er insanlar�n zihinlerine ula abilmemin ve kendimi anla �l�r ve anlaml� k�lmam�n tek 
yoluydu. Geri kalan�m i e yaramaz ve de ersizdi. Sol aya �m, bütün vücudumun çal� an tek yeriydi. Onsuz yitik, 
sessiz ve güçsüz kal�rd�m (s.130).” 

o
“Her eyim.”, “S�rf onunla…”, “…tek arac�m.”, “…tek yolum”, 

“…tek yerim”

“Ben de klinikteki son iki y�l�m içinde kendimi geli tirdim. Ö renmem gereken ilk ey gev emekti. (…) Öncelikle 
zihni, dü ünceleri gev etmek ve serbest b�rakmak gerekiyordu. Bunu neredeyse olanaks�z buluyordum. Çok da �n�k 
bir zihnim vard� (s.165). (…) Konu amamak, insanlarla s�radan ili kiler kurmamda her zaman en büyük engel 
olmu tur. Bana en ac� veren engelimdi; çünkü konu ma olmazsa insan kaybolmu  gibidir, milyonlarca ey söylemek 
isterken bir kelime bile edemez. Yazmam gayet iyiydi, fakat sadece yaz�l� kelimelerle anlat�lamayan, 
‘hissettirilemeyen’ baz� duygular vard�r. Yazmak ölümsüz olabilir ama sesin yapt� � gibi iki insan aras�ndaki bo lu u 
kapatan bir köprü kuramaz. Bir arkada �mla tan� may� ya da bir k�zla birkaç dakika sohbet etmeyi, dünyadaki en iyi 
kitab� yazmaya tercih ederdim. Ama yine de daha az homurdanarak konu maya ba lam� t�m (s.166-167). (…) 
Ö rendi im ilk ders düzgün ve derin nefes almakt�. Terapist bana ani nefesler ald� �m�, böyle olmamas� gerekti ini 
söyledi. Nefesimi kontrol etmeyi ö renemezsem hiçbir zaman düzgün konu amayaca �m� anlatt� (s.167). (…) Art�k 
çok daha kendinden emin ve bilinçli konu uyorum. Konu arak di erlerinin beni anlamas�n� sa layana dek gerçekten 



sa l�kl� bir sosyal hayata kavu amayaca �m� biliyorum, bunu ba armak için çok çal� mak ve uzun süre al� t�rma 
yapmak zorunday�m (s.168).” 

konu mak

bir arkada la tart� abilmek, birkaç dakika bir k�zla sohbet edebilmek 

“çokça s�k�ld� � ve di er insanlar gibi bir bahar sabah�nda erkenden da a t�rmanmay� veya yan�nda 
güzel bir k�zla ya murun �slatt� � ehrin sokaklar�nda, ay � � �nda eve do ru yürümeyi merak edip (s.179)”

“Birinci ve ikinci sol ayak parma �m�n aras�na kalemi al�p yazmaya ba lad�m. Hiç durmadan, saatlerce, çevremden 
kendimi soyutlay�p yazd�m. Kendimi farkl� biri gibi hissediyordum. Art�k mutsuz de ildim. Hayal kapan�kl� �na u ram�  veya 
içine kapan�k biri de ildim. Özgürdüm, konu abiliyordum, ya ayabiliyordum, yaratabiliyordum… (s.179-180).” 

“Sonra okumaya ba lad�. Birkaç dakika daha izleyicilerin aras�ndaki gürültü devam etti; ayak sesleri geliyordu 
ve öksürüyorlard�. Bir adam�n gazete okudu unu gördüm. Belli ki konseri izlemeye gelmi ti, sakatlar hakk�nda bir 
konu ma dinlemeye de il. Doktor okumaya devam ettikçe, nas�l olduysa, hareketler ve sesler azald�. Büyük bir 
sessizlik olu tu. Önümdeki yüzlere bakt�m, art�k o gözler, merakla bakan gözler de ildi. lgililerdi. Bana bakm�yorlard�; 
doktor ve onun okudu u bölüm üzerinde yo unla m� lard�. Dinliyorlard�! (…) Birden doktorun konu may� kesti ini 
fark ettim. Salonda ç�t ç�km�yordu. Ön s�rada birinin a lad� �n� gördüm. Yan�mda duran anneme bakt�m, gözleri 
parl�yordu. Babama bakt�m, elleriyle apkas�n� çeviriyordu, bana yüzünde hiç görmedi im bir ifadeyle bak�yordu. 
Kimseden hâlâ ses ç�km�yordu. Doktor Collis sahnede yürüdü ve ellerini omuzlar�ma koyarak aya a kalkmama 
yard�m etti. Birden bir alk�  koptu ve dalga dalga yay�l�p üzerimizi örttü (s.187-188).”

“‘San�r�m hepimizin kabul edece i gibi, u anda yap�labilecek tek bir ey var: bu k�rm�z gülleri Bayan Brown’a 
vermek! Bu çiçekler sizin için han�mefendi!’ (…) Annem buketi Ana Kraliçe gibi ald�, sanki hayat� boyunca her gün 
k�rm�z� güller almaya al� m�  gibiydi (s.188-189).” 



Türkçe Ö retmenleri ve Önerdikleri Kitaplar�n Söylemleri Ba lam�nda Okuma Kültürü Anlay� �: Bir Durum 
Çal� mas�

Örnek E itim Durumlar�yla Türkçe – Türk Dili ve Edebiyat� Ö retimi
Çocuk ve Gençlik Edebiyat�nda Bar�  E itimi

A Critical Reading Course
Sol Aya �m

Dilbilim: Temel 
Kavramlar, Sorunlar, Tart� malar

Söylem Çal� malar�

Ça da  Çocuk Yaz�n�

Discourse & Society, 4(2),

 I. Türkiye Çocuk ve 
Medya Kongresi Bildiriler Kitab�. 

Language Awareness, 8(2),
Critical Reading in Language Education

The Discursive Construction on National Identity.



 Midas’�n Serçeparma � 

Midas’�n Serçeparma �

Midas’�n Serçeparma �



manipulation
compétence
performance

sanction



“

Midas’�n Serçeparma �

Ekler

“Bu görünen yüce da �n 



ad� Tmolos” “Tmolos: Salihli yak�nlar�nda 
bulunan Bozda ’�n lkça  Yunanl�lar�nca kullan�lan ad�.”  

“Kibele”  

“Halam�n gitti i ikinci günü” “o 
gece” “…birkaç 
haftada biraz da olsa dindi” 

Her cumartesi gelir, rehberlik yapar müzemizde.”



“Halac� �m, yine bana söylenceler anlatacaks�n de il mi? Özellikle de senin uydurup yorumlad�klar�ndan…”





“Bak can�m; Frig yaz�s� e er çözülebilmi  olsayd�, bu yaz�lanlar�n senin yorumlad� �n gibi olmad� �n� anlard�n. 
O yaz�lar olsa olsa, bu yap�t�n Ates adl� bir ki i taraf�ndan Midas’a adand� �n� anlat�r”





“Boyun e di im, öfkesinden, kininden korktu um Ulu Tanr�çam! Krall� �n, kölelerin, adaklar�n, sunular�n 
gerçek sahibi; yaban�l do an�n koruyucusu, yüce babama taht ve o ul veren Büyük Anam. Senin yard�m�nla 
dü manlar�m� alt ettim, kaleler yapt�rd�m, kentler kurdum. Ülkeme dirlik ve gönenç getirdim. Tüm bunlar� sana 
borçluyum Büyük Anam. Gönül borcumu kabul et; ama kar �l� �nda öfkeni, iddetini üstüme salma yalvar�r�m” 



“A k, iki ki i aras�nda ya anan gizemli bir büyüdür birtanem…” 

“… Ne oldu u, ba �na ne geldi i belli de ilmi  iskeletin. Habere göre 1993 y�l�ndan bu yana kay�pm� … 
Yaln�zca ba � kalm� . O da Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeymi … Bir arkada �mdan duydum; geçenlerde 
Antropoloji dergisinde yay�mlanm� …” 



Midas’�n Serçeparma � 

Midas’�n Serçeparma � 

Bir ahin gibi tüm dünyay� gökyüzünden izlemek”
Bu andan ba layarak bir ahin gibi uçabilecek, diledi in zamana geçebileceksin.  

 

“Tam bu s�rada keskin bir c�yaklama sesi geliyor gökyüzünden. kimiz birden dikiyoruz gö e ba �m�z�. Ak bir 
ahin… Kanatlar�n� germi , geni  daireler çizerek tepemizde süzülüyor. ‘i aret bu!’ diyor halam yine gülerek. 

‘ zleyelim onu!’ Bir an, havada as�l�ym�  gibi durup kal�yor ahin gökte. Keskin bak� larla bir uçtan bir uca Yass�höyük 
örenini tar�yor. ahinin gözleri ad�m ad�m büyüyor. Kentin eski zaman co rafyas�nda eski zaman insanlar�n�n 
görüntüleri yans�yor gözbebeklerinde… Sanki biz bak�yoruz ahinin gözlerinden… A a �y� yukardan süzüyor gibi… 
Midas dönemi zaman�na ad�ml�yoruz…”

“Dönü te; okuldan sonra… O tan�  ç� l� � duyuyorum yine. ahinimizin sesini. Gö e bak�yorum. Evet, san�r�m 
ayn� ahin… Midas Tümülüsü’ne do ru uçuyor ve gidip tepesine konuyor. Sonra ne olduysa ahinin dengesi 
bozuluyor. Ve çok geçmeden yeniden dengesini bulup daireler çizmeye ba l�yor tümülüsün var oldu u alanda.” 

 

“Ard�ndan, co kulu bir müzikle birlikte ortal�k gün gibi ayd�nlan�veriyor. Dolunay!...

Gittikçe yükselen müzik, akl�m� altüst eden k� k�rt�c� t�n�lar�yla tüm benli imi sar�yor. Müzi in nereden geldi ini 
anlamaya çal� �rken ay�rt ediyorum onlar�. A a �da kad�nl� erkekli bir topluluk, da �n yamac�nda ark�lar söyleyerek 
dans ediyor. Gözlerim, kulaklar�m o denli duyarl� ki, olup bitenleri yan� ba �mdaym�  gibi hem görüyorum, hem 
duyuyorum

te Diyonisos da az ötede. Kad�nlar�n aras�nda. Kendinden geçmi  bir durumda ark�ya e lik ediyor. Topluluk, 
dans ederek a �r a �r tepe yukar� ilerlemeye koyuluyor

Tap�na �n kap�s�nda ya l� bir rahip dikilmi , kutsal ark�lara ritm tutarak kendinden geçmi çesine sal�n�yor

Kutsal ark� sesleri kesiliyor. Midas, ard�nda koruyucular� ile iç avlu kap�s�nda görünüyor 

Saray�n bir kö esinde yer alm�  çalg�c�lar hafiften hafiften kula � ok ayan ezgiler yorumluyorlar



Midas a �r a �r elini ba �na götürüyor. Salonda tüm sesler kesiliyor… Müzik de…

Alk� larla ve çalg�lar e li inde tablan�n üstündeki örtüyü aç�yor ba mimar

Midas An�t� maketinin görkemli görünümü ve simgesel anlamlar�, ölende bulunanlar� büyülüyor. Müzik 
co uyor. Dümbelekler gümlüyor, ziller ç�n ç�n ç�nl�yor, kavallar kükrüyor

Müzik susuyor. Salon, derin bir sessizli e gömülüyo.

Hekabe mutlu bir gülü  at�yor Midas’a. Bir anda sarayda co kulu alk� lar yükseliyor… Müzik yeniden ba l�yor…

Rahipler kutsal ark�lar söylüyorlar

Rahipler seslerini yükselterek kutsal ark�lar�n� sürdürüyorlar

Rahipler ark�lar�n� kesiyorlar, korku içinde birbirlerine bak�yorlar (

Birkaç rahip de ac�l� kutsal ark�larla Midas’�n ölüsünü indiriyor iç kale kap�s� önündeki ta l� yoldan…

Rahipler, tabutun çevresinde dizilmi ler, kutsal ark�lar m�r�ldan�yorlar

Rahipler yeniden kutsal ark�lara ba l�yor

Rahiplerin sesleri gittikçe yükseliyor. Bu kez çalg�c�larda e lik ediyor onlara. Dümbelekler, ziller ve kavallar yas 
ezgileri çal�yor. Törende kim varsa g�rtlaklar�n�n en son perdesiyle inlercesine ba �rarak kutsal ark�lara kat�l�yorlar. 
Tüm Gordiyon gö ünü ac�l� bir ezgi kapl�yor

“ Etekleri sisle kapl� yüksekçe bir da �n doru unday�m.

Göz alabildi ine uzanan sisin oras�nda buras�nda ba  vermi  onlarca tepecikten ba ka bir ey göremiyorum. 
Yer yok, evler yok, a açlar yok; akl� �n içinde yitip gitmi  her yan

Yava  yava  da �l�yor sis. Belli belirsiz karart�lar gittikçe aç�l�yor. Biçimleri, renkleri tek tek belirginle iyor 
varl�klar�n

“Babam bir zamanlar burada yap� i inde çal� m� . Yap� bitti inde bir i  önerisi alm�  bu köyden; s� �r çobanl� �. 
Önce kabul etmemi . Ama daha sonra dü üncesini de i tirip gelip yerle mi  buraya”



“En mutlu anlar�m�n geçti i cumartesi günüm geliyor yine… Müzedeyim; görevimin ba �nda… Rehberlik 
görevimin

S�nfta sanki yokum. Zor veriyorum anlat�lanlara kendimi. Son ders gelse de ç�k�p gitsem diye k�vran�yorum

S�k�nt�l�y�m. Anlat�lanlar� dinleyecek durumda de ilim. Ö retmenden utanmasam, tuvaletim geldi deyip d� ar� 
ç�kaca �m. Önümdeki ka �da sürekli, Frig motifleri çiziyorum…

Dersler bitmek bilmiyor bir türlü… Defterim Frig motifleri karalamalar�yla doldu…”

Halam�n gidi inin ikinci günü 

Hayranl�kla bak�yorum halama… Ah, onun gibi olaca �m günler bir gelse…

Nas�l; Sibel okur mu dersin Ya mur?’ Gözlerimin ta içine bak�yor halam, � �l � �l. ‘Okur o! Ona güveniyorum; 
hem de çok iyi okur! 



‘Evet, uçmak!’ diyorum sevinçle, ‘Bir ahin gibi tüm dünyay� gökyüzünden izlemek. Bir de zaman� a �p geçmi  
ya da gelecekteki ya ant�lara yak�ndan tan�k olmak” 

“/… / Öte yandan ilginç bir ey daha var dü ünde. Midas’� o denli içselle tirmi sin ki benli ine, onun oturdu u 
yeri bile Gordiyon’mu  gibi görmü sün. Midas Tümülüsü, Yass�höyük öreninin kuleleri, ta l� yol, Gordiyon müzesi, 
okul, Amerikal� kaz�bilimcilerin evi… Yani bir bak�ma bilinçalt�n, gerçe i sen ayr�m�nda olmadan kendili inden 
yakalam� . te söylence de böyledir; insanl� �n bilinçalt�n� kimi dü lemsel simgelerle su yüzüne ç�kar�verir. Böylelikle 
tarihsel bir olay� bize sezdirebilir. Midas’�n bu söylencesinde oldu u gibi; egemenli in bir güçten di er bir güce 
geçi ini… Nas�l m�? te Midas’�n üstünden dökülen alt�n parçac�klar�, Paktolos Irma �’na geçer. Ve bu alt�nlar 
yüzünden Lidya ülkesi vars�lla �r, geli ir. Bu olay, bu kez de ba ka bir söylenceye kaynakl�k eder. Lidya Kral� 
Kroisos’un alt�n tutkusu yüzünden yok olu una. Çünkü Anadolu’da egemenlik, Lidya ve Pers’in ard�ndan Yunan’a 
geçmi tir art�k 

Bilemem. A açtan yap�lm�  bir ka n�n�n ve de k�z�lc�k a ac�ndan yap�lm�  bir urgan�n, dört yüz y�l boyunca 
tahta kurtlar�n�n, nemin, s�ca �n, so u un onca kemirgen etkisinden sonra sa lam kalabilece inden ku kuluyum. 
Ayr�ca olay�n tarihsel bir kan�t� da yok. Her ey bir söylentiye dayan�yor. Bana göre bu söylentinin tek gerçekli i, 
skender’in Gordiyon’a gelmesi, Kördü üm’ün çözülme töreninin simgesel olarak yap�lmas�, k� � orada geçirmesidir 
can�m… 

Kemik olay�n� biraz abartm�  olmuyor musun ekerci im?.. An�msat�r�m; Midas’�n serçeparma � yerine 
koydu un o kemik, insanl� �n ac�l� bir sayfas�ndan kopup her nas�lsa yurdumuza dü mü  ans�z bir varl� a ait /…/” 



Mitoloji Sözlü ü

“Ne oldu u, ba �na neler geldi i belli de ilmi  iskeletin. Habere göre 1993 y�l�ndan bu yana 
kay�pm� /…/Yaln�zca ba � kalm� . O da Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeymi … Bir arkada �mdan duydum; 
geçenlerde Antropoloji dergisinde yay�mlanm� /… /” 

Midas’�n 
Serçeparma �  



Dilbilimin Temel Kavram ve lkeleri. 
Göstergebilim Yaz�lar�
Metin Bilgisi. 

Anadolu Kültür Tarihi
Midas’�n Serçeparma �

Göstergebilime Giri
Yaz�nsal Okuma Süreçleri. 
Dilbilime Giri

)  Göstergebilimin ABC’si
XX. Yüzy�lda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramlar� 1

iirin Ortak Paydas� 1. 
Göstergebilim
Yaz�n�n S�f�r Derecesi Yeni Ele tirel Denemeler
Yap�salc�l�k. 
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Özet 

Araştırmanın amacı, Türk Dili Dergisi’nde çocuk yazınıyla ilgili çıkan yazıların yıl, yazar ve konularına 
göre betimlenmesi ve bu şekilde derginin çocuk yazınına sağladığı katkıların ortaya konulmasıdır. Bu 
amaç doğrultusunda araştırma nitel yaklaşımla tasarlanmış, derginin 1951-2018 yılları arasındaki 
sayıları incelenmiştir. Araştırma verileri doküman inceleme yoluyla toplanmış, betimsel analiz ve içerik 
analizinin birlikte işe koşulmasıyla çözümlenmiştir. Araştırmada, derginin çocuk yazınıyla ilgili 19 farklı 
konuda 253 yazı içerdiği, bu yazıların özellikle çocuk yazını için çıkarılan özel sayılarda yoğunlaştığı ve 
bunların çocuk yazınının çeşitli boyutlarıyla ilgilenen 151 farklı yazar tarafından kaleme alındığı 
bulgulanmıştır. Araştırma sonucunda, Türk Dili Dergisi’nin çocuk yazınına önemli katkılar sağladığı 
belirlenmiştir.  

 

Giriş 

Dergiler, bilgi aktarımını sağlayan önemli basın ve iletişim araçlarıdır. Bundan dolayı, bir milletin düşünsel, 
sanatsal ve sosyal ortamlarının oluşması ve gelişmesinde dergilerin önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda dergiler, 
yayımlandıkları dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtır. Böylelikle dergilerin hem yaşanılan sosyal ve kültürel 
iklimi etkilediği hem de bu iklimden etkilendiği söylenebilir (Baştürk, 2006). Bu niteliğinden dolayı dergiler, geçmişte 
meydana gelen durumların aydınlatılmasında, günümüzde ise çeşitli bilimsel çalışmaların üretilmesinde ve diğer 
insanlarla paylaşılmasında önemli rollere sahiptir (Güçlü ve Özdemir, 2017).  

Türk Dil Kurumunun yayın organı olan Türk Dili Dergisi, başta dil, kültür ve yazın olmak üzere birçok alanla 
ilgili bilimsel yazıların yayımlandığı bir dergidir. “Dergide, Türk Dil Kurumunun kuruluş ilkelerine uygun olarak 
Türkçenin ve Türk dünyasının dil, edebiyat, kültür ve sanat meselelerini gündeme taşıyan, irdeleyen ve tanıtan güncel 
ve ilmî yazılar yayımlanmaktadır” (Güner, 2010, s.1025). Türk Dili Dergisi, ilk sayısından beri bir “akademi” görevi 
üstlenmiş, dil ve edebiyatımızın sorunlarının tartışıldığı ve çeşitli yazınsal ürünlerin sunulduğu bir yer konumuna 
ulaşmıştır. Bu yüzden dil ve yazınla ilgili birçok alanın gelişmesine katkı sağlamış ve öncülük etmiştir. Bunun yanında 
zaman zaman çıkardığı özel sayılarla da başvuru kitabı niteliğindeki kaynak eserleri bilim dünyasına kazandırmıştır.  

Türk Dili Dergisi’nin katkı sağladığı alanlardan biri de çocuk yazınıdır. 1951 yılından itibaren yayımlanmaya 
başlayan dergide bugüne dek çocuk yazınına dair birçok yazı yayımlanmıştır. Bu yazılar, çocuk yazını hakkındaki 
bilgilendirici / akademik yazılar ve çocuklar için masal, şiir, öykü vb. türlerde ürünleri içeren yazınsal ürünler olarak 
görülmüştür. Ayrıca Türk Dili Dergisi çocuk yazını temasıyla çıkardığı özel sayılarıyla da alanın gelişmesine katkı 
sağlamıştır. Aşağıda bu sayılara ait bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 1: Türk Dili Dergisi’nin Çocuk Yazını Özel Sayıları 

Sıra Tarih Sayı Başlık 

1 Ağustos 1977 311 Çocuk Yazını 
2 Nisan 1979 331 Çocuk Yazını 
3 Nisan 1985 400 Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı 
4 Aralık 2014 756 Çocuk ve ilk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı 



çocuk yaz�n�



 

konu yazar y�l

y�l yazar

Çocuk yaz�n�nda ele tiri:

Çocuk yaz�n� türleri:

Çocuk yaz�n�n�n kaynaklar�:

Çocuk yaz�n� yazarlar� ile ilgili biyografik yaz�lar:

Çocuk yaz�n� yay�nc�l� �:

Çocuk yaz�n� ö retimi:

Çocuk yaz�n�nda çeviri:

Dil ö retimi aç�s�ndan çocuk yaz�n�:

Çocuk kütüphaneleri ile ilgili yaz�lar:

Çocuk yaz�n� tarihi:

Çocuk yaz�n� ürünlerini tan�t�m, inceleme ve de erlendirme yaz�lar�:

Çocuk yaz�n�nda görsel ögeler ve çizerlik:



Çocuk yaz�n�, medya-teknoloji ili kisi:

Yurt d� �nda ya ayan Türklerin çocuk yaz�n�:

Çocuk yaz�n�m�z�n sorunlar�:

Çocuk yaz�n� ile ilgili bilimsel kitaplar hakk�nda tan�t�m ve inceleme yaz�lar�:

Çocuk yaz�n� haberleri, yar� malar� ve arma anlar� ile ilgili yaz�lar

Süreli yay�nlar:

1.Y�llara li kin Bulgular:

 

2.Yazarlara li kin Bulgular:



357 

Tablo 4. Çocuk Yazınıyla İlgili Yazıların Yazarlarına Göre Dağılımı 

Yazarlar f 
M. Ruhi Şirin 23 
Medine SİVRİ, Nail TAN, Yasin Mahmut YAKAR 6 
Meral KAYA, Necdet NEYDİM. 5 
Nevzat GÖZAYDIN, TDK, Vefa TAŞDELEN, Yunus Bekir YURDAKUL. 4 
Beyhan KANTER, Ahmet EFE, Enver Naci GÖKŞEN, Fatih ERDOĞAN, İsmet KÜR, Kemal DEMİRAY, M. Türker 
ACAROĞLU, Mavisel YENER, Murat BATMANKAYA, Talip APAYDIN, Turgay KURULTAY, Tacettin ŞİMŞEK. 3 

Aydın OY, Atalay YÖRÜKOĞLU, Ali GÜLTEKİN, Aytül AKAL, Ayfer Gürdal ÜNAL, Elif Konar ÖZKAN, Ferhan 
OĞUZKAN, Fatih TURANALP, Fahri TEMİZYÜREK, Gülten AKIN, Görkem YELTAN, Hikmet ASUTAY, İsmail KAYA, 
İbrahim KIBRIS, Keriman GÜLDİKEN, Mustafa ÖZÇELİK, Necati GÜNGÖR, Necati MERT, Mehmet GÜLER, Neslihan 
KARAKUŞ, Nuran ÖZYER, Oğuzhan YILMAZ, Sami ÖZERDİM, Serpil URAL, Şevket TOKER, Yalvaç URAL. 

2 

Adnan BİNYAZAR, Ali AKSAKAL, Ali KARAÇALI Adnan AY, Abdülkadir EMEKSİZ, Ahmet MERCAN Asalet ERTEN, Arzu 
ÇEVİK, Ayhan SAĞMAK, Beyza GÜLTEKİN, Burcu ÖZTÜRK, Buket DEDEOĞLU ORHUN, Bettina Kümmerling-
Meibauer, Betül TARIMAN, Cemal SÜREYA, Ceyhun Atuf KANSU, Cahit KAVCAR, Cafer KEKLİKÇİ, Cihan AKTAŞ, Esra 
Ömeroğlu TURAN, Ejder ÇELİK, Ender DANDUL, Emel KEHRİ, Erhan ŞEN, Ferit AVCI, Feyza HEPÇİLİNGİRLER, Filiz 
ÖZDEN, Gülçin DURMAN, Gülten DAYIOĞLU, Gökhan AKÇİÇEK, Hans-Heino EWERS, Hikmet ALTINKAYNAK, Hasan 
MERCAN, Hasan ERKEK, Harun DUMAN, Haydar ERGÜLEN, Hilmi TEZGÖR, Hayrettin PARLAKYILDIZ, Hamdullah 
KÖSEOĞLU, İpek ONGUN, İsmail PARLATIR, İnci ENGİNÜN, İbrahim DEMİRCİ, İsmail KARAKURT, İbrahim Şamil 
KÖROĞLU, Kamil YEŞİL, Mehmet ATİLLA, Mehmet AYCI, Merve MÜLDÜR, Meliha Karagözoğlu ASLIYÜKSEK, Mehmet 
SEYDA, Mehmet AZİM, Mahmut TEZCAN, Melike GÜNYÜZ, Mustafa ALDI, Mustafa KUTLU, Mustafa BALEL, Mübeccel 
GÖNEN, Mike FLEMİNG, Muzaffer UYGUNER, Muzaffer İZGÜ, Mücahit Atakan YAVUZ, Nedim GÜRSEL, Nazım Hikmet 
POLAT, Nural Birden AKCA, Nurettin DURMAN, Nalan KIZILTAN, Nezahat ÖZCAN, Nazlı Rana GÜREL, Nihal 
KUYUMCU, Oğuz Kazım ATOK, Orhan DURU, Oğuz TANSEL, Osman TURHAN, Öner CİRAVOĞLU, Özgül İnce 
SAMUR, Özlem GÜLELMA, Ramazan TEKNİKEL, Sanja KREHİC, Seza Kutlar AKSOY, Salih MERCANOĞLU, 
Süleyman BULUT, Selçuk ÇIKLA, Selçuk KÜPÇÜK, Şener Şükrü YİĞİTLER, Şebnem KANOĞLU, Tülin TANKUT, Turhan 
BARAZ, Tarık DURSUN K., Tülay AYAZ, Veysel ÇOLAK, Vasfi BİNGÖL, Vedat GÜNYOL, Üzeyir GÜNDÜZ, Ülkü 
AYVAZ, Ülkü VURAL, Zeyyat SELİMOĞLU, Zarife BİLİZ, Zehra ÜNÜVAR, Zeki GÜREL, Zeynel BEKSAÇ, Yaşar Nabi 
NAYIR. 

1 

Toplam: 151 253 
 

Tablo 4’te Türk Dili Dergisinde çocuk yazınıyla ilgili yazıları yayımlanan yazarların listesine yer verilmiştir. Buna 
göre, Türk Dili Dergisinde çocuk yazınıyla ilgili 151 farklı yazara ait 253 yazı olduğu görülmektedir. M. Ruhi Şirin 23, Medine 
Sivri, Nail Tan, Yasin Mahmut Yakar 6 ve Meral Kaya, Necdet Neydim 5’er yazıyla en çok yazısı yayımlanan yazarlardır.  

3. Konulara İlişkin Bulgular: Aşağıda “Türk Dili Dergisi’nde yer alan çocuk edebiyatı ile ilgili yazılar konularına 
göre nasıl bir dağılım göstermektedir?” sorusuna yönelik olarak elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 5. Çocuk Yazınıyla İlgili Yazıların Konularına Göre Dağılımı 

Konular f 

Çocuk yazınında eleştiri 41 
Çocuk yazını türleri 36 
Çocuk yazınının kaynakları 32 
Çocuk yazını yazarları ile ilgili biyografik yazılar 25 
Çocuk yazınının temel kavramlarıyla ilgili yazılar 24 
Çocuk yazını yayıncılığı 23 
Çocuk yazını öğretimi 16 
Çocuk yazınında çeviri 13 
Dil öğretimi açısından çocuk yazını 12 
Çocuk kütüphaneleri ile ilgili yazılar 12 
Çocuk yazını tarihi 11 
Çocuk yazını hakkında tanıtım, inceleme ve değerlendirme yazıları 11 
Çocuk yazınında görsel ögeler ve çizerlik 10 
Çocuk yazını, medya-teknoloji ilişkisi 8 
Yurtdışında yaşayan Türklerin çocuk yazını 7 
Çocuk yazınımızın sorunları 5 
Çocuk yazını ile ilgili bilimsel kitaplar hakkında tanıtım ve inceleme yazıları 5 
Çocuk yazını haberleri, yarışmaları ve armağanları ile ilgili yazılar 4 
Süreli yayınlar 3 
Toplam: 19 298 



çocuk yaz�n�nda ele tiri çocuk yaz�n� türleri çocuk yaz�n�n�n kaynaklar�

y�l yazar konu



Türk Dili Dergisi, 756,
Sosyal bilimlerde içerik analizi

Türk Dili Dergisi üzerine inceleme (1950-1955

 Türk Dili Dergisi, XCVIII, 700, 

Türk Dili Dergisi, XCVIII, 
700,

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 2, 

Türk Dili Dergisi üzerine inceleme (1965-1970).

Türk Dili Dergisi, XCVIII, 700,
Turkish Studies, 8, 9,

Uluslararas� Türkçe Edebiyat Kültür E itim 
Dergisi, 4, 2

Sosyal bilimlerde nitel ara t�rma yöntemleri.









“Bence klasik yap�t demek, her dönem 
okunabilirli ini sürdürebilen ve okundu u her 

dönemde ya am gerçekli ine dokunabilen yap�t 
demektir.” 

 

10

“Farkl� co rafi uzamlardan, kültürlerden ve 
ça lardan insanlar�n kendine dair ö eler 

yakalayabildi i ve ayn� kabulle okuyabildi i 
yap�tlar.” 

 
“En ba ta insan�, insana ili kin her türlü durumu 

ve ya am� daha iyi anlamak için önemlidir. 
Özellikle dil ve edebiyat ö retimi ortamlar�n�n en 
önemli amac� okur yeti tirmek ve klasik yap�tlar� 
okuyup anlamalar�n� sa lamakt�r. Ya ama daha 

iyi haz�rlanmak için bu yap�tlar� hem okumal� hem 
de okutmal�y�z.”

ÖE8-FÖ/FDE/TEd

“Klasikler, dil ve edebiyat ö retimi derslerinde 
kullan�lmal�d�r. Çünkü ö rencilerin evrensel 

nitelik ta �yan, sanat de eri yüksek yap�tlarla 
bulu turulmadan sa l�kl� bir dil ve edebiyat 

sürecinden geçmeleri olanakl� de ildir.”



“Ö renciye yap�t� bütünüyle okutmak, 
alg�lamas�n� sa lamak yoluyla kullan�labilir. 

Yoksa birkaç sayfa özetle, birkaç yerden birkaç 
sayfa metin vermekle bu kullanma olmaz.” 

“Ö rencilik y�llar�mda tek bir klasik ad� bile 
duymad�m. Do al olarak herhangi bir etkinlik de 

yap�lamad�. Yaln�zca ders kitab�ndaki 
k�salt�lm� , budanm� , anlam yo unlu unu 

yitirmi  roman adlar�n� ö rendim (…) Klasiklerle 
ilk kez lisans ö renimim sürecinde çok 

sevdi im ve hayranl�k duydu um bir hocam 
sayesinde bulu tum.” 



“Lise ya da üniversite düzeyi klasiklerden 
yararlanam�yorum; çünkü daha çok uygulama 

derslerini veriyorum. O yüzden ortaokul ve ilkokul 
düzeyinde çocuk kitaplar�ndan yararlan�yorum. 

Ders içerisinde o kitaplardan nas�l 
yararlanabilecekleri, nas�l soru 

haz�rlayabilecekleri, nas�l çözümleyebilecekleri 
üzerine etkinlikler yap�yorum.” 

“Derslerim bunun için uygun de il. Öykü 
çözümlemesi yapt� �m için ben daha çok güncel 
ve iyi yazarlardan, Türk yazarlar�n öykülerinden 

olan kitaplar� çözümlüyoruz.” Aç T�rt�l Çizgili Pijamal� Çocuk
Saf Bir Yürek Gülünç Bir Adam�n Dü ü

Rashomon Ormanda

“Her dönemde her ça a, her insana seslenebilen 
kitaplar bana göre klasik kitaplar. Dil ve anlat�m� o 

döneme özgü olan; ama bugün de okudu umuzda o 
dönemin zevkini alabilece imiz kitaplar.”

 
“Klasik yap�t, hem hayattan bir kesit alacak hem 

dü ündürecek ekilde tasarlanm�  yap�tlara 
diyebilirim.”

“Geçmi ten günümüze kadar kal�c�l�k, çok fazla 
ki iye, ba ka çevrelere, gruplara hitap edebilme. 

Sadece yap�tlar de il de sanki yazarlar da 
klasikle iyor gibi. Mesela Sabahattin Ali deyince 
bütün kitaplar�n� kapsayan bir alg� olu uyor gibi 
geliyor. Ben bu görü e kat�lm�yorum; ama böyle 

bir görü  var bence.”

“Mesela benim kitap okuma zevklerime hitap 
ediyorsa o benim klasi imdir. Mesela Uçurtma 

Avc�s� klasiklerde yer almasa bile o, benim için bir 
klasiktir; çünkü bak�  aç�m� de i tirdi ine 

inan�yorum.”



“ ‘Klasik mi? Dili a �rd�r. Ben bunu okuyamam.’ 
bak�  aç�s� var. Bence bunu a mam�z gerekiyor. O 

yüzden okumam�z laz�m.”

“Kendini geli tirmek, hem o yaz�ld� � dönemi 
anlamak hem de ufkunu açmak için önemlidir.”

“Klasikler mademki bir insan�n kendisini hem bilgi 
olarak hem yorum olarak geli tirmesi, ki ilik olarak 

geli tirmesi olarak dü ünüyorsak okul, e itim bunun 
için de il midir? nsan� daha insan yapan her 

aç�dan. O zaman bunlar� kullanmak, araç olarak 
kullanmak çok do ru olur.”

 
“Seviyelerine uygun kitaplar� seçmeye 
çal� �r�m öncelikle. Bunlar üzerinden 

kitaplar okunduktan sonra etkinlik 
kitapç�klar� olu turabilirim.”

“Bir zorunluluk gibi de il de onun 
üzerine çal� malar yaparak.”



“Hiç unutmuyorum 7. s�n�ftayd�k. Suç ve 
Ceza’y� verdi hocam�z. Herkes okumaya 

çal� t�. Ben okuyamad�m zaten. Zulümdü. O 
yüzden dürüst davranay�m klasikleri 
okurken ‘Daha sonra okurum.’ diye 

ertelerim. Daha az klasik okumu umdur 
mesela.”

“Lisede kullan�ld�; çünkü konu olarak 
i liyorduk; ama içerik olarak de il. Derste 
herhangi bir etkinlik yap�lmad�. Ödev de 

verilmedi.”

“(Üniversitede) Anayurt Oteli’ni okuduk, 
filmini izledik, bunun üzerine derste 

konu tuk, kar �la t�rma yapt�k. Filmde nas�l 
yans�t�lm�  kitapta nas�l yans�t�lm� ?”

“Klasik dedi imiz yap�t�n bir tart� ma noktas� 
oldu unu da söylememiz laz�m. Bugün üretilen kurgusal metinlere ne zaman klasik demeye ba layaca �z, bu önemli bir 
tart� ma noktas�. Henüz ba ka ça larda okunup okunmad� �n� deneyimleyemedi imiz için klasik demeyecek miyiz? Yeni 
metinleri kapsayamayaca � için o tan�m�n ucuna da aç�k b�rakmak istiyorum. Bu ça da üretilen metinlerin de klasikle me 
gizilgücünü ta �d� �n� söylemem laz�m.”

(“Türk klasikleri için maalesef ayn� eyi 
dü ünemem. Bizimkiler biraz fazla yöresel kal�yor. Kendi hikayemizi anlat�yoruz; ama dünya klasikleri için ayn� eyleri 
söyleyemem. Onlar daha evrensel yaz�lm�  eyler.”

(“Tüm dünyan�n klasi inden bahsediyorsak 
oradaki biçem daha Dostoyevski gibi olmal�. Evet, kendi kültüründen bir eyler bar�nd�rmal�; ama kelime oyunlar� yaparken 
mesela �lg�m �lg�m diye bir ey vard�r Türkçede, bunu çeviremezsiniz. Ya ar Kemal’in bahsetti i bitkileri daha ben 
anlam�yorum kendi co rafyamda. Bunlar evet kullan�labilmeli; ama daha az say�da.”

(“Klasik yap�t, bir ders verme amac� güder.” )
(“Klasik dedi imiz zaman ben de lisedeyken bir önyarg�yla yakla �rd�m. Aman! Kal�n kitaplar, kim bilir ne 

anlat�yor.” ) 



(“Burada 
100 Temel Eser tart� mas� sizin akl�n�za geliyor olabilir. 100 Temel Eser’in içerisinde de ku kusuz Türk edebiyat�n�n 
çok de erli yap�tlar� var; fakat ilkö retim için önerilen kitaplar�n o ya  grubunun al�mlamas�n� çok fazla zorlayaca �na 
inand� �m için burada biz hep unu diyoruz: Anlama engeli olu turmayacak kitaplarla çocuklar� ba  ba a b�rakal�m.”



Türkçe E itimi 
Güncel Ara t�rmalar�

Bildiri im, nsan-Dili ve Ötesi
Hasan-Âli Yücel

Bilimsel Ara t�rma Yöntemleri

Klasikleri Niçin Okumal�?
The Antioch Review, V: 65, No: 2,

Hece Dergisi, Kas�m, S: 191, Y: 16,
Turkish 

Studies, V: 6/3 Summer,
Elementary English, V: 39, No: 5,

Türk ve Dünya Klasikleriyle Yap�land�r�lm�  Dil ve Edebiyat Ö retimi Tasar�s�: Okulöncesinden 
Yüksekö retime (Bir Eylem Ara t�rmas�)

Türk Dili Çocuk ve lk Gençlik Edebiyat� Özel 
Say�s�, S: 756, C: CVII,

Okul Öncesi E itim Program�
Türkçe Dersi Ö retim Program� ( lkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. S�n�flar).
Ortaö retim Türk Dili ve Edebiyat� Dersi (9, 10, 11 ve 12. S�n�flar) Ö retim Program�

Okuma Sanat�, Nas�l Okumal�-Neler Okumal�
Pazartesi Konu malar� I 

Dil Dergisi, S: 46, A ustos, 
Varl�k Dergisi, S: 1189, Ekim,

Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama 
Sorunlar� Toplant�s�

Hece Dergisi, Kas�m, S: 191, Y: 16,

99 Soruda Çocuk Edebiyat� 
Çocuk Edebiyat� Kültürü-Okuma Al� kanl� � ve Medya Sarmal�

Edebiyata Övgü 
English Education, V: 13, 

No: 4,

Social Sciences in China, 29: 3
Hece Dergisi, Kas�m, S: 

191, Y: 16,
Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t�rma Yöntemleri



Çorum



Varl�k
Varl�k

Varl�k

Tercüme 



Yasakmeyve
Yedigün Türkçe Soyut Yazko 

Edebiyat Somut Varl�k Adam Sanat Gösteri

Ak am



�k Dervi  Diller Aras� Bir air: Sait 
Maden

Aç�l Ey Gizem! Yol 
Yaz�lar� Hiçlemeler iirin Dip Sular�nda

Yeryüzü iiri Yeryüzü Destanlar� 
G�lgam�  Destan� Ça da  spanyol iiri 

Antolojisi

Charles Baudelaire: Kötülük Çiçekleri Federico Garcia Lorca: Bütün iirler
Louis Aragon: Elsa’ya iirler Pablo Neruda: 20 A k iiri ve Umutsuz 

Bir ark� Pablo Neruda: Kara Ada iirleri Vladimir Mayakovski: iirler Octavio Paz: Güne  Ta � Fuzuli: Bugünün 
Diliyle Seçmeler Edgar Poe: Örneklerle iirin lkesi

Simgeler Cinayet Granada’da lendi Apaç�k 
Yüre im Küçük Zenci Masallar� Seyir Defterleri

Varl�k



Varl�k

Varl�k
Immaculee Conception

Aç�l Ey Gizem!  



Hiçlemeler’



Varl�k
Türk Grafik Sanat� E itimine Katk�s� Aç�s�ndan Grafik Sanatç�s� Sait Maden’in Sanat� ve Dü ünceleri Üzerine 

Bir Ara t�rma.
Edebiyat An�larda Ya ar

Varl�k
Varl�k

Varl�k
Varl�k

Bütün iirleri 1 (Aç�l Ey Gizem!).
Bütün iirleri 2 (Yol Yaz�lar�).
Bütün iirleri 3 (Hiçlemeler). 

Bütün iirleri 4 ( iirin Dip Sular�nda).
Varl�k

Sait Maden; Eserleri ve Türk Grafik Tasar�m�na Katk�lar�



yap� t�rma, yorum, al�nt� ve yeniden yazma

yeniden yazma

Robenson Crusoe Suzanne ve Pasifi i
Cuma ya da Pasifik Araf� Çal� Horozu

Robenson Crusoe’nin Sonu
Tanr�lar ve nsanlar Ölümsüzlük Ard�ndaki G�lgam� Kad�n Destan�

Hayat Bir Kere



Küçük Kara Bal�k Bir eftali Bin eftali

Köro lu Geliyor



“Kesitlerden bir bütün olu turan bir oyun biçimi 
olarak aç�k biçimde, çokluk ve çe itlilik yoluyla ampirik bir bütünsellik kurulur. Eylemde yer ve zaman çoklu u yer al�r. 
Eylem tek de ildir ve düz bir çizgi izlemez, çe itlilik ve kar �tl�k içinde geli ir. …Oyun dili, kesiklik, çe itlilik ve çokluk 
gösterir; dil kurulu u çok yönlüdür. …Oyun içinde iir, müzik, akrobasi gibi tür çe itlilikleri yer al�r. zleyiciye do rudan 
seslenme vard�r. ark�lar yoluyla sahnede olup bitenlere ili kin bilgi verilir, yorum yap�l�r.” 

“Oyunumuz seyircinin girdi i andan ba lar. 
Tüm oyuncular kostümleri ile kap�da beklemektedirler. Oyunda kullan�lacak dekor parçalar� salonun belli yerlerinde 
geli igüzel da �t�lm� t�r. Hep birlikte dekor parçalar� sahneye ta �n�r.” 

“Bahç�van: Tamam oldu. Siz yerinize oturun biz de 
oyunumuza ba layal�m”

Koro: (Tüm 
oyuncular) Ho  geldiniz siz /çocuklar / Sizlere bir öykümüz var / Masal anlatmayaca �z size / Gerçek olan her ey 
var. A an�n K�z�

“Ne güzel de olmu  eftaliler / Toplayal�m birer birer/ A a k�z� ile o lu sabah / Ak am durmaz 
yerler / A a k�z� ile o lu sabah / Ak am durmaz yerler. Kar�s�: Biz bekleriz hep onlar� / Biz koruruz hep onlar� / Biz 
yeti tiririz hep onlar� / Arkalar�ndan bakar�z. Bahç�van: Bu k�z�na - Bu o luna / Bu dad�s�na – bu da kar�s�na. 
Bahç�van�n Kar�s�: Bebe imi uyutamad�m / Su katt�m mamas�na / Bu eftali de çok olmu  / Yedirsin o danas�na”

“Ali- Veli: Bir eftali / Bir eftali / Bir eftali / On eftali / Bir eftali / Yüz eftali / Bir eftali / Bin eftali / Bir 
eftali / Bin eftali”

Bahç�van: Dur bakal�m bir de arkada lara soral�m: Arkada lar siz gördünüz mü ne tarafa gittiklerini?”
“ eftali: Hadi öyle ise. Bir on dakika ara verelim. Siz ç�k�p biraz d� arda oynay�n, ben de üstümü 

de i tirip a aç kostümlerimi giyeyim. Hadi on dakika sonra görü ürüz” “ eftali: Evet arkada lar. 
Gördünüz mü ne hale geldim. Söyleyin bakal�m imdi ne oldum ben? Efendim. Efendim. Evet çekirdek”

Bir eftali Bin eftali





bu raporla Millî E itim Bakanl� �nda ilk defa söz varl� � 
kavram� ele al�nm�

ne kadar kelimeyi hâvî olmas� … 

çocuklara okutulacak kelimelerin çocuk lisan�nda ya ayan kelimelere münhas�r 
kal�nmas�n� O hâlde çocuk lisan�nda ya ayan kelimelerin bir listesini tertip 
etmek

çocuklara hangi kelimeleri ö retmek, hangi kelimelerin imlâs�n� hazmettirmek 
mecburiyetinde oldu unu gösterir bir liste

Böyle bir liste

ilmî bir heyete havale buyurmas�n�



Millî E itim Bakanl� �

Türkçe Kelime Say�m� - A Frequency Count of Turkish 
Words: A Report of A Study



Çal� tay�n ad�nda geçmesine ra men sonuç raporunda, “söz varl� �” kavram�yla do rudan ilgili bir 
madde bulunmamaktad�r. 

Fakat planlanan bu toplant�n�n yap�ld� �na dair bir dokümana 
ula �lamam� t�r.

Söz 
Varl� � söz varl� �n�n söz varl� �n�

Söz 
Varl� �



Ya  Gruplar�na Göre Sözcüklerin Tasnifi

Dil kullan�m�n� geli tirme, söz varl� �n� zenginle tirme, okuma kültürü olu turma vb. amaçlarla çe itli 
türlerde programlar (film, dizi, yar� ma program�, sohbet vb.) olu turulmal�d�r. Bu türden programlar�n 
haz�rlanmas� ve yay�mlanmalar� için ilgili kamu kurum ve kurulu lar� nezdinde te vik politikalar� geli tirilmesi 
için müzakereler yürütülmelidir. 
Çocuklar�n al�c� ve ifade edici söz varl� � becerileri periyodik olarak okulöncesi dönemden itibaren 
uluslararas� bilimsel ölçütler göz önünde bulundurularak yap�lmal�d�r. 
Söz varl� � çal� malar� geni  kat�l�ml� bir komisyon marifetiyle gerçekle tirilebilir. Bu, 3 y�l sürebilecek uzun 
soluklu bir çal� mad�r. 
Söz varl� � çal� mas� Bakanl�k (MEB) gözetiminde yöntem birli i sa lanarak yap�lmal�d�r. 
Söz varl� � çal� malar� tamamlan�ncaya kadar lyas Göz’ün Türk Dil Kurumu’nun 2003 y�l�nda yay�mlad� � 
çal� mas� kullan�labilir. 
Söz varl� � çal� mas� yap�l�rken ö rencilerin dil becerileri gözleme dayal� olarak tespit edilmelidir. 
Bu konuda yaz�l�mlar geli tirilmelidir. 

(Ancak Murad Ali Cehri 2015’ten 2018’e 
kadar yapt� � ara t�rmalar sonucunda söz varl� � ile ilgili kullan�lmakta olan 30 kavram daha tespit etmi  ve bu 
kavramlar arac�l� �yla MEB’in daha kapsay�c� bir literatüre ula mas�n� sa lam� t�r.)

X. Uluslararas� Büyük Türk Dili Kurultay�
Proje ve Faaliyet Plan�



Söz varl� �n�n s�n�f seviyelerine göre tespitinde, ülkenin tüm sosyoekonomik durumu ve kültürel ortamlar� 
dikkate al�narak saha çal� mas�nda kullan�labilecek ortak yöntem ve araçlar nelerdir? 
Güncel Türkçenin söz varl� �n�n tespitinde kullan�labilecek ortak yöntem ve araçlar nelerdir? 
Güncel Türkçenin söz varl� �n�n tespitinde kullan�lacak kaynaklar�n ölçütleri neler olmal�d�r? 
Tespit edilecek söz varl� � -yabanc� dil ö renimi ve yabanc�lara Türkçe ö retimi amac�yla- uluslararas� 
seviyede hangi kriterlere göre ve nas�l tasnif edilebilir? 
lkö retim, ortaö retim ve yabanc� dil ö retim programlar�yla ders kitaplar�n�n söz varl� � çal� malar� dikkate 
al�narak haz�rlanmas� nas�l sa lanabilir? 
PISA, PIRLS, TIMSS gibi uluslararas� s�navlar�n Türkçe tercümelerinin ve TEOG, PYBS gibi ulusal 
s�navlar�n, söz varl� � çal� malar� dikkate al�narak haz�rlanmas� nas�l sa lanabilir? 
Ö retmen yeti tiren kurumlar�n müfredatlar�n�n söz varl� � çal� malar� sonuçlar�na göre yeniden 
düzenlenmesi nas�l sa lanabilir? 
Söz varl� �n�n tespitinde ve geli tirilmesinde ö retmenlerden nas�l yararlan�labilir? Bu amaçla ö retmenlere 
yönelik ne gibi çal� malar yap�lmal�d�r? 
“Söz Varl� �n� Tespit ve Geli tirme Projesi”nin sürdürülebilir bir alt yap�ya kavu turulmas� nas�l sa lanabilir? 
Bu amaçla hangi komisyon veya komisyonlar olu turulmal�d�r? 
Saha ara t�rmalar�n�n yenilenmesi ve sürdürülebilir olmas� için “Söz Varl� �n� Tespit ve Geli tirme Projesi” 
nas�l bir idari yap�ya dönü türülmelidir? 
Söz varl� �n� geli tirmeye yönelik ne tür materyaller üretilebilir? Bu materyallerde aranacak özellikler neler 
olmal�d�r? 
Söz varl� �n� geli tirmek amac�yla ö retim programlar�, ders ve etkinlik kitaplar� hangi kriterlere göre 
haz�rlanmal�d�r? 
“Söz Varl� �n� Tespit ve Geli tirme Projesi” ç�kt�lar�, elektronik ortama nas�l aktar�labilir? 
“Söz Varl� �n� Tespit ve Geli tirme Projesi” kapsam�nda olu turulmas� tasarlanan “Söz Varl� � Portal�”n�n 
içeri i nas�l olmal�d�r? 
Hem ilk ve ortaö retime hem de yabanc� dil ö renimi ve ö retimine katk� sa lamak amac�yla “Söz Varl� �n� 
Tespit ve Geli tirme Projesi” ç�kt�lar�n�n “S�n�f Seviyelerine Göre Söz Varl� � Sözlükleri” ve “Kur Seviyelerine 
Göre Söz Varl� � Sözlükleri” adlar�yla sözlük eklinde yay�mlanmas� konusundaki görü  ve önerileriniz 
nelerdir? 
Kamuoyunda söz varl� �yla ilgili fark�ndal�k olu turmak amac�yla neler yap�lmal�d�r? 

çal� tay sonuç raporunda 
özetle



Söz Varl� � Özel Say�s�’n�n haz�rlanmas� (Proje metni ve çal� tay sonuç raporu özel say�da yay�mlanm� t�r.) 
Projenin bürokratik ve akademik toplant�larda tan�t�lmas� 
meb.gov.tr uzant�l� nternet sitesi ve di er sosyal medya hesaplar�yla projenin yayg�nla t�r�lmas�. 
Münih Uluslararas� Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Raporu’nun haz�rlanmas� 
Mersin Üniversitesi Çocuk Yaz�n� Yaz Okulu Raporu’nun haz�rlanmas� 
Ö renci Derlemi Projesi Taslak hale artnamesi’nin haz�rlanmas� 
Güncel Türkçenin Ba vuru Derlemi Projesi Taslak hale artnamesi’nin haz�rlanmas� 
Yay�n Derlemleri Projesi Taslak hale artnamesi’nin haz�rlanmas�  
Proje Teklif Format�’n�n haz�rlanmas�  
Sözle me Tasar�s�’n�n haz�rlanmas� 
nternet Duyuru Metni’nin haz�rlanmas�

Ö renci Derlemi Projesi Taslak hale 
artnamesi, Güncel Türkçenin Derlemi Projesi Taslak hale artnamesi ve Yay�n Derlemleri Projesi Taslak hale 
artnamesi



söz varl� �

Ö renci Derlemi Projesi Taslak hale artnamesi, Güncel Türkçenin Derlemi Projesi Taslak hale artnamesi 
ve Yay�n Derlemleri Projesi Taslak hale artnamesi

Yaln�z burada u hususu gözden kaç�rmamak gerekir: 
Alan uzmanlar�n�n önemli katk�lar�yla son hâllerini alan bu taslaklar, artname olmalar�n�n ötesinde Söz Varl� �n� 
Tespit ve Geli tirme Projesi’nin gerçekle tirilmesi için yap�lmas� gerekenleri a ama a ama teknik ayr�nt�lar�na kadar 
anlatan birer yol haritas�d�r.

“Okul ve kurumlarda e itim müzesi ve z-kütüphanelerde sertifikasyon 
uygulamas�, söz varl� � ve benzeri çal� malar�n� yürüterek, okuma kültürünü artt�rmaya yönelik projeler geli tirmek” 

Müdürlü ünün 29.03.2018 tarih, 76198665-601.99-E.6496251 say�l� 30.03.2018 
tarih, 76198665-601.99-E.6603062 say�l� makam onaylar�



“Söz Varl� �n� Tespit ve Geli tirme Projesi” kapsam�nda, okul öncesinden 12. s�n�fa kadar ö rencilerimizin 
sahip olduklar� yaz�l� ve sözlü Türkçe söz varl�klar�n� tespit etmek üzere metodolojik bir yakla �m ortaya koymak 
amac�yla

“söz 
varl� � çal� malar�n�n e itim-ö retimin temelini olu turdu unu; projenin gerçekle tirilmesi için u anda gerekli irade, 
kudret ve bilginin bu çal� tay ile bulu turuldu unu, bu projeyi gerçekle tirmenin bir insan�n-bir idarecinin ömründe 
yapabilece i en önemli i  oldu unu”

(Book Start 
projesinin ülkemizde de ba lat�lmas�) (Söz Varl� �n� Tespit ve Geli tirme Projesi’nin 
gerçekle tirilmesi) 

Ça da  Türkçenin S�kl�k Sözlü ü.
Millî E itim

Kelime Hazinesi Konusunda Bir Ara t�rma (Yay�nlanmam�  Ara t�rma Raporu).

10. Büyük Türk Dili Kurultay� Bildirileri

Yabanc�lara Türkçe Ö retimi Üzerine Ara t�rmalar

Ö renci Derlemi Projesi Taslak hale artnamesi.

Söz Varl� �n� Tespit ve Geli tirme Çal� tay�.

Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çal� tay� Sonuç Raporu.

Samsun ve Ankara llerinin 6-7 Ya  Çocuklar�nda Kelime Hazinesi Ara t�rmas�.

MEB'den Türkçe için ki 'Hayati' Proje

Maarif Vekâleti 
Mecmuas�

lkö retim (MEB), 29
Okuma Psikolojisi ve lkokuma Ö renimi.

Otuz Milyon Kelime.
Millî E itim Dergisi

lkokul Birinci S�n�f Ö rencilerinin Kelime Serveti.



anadili yabanc� dil

Divanü Lügat-it-Türk





TÖ3: Yabanc� bir ülkede ya aman�n en temel sorunu dil sorunudur… Genel anlamda yabanc�lara Türkçe 
e itimi yoktur, Suriyelilere, Almanlara, Ruslara dile e itimi farkl�d�r, ben böyle dü ünüyorum. Ayr�ca bir 
s�n�fta iki üç Suriyeli ö renci oldu unda s�n�f�n huzuru bozuluyor, dersi dinlemek istemiyorlar. E itim dili 
Türkçe olmal� ve bir s�n�fta yabanc� ö renci say�s� 2-3’ten fazla olmamal�. 

TÖ6: Tabii ki sorunlardan bahsedersek; sorunlardan birisi, ö renciler aras�ndaki farkl�l�klar. Bildi iniz gibi 
Suriye’de sava  nedeniyle ö rencilerin ço u okulu b�rakmak zorunda kald�. Örne in bir ö renci 1. s�n�f� 
okudu ve okulu b�rakmak zorunda. Aradan be  sene geçtikten sonra bu ö renci ya � gere i 7. s�n�fa 
kay�t edildi ve bu ö renci 2, 3, 4, 5 ve 6. s�n�f� okumadan 7. s�n�fa geçiyor ve akranlar� aras�nda uçurumlu 
farklar olu uyor. 

TÖ7: Ö rencilerin ya lar�na göre s�n�flara da �t�lmas� ileri s�n�flarda sorunlara neden oluyor. Hatta ö renciler 
aras�nda okuma yazma bilmeyenler bile olabiliyor. Bu durumda nas�l Kimya anlatabilirim? 

TÖ2: Kültürel olarak fark bence çok büyük, çünkü bazen derste gayr� ihtiyari kulland� �m�z bir cümle ya da bir 
deyim bir deyi  Suriye’de çok farkl� anlamlara gelebiliyor. Bu yüzden, bin dü ünüyorum bir konu uyorum 
ço u kez ki, herhangi bir yanl�  anlamaya mahal vermeyeyim. 

TÖ3: Suriyeli ö renciler gerçekten bizim Türk ö rencilere nispeten rahatlar. Yani bu kültürel rahatl�ktan m� 
kaynaklan�yor, yoksa okula ara vermekten mi kaynaklan�yor, nedenini oturup dü ünmek, konu mak 
laz�m. Bir rahatl�k var ve bu rahatl�k halen devam ediyor. Dolay�s�yla e itimi önemsemiyor da diyebiliriz 
ya da az önemsiyorlar e itim denen kavram�. Biraz Türkçe konu an, Türkçeyi ö rendim gibi dü ünüyor, 
i imi halledece im dü ünüyor ama maalesef gerçek bu de il. 

SÖ3: Ara tatilde biz geçici e itim merkezlerinde Suriyeli ö rencilere e itim vermeye çal� t�k ama sorun hala 
devam ediyor, ö rencilerin ve bizlerin kabul sorunlar� vard� özellikle ilk y�llarda. 

TÖ4: Baz� ö rencilerin Türkçe ö renmek istememeleri, Türkçeyi gereksiz bir ders gibi görmeleri önemli bir 
sorun olarak kar �m�za ç�kmaktad�r. 

TÖ6: Ö rencilerin aileleri ço unlukla parçalanm�  oldu u için, ö renci ister istemez zorluklar ya �yor. Gerek 
okula (sisteme) uyum konusunda, gerekse s�n�fta sosyal ili kileri kurma sürecinde zorluklar ya an�yor. 

TÖ8: … ba ka bir sorun, ço u ö rencilerin yetim olmas�, yani ö renci ya annesini ya babas�n� ya da ikisini 
birden kaybetmi  olmas�. Bu ö rencinin her zaman zihnindeki ey, o ya ad� � olaylar; annesinin veya 
babas�n�n nas�l öldü ü, maruz kald�klar� vah et vb. Bu tür dü ünceler ve tüm ya ananlar ö rencilerde 
psikolojik sorunlara neden oluyor. Bu durumda benim ö retmen olmadan öncü psikoterapist olmam 
gerekiyor ve bu problemleri psikolojik yollardan çözmem gerekiyor. 

SÖ1: Görev yapt� �m�z okul fiziki olarak gayet yeterli. Türk ve Suriyeli ö rencilerin ayn� çat� alt�nda kültürel 
farkl�l�klardan dolay� baz� zorluklar mevcut ama u ana kadar gerek Suriyeli meslekta lar�m�zla gerekse 



ö rencilerin birbirleriyle ciddi bir sorun ya amam�  olmalar� sevindirici. Di er taraftan her iki grup 
birbirlerinin kültürlerini tan�ma imkân� bulmaktad�r. 

SÖ2: Bir kere kültür farkl�l�klar� evet problem fakat kültür farkl�l� � da bir o kadar tatl� bir ey asl�nda. ki grup 
da etkile im içinde ve birbirlerinin dillerini, kültürlerini ö renebiliyorlar. 

TÖ2: Yine veliler noktas�ndan bakarsak; kar �n�zda bir veli görüntüsü göremiyorsunuz. Ö rencilerin art�lar�n� 
veya eksilerini onunla payla aca �m�z bir “Veli” görüntüsü yok.  

TÖ10: Bunu tek bir standarda ba lamak do ru de il, e itim hayat�na devam etmek isteyen ö renciler e itim 
amaçl� ö reniyor, i  hayat�na devam etmek isteyen ö renciler hayat�n� idame ettirmek için ö reniyor. 
Sonra kendinizi empati duygusu yaparak de erlendirirsek, bir ba ka ülkeye gitti imizde ekmek almak 
bile bizim için güç olacak, al� veri , hayat� idame ettirme, hastaneye gitme, mahkemeye gitme, sosyal 
hayat�n içerisindeki bütün konu ma dili Türkçe oldu u için, onu gerekli zaruretten dolay� ö reniyorlar 
Tabii bunu gönüllü ö renen daha çabuk ö reniyor. Ama bunu tek bir sebebe ba layamay�z. 

TÖ11: Bu konuya biraz farkl� aç�lardan bakabiliriz, çünkü ö renci profili, aile yap�lar� farkl� oldu u için baz� 
aileler bilinçli. Yani çocuklar e itim amaçl�; “e itimini burada tamamlarsan burada devam ettirirsin” 
gözüyle bak�yorlar. Baz�lar� i te karne alsan ileride hani Suriye'ye gitme durumumuz olursa, orada 
faydalan�r e itimden geri kalmam�  olur mant� �yla gönderiyorlar. 

Ö1: Türklerle uyum sa lamak için ihtiyaçlar�m� kar �lamak için ve tabii ki ö renci oldu um için, e itim hayat�ma 
devam ettirmek için. 

Ö2: 12. s�n�ftay�m yakla �k 3 y�ld�r Türkiye'deyim. Kayseri E itim Merkezinde hocalar çok yard�m ediyor bize, 
çünkü bizim Türkçede dilimiz bu kadar çok iyi de il. Annem, babam ve karde imle ya �yorum, dört 
ki iyiz. En önemli ya amak için, annem babam hastaneye giderken en önemli konu mak için, çünkü 
bazen doktorlar� iyi anlam�yorlar, ben bu yüzden Türkçeyi çok iyi ö rendim ve babam annem her yerde 
giderken yard�m için. Çünkü babam annem biraz ya l�, dili az. Türkçeyi ö rendim en ba ta da e itim 
amaçl�, sonrada anne ve babama yard�m etmek için ve Türklerle anla mak için. 

TÖ4: S�n�flar�n kalabal�k olmas�, dil ö retimini oldukça güçle tirmektedir. 

TÖ6: S�n�flar�n kalabal�k ve ders süresinin az olmas� nedeniyle etkili ö renme gerçekle emiyor. 

TÖ1: Ö renciler s�n�fta yap�lan çal� malar görsel araç gereçlerle (grafik, tablo, TV, video vb.) desteklendi inde 
çok iyi anl�yor ve derste verilen görevleri eksiksiz yerine getiriyorlar. Ancak ev ödevi türünde verilen 
hiçbir etkinli i yapm�yorlar. 



TÖ3: … Onun d� �nda ders kitaplar�m�z donan�m noktas�nda hiç iyi de il içerikleri. Ben bir S�n�f ö retmeniyim, 
dil bilgisi ve Türkçenin incelikleri hakk�nda çok bilgiye sahip de ilim bu noktada. Öncelikle beni ve benim 
gibi s�n�f ö retmeni olan arkada lar�m� kitab�n doyurmas� laz�m ki, daha sonra ben çocuklara doyurucu 
bilgiler vereyim. 

TÖ7: Türkçe ders kitaplar�n�n k�smen yetersiz oldu u söylenebilir; örne in kitaplarda kullan�lan sözcükler, 
cümleler ve örnekler ö renci düzeyine uygun de il, kitaplardaki çal� ma alanlar� ö rencilere hitap 
etmemektedir. 

TÖ9: Bize verilen kitaplarda yanl� lar�m�z çok fazla ve ben isterdim ki, bir k�lavuz kitab�m�z olsun ve k�lavuz 
kitab� e li inde biz bir eyler yürütelim…  

TÖ10: Ders kitaplar�m�z Türkçeyi hiç bilmeyen bir ö renciye Türkçe ö retmek için oldukça yetersiz. 
Ö retmenler olarak bizlere çok fazla ekstra yük dü üyor, ekstra materyaller üretmemiz gerekiyor diye 
dü ünüyorum. 

TÖ11: S�n�flar�n kalabal�k olmas�, etkile imli tahta olmamas�, panonun olmamas�, kitaplar�n yetersiz olmas�, 
çocuklar�n dil yetersizliklerinden dolay� ö renmede s�k�nt� çekmeleri kar �la t� �m�z ba l�ca sorunlard�r. 

TÖ2: Okulun donan�ml� olmas�, tüm gerekli materyallerin okulda bulunmas�, kitaplar�m olsun, yaz� tahtas� 
olsun, … 

TÖ5: Okulda tüm materyallerin (ak�ll� tahta, ö rencilerin k�rtasiyesi) olmas� ve hiçbir eksi imizin olmamas�, bu 
da benim ho uma gidiyor. 

TÖ8: Biz Türkiye'ye çok te ekkür ediyoruz ö rencilerimize sahip ç�kt�. Onlara okullar�n� açt�, her ihtiyaçlar�n� 
kar �lad�, bize okulda tüm materyalleri temin etti; k�rtasiye, ak�ll� tahta, … 

TÖ4: Özellikle kendi gayretleriyle ailesinin gayretleriyle Türkçeyi çok güzel ö renmi  ö rencilerimiz var. Yani 
birçok Türk ö renciyi geride b�rak�p s�n�f�n en iyileri aras�nda yer alabiliyor, ben bunlar� çok seviyorum. 
stiklal Mar �'n�n ö reniyorlar, müzik ö reniyorlar, yani f�kralar, bilmeceler, kal�p ifadeler … hepsini 
ö reniyorlar ve ben buna çok seviniyorum. 

SÖ1: 2 grupla çal� �yorum 1 seviye grubum oldukça iyi A2 düzeyinde. Anlatt�klar�m�n anla �ld� �n� 
dü ünüyorum, bu da beni mutlu ediyor. 

TÖ 2: Ö rencilerin Türkçeyi ö renirken kar �la t�klar� zorluklar, Türkçenin zor bir dil yap�s� var, çünkü Arapça 
ve Türkçe farkl� dil ailelerine mensuplar. Bizim dil yap�m�z sondan eklemeli bir dil yap�s�. Onun d� �nda 
sesli harflerin ço unlukta oldu u bir dil ve bu yüzden çocuklar eklemeli oldu u için ekleri kullanmamay� 
dü ünüyorlar ve yapm�yorlar bunlar�. Cümle kurmakta s�k�nt�lar� var cümleyi, kelimeleri baz al�rsak, 
kelimeler itibar�yla kurabiliyorlar; “okula git” ama do rusu “okula gittim” mesela. Ya da “ben ba la” –“ders 
ba la”, -d� -d�m gibi eklerde zorlanmalar� var. Mesela ben ö retirken diyorum ki, Türkçede her sessiz 
harf yan�na bir tane sesli harf al�r yani diyorum. Bu Arapçada yok, sesli harfleri fazla kullanm�yorsunuz. 
O yüzden diyorum ki, yazarken buna dikkat edin, 2 tane sessiz harf yan yana geldiyse, orada bir s�k�nt� 
var, çünkü sessiz harf yan�na bir tane sesli harf al�r. 

SÖ2: Akl�ma gelen ilk ey, Türkçe ve Arapça fark� oluyor; biri Latin alfabesi biri Arap alfabesi birbirlerinden 
farkl�, gramerleri farkl�, en çok zorland�klar� bu. 



TÖ2: imdi ö rencilere ilk etapta s�k�nt� ya ad� �m ey bir kere sa dan soldan yazma olay�. Çocuk zaten 
defteri açt� � zaman direk sa dan ba l�yor. E! Bu da ne yap�yor, defteri çeviriyor. Ne yaparsak yapal�m 
bu davran� � çok zor de i tiriyoruz. Bir de Arap alfabesinde olmayan (e, i, ö, ü, , ç vb.) gibi harflerin 
telaffuzunda da yaz�lmas�nda da sorunlar ya �yoruz.

TÖ5: Arapçada ünlü harflerin bulunmamas�, Türkçede ünlü harflerin 8 tane ünlü harflerin bulunmas�, 
ö rencilerin ya ad�klar� zorluklardan birisi, bunlar� telaffuz ederken özellikle birbirlerine çok 
kar� t�r�yorlar, söyleyemiyorlar. Unutuyorlar ki, bu ünlü harflerin bir tanesinin de i mesi ya da eksik 
olmas� cümleyi ya tamamen anlams�z yap�yor ya da tamamen farkl� anlama yol aç�yor, bu aç�lardan çok 
zorluk çekiyorlar yani hocam. Ayr�ca seslerin telaffuzunda ve yazmada önemli sorunlarla kar �la �yoruz. 

TÖ8: imdi günlük hayatta en çok konu ma ve dinleme kulland� �m�z için bu konularda s�k�nt� yok. Ancak 
yazma konusunda çok s�k�nt�l�lar; yazma ve okuma. Konu tuklar�n� anl�yorum, beni dinlediklerinde de 
anl�yorlar ama yazma ve okuma da biraz daha geriler, dil bilgileri iyi. 
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Böyle Dedi Zerdü t

çocu a göre çocuk duygusu çocuk bak� � 

çocuk airi Çocuk ölü bak�

kaba davulculuk’



Foklar Söyledi Ben Yazd�m 

Kahveci Güzeli 

Sevgi’nin Günlü ü 

Sihirli De nek



 Foklar Söyledi Ben Yazd�m(2005)-Kalfa
Kahveci Güzeli

Sevgi’nin Günlü ü
Türk Yaz�n�ndan Seçilmi  Çocuklar çin iirler

Sihirli De nek
, Çocuk Edebiyat� Kültürü



 
 

Çocuk ve Edebiyat Çocuk 
ve Edebiyat

Türk Çocuk Edebiyat� Kaynakças� (2012)

Yerli ve Yabanc� Yazarlardan Örneklerle 
Çocuk Edebiyat�  Ça da  Çocuk Yaz�n�-Yaz�n E itimine At�lan lk Ad�m

Çocuk ve Edebiyat

Çocuk ve Edebiyat,

çocuklara okunan, 
okutulan metinlerin (kitaplar�n) çocuklar�n geli im sürecine katk�lar�n�

Çocuk ve Edebiyat

Çocuk Kitaplar�n�n Çocu un Geli im Sürecindeki Yeri



dil geli imi, 
bili sel geli im, ki ilik geli imi ve toplumsal geli imi

) “Çocuk kitaplar�nda, sanatç�n�n sözle, çizgiyle aktard� � iletiler, çocu un duygu ve 
dü üncelerini devindirebilmeli; ye lenen biçemle, çocuklara de i ik duyular�n ya am� alg�lamadaki etkisi 
duyumsat�lmal�d�r.”

Çocuk Edebiyat�
“Edebiyat ho  vakit geçirtici, 

e lendirici bir eydir. Edebiyat ruha canl�l�k verir, ya ama gücünü art�r�r. Edebiyat hayat� ke fe yard�m eder. Edebiyat 
bir rehberlik kayna �d�r. Edebiyat yarat�c� etkinlikleri te vik eder. Edebiyat güzel bir dil demektir.” 

Çocuk Edebiyat�n�n Temel Ö eleri

Çocuk ve Edebiyat. 



Çocuk ve Edebiyat

Çocuk ve Edebiyat

Çocuk ve Edebiyat 

Türk Çocuk Edebiyat Kaynakças�.

Çocuk ve Edebiyat



 “… Üniversitesi T�p Fakültesi Uluslararas� ngilizce T�p E itimi 
Uyum Program� ba lad�. Program, Fakültemiz … Binas� … Salonda…”



“uygar uluslar düzeyinin üstüne ç�karma” 

“ imdiye kadar takip olunan tahsîl ve terbiye usullerinin milletimizin gerileme tarihinde en mühim bir âmil oldu u 
kanaatindeyim. Onun için bir millî terbiye program�ndan bahsederken, eski devrin hurafelerinden ve f�tri niteliklerimizle 
hiç de münasebeti olmayan yabanc� fikirlerden, arktan ve garptan gelen bilcümle tesirlerden tamamen uzak, seciye-i 
milliyye ve tarihiyyemizle mütenâsip bir kültür kastediyorum. Çünkü davay� millîmizin inki âf-� tâmm�, ancak böyle bir 
kültür ile temin edilebilir. Lâ-ale’t-tayîn bir ecnebi kültürü, imdiye kadar takip olunan yabanc� kültürlerin y�k�c� neticelerini 
tekrar ettirebilir. Kültür (Harâset-i Fikriye) zeminle mütenasiptir. O zemin, milletin seciyesidir.”* 

“Do udan ve bat�dan gelecek bütün etkilerden bütünüyle uzak”

“Türkçenin bilim dili olamad� �/olamayaca �”





“Yabanc� dil ö retiminin amac�, ö renciye ald� � yabanc� dilin temel kurallar�n� 
ö retmeyi, yabanc� dil kelime haznelerini geli tirmeyi, yabanc� dilde okudu unu ve duydu unu anlayabilmeyi ve 
kendisini sözlü veya yaz�l� olarak ifade edebilmeyi; yabanc� dilde ö retimin amac� ise önlisans, lisans ve lisansüstü 
diploma program� mezunlar�n�n alanlar�na ili kin yabanc� dil yeterliliklerini kazanmalar�n� sa lamakt�r.”

“Ulusun en belirgin özelliklerinden biri dildir. Türk dili, 
dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle i lensin. Ülkesini, yüksek ba �ms�zl� �n� korumas�n� bilen Türk 
ulusu, dilini de yabanc� dillerin boyunduru undan kurtarmal�d�r.”



sanatç�lar



çocu a görelik

Dilin ve resmin anlat�m gücü, karakterin nitelikleri, onun eylem ve davran� lar�, iletilerin türü, konunun 
özellikleri, kurgunun düzeyi; kitab�n ve görsellerin boyutu, kapa �n dikkat çekicili i, kâ �d�n ve cildin 
kalitesi, sayfa düzeni, harflerin türü, görsellerin niteli i; kurgudaki mant�k yanl� l�klar�, toplumsal 
cinsiyetçi yakla �m, geleneksel yarg�lar, denetimci ve bask�c� anlay� , yazg�c�l� � ve bo  inançlar� 
onaylayan anlay� , siyasal ö üt ve emirler, ara t�rmay� körelten, giri imcili i engelleyen durumlarla ilgili 
çocuk ile kitap aras�ndaki ili kide, kitab�n niteliklerinin hem yaz�n olma ilkelerine hem sanatç� duyarl� �na 
hem de çocuk gerçekli ine uygun olmas�n� sa layan tüm de i kenlerin toplam�d�r (Çer, 2016a: 86). 

yaz�nsal ilkeler

sanatç� duyarl� �

çocuk gerçekli i

biçimsel özellikler

boyut



kâ �t

Kapak

Cilt

Sayfa düzeni

harf

Resim

içerik özellikleri

konu

zlek
ileti

Kahraman



dil ve anlat�m�

temel e itim ilkeleri

Do umgünü Hediyesi 





Gökdelene Giren Bulut 

Minik Koko ve köpe i Bonbon, bulutlara tepeden bakan bu gökdelenlerden birinde ya arm� .
Koko hoplam�  z�plam� , bulutu yakalay�vermi .
Daha sonra bir at yapm� lar, mavi buluttan. Kovboylar gibi ata binmi  Koko.
Ama kimseye sesini duyuramam� . Sesi bulutlara tak�lm�  kalm� .
Koko a k�n a k�n kad�na bakm� .
Hep beraber, hoop hoop diye hoplamaya ba lam� lar bulutlar�n üstünde.
O ara Koko’nun akl�na parlak bir fikir gelmi .
A a �daki insanlar, yukar�daki kenti görünce, çok k�skanm� lar.
Sonra onlar da kendilerine, bulutlardan bir sürü ev yapm� lar.
Bir gün sizin de o kente gitmenizi öneririm.
a k�n a k�n; hoop hoop; ya asak ya asak; kabarm�  kabarm�

p�t; hoop; hoplama; z�plam�
hoop hoop; kabarm�  kabarm� ; hoop hoop diye hoplamaya; hoppala hop kenti; ya asak ya asak vb.

bir varm�  bir yokmu ; hoplam�  z�plam� ; a k�n a k�n; hoop hoop hoplam� ; ya asak ya asak; dile benden 
ne dilersen vb.

küçük-minik; küçük-büyük
Sonra küçük bir bulut, büyük buluttan p�t diye kopup, gökdelenin penceresinden içeri girivermi .

Koko hoplam�  z�plam� , bulutu yakalay�vermi .



Hep beraber, hoop hoop diye hoplamaya ba lam� lar bulutlar�n üstünde.

tepeden bakmak; evin alt�n� üstüne getirmek; akl�na parlak bir fikir gelmek vb.
bir varm�  bir yokmu ; dile benden ne dilersen vb.
dünyam�z�n minik bir ülkesi; minnac�k bir kenti; kocaman binalar; bulutlara tepeden bakan bu gökdelenler; 

i man bir kad�n; fötr apkal� bir adam ve beyaz kurdeleli minik bir k�z; bulutlardan bir kent; çaydanl�k biçimli, mantar 
suratl�, tav an kafal�, bal�k pencereli, elma kap�l� bir sürü ev; bulutlardan bir ato vb.

küçük dünya; minik ülke; minnac�k bir kent; kocaman kocaman binalar; küçük bir bulut; büyük bulut; mavi 
bulut; i man bir kad�n; bir sürü kedi; binlerce araba; fötr apkal� bir adam; zavall� kedi; parlak bir fikir; kocaman bir 
ato vb.

gökdelenin tepesi; bulutlar�n üstü; Koko ile Bonbon’un mavi bulutu; bulutlardan bir ato; Hopala Hop Kenti; 
gökdelenin penceresi; küçük dünyam�z�n minik bir ülkesinin minnac�k bir kenti vb.

Yüksek Tansiyonlu Ç�nar A ac� 



Ay e a k�nl�ktan ne yapaca �n� bilemedi. Önce has�r apkas�n�n yan�ndaki kirazlar� �s�rd�. Sonra da 
babas�n�n boynuna sar�l�p, kalbinin küt küt at� �n� dinledi.

bo, yüksek tansiyonu oldu u için, bir a aç gibi yerinden k�p�rdamadan ya �yordu.
Çocuklar bu ku a, smayil ad�n� takm� lard�.
Ay e sinir olmu tu. Babas�n�n dizlerinden a a �ya kayd� ve f�rt�na gibi d� ar� f�rlad�.
Art�k yapacak bir ey yoktu. Olan olmu tu.
Sonra dönüp, tekrar a ac�n yan�na gitti Ay e. Dev gibi ç�nardan artakalan kütü ün üstüne oturdu.
Dal parças�n� hemen bahçelerine diktiler.
Hemen ko up, bir a aç fidan� ald�lar ve eski ç�nar�n yerine diktiler.
suçlu suçlu; güp güp; hor hor; irili ufakl�; a a � yukar�; renk renk; horul horul; küt küt; ba �ra ça �ra; ciyak ciyak

horul; f�rlamak; küt; k�p�rdamak; güp; hor
uzun-k�sa; sa �na-soluna; a a �-yukar�; küçük-büyük; kal�n-ince

sözcükleri a z�nda çi nemek; ba �ra ça �ra bir eyler anlatmak; kulak asmamak; sinir olmak; ok geçirmek; 
havaya girmek; ne yapaca �n� bilememek; keyif çatmak; içinden geçirmek vb.

horul horul uyuyan baba; babas�n�n kafas�nda pinekleyen kedi; saman saçl�, süpürge b�y�kl�, i ko göbekli 
babas�; köyün mantar çat�l�, bal�k pencereli, çaydanl�k bacal� evleri vb.

ç�nar a ac�; has�r apka; babas�n�n boynu; oyun alan�; köyün tek a ac�; denizin üstü; köyün çocuklar�; ç�nar�n 
güçlü kökleri; ç�nar�n tepesi; ç�nar�n içi vb.

bir bal�kç� teknesinin getirdi i son haber…
ç�nar�n yerde yatan kal�n gövdesi
Küçük ku  smayil’i ona ark� söyleyip, moral vermesi için görevlendirdiler.

tam dalmak üzereyken; sözcükleri a z�nda çi nemek; ka lar�n� oynatmak; hayretler içinde sormak; 
a k�nl�ktan ne yapaca �n� bilememek; olmaz öyle ey; varmas�yla geri dönmesi bir oldu vb.
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Halk Çocuk ve Gençlik
Yetim-Öksüz

Gör. Nefise ABALI
Bilkent Üniversitesi

Özet

Bu halk ’ 19. ve 20. çocuk ve görülen “ -
öksüz çocuk” ele Bu dünya halk ’ çocuk
ve da çok -öksüz ortaya

’ halk çocuk ve “ -öksüz”
çocuk rastlansa da ’ benzer

çok -öksüz doküman yoluyla
sonucunda “ -öksüz çocuk” üç Maceraya

etken daha
umut sonucuna

Çocuk en temel ögelerden Çocuk kurmaca
karakterlerle en ve en Prof. Dr. Sedat Sever Sever,
Çocuk ve karakter ve

olarak yöntemler Bu yöntemler, hem bu alanda
karakter ve yol hem de çocuk karakter

ve

Sever (2008: 75) karakteri “Her olay geçen kahramanlar,
karakterleri Karakter, duygu, ve tutku yönleriyle gerçek

da esinlenerek deneyimiyle, birikimiyle, kendine özgü ile bir Bu
dikkati çeken nokta “gerçek esinlenerek” ifadesidir. ailesiyle ve çevresiyle olan
çocuk, gerçek esinlenerek biçimlendirilen karakterler geçebilecek

sahip serüvenlerine ya da kahraman ise, kurguda
ve en önemli Sever’e göre (2008: 77) “Çocuk yeni

olanak en temel ögelerden biri de öykündükleri kahraman/kahramanlar ve
nitelikleridir. fiziksel ve ruhsal özelliklerinin iyi
öyküdeki olaylara yön veren etkin kahraman/kahramanlarla kurmaya yöneltir”. Bu
kahramanlar bir hayvan ya da nesne gibi bir de olabilir. Bu en önemli

ve niteliklere sahip

ve yapan A. (1999: 558), “From Folktales
to Orphan Characters ’s ” 19. ve 20. çocuk ve

-öksüz olarak bu
-öksüz halk yer eder. her Japonya,

Nepal, Kamboçya, Tanzanya, Rusya, Paraguay,
kültüründe yer alan 50 -öksüz ele alarak yapar. Bu sonucunda

-öksüz bu masallarda yer alan ortak eder:

- -öksüzün ve ona kötü muamele
- hayvan ve
- çözümünde önüne engeller
- -öksüzlere
- Sonunda -öksüzün mutlu 1999: 573)
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(1999: 567), bu unsurlardan “ -öksüz çocuk ” çocuk ve
Bahçe, Pollyanna, Küçük Prens, Büyük Umutlar, Anne,

, Büyük Umutlar ve Ragged bulur. romanlarda da Baker’ Öksüzler
Joan ’ The Wolves of Chase (Türkçeye ve Place (Türkçeye

McCaughrean’ The ’s Son (Türkçeye örnek
1999: 567).*

Yöntem

Bu
gözlem, doküman toplama ve

ortamda, ve bütüncül ortaya
ve 2016: 41). durumu hedefleyen

Bu halk ve çocuk -öksüz kahramanlarla kavram
ve kuramlara ve bütüncül olarak çözümlemek

ve

Bu “doküman ” yoluyla Doküman
hedeflenen olgu ve olaylara araç kapsar ve

2016: 189; Karasar, 2010: 183).

uygun olarak saptanan -öksüz çocuk
-öksüz çocuk neler olarak Bu tür

amaç, elde ve okura ve
2016: 239).

Bulgular

Türkçe yapan Mehmet Çevik, Türkiye’de okunan masallar üzerine
çocuklar ve gençler en çok bilinen on En bilinenden az bilinene

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Hansel ile Gretel, Rapunzel, Kül
Kedisi/Sindirella, Bremen Kibritçi Pinokyo, Alaattin’in Sihirli (Çevik 2008: 128). Bu listede
yer alan, Grimm derleyip kaleme Kül Kedisi/Sindirella, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Hansel
ile Gretel öksüz-yetim çocuk tespit edildi. Öncelikle bu masallar, tabloda
yetim-öksüz çocuk çerçevesinde incelenecek, daha sonra bu uyan da içinde Türk

ele

Tablo 1: “Yetim-Öksüz Çocuk Uyan

Yetim-
Öksüz
Kahraman

Yetim-Öksüzün
ve Kötü

Muamele

-Hayvan ve
Çözümünde Öne

Engeller

Yetim-Öksüzlere
Edenlerin

Sonunda
Yetim-
Öksüzün
Mutlu

Sinderella Üvey anne ve üvey

Evde hizmetçi gibi

Küçük beyaz ona
olur.

Üvey annesi
gitmemesi için sürekli
ev verir.

Üvey anne ve
yoksulluk içinde mahkûm
olur.

Sindirella,
prensle
evlenip mutlu
olur.

Pamuk
Prenses

Çok güzel için üvey
anne onu sarayda istemez.
Üvey annesi onu öldürmek
için bir görevlendirir.

Yedi Cüceler ona
olur, Pamuk Prenses
onlarla birlikte

Üvey anne
girer. Zehirli

tarakla sonra zehirli
elmayla onu öldürmek
ister.

Kraliçeye Pamuk Prenses’in
bir çift

getirirler. Kraliçe yorgunluktan bitip
tükeninceye dans etmekle

Pamuk
Prenses,
prensle
evlenip mutlu
olur.

Hansel ile
Gretel

Üvey anne evde
istemez. Baba,
ormana Ormanda
kaybolur, eve yolunu
bulamazlar.

Kötü zengin
bir sürmeleri için
gerekli inci ve

sahiptir.
öldürerek bu elde
ederler.

Eve yolunu
zordur. Nehri

geçmek için bir
ördekten

Üvey anne ölür. Zengin olup
mutlu bir

sürerler.

                                                            
* n Harry Potter’
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Bu sadece Grimm versiyonunu ele (Türkiye’de bu
da bulunsa da masallar ana birbirine benzerdir) ancak bu çok eski tarihlere
belirtmekte fayda var. Cindirella Asya, Hindistan, Afrika, Orta Avrupa ve Kuzey

Amerika'ya kadar izini 4.000 bir var (Aktaran: Smith 1976: 236). Üstelik sadece
Avrupa’da 500'ün üzerinde versiyonu bulunmakta. yüzlerce versiyonla Cindirella gibi “yetim-
öksüz çocuk” sahip nesilden nesile sözlü olarak sebeplerinden biri de
bu her ilgiyi görmesi olarak Peki bu ilgi, çocuk ve gençlik

Halk Doç. Dr. Ölçer Özünel, yol bugünkü
devasa kültür görsel ve

kültürü yolun çocuk günümüzde
söyleyen Ölçer Özünel (2011: 61-62), ’ çocuk ve halk

“Bu temellerinde çocuk Avrupa masal beslenerek
bugünlere yatar. Bunun Avrupa ve Amerika’daki çizgi film endüstrisinin
da büyük Tüm bu öyküleri, Avrupa kültürünün masal önünü açarak

izin vermesiyle Türk çocuk ve gençlik ile Türk halk
kurulabilir mi? Bunun için öncelikle Türk halk bakmak yerinde

Türk halk da “ -öksüz” , ve Küllü Fatma
ve ’da

Tablo 2: “ -Öksüz Çocuk Uyan Türk Halk ”

Yetim-Öksüz
Kahraman

Yetim-Öksüzün
ve Kötü

Muamele

-Hayvan ve
Çözümünde Öne

Engeller

Yetim-Öksüzlere

Edenlerin

Sonunda Yetim-
Öksüzün Mutlu

Küllü Fatma annesini
öldürerek etini yer.
Küllü Fatma annesiz ve

Annesinin kemiklerini
annesinin vasiyet
kuyuya atar ve oradan
mücevher ve giysi elde eder.

ona oyun
oynar. Sihir yaparak onu

çevirirler ve onun
yerine geçerler.

Küllü Fatma,
evlenir.

Nardaniye Üvey anne evde
istemez. Üvey anne ve
baba hamile
gerekçesiyle

haramilerin evine Üvey anne zehirli kiraz
ve Nardaniye

öldürmeye

Üvey anneyi Nardaniye
evlenir.

Fakir, kel ve
yani kimsesiz
için önemsiz görülür.

Aslan, özellikle de
Zümrüdüanka gibi
hayvanlarla cinler, periler ve

hediye sihirli
objeler olur.

Dev, peri,
vezir, cimri ve
Köse karakterleri
masallarda
gereken engellerdir.

Rakipleri kaybeder, Köse
gibi da

ya da
peri evlenir,

ya da vezir
olur. Zengin olur ya da

saçlara sahip
olur.

tabloda da üzere Pamuk Prenses ve Cüceler Küllü Fatma,
benzer konuya Ancak bu halk Türk çocuk

kadar de (2008: 122) ’de masallarla
günümüz ve masal

Doç. Dr. Ölçer Özünel’e göre (2011: 62) “ kullanarak noktayla, Türkiye’deki durum
ortaya ilginç bir tablonun Türkiye’de bugün masal söz etmek

birkaç örnek neredeyse Burada sadece bir sergilemekte, çocuk
ana biri olarak yerini (23 2018 tarihi itibariyle online kitap sitesi

“idefix” web sitesinde 100 tespit Sadece bu sitedeki bile üzerine
çocuk dair bir fikir vermektedir.)

Türk halk “yetim-öksüz çocuk” Türk çocuk önemli bir rol
üstlenmese de bir dönem (özellikle 1960-1980 ’de popüler olan

-öksüz bu örnek Türk Ar
’nun çocuk

ancak en çok okunan (2005: 83), genç-
eden Kemalettin en fazla öne “çekirdek ailenin
uzak genç- karakterlerin öne ‘yetimlik’ belirtir. Yetim-öksüz

kahraman, anne ve/veya ölümü ya da anne ve ile kendini ve çaresiz hisseder.
Bu için ya birilerinden alacak ya da tek engellerin üstesinden gelecektir. göre
(2005: 84) “Bu çaresizlik, mekân kendine yeni bir koruyucu aile ya da karakter

devam ederek bir görmüyorsa çekirdekten zanaat kazanma, ya da
yoluna gitmesine neden olur”. Bu hikâyelerin sonu da hep mutlu bir evlilikle biter. yetim-öksüz yer

halk gibi… Kemalettin yetim-öksüz çok okunup çok popüler
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olsa da buradaki çocuk ve gençlik yetim-öksüz kahramanlar kadar
ön plana

Sonuç ve

Bu “ -öksüz çocuk ” yer halk ve çocuk temel
sorunun Neden halk “ -öksüz çocuk” çocuk ve

da devam Bu -öksüz çocuklar, neden unutulmaz
kahramanlar Bu sorunun da -öksüz
ortaya

her kültürlerde yer alan “ -öksüz çocuk” yüz de
“ ” söz etmek

G Ö. Eker (2007: 335), Türk Halk El ’nda “Kültür toplum
var olan ” Carl Gustav Jung,

olarak “ ” ve Jung’un
durumundayken, de Jung (öznel) ve Ortak

ortak bütün ve
ve herkeste ortak olan türsel (Fordham 1996:.15-32).

Eker’ Jung’un ortak ya da
masallarda ve olarak 2008: 65).

Joseph Campbell’a göre de (2013: 13) “… talep z, uydurulamaz ya da
Onlar ruhun ve her tohumunu gücünü

olarak ” Eker’e göre (2007: 327) folklor her var
ve okuru Buna göre folklor,

sebeplerle ortaya kültürde olarak “ -öksüz çocuk ” da bu
de bu yüzden ve okurunu hem sözlü hem de kültür

ve Öyleyse ürünü olan “ -öksüz
çocuk” ne bu

1-Maceraya

-öksüz kahraman, Joseph Campbell’ söz tek
Campbell bu

Bu da
- - (2013: 42). Kahraman yol Bu

ve de ta Bu kahraman evden,
ve konforlu -öksüz çocuk da anne ve/veya

kaybederek kötü muameleye maruz da
maceraya Bu konuyla olarak Alman ve Ahmet ve A. Ercan
(2008: 43), Alman masal Max ’den aktararak “Masal tüm ve

kurtulur, ve olaylara ve tüm olaylarla
olarak önümüzde ”. Anne ve/veya olmak da bu

macera da böylece

2-

’ da (1999: 559) -öksüz çocuk çocuklardan
Ya ya ya da tamamen tek toplumdan ve

ya da 1999: 559). anne ve ya da kötü yönde
durum söz konusudur. Böyle durumda örnek rol model Öyleyse olan

var olacak, -öksüz kahraman engellerle bu
ya da ona eden ya da güçler ve sonunda eve

döner. Bu eve ev Sonunda kahraman bulur, ve
kurar. alana ama Sorunlara çözüm ararken

olarak gücünün Engeller ve sorunlar bu yolculuk,
okurun hem hem de da olanak

3-Daha umut

sözü geçen da gibi hor görülen, kötü muameleye maruz kalan yetim-
öksüz sonunda mutlu bir hayata Ona kötülük edenler, onu ölümle ya da mutsuz bir hayatla

Bu da okura daha iyi bir için umut vermektedir. ve
kötülerin de er geç bedelini bilmek okuru da yönlendirecek, kötü
bile her daha güzel dair umudu hep taze

Yetim-öksüz kahramana eden insan, hayvan ya da da bu umudu
Kahraman, anne ve/veya olsa bile iyiler ve iyilikler sayesinde engelleri

hayata
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Melanie Kimball da (1999: 559) “yetim-öksüz çocuk” umut dikkat çeker, yetim-öksüz
bizim ve bunun bizi belirterek söyler: “Yetim çocuklara

söyleyebiliriz: ‘Görüyorsunuz, bu yetim-öksüz çocuk bile engellerin üstesinden gelip hepimiz
Buradaki “yetim-öksüz bile” ifadesi dikkat çekicidir. Bu ifade yetim-öksüz küçümseyen bir

içermektedir. Böyle bir yorumun psikolojik olup bir biçimde
yetim-çocuk böyle bir amaç gütmelerinin etik olup

Öneriler

“Yetim-öksüz ancak yetim ve/veya öksüz, bir annesiz
ve/veya halk ve çocuk da Andersen’in derleyip
Kibritçi , Küçük Deniz , Carlo Collodi’nin Pinokyo, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont'un Güzel ve
Çirkin Peyami Öksüz ve Öksüz Civciv’i bu örneklerden
Sadece yetim-öksüz kahramanlara bir bize yeni

“Yetim-öksüz çocuk” en çok izlenen çizgi filmlerden biri olan Aslan Kral’da da Dünyada
ve Türkiye’de gösterime giren çizgi filmler üzerine bir daha ve verilere .

Kaynaklar

Nefise (2008) “Zincir Jung’un Dinsel ve Arketipleriyle Millî Folklor, 79.
Alptekin, A. B. (2002) “Küllü Fatma”. . Ankara: 248- 250.

M. S. (2005). Kemalettin Özgün Bir Popüler Edebiyat Türü. Yüksek Lisans Tezi). Bilkent
Üniversitesi, Ankara.

Boratav, P. N. (1998) “Nardaniye Zaman Zaman . Adam 96-101.)
Campbell, J. (2013) Sonsuz Yolculu .
Çevik, M. (2008). “Türkiye’de ve Gazi Türkiyat Güz, 3, 115-130.
Fordham, F. (1996) Jung Psikolojisi. Say
Grimm (2014) “Hansel ile Gretel”. Grimm 1. Can 199- 212.
Grimm (2014) “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”. Grimm 1. Can 241- 254.
Grimm (2014) “Sindirella”. Grimm 1. Can 187-198.
Karasar, Niyazi (2010) Bilimsel Yöntemleri. Ankara: Nobel
Kimball, M. A. (1999) “From Folktales to Fiction: Orphan Characters in Children’s Literature”. Library Trends, Vol. 47, No. 3, Winter

1999, 558-578.
M. Ö. ve (2007) “Gülin Ö. Eker, Gelenekten Halk Türk Halk El Ankara: Grafiker

325-339.
Ölçer Özünel, E. (2011) Masal Okuma Denemesi: Masal Tarihine Yeniden Bakmak”. Millî Folklor,

23, 91, 60-71.
A. ve Ercan, Cemile A. (2008) Psikanalizi”. Psikanalizi. Erzurum: 37-44.

Sever, S. (2008) Çocuk ve Edebiyat. Tudem
Smith, Colleen E. (2015) "Folklore and Children’s Literature: A Content Analysis of the de Grummond Children’s Literature

Collection," SLIS Connecting: Vol. 4: Iss. 2, Article 7.
S. (2017) “Türk Millî Tipi”. Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 11, 41-57.
A. ve H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel . Ankara: Seçkin



Pestalozzi Çocuklar Köyü 

Pestalozzi Çocuklar Köyü

Çocuklar ile entelektüel insanlar benzer özelliklere sahiptir. Her ikisinin de gürültüsü bizi rahats�z eder, suskunlu u ise 
üphelendirir.

Gelece in okulunu çocuklar için bir cennet haline getirmek ülküsü zafer 
çelenkleriyle süslenebilirse Köy Enstitüleri denemesinin kazand�rd� � de erlerden de faydalan�larak, ulusumuzun 
karakterine en uygun e itim kurumlar� yarat�labilir. Bunlara yak� acak ad� bulmakta da zorluk çekilmez

Tonguç için ‘köy meselesi’ diye bir mesele yok; bir ‘ayd�nlar meselesi’, bir 
‘meslek meselesi’, ‘e itim meseleleri’ ve hepsinin üstünde bir ‘memleket meselesi’ vard�

Pestalozzi 
Çocuklar Köyü Pestalozzi Çocuklar Köyü

  Eli i Rehberi Mürebbinin Ruhu ve Muallim Yeti tirme Meselesi  ve Meslek 
Terbiyesi Köyde E itim Canland�r�lacak Köy lkö retim Kavram� E itim Yolu le Canland�r�lacak Köy  
ve Meslek E itimi Ö retmen Ansiklopedisi:  E itim lkesine Göre Ö retmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlü ü 
Pestalozzi Çocuklar Köyü Pestalozzi ve Devrim Mektuplarla Köy Enstitüsü Y�llar� 



Hollanda, 
sviçre, Avusturya gibi köylüsü iyi okutulup e itilmi  memleketlerde, köy kültürünün nas�l geli tirilip genel kültüre mal 
edildi ini yak�ndan gördüm. Bu memleketlerde özellikle köy otellerinde kalarak, köy okullar�n� ziyaret ederek, yurdu 
nas�l cennetle tirdiklerini ö renmeye çal� t�m. Edindi im kanaat u oldu: Bugünkü duruma gelebilmek için ayd�nlarla 
sanatç�lar çok emek harcam� lar; inançlar� u runa sava lar vermi ler. Bizde henüz bu tür insanlar�n say�s� pek az… 
Bat�l� ayd�n, zorluklarla çarp� a çarp� a ya amaktan zevk duyan diri ki i seviyesine ula abilmi . Köy Enstitüleri, i te 
bu tip insan� yaratmak amac� güdüyorlard�. Yok edilme e çal� �lan de er budur. Uyu uk, vurdumduymaz, cans�z 
kans�z yarat�klar yeti tiren kurumlara kimse ses ç�karm�yor. Bat�l�larla ayn� hizaya gelebilmek, diri bir ulus olarak 
onlar�n yan�nda yer alabilmek için, s�rt�m�zdan Ortaça �n takt� � kamburlar� atmam�z gerekiyor. Bunun da bir tek yolu 
var: Köylü, kentli bütün yurtta lar� ilkö retim çark�ndan geçirmek

içerisinden ç�kt� � köy gerçeklerini iyi 
bilmesi ve unutmamas�, imparatorlu un y�k�l�  dönemini ya ayarak, zay�f ve noksan yanlar�n� görebilmesi, bat�ya aç�k bir ö renimden sonra, 
Avrupa’da yüzy�l�n ba l�ca toplumsal ve ekonomik sorunlar�n�n yaratt� � s�n�f çat� malar�n� en iddetli dönemlerinin birinde yak�ndan 
izleyebilmesi, Kurtulu  Sava � ve bu dönemdeki Türkiye'de sol ak�mlar üzerinde bilgisi olmas�, Bat� yöntem ve kurallar�n�, ko ullar� Türkiye'ye 
çok benzeyen Balkan ülkelerinde uygulamalar�na dikkat edebilmesidir



Kimsesiz çocuklar�n terbiyesi gibi yurdun heyet-i 
umumiyesine amil olan önemli bir i in mahdut (dar) kadrolu bir veya birkaç müessese ile halledilemeyece i ve bu 
gibi masrafl� müesseselerin bir vilayet bütçesiyle ya at�lmalar�na maddi imkan bulunmad� � yüksek makamlar�n�zca 
da malumdur. çtimai bünyemiz için bir tehlike te kil eden kimsesiz çocuklar�n terbiyelerini ve ayn� zamanda 
kendilerinin sanayii ve maadin i lerinde istifade edilir birer unsur olarak yeti tirilmelerini temin için yurdun muhtelif 
yerlerinde geni  kadrolu müteaddit (çe itli) müesseselere ihtiyaç vard�r. Hususi idare ve Belediye bütçeleriyle imdiye 
kadar ba ar�lamayan ve bundan sonra da ba ar�lamayaca � üphesiz bulunan bu i in ancak Hükümetçe al�nacak 
esasl� tedbirlerle hal edilebilece i kanaatinde bulundu umu arz eder, derin sayg�lar�m� sunar�m



Devlet”

Halkç�l� a 

Pestalozzi Çocuklar Köyü



bu köy sadece sava �n açt� � yaralar� sarmayacak; bu ç�lg�n 
sava a, y�k�ma neden olan ideolojilerin de kökünü kaz�y�p, tekrar ortaya ç�kmalar�n� engelleyecek yüksek bir ülküye 
ba lanmalar�na neden olacakt�r.

 “Rousseau’nun, teorik olarak bir birey/ çocuk (Emile) için istedi i eyi; 
 Pestalozzi, tüm çocuklar için istemi ti; muhiti ne kadar fakir ve basit olursa olsun 

 veya kapasiteleri ne kadar s�n�rl� olursa olsun

Bir 
Münzevi’nin Ak am Saati Evening Hour of a Hermit

: “(8 nsanl� �n tüm saf ve temiz, iyi ve faydal� güçleri, ne sanat�n 
ürünüdür ne de talihin etkisiyle gerçekle memi tir. Onlar asl�nda tüm insanlar�n do as�nda mevcut olan güçlerdir ve insanl� �n büyük ihtiyaçlar 
için tekâmül etmi tir (28) Acele etmeyen, bekleyen do a düzeninin kar �s�nda, okulun yapay yöntemi sözcüklerin dizili  s�ras�n� h�zland�r�r; 
insan�n geli imi üzerinde aldat�c� bir cazibe yaratan ve do al, do u tan gelen gücü gizleyen/örten ey budur, ancak bu uygulama günümüzün 
ihtiyaçlar�n� tatmin eder

Lienhard und Gertrud Leonard ve Gertrude)

Leonard ve Gertrude
Evdeki Çocuklar�n E itimi The Instruction of Children 

in the Houseplace
 Gertrude Çocuklara Nas�l Ö retiyor How Gertrude Teaches Her Children 

Çocu unu Nas�l E itirsin 
(2018) ad�yla





köy kayna �ndan
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Yapaca �m�z teklife dostça ilgi göstereceklerin ç�kaca �n� (…) san�yoruz. Askerlere mahsus, içinde bar�n�labilecek 
barakalar memleketin her taraf�nda da �n�k bir halde göze çarpmaktad�r. Bunlardan birço u sava  sona erince yeni 
i lerde kullan�labilecek durumdad�r. klim bak�m�ndan sa l�k artlar�na en uygun bir yere bunlar� toplay�p devlet eliyle 
bir köy kurulamaz m�? Kalbi ve gözleri dünyaya kapal� olmayan, pratik kabiliyete sahip bir mimar, bu i in teknik 
bak�mdan zor olmad� �n� san�yor. Köyün kurulaca � yeri tayin etmek meselesi de pek s�k�nt�l� olamasa gerektir. Bu 
tasar� gerçekle tirildi i takdirde yeni kurulacak köye sava  yüzünden ölümle kar � kar �ya gelmi , kimsesiz kalm� , 
bak�lmaya muhtaç, hastal�kl� veya sakat çocuklardan (8.000’i) al�nabilir. Köyün idaresini doktorlar�n ellerine vermek 
en do ru yol olabilir. Çocuklar bu köyde onlar� seven, ayn� zamanda dünyam�z�n bütün problemlerine kar � gözleri 
kapal� olmayan yeti kin insanlarla beraber ya arlar. T�pk� K�r E itim Yurtlar�’nda uyguland� � gibi a a � yukar� (20) 
çocuk bir araya getirilerek onlara babal�k edecek bir e itimcinin ba kanl� �nda çok nüfuslu bir ailenin hayat�na 
benzeyen bir ya ay� a da ihtiyaç has�l olacakt�r (…) Plan ne kadar geni  bir görü le, ne kadar aç�k bir kalple ne 
derece iyi hesaplanarak ortaya serilirse o derece bol yard�mlarla, o derece s�cak kalple kar �lanacakt�r. Bu köye 
çocuklar da istekle geleceklerdir. Onlara burada her türlü yard�m yap�l�r; çocuklar giydirilir, temiz ve rahat yataklarda 
yat�r�l�r; her biri kendi odas�na ve e yalar�na kavu ur. Okula giderler, beraber oynarlar. Burada çocuklar�n ruh ve 
bedenlerinin geli mesini sa layacak en iyi ve sa lam metotlar uygulan�r. Bunlara kavu an yavrular, yeniden hayattan 
zevk almaya ba larlar. Belki hepsi biraz daha fazla rahat uyumak ve gülmek imkânlar�na kavu urlar. Art�k onlar bir 
arada olacakt�r, örselenmeyeceklerdir; kederlerini tahrik edici pek az olaylar bir tarafa b�rak�lacak olursa güven alt�nda 
bulunacaklard�r; kendilerini masallarda oldu u gibi kederli, dertli hissetmeyeceklerdir. lerde tekrar hayata at�l�p sert, 
üzücü olaylarla kar �la acak olan bu zavall�lar, içinde ya ayacaklar� köy sayesinde ac�larla dolu bir hayat� onlara 
ya atacak üvey ana ve babalar�n ellerine dü meyeceklerdir. Çocuklar için kurulacak köyde gelecek devrin 
ideolojilerini inceleyen ara t�r�c� bilginler, pedagoglar, toplum bilimciler, çocuk psikologlar� kendilerine geni  bir 
çal� ma alan� bulurlar ve ba ka ülkelerde kurulmu  benzeri kurumlarla temasa geçerek i birli i yapabilirler (…) 
Çocuklara ya ayabilecekleri yeni bir dünya kural�m. O zaman tekrar onlarla beraber ö renmek imkânlar�na 
kavu uruz; zaten bütün hayat bitip tükenmek bilmeyen bir okuldur. Bütün zorluklarla, felce u rat�c� kavgalara ra men 
u inanç sayesinde ürkekli i, yorgunlu u yenebiliriz: ‘Hayata onu severek sayg�yla ba lanmak’ ” 

imdi pek zay�f bir kömür parças�n �slak, nemli saman�n üstüne 
koyarak, yakmaya u ra t� �m� anl�yor, ate in ate in tutu mad� �n� görüyorum. Fakat bir rüzgar�n esmeye ba lad� �n� 
seziyorum. Bu rüzgar kömürün üstüne do ru esmeye ba lay�nca �slak saman� yava  yava  kurutacak, kömürü 
kurutacak, kömürü tutu turup ate i harekete geçirecektir



Yeni bir duyu a al� mam�z, 
yeni sorumlulu u i  edinmemiz gerek. Art�k çocu u do du u köyün mensubu oldu u milletin isteklerine göre 
e itemeyiz. Bugün istesin istemesin herkes dünya vatanda � olmu tur. Onun için dünyan�n bütün meselelerini iyice 
kavramam�z icap ediyor. Bu i  kolay m� zor mu demeden onu denememiz laz�m. Kim kom usunun dilini ö renirse, o 
kendi dilini de unutmamak zorundad�r. Kim açl�ktan ölmek üzere bulunan Çinli çocu a kar � merhamet duyarsa, kendi 
çocuklar�n� da ihmal etmemelidir. K�sacas� bugün art�k mesafe denilen bir ey ortada kalmam� t�r. Bütün insanlar 
birbirinin kom usu olmu lard�r…”  

Kalbin dünyas� ile beynin 
dünyas� birbirleriyle kayna mal�d�r. Beyin kalbi ayd�nlatmal�, kalp de beyni �s�tmal�d�r



Organizasyonumuz, Pestalozzi 
Program� ad� alt�nda ö retmenlere hizmet içi e itim sunmaktad�r. Pestalozzi Program�na kat�lan ö retmenler, 
interaktif metodoloji geli tirmekte, i birlikçi bilgi olu turmakta ve akranlar aras�nda deneyim payla �m� 
yapmaktad�rlar. Daha büyük bir Avrupa ba lam�nda bu seminerler kültürleraras� diyalog ve demokrasi konusunda 
çok de erli bir deneyimdir. Bütün üye devletler bu programla, ö retmenler ve di er e itim profesyonelleri için e itim 
seminerleri düzenleyerek i birli i yapmaktad�r

Te vik etmek istedi imiz e itim, yaratmak istedi imiz toplum türü ile 
ba lant�l�d�r. Avrupa Konseyi ‘sürdürülebilir demokratik bir toplumu’ te vik etmeyi hedefledi inden, bu hedefe 
ula mada rol oynayabilecek bir e itim program� olu turmu tur. Bu program, daha iyi bir toplum yaratmaya yönelik bir 
e itim modeli tasarlayan ünlü bir sviçreli e itimcinin ad�n� ta �maktad�r



Çocuk Haklar�.
Özgürle me Eylemi: Köy Enstitüleri. 

Türkiye ktisad Tarihi

The Journal of Correctional Education.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
AÜHFD

Pestalozzi: His Aim and Work.
Çocuk Hukuku
Cumhuriyet Dönemi Korunmaya Muhtaç Çocuklara li kin Politikalar�n Olu umu. 

Journal of Curriculum and 
Supervision.

Teacher Education for Change the Theory 
Behind the Council of Europe Pestalozzi Programme. 

A Brief Course On The History Of Education.
Toplum ve Demokrasi.

Çocu unu Nas�l E itirsin.
Pestalozzi And The Foundation Of The Modern Elementary School.

Emile Ya da E itim Üzerine.

Sourcebook of Experiential Education: Key Thinkers and Their Contributions.
Türkiye Ekonomisi

Planlama Dergisi.
Bir E itim Devrimcisi: smail Hakk� Tonguç(Ya am�, Ö retisi, Eylemi)

Kitapla mam�  Yaz�lar�.  

Pestalozzi Çocuklar Köyü
Prof. Dr. Nihal Turana 

Arma an.
Çocuk ve Suç











Selçuk Üniversitesi Ahmet Kele o lu E itim Fakültesi Dergisi

Evaluation of Environmental School Students.

Ankara Üniversitesi E itim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi

lkö retim Online E-
Dergi





aisthesis aisthanestha estetik

Estetik, sanatta ve ya amda güzellik, güzelduyudur. Bilim dal� olarak da güzellik duygusuyla ilgili; güzelin ve
güzelli in insan duyular�na yans�mas� ve duygular�ndaki etkilerini konu olarak ele alan bir aland�r. Güzellikten amaç,
estetik kayg�larla ve ölçülerle verilen yap�t anlam�na gelmektedir. Edebiyat, resim, müzik, mimarî, heykel, sinema,
tiyatro, bale ve opera gibi güzel sanat dallar� tan�mlanmaktad�r.

 
 

”

estetik

, 





1924 program�nda



1927 y�l�nda haz�rlanan ek programda

1929 y�l�nda Türkçe  Edebiyat 
“sanat eseri ve zevk verme”

sanat eseri 

zevk alabilmesi

Sadece tarihsel önem ta �yan, estetik de erden yoksun eserlerin incelenmesi, yüksekö retime b�rak�lmal�

1934 Program�

“yüksek sanat eserlerinin ö renciye tan�t�labilmesi için öncelikle sa l�kl� çeviriler 
yap�lmas�”

1943
edebiyat zevki

ve kültürü vermek

“estetik de er
estetik de er 

sanat 
de eri zevk verici

zevk ve 
duygu terbiyesi vermek

sanatsal estetik yönünü” 



edebî eser, dille gerçekle tirilen bir güzel sanat ürünüdür

edebiyat�n güzel sanat etkinli i

estetik 
zevk kazand�r�lmas� 

. 



sanat e itimi



Türkiye’nin Ders Kitaplar�
Felsefe Terimleri Sözlü ü

Uluda  Üniversitesi 
E itim Fakültesi Dergisi

Dil ve Edebiyat Ö retimi
Edebiyat Dersi Üzerine Gözlemler

Türkiye’de Edebiyat Ö retimi ve Edebiyat Ö retiminde Ça da  Yönelimler. Ça da  Türk Yaz�n�

lkö retim Alt�nc� S�n�f Türkçe Kitaplar�nda Resimlerle Metin li kisi

Ad�yaman 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin E itim Özel Say�s� 6

). Edebiyatta Estetik
lkö retim II. Kademe Türkçe Ders Kitaplar�ndaki Metinlerin Türkçe Ö retimi Üzerine Etkileri

MEB E itim ve Sosyal Bilimler Dergisi
MEB E itim ve 

Sosyal Bilimler Dergisi

MEB Dergisi. 
Ahi Evran Üniversitesi 

E itim Fakültesi Dergisi 12
Nas�l Bir Edebiyat Ö retimi

lkö retim kinci Kademe Sekizinci S�n�f Türkçe Ders Kitaplar�ndaki Metinlerin Ö rencilere Estetik Zevk 
Kazand�rmadaki Rolü

Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat
Ö retim Kurumlar�nda Türk Dili ve 

Edebiyat� Ö retimi ve Sorunlar�
Nesillerin Ruhu

A Modern Book of Aesthetics

Türk Dili ve Edebiyat� Ö retim Program�
Nitel Ara t�rma Desen ve Uygulama çin Bir Rehber (çev. ed. Selahattin Turan)

Edebiyat Kuramlar� ve Ele tiri
Edebiyat Esteti i

nsan�n Estetik E itimi Üzerine Bir Dizi Mektup
Ankara Üniversitesi 

E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi
. Lise Edebiyat Program K�lavuzu
Orta Mektep ve Liselerin Türkçe Müfredat Program�
Lise Müfredat Program�

Tebli ler Dergisi
Liselerin kinci Devre Müfredat Program�

1340 Tarihli Ortamektep ve Lise Müfredat Programlar�na Zeyl
Tebli ler Dergisi

Türk Edebiyat� Dersi Ö retim Program� ve K�lavuzu

Estetik.
nsan Aç�s�ndan Edebiyat

Estetik Doktrinler
Liselerde Edebiyat Tedrisât�

Maarif Mecmuas�



Ömrünü çocuk ve gençlik yaz�n�na adam�  
dostum Prof. Dr. Sedat Sever’e, sevgiyle… 

 
 

lkokul Türkçe Ö retimi Program�



lkokul Program�,

Okuma ile yaz� ayn� zamanda ö retilecek ve çocuklar her okuduklar� kelime ve cümleyi 
yazacaklar, yazd�klar�n� okuyacaklard�r. 

lkokuma derslerinde anlams�z hece ve çocuklara tan�d�k gelmeyen kelimeler 
kullan�lmayacakt�r… 

Herhangi biçimde olursa olsun heceletme yasakt�r. Harfler adlar�yla ya da sesleriyle ayr� ayr� 
telaffuz edilmeyecek, bunlar, sürekli kullan�lan kelimeler kapsam�nda yapt�r�lacak al� t�rmalarla do al 
biçimde ö retilmi  olacakt�r. Ö rencilere, kitaptaki al� t�rmalardan ba ka tahtada da bol miktarda 
al� t�rma yapt�r�lacakt�r. Bu esaslara göre ö retmen taraf�ndan haz�rlanm�  olan duvar afi leri ve tak�l�p 
sökülebilen harfler gibi araç gereçlerden de yararlanabilir. 

lkokuma ve yazma derslerinde geçen kelimelerin anlamlar�, kullan�l� lar� hakk�nda ö retmen 
sözlü al� t�rmalar yapt�racak ve bu kelimeleri içeren küçük cümleler olu turulacakt�r. Bu al� t�rmalar 
s�ras�nda yanl�  telaffuzlar�n, ive ve lehçe hatalar�n�n düzeltilmesine özen gösterilecektir MV

lkokul Program�

MV Fuat Baymur

Baymur

MV MV

lkokul Program�

Birinci s�n�fta ilkokuma ve yazma çal� malar�, bütün ö retim faaliyetlerinin ayr�lmaz bir parças�n� 
te kil eder. S�n�f ve okul hayat�, hele beraberce ya anan Hayat Bilgisi konular�, okuma ve yazma için 
gayet tabii bir tak�m f�rsatlar haz�rlar.  

lkokuma ve yazmaya basit cümleler ve kelimelerle ba lanacakt�r. Zamanla bu cümleler 
kelimelere, kelimeler hecelere, heceler ise harflere bölünecek; bu çözümlemeler sonunda da elde edilen 
kelime, hece ve harflerle yeni yeni kelimeler ve cümleler te kil edilecektir. 

Cümlelerin, kelimelerin ve hecelerin bölünmesini kolayla t�rmak için, ö retmen ayn� kelimeleri 
içine alan cümleler, ayn� heceleri ihtiva eden kelimeler yan yana getirilecektir. Üzerinde durulan cümle 
ve kelimelerle hikâyeler, tekerlemeler … vücuda getirmeye de ilk zamanlardan ba layarak önem 
verilecek ve ilkokuma konular�n�n, ö rencilerin ilgilerini çekecek mahiyette olmas� sa lanacakt�r. 

Bu s�rada Türk alfabesine giren bütün harflerin metinlerde gere i kadar tekrarlanmas�na dikkat 
olunacakt�r…” MEB

lkokul Program Tasla �

Dr. Decroly
Luke



Dr. Decroly, anan�n çocu una konu may� ö retmek için kulland� � yakla �m� okuma ö retimine 
de uygulam� t�r. Anne çocu una harfler, heceler veya kelimelerle de il, cümlelerle konu ur ve birçok 
tekrardan sonra bu, çocuk taraf�ndan anla �l�r… 

Okuma bir görme sürecidir; okumada kullan�lan zihinsel fonksiyonlar öncelikle görmeye aittir. 
Çocuk, annesinin komutlar�n� ancak birçok tekrarlardan sonra anlar. Bunun gibi bu komutlar�n yaz�l� 
sembollerini, çocuk onlar� anlay�ncaya kadar birçok kez görmelidir. Bu cins ö retimin üstünlükleri, 
çocu un ta ba tan beri yaz�l� kelimeyi fikirle birle tirmesi ve okumas� (…) okuman�n anlaml� olmas�d�r…”
Luke

Ge talt Psikoloji

Elif Cüzü
Doktor Rü dü

Baymur

Harf Devrimine Yeni Türk Alfabesi

Mustafa Sât� Nüzhet Sabit

Muallim

Sadrettin Celal Antel

e itmen

Ali Haydar Taner, brahim 
Alaeddin Gövsa, smail Hakk� Baltac�o lu, Kâz�m Nami Duru

Saffet Bey Elifba Kongresi

hsan Sungu

Okumada üç unsur vard�r: kelimenin anlam�, telaffuz ve yaz�l�  biçimi. Çocuk okula gelirken anlam 
ile telaffuz aras�ndaki ba lant�y� kurmu tur. Yaln�z bunlar�n yaz�l�  biçimi ile ili ki kurmak kalm� t�r.  

Biz, bir elbiseyi anlat�rken önce kolunu, yakas�n� vs. anlat�p sonunda elbiseyi göstermeyiz; 
do rudan do ruya elbiseyi gösterir, “i te bu elbise deriz” (…) Kelime de aynen böyle. Önce bütünden 
ba layaca �z, sonra parçaya do ru inece iz. Harfleri bu yakla �mda ihmal etti imizi sanmay�n; çocuk 
çözümleme s�ras�nda ayr� ayr� harfleri de ö renecek…” Baymur

E itmen



Güçlü Tonguç Terbiye

Terbiye

Terbiye

Biz kelimeleri evvela harflerini birer birer tan�mak suretiyle okumuyoruz (…) Bütün tetkikler, 
çocuklar�, elifbaya [ilkokumaya] ba lat�rken harflerden de il, kelimelerden, daha do rusu çocu u 
alakadar edecek cümlelerden ve en iyisi cazip hikâyelerden ba laman�n lüzumunu teyit etmi tir. in 
ba lang�c�nda çocu un önüne, ha �rne ir oldu u cümleleri korsak, çocuk bu cümleleri daha büyük bir 
kolayl�kla okumaya ba lar… Sungu

Ba lang�çta kelimelerin umumi ekillerine gözümüz al� mad� � için kelimeleri bir hamlede 
tan�yamay�z. Fakat bu kelimeleri birçok defalar göre göre onlar� umumi ekillerinden derhal tan�yacak 
bir hale geliriz. Kelimelerin ekilleriyle beraber mânâlar�n� da kavrarsak o kelimeyi okumu  oluruz. 
Kelimelerin mânâlar�na dikkat etmeden sadece mihanikî [biçimsel] olarak sökmek, terbiyeciler 
nazar�nda okumak say�lmaz. Okumak denilince mutlaka okudu umuzun mânâs�n� kavramak anla �l�r
Sungu

Elifba Raporu

Çocuk lisan�nda ya ayan kelimelerin bir listesini tertip fevkalade ehemmiyeti haiz bir meseledir. 
Böyle bir liste, ayn� zamanda ilk mekteplere alfabe ve k�raat kitab� yazacak müellifler [yazarlar] için de 
k�ymettar bir rehber vazifesini görmü  olur MVM

Muzaffer erif 

Türk E itim Derne i lkokulu Selma brahim
Nafi Atuf Kansu

Bütün çocuklar üç saniye zarf�nda, cümle içinde oldu u zaman en çok harf okumu lard�r (…) 
harfler ayr� ayr� olursa üç saniyede [ortalama] 3.4 harf (…) kelime içinde olursa [ortalama] 7.6 harf (…) 
cümle içinde olursa [ortalama] 26.1 harf okumu lard�r… 

Bu tecrübede, usûl ve tekni i sviçre’de J. J. Rousseau Enstitüsü profesörlerinden Piaget’nin 
tecrübelerini örnek ald�k. Çocuklar�n haberi olmadan onlardan binlerce söz toplad�k. Bizim ald� �m�z 
neticeler Piaget’nin sviçre çocuklar�ndan ald� � neticelerle ayn� istikameti gösteriyor… Ba o lu

Fuat Baymur M. Rauf nan

nan nan Baymur

Cavit Binba �o lu  Prof. Dr. Feyzi Öz 

Adviye Kayral, Emine Özgür, Naciye çelli
Köy E itmenli i



Millet 
Mektepleri

Altunya

Dr. .] 
Turhan O uzkan, Kemal Demiray, Feyzi Öz Emin Özdemir,

Kemal Demiray, Emin Özdemir, Fakir Baykurt 

Joe Pierce

Ö rencinin vasat [ortalama] bir sahifedeki kelimelerin yüzde 90’�n� görünce tan�yabilmesi, okuyup 
yazmay� nispeten kolay ö renece ini gösterir. Çünkü, bu takdirde her on kelimeden bir tanesini sökerek 
okuyacakt�r. Okuma yazma ö renmeye ba lam�  kimse, her sahifede kelimelerin büyük bir k�sm�n� 
sökme yoluyla okumak zorunda b�rak�ld� � takdirde, gayretini kaybederek k�sa zamanda eski cahil 
durumuna dönebilir MEB

Prof. Dr. Feyzi 
Öz,

Okuma yazma materyali haz�rlama çal� malar�na ba lamadan önce, halk�n dilindeki kelimelerin 
tespit edilmesi gerekiyordu. Bu amaçla berber dükkânlar�na, pazarlara, al� veri  merkezlerine, köy 
odalar�na teypler konularak halk�n sözlü ifadelerindeki kelimeler ara t�r�ld�. Daha sonra halk�n okudu u 
gazeteler ve kitaplar taranarak halk dilindeki kelimeler tespit edildi. Yaz�l� ve sözlü ifadelerdeki 
kelimelerin kullan�lma s�kl� �n� belirleyen kelime listesi olu turuldu. Kullan�lacak kelimelerin 
belirlenmesinden sonra, kitaplar�n yaz�lmas�na ba land� Öz

Öz, ayn� kaynak

Orduya yeni gelen erlere testler uygulanarak, birbirlerine e it nitelikte üç deneme gurubu 
olu turuldu. Bu guruplar, ayn� özellikleri ta �yan s�n�flara oturtuldu. Deneme gruplar�yla ders yapacak 
olan, nitelikleri birbirine benzeyen üç grup yedeksubay ilkokul ö retmeni seçildi. 

Birinci [tip] dershanede “Harf Yöntemi” uygulan�yordu ve bu yönteme göre haz�rlanm�  olan 
materyal kullan�l�yordu. 

kinci [tip] dershanede “Kelime Yöntemi” uygulan�yordu ve bu yönteme göre haz�rlanm�  olan 
materyal kullan�l�yordu. 

Üçüncü grupta ise “Cümle Yöntemi” uygulan�yordu ve bu yönteme göre haz�rlanm�  olan materyal 
kullan�l�yordu. 

Deneme gruplar�n�n çal� malar� [Prof. Dr.] Turhan O uzkan’�n ba kanl� �nda Elois Enata ve M. 
Feyzi Öz’den olu an bir komisyon taraf�ndan dikkatli ve devaml� bir ekilde izleniyordu. 



Birinci deneme sonuçlar� de erlendirildikten sonra, ikinci bir denemenin yap�lmas� uygun görüldü. 
kinci denemede s�n�f ö retmenlerinin rolleri ve dershaneleri de i tirildi. Birinci denemede harf yöntemi 
uygulayan ö retmenlere [bu kez] cümle yöntemi uygulama; kelime yöntemi uygulayan ö retmenlere 
harf yöntemi uygulama; cümle yöntemi uygulayan ö retmenlere ise kelime yöntemi uygulama görevi 
verildi. Dikkatli ve devaml� bir izleme ile ikinci deneme de sonuçland�. 

Birinci ve ikinci deneme çal� malar� sonunda erlere uygulanan testlerle, okutma yöntemi ile [ilgili] 
sonuçlar de erlendirildi. Bu de erlendirmelere s�n�f ö retmenleri de kat�ld�. 

Bilimsel deneme tekniklerine uygun olarak yap�lan [bu] çal� malar sonucunda en yüksek ba ar� 
Cümle Yöntemi uygulayan dershanelerden al�nm� t�. kinci derecede ba ar� Kelime Yöntemi uygulayan 
dershanelerde, en dü ük rand�man Harf Yöntemi uygulayan dershanelerde olmu tu Öz,

Turhan O uzkan

Harf ve hece usulü ile okuma ö renmek mümkün olmakla beraber, ba lang�çtan itibaren geni  
üniteleri görmek ve dilde çok kullan�lan kelimeleri kal�p halinde okuyup bir metni süratle kavramak 
al� kanl� �n� elde etmek tercihe ayand�r.  

Asl�nda Türkçe gibi fonetik bir dilde sökme [heceleme] tekniklerinin kullan�lmas� faydal�d�r. Bu 
tekniklerin yard�m�yla ö renci bir metinde evvelce görmemi  bulundu u kelimeleri okumak imkân� elde 
eder. Ancak, ba lang�çtan itibaren ö renimi bir sökme temrini [heceleme al� t�rmas�] halinde tutmak, 
okumada en zararl� al� kanl�klardan birine yol açar. Zira her kelimeyi sökerek okuma al� kanl� � okuma 
h�z�n� azaltt� � gibi anlamay� da güçle tirir ve okuma zevkinin geli mesine engel olur (…) Ö renci lüzum 
olmad�kça sökme sahalar�na giri memelidir… 

Ordu program�nda bu amaca varmak üzere Türkçede s�k kullan�lan mahdut [s�n�rl�] say�da 
kelimeler ilkokuma yazma malzemesi olarak seçilmi ; bunlar�n kal�p halinde ö renilmesine önem 
verilmi tir. Ayr�ca okuma faaliyetleri, sökme temrinlerinden kesin çizgilerle ayr�lm� t�r… O uzkan

Sabri Gürsoy
efik Uysal Prof. Adolf Freunthaller

Gürsoy Uysal

Emin Özdemir

Özdemir

Ömer Har�t

Har�t

Prof. Dr. Ziya Selçuk
lkö retim Türkçe Program� MEB MEB:



sessiz harf 

lkö retim Program�
1936 lkokul Program�

Köy E itmeni K�lavuzlar� Köy Enstitüleri 
Ö retim Program� Köy Okullar� 
Program Projesi

Wofford Birle ik S�n�fl� Köy Okullar� Program 
Tasla � 1962 Program Tasla �

Semahat Sözalan

Prof. Dr. Firdevs Güne

Ses Temelli Cümle Yönetimi, çoklu zekâ, yap�land�r�c� yakla �m, beyin temelli ö renme, ö renci 
merkezli ö renme, bireysel farkl�l�klara duyarl� ö retim, tematik yakla �m gibi yakla �m ve modellere 
dayal� olarak geli tirilmi tir. Geli tirme sürecinde ilk okuma yazma ö retimi alan�nda son y�llarda ön 
plana ç�kan teori, yakla �m ve ara t�rmalar temel al�nm� t�r… Güne

Hayat Okulu
Deneme Okulu Toplu Ö retim Uygulayan Deneme 

Okullar�n�
K. V. Wofford

Prof. Dr. Hayati Akyol
Papaz Adam

Henri Wallon
Akyol

Ses Temelli Cümle Yöntemi

Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde ilk okuma-yazma ö retimine seslerle ba lanmaktad�r. Anlaml� 
bütün olu turacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, kelimelere ve cümlelere ula �lacakt�r. 
lkokuma-yazma ö retimi, cümlelere k�sa sürede ula �lacak ekilde düzenlenmektedir. 

lkokuma-yazma ö retimine seslerle ba lanmas�, seslerin birle tirilmesi ile heceler, kelimeler 
olu turulmas� ve cümlelere ula �lmas�, ö rencinin bilgileri yap�land�rmas�n� kolayla t�rmaktad�r. Ses 
Temelli Cümle Yönetimi bu yönüyle yap�land�r�c� ö renme yakla �m�na uygundur. Bu yöntem; tek tip, 
kal�plara s�k� t�r�lm�  ve belirli say�daki cümlelerle okuma-yazma ö retimi yerine; çoklu a ve çe itlili e 
a �rl�k vermektedir. Bu nedenle ilk okuma-yazma ö retim sürecinde, ö rencilerin çok say�da ve çe itli 
hece, kelime, cümlelerle okuma-yazma ö renmelerini gerekli k�lmaktad�r. 

Ö rencilere sunulan zengin içerik onlar�n temel dü ünme becerilerine, yarat�c�l�klar�na ve zekâ 
alanlar�n�n geli imine katk� sa lamaktad�r. 

Okuma-yazma ö retiminde ilerleme, kolaydan zora do ru belli bir s�ra içinde yürütülmektedir…
MEB



MEB

Prof. Akyol

Ö retmen haz�rl�kl� bir vaziyette ö rencilere bugün yeni ve önemli bir i  yapaca �n� söyleyerek, 
yaz�n�n önemi üzerinde çocuklar�n düzeyine uygun bir ekilde biraz durmal�d�r. Örne in, çocuklar�n 
sevdikleri ekerlemelerin ve insanlar�n birer adlar� oldu u ve bu adlar�n belirli süredir sesini kavramaya 
çal� t�klar� harflerin yan yana gelmesiyle yaz�ld� �, dolay�s�yla yazabilmek için seslerin etiketi olan 
harflerin bilinmesi gerekti i vurgulanabilir. Ö rencileri yazmaya istekli hale getirdikten sonra “e” sesinin 
göstergesi olan “e” harfini yazmak isteyip istemediklerini sorar ve yaz�lmas� yönünde s�n�ftan sözlü onay 
al�r… Akyol

 lkokul 1. S�n�f lkokuma ve Yazma Kitab�

MEB



MEB

MEB

an na in ni Nil Nail

MEB

MEB

Akyol

Prof. Dr. Firdevs Güne Doç. Dr. Hayati Akyol
Fehimdar Çifçi

Doç. Dr. Süleyman Çelenk

Çelenk

Yrd. Doç. Dr. smet ahin



ahin

Binba �o lu

Cavit Binba �o lu

Okuma eyleminde önemli olan “ses” de il “anlama”d�r. lkokuma ve yazma ö retimine harften 
ba lamak, mant�ksal oldu u için birçok kimseyi tatmin edebilir; fakat deneysel sonuçlara önem verenleri 
asla… Binba �o lu, 

hsan Ö ü , Recep Nas Hasan Güleryüz

Ö ü
Nas Güleryüz

Decroly, Sungu

Ali, okula gel

gel ko



Ali’

Ali güle güle ma
ma- ma- ma ma ma ma

tarih atmak

lkokuma Al� t�rma Defteri

Ziya Özkan Rasim Bak�rc�o lu
Recep Nas, Hasan Güleryüz

lkokul Program Tasla �

lkö retim

Güne



kaligrafisini

yöntemsizli i

E itimde Yans�malar: VIII.

Türkçe lk Okuma Yazma Ö retimi.
 Okul Dünyas�. 

Kelime Usuliyle Elifba

Dökrolü Usülü

Okuma-Yazma Kitab�
Aile Toplant�lar� Konu malar�.

lk Okuma ve Yazma Ö retimi
Türkçe Ö retimi

Terbiye Postas�. 
lkö retim

” E itim ve Bilim.

E itimde Yans�malar: VIII. 

Okuman�n Tatbik Edilmi  Psikolojisi
lk Ö retim

lkokuma-Yazma Program� ve Ö retimi.

E itimde Yans�malar: VIII.
E itimde Yans�malar: VIII.

Yeni Türkçe Alfabe

Kaligrafi



Yaz� Tedrisat�nda Yeni Usuller
Alfabede Cümle Usulü

Türkçeyi Nas�l Ö retmeli?
Okuma ve Yazma Ö retimi

Yavrumun Alfabesi
 E itimi lkesine Göre Haz�rlanm�  Ö retmen Ansiklopedisi.

Çözümsel Metotla Alfabe Ö retimi
Tek Alfabenin Ö retim Planlar�

Türkçe lkokuma ve Yazma Ö retimi Kuram ve Uygulamalar�
Ö retmen Dünyas�

Okuma-Yazma Ö retimi ve Beyin Teknolojisi
Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yap�land�rma.

E itimde Yans�malar: VIII.
 E itim ve 

Psikoloji.
Samsun ve Ankara llerinin 6-7 Ya  Çocuklar�nda Kelime Hazinesi Ara t�rmas�.

Kolay E itim ve Ö retim
Hiç Bilmeyenlere Türkçe Alfabe ve Hece

Çocu a Göre Okulda Okuma Yazmaya Ba lama Temrinleri.
Çocu a Göre Okulda Okuma Yazma Temrinleri ve Materyalleri.
Tatbik Edilmi  Birinci S�n�f Ö retimi.

lkokulda Okuma Ö retimi
lkokul Program�

Köy Okullar� Müfredat Program Tasla �.
Cümle Metoduyla Okuma Ö retimi

En Yeni Alfabe
Türkçe Kelime Say�m�. 

Köy lkokul Program Projesi
lkokul Program�.

Köy Okullar�nda Birle tirilmi  S�n�flar çin Program Tasla �. 
lkokul Program�.  
lkokul Program�.  
lkokul Program�.  
lkö retim Türkçe Dersi Ö retim Program� ve K�lavuzu.  

Türkçe Dersi Ö retim Program�  
lkokul 1. S�n�f lk Okuma Yazma Kitab�.  

Tatbikat ve Nümuneleriyle Alfabe Muallim Rehberi.
MV lk Mekteplerin Müfredat Program�
MV lk Mekteplerin Müfredat Program�
MV Köy Mektepleri Program�.
MV Millet Mektepleri ve Halk Dershaneleriyle Harf Kurslar�nda Alfabe, K�raat, Yaz� ve mla Tedris Usulü.
MV lk Mektep Müfredat Program�.

” Ö retmen Dünyas�
Kelime Usuliyle Elifba: Birinci Kitap Birinci K�s�m
Kelime Usuliyle Elifba: Birinci Kitap kinci K�s�m.

Muallim
lk Okuma Ö retmen K�lavuzu.

Türkçe K�lavuzu: I-II-III.

Türkçe I-II-III-IV
Türkçe Al� t�rma I-II
Türkçe K�lavuzu I-II-III

lkö retim.



Ça da  E itim
Türkiye Cumhuriyetinde Okuma-Yazma Seferberlikleri ve Yönetimi.

Türkçe Ö retimi Bibliyografyas�.
lkö retim

Küçük Harflerle Cümle Metodunu Niçin ve Nas�l Uygulad�m?
Okuma Psikolojisi ve lkokuma Ö retimi.

Tedrisat-� ptidaiye Mecmuas�
lkö retimde Deneme Okullar�

Terbiye
Terbiye

Terbiye
Terbiye

Terbiye
Maarif Vekâleti 

Mecmuas�.
Maarif Vekâleti 

Mecmuas�
Türkiye’de lkokuma ve Yazma Ö retiminin Evrimi

Tanzimat’tan Cumhuriyet’in lk Y�llar�na Kadar (1839-1928) Türkiye’de lkokuma ve Yazma 
Ö retimi.

E itimde Yans�malar: VIII.
Muallimler Mecmuas�

Resimli Kolay Alfabe.
Köy E itmenleri çin Birinci Y�l Ö retmen K�lavuzu

Milli E itim Dergisi
lkokuma ve Yazma Ö retimi Rehberi

 E itimi lkelerine Göre Haz�rlanm�  Ö retmen Ansiklopedisi.

Türkiye Köy lkokullar� Hakk�nda Rapor





Masallar�n ifresi

Çocu un toplum taraf�ndan olu turulan, alk� lanan ve onaylanan davran� lar� zihinsel yap�n�n bilinç 
taraf�n� geli tirirken yasaklar�n öteledi i duygu durumlar� ise bilinçd� �n� olu turur. Çocuk 
toplumsalla t�kça, bilinçlendikçe ve kültürlendikçe de bu yar�k büyür. Toplumun onaylamad� � bütün 
olumsuzluklar bu yar�kta birikir. Bununla birlikte insan bilinciyle yan�t bulamad� � sorular, insan� zorlayan 
do a ko ullar�, denetim alt�na alamad� � do al güçler de insano lunu psikolojik olarak etkiler. Bilinç her 
eyi bilmeyi ve anlamland�rmay� ba aramad� � durumlarda bilinçd� � devreye girer. Dünyan�n ve insan�n 

nas�l var oldu unu anlatan öyküler olu turur. Bu öyküler arac�l� �yla ölümün gerçek olmad� �, ölümden 
sonra ölümsüz bir ya am�n var oldu u gerçe i ile insan�n derinliklerine gizlenmi  olan bo luk duygusu 
ve korkular yat� t�r�l�r



Zaman zaman içinde/ Kalbur saman içinde/ Develer top oynarken/ Eski hamam içinde/ Hamamc�n�n tas� 
yok/ Hamam�n kubbesi yok/ çinde bir kad�n gördüm/ Pe tamal�n�n ortas� yok/ Çar �da bir taz� gezer/ 
Boynunda haltas� yok… 

Haltac�ya dedim:/ Bir halta yapar m�s�n?/ Üç be  para kapar m�s�n?/ Dedi/ Hay hay/ Yapar�m/ kapar�m 
da…/ Zaman o aman idi,/ Bit bine im idi/ Pire yede im idi/ Dan topuzum idi, çavdar kalkan�m idi/ Bir 
tüfe im var idi/ Ayran ile doldurur/ erbet ile avzutlard�m…/ Ç�kard�m da lar ba �na “broy! Broy!” der 
gezerdim./ Çaml�-Bel’de, çamur dizde,/ Yetmi  karga aya a kalkard�/ “A a geliyor” diye…/ 

Az gitmi  uz gitmi , dere tepe düz gitmi , alt� ay bir güz gitmi , bir de arkas�na dönüp bakm�  ki, bir arpa 
boyu yol gitmi ”, “uzatmayal�m hikâyeti, kopartmayal�m k�yameti”, “masalda zamanlar çabuk geçermi ”, “masal bu 
ya



Bütün k�zlar, gelinler F�rf�r� yürekli olsunlar. Dünyam�z kötülerden kurtulsun. O ülkedekiler birlik, 
mutluluk içindeydiler. Oradan geliyorum, arma anlar gönderdiler hepinize



Masal�n ba l� � verilerek içeri inin tahmin edilmeye çal� �lmas� 

Tekerleme söyleme çal� malar�n�n yap�lmas�

Masal�n devam ettirilmesi  

Yeni bir masal olu turma 



Söz varl� � çal� malar�n�n yap�lmas� 

Kendini kahraman�n yerine koyma 

Okunan/ dinlenen masal�n özetlenmesi 

Türk Halk Edebiyat� El Kitab�

Ta eli Masallar�.
Masal.

Bal�kesir Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi

Masal Esteti i.
100 Soruda Türk Halk Edebiyat�.

Çocuk Edebiyat� Y�ll� �.
Zaman Zaman çinde.

Çocuk Edebiyat�.
Çocuk Edebiyat�.
Masallar�n Türkçe Ö retimindeki Yeri.

lkö retimde Çocuk Edebiyat�.

rfan� Arzulayan Sözler, Tekerlemeler.
Halk Edebiyat�na Giri .

Masallar�n ifresi.
Örnekleriyle Çocuk Edebiyat�m�z.

Çocuk Edebiyat� Y�ll� �
Elaz�  Masallar�.

Yeni Dergi: Masal ve Edebiyat Özel Say�s�.
Çocuk Edebiyat�.
Arkada  Türkçe Sözlük.
E itimde Masal�n Yeri.



Türk E itimBilimleri Dergisi

Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi
Derlenmi  Masallar ile Kurgulanm�  Masallar�n Çocu a Göreli i

Halk Masallar�.

Masallar�n Psikanalizi.
Okulöncesinde Çocuk Edebiyat�.

Çocuk edebiyat� ve Okuma Kültürü
Sanatsal Uyaranlarla Dil Ö retimi. 

Çocuk Edebiyat� Y�ll� �
Yukar�çukurova Masallar�nda Motif ve Tip Ara t�rmas� I-II.
Masal Atlas�
Al’l� ile F�rf�r� Masallar-Cilt I-.

Çocuk Edebiyat� Y�ll� �.
Türk Masallar� 1-2.

Okul Öncesinde Çocuk, Edebiyat ve Kitap. 
Türkçe Sözlük. 

Masallar ve E itimsel levleri.



E itim Fakültelerindeki 
Çocuk Edebiyat� Ö retiminin De erlendirilmesi ve Bir Ders Tasar�m� Önerisi 

“Okuma kültürü edinme sürecinin de ilk basama � olan okulöncesi dönemde çocu un nitelikli metinlerle 
ve çocuk edebiyat� yap�tlar�yla bulu mas� ya amsal önem ta �rmaktad�r. Bu ba lamda okulöncesi 
e itiminde çocuk edebiyat� yap�tlar�n�n kullan�lmas�n�n önemi aç�kça anla �labilir. te, çocuk kitaplar�, 
çocu un üç ya �na ula t� � bir dönemde, onlara anadilinin yap� ve i leyi ine ili kin ilk ipuçlar�n� sunan, 
dilin ve çizginin anlat�m gücünü ve güzelli ini yans�tabilen görsel ve dilsel uyaranlar olarak çocu un 
ya am�nda yer edinmeye ba lar” 

E itim Fakültelerindeki Çocuk Edebiyat� Ö retiminin 
De erlendirilmesi ve Bir Ders Tasar�m� Önerisi 



1. Okuma al� kanl� �n�n temelleri okulöncesinde at�lmal�, çocuk okuma sevgisini ve okuma iste ini okumaya 
ba lamadan önce kazanmal�d�r.  

2. Okuru okur yeti tirir. Ana-baban�n okumaktan, ö renmekten ho land� �n� gören çocuk, okumaya e ilim duyar. 
3. Evde kitapl�k kurulmal�d�r. Kitapl�k kullan�lmal�, göstermelik olmamal�d�r.  
4. Çocu a kitap okunmal�d�r. Kitap okuma iste i ve kitap sevgisi do rudan kazand�r�lamaz, bula �r bu nedenle 

de çocuk istiyorsa ona kitap okunmal� s�k�ld� �nda da kesilmelidir.  

 
“3-6 ya lar aras�nda ekil ve renk kavramlar� geli ir. Zaman ve say� gibi soyut kavramlar da bu dönemde 
geli me gösterir. 
Çocuk anadilinin söz dizimine uygun, zaman zaman birle ik cümleler kurmaya ba lar. 4-5 sözcükten olu an 
cümlelerle konu abilir. Ritmik sözlere, uyakl� söyleyi lere, sözcük oyunlar�na ilgi duyar. 
Görülen geçmi  zaman eklerini s�kl�kla kullan�r. Cümle kurmada eylemlerin imdiki zaman ve geni  zaman 
çekimlerine ba vurur.  
Kendini ifade etmede, d�  dünyay� tan�mada ve duygular�n� d� a vurmada dilin söyleyi  imkanlar�n� ke fetme 
çabas� içindedir.”  

 

“Uzmanlar, oyunu çocu un bili sel geli imi; ya am� ö renmesi ve kendini istekle e elenerek 
gerçekle tirmesi için önemli bir eylem olarak görür. Bu eylemin çocuklar�n geli imine amaçlanan katk�lar� 
sa layabilmesi için erken dönemden ba layarak onlar�n ya am alanlar�na resimli ve ö retici yaz�nsal 
kitaplar kat�lmal�d�r. Bu kitaplar�n etkile ime girilen çevreyi çocuk dostu bir oyun-ö renme ortam�na 
dönü türece i söylenebilir.” 





“Okuma eyleminde duyma ve dü ünme sorumlulu u okura aittir. Bu süreç çocuk-edebiyat etkile imi için 
de geçerlidir. Çocu a, kaba bir gerçeklikle, bir yeti kinin ö üt da arc� �ndan ç�kararak aktard� � yarg�lar, 
çocu un kitapla kurdu u ileti imde, duygu ve dü ünce üretme sorumlulu una (sürecine) engel olur (ket 
vurur). Bu sorumlulu u çocuklardan alarak kendisini tek yetkili k�lan bir yazar için temel amaç, çocuklara 
yaln�zca kendince do ru olanlar� ö retmektir (ö ütlemektir). Unutulmamal�d�r ki, çocuk edebiyat�n�n 
öncelikli amac�, ö üt vermek ya da ö retmek de ildir. Çocuklara ya am ve insan gerçe ine ili kin 
sanatç� duyarl� � ile kurgulanm�  ipuçlar� sunmak, anadilinin kullan�m olanaklar�n� sezdirmek ve onlar� 
yaz�l� kültürle sa l�kl� ve sürekli etkile im kurabilen bireyler k�labilmek, çocuk edebiyat�n�n temel amac� 
olmal�d�r.”  

“Okudu unu anlama becerisindeki geli me, ki iye kavramsal bir zenginlik katmakta; bu durum, 
ö rencinin dinledi ini tam ve do ru anlama becerisinin geli imini etkilemekte; bu etkilenme konu ma ve 
yazma becerilerine de yans�maktad�r. Türkçe ö retiminde temel amaç, ö rencinin anadilini etkili bir 
dü ünme ve ileti im arac� olarak kullanmas�n� sa lamaktad�r. Bunun için, anlama (okuma, dinleme) ve 
anlatma (konu ma, yazma) becerilerinin geli tirilmesi süreçlerinde, ö rencilerin dört becerisini de 
kullanabilmelerine olanak sa layan e itim ortamlar� yarat�lmal�d�r. Ö retimin temel gereci olan metinler 
ve bu metinlere ili kin incelemeler; okuma, konu ma, dinleme ve yazma etkinlikleri için birer uyaran 
olmal�d�r”

“Yaz�nsall�k, yüzeysel anlat�m yerine estetik nitelik ile ilgilidir. Bu tür metinler okurunu biraz zorlar, onlar�n 
dü ünsel bir etkinli e ve üretime girmelerini zorunlu k�lar. Metin seçiminde konu da belirleyici bir 
etmendir. Çocu un a �r� yabanc�s� olmad� � bir konu seçimi, çocukta daha ba tan metinden ve okuma 
eyleminden uzakla ma tehlikesini azalt�r. Yine çok bildik ve tan�d�k bir konunun çocu a sunulmas� 
çocu un s�k�lmas�na neden olabilir. O zaman, anlat�lan konunun ustaca dengelendi i bir metin çocukla 
ileti im kurmak için en uygunu olacakt�r. Bu ise, son derece güç ve zaman gerektiren bir seçim ile olabilir. 
Çocuk metinleri aras�nda ö reticili i, ders vermeyi öne ç�kart�p estetik kayg�lar� pek de önemsemeyen 
y� �nla malzeme vard�r. Titiz bir anlay� la yap�lmayan bir seçim, bizim amaçlar�m�z� daha ba tan 
tüketecektir.” 



 
 

“Akademik disiplinler çerçevesinde, bilgi ihtiyac�n�n fark�nda olan ve bunu nerden ne biçimde 
kar �layabilece ini bilen, 



Her eye kar � merakl� olabilen, 
Olay ve durumlara kar � bütüncül bir dü ünce yap�s�na sahip olan, 
leti im becerileri yüksek ve iyi ileti im kurabilen, 
Neden ya ad� �n� ve ne yapmas� gerekti ini sorgulayabilen, dünya ve kendisiyle anlaml� ve do ru ba lant� 
kurabilen, 
Dü üncelerini geli tirebilen, ele tirel dü ünebilen ve olaylara çok yönlü bakabilen ki iler olmal�d�r.” 

1. Öncelikle kendileri okuyarak ö rencilerine örnek olmal�d�r. 
2. Hangi ya taki çocuklara hangi kitaplar�n uygun oldu unu, çocuklar�n okuma e ilimlerini bilmelidir. 
3. S�n�f kitapl� � kurmal� ve i lerli ini sa lamal�d�r.  
4. Serbest okuma saatleri düzenlenmelidir. 
5. Çocuklar�n okuduklar� kitaplar� s�n�fta tan�tabilmelerini sa lamal�d�r. 
6. Yeni ç�kan kitaplar� s�n�fta sergilemelidir. 
7. Zaman zaman s�n�fça çocuk kütüphanelerine gidilmesini sa lamal�d�r. 
8. Çocuklara okuma al� kanl� � kazand�rmada ana-babalarla i birli i yapmal�d�r. 
9. Çocuklar� birbirlerine özel günlerde kitap arma an etmeleri konusunda isteklendirmelidir. 
10. Ö rencilere ödül verecekse bu kitap olmal�d�r. 
11. Çocuklar�n okuduklar� kitaplar� de i  toku  yapmalar� için isteklendirmelidir. 
12. Kitap ve okumayla ilgili özel günlerde çocuklar�n etkin kat�laca � çe itli programlar düzenlemelidir. 
13. Çocuklar� kitap fuarlar�na, imza günlerine götürmeye çal� mal�d�r. 
14. S�n�fça en az�ndan bir çocuk dergisine sürdürümcü olunmas�n� sa lamal�d�r. 
15. Olanakl�ysa yazarlar� okula getirmelidir. 
16. Okunan kitaplar�n yazarlar�na ‘okur mektubu’ yazd�rmal�d�r. 
17. Çocuklar�n düzeylerine göre, okumada güçlük çekmeyecekleri metinleri seçmelidir. 
18. Çocuk yay�nlar�n� izlemeli, notlar almal� bir dosyada biriktirmelidir. 
19. Çocuklar okumak için bir kitaba yöneldiklerinde, yazar�n, çizerin, yay�nevinin vb. ad�na bakma al� kanl� � 

kazand�rmal�d�r. 

 

“1.Çocuk Edebiyat� Ö retiminin Temel Kavramlar�n�n Tan�mlanmas� ve Ö retimde Ba vurulacak 
Bilimsel Yay�nlar�n Saptanmas� 
2.Çocuk Edebiyat� Tarihine Genel Bak�  
3.Erken Çocukluk ve Çocukluk Döneminin Geli im Özelliklerinin Belirlenmesi 
4.Çocuk Edebiyat� Yap�tlar�nda Bulunmas� Gereken Özelliklerin Örneklerle ncelenmesi” 



Yaz�nsal Nitelikli Çocuk Kitaplar�n�n Çocu un Okudu unu Anlama ve Yaz�l� Anlat�m Becerilerine Etkisi.

2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� 
Sempozyumu

Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Cahit Kavcar Türkçe E itimi Çal� tay� 

Türkçe- Türk Dili ve Edebiyat� Ö retimi.
Ça da  Çocuk Yaz�n�-Yaz�n E itimine At�lan lk Ad�m

Hasan Ali 
Yücel E itim Fakültesi Dergisi,

2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Sempozyumu.
Uluda  Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türklük Bilimi Ara t�rmalar�,
Okuma U ra �.

Çocuk Edebiyat�.
C TO

MEB Mevzuat.

Türkçe Ö retmeni Özel Alan Yeterlikleri
Okul Temelli Mesleki Geli im K�lavuzu

Örneklerle Çocuk Edebiyat�
nsan Yüre ine Yolculuk.

Disiplinleraras� Bak� la Türk ye'de Çocuk 
4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. 

Çocuk ve Edebiyat.
Türkçe Ö retimi ve Tam Ö renme.
Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü. 

Uluslararas� Türk Masal Dünyas� ve Do umunun 100. Y�l�nda O uz Tansel Sempozyum,

Sanatsal Uyaranlarla Dil Ö retimi.
Etkinliklerle Türkçe Ö retimi.

Çocuk Edebiyat� Y�ll� �
Language Arts,

Çocuk Psikolojisi.





Memeliler çin Tarla K�lavuzu

 “Sokak fareleri dayan�lmaz bir belad�r. Do alar�nda nezaket ve kibarl�k yoktur. Bütün yuva yapan ku lar 
onlar�n sald�r�s�na u rama tehlikesi alt�ndad�r. Zalimdirler ve çöp y� �nlar�ndaki at�klardan, sö üt bülbülünün lezzetli 
yumurtas�na kadar neredeyse her eyi yerler. Tifüs, lekelihumma, h�yarc�kl� veba gibi hastal�klar� bula t�rd�klar� 
bilinir.” (s.7)  

“kendisi ve birçok akrabas� hayatlar� boyunca nazik, temiz 
ve dü ünceli olmu lard�.”

Hayat�m�n bahar� geçti, çoktan geçti

“Orada oturmu , o eski, meçhul dünya üzerinde dü üncelere dal�p girmi ken; Gatsby’nin, Daisy’nin r�ht�m�n�n 
ucundaki ye il � � � ilk fark etti indeki a k�nl� �n� dü ündüm. Bu mavi çimenli e varabilmek için uzun bir yol gelmi ti. 



Sonunda, kurdu u hayale uzansa yakalayabilecek kadar yak�n hissediyor olmal�yd� kendini. Oysa bu hayalin, 
gerilerde, ehrin ötesinde, ülkenin karanl�klar içinde uzay�p giden arazilerinin bulundu u derin bilinmezli in bir yerinde 
kald� �n�n fark�nda de ildi.” (s. 21) 

 “ çinde müthi  bir heyecan uyand�rm� t�. Bu duygu, neredeyse 
annesi yuvaya yiyecek getirdi inde duydu u heyecandan bile daha müthi ti. Böylesi bir heyecan� anlatacak bir kelime 
yoktu. Bir bak�ma, macerayla ili kili bir duyguydu bu.” (s.21) 

“Mumum her iki ucundan da 
yan�yor.” “bu geceyi ç�karamayacak.”

Al�nt� 7 

 

Al�nt� 8  

“Yabanc�lara kar � misafirperver olun,  

Onlar insan k�l� �nda melekler olabilir.” (s.43)  

“Mutlu ailelerin hepsi birbirine benzer,” 
“Her mutsuz ailenin ise kendisine göredir mutsuzluk sebebi.”
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Özet 
Gelişmemiş ülkelerin sorunlarına çözüm aranırken akla ilk gelenler demokratik bir toplum yaratmak ve 
bunun için de okuryazarlığı yaygınlaştırmaktır. Kimi durumlarda bunların çözümden öte otoriter, totaliter 
ya da sermayeci sözde demokrasiler sorunu yarattığı görülmektedir. Bu çalışma, hem sanat hem de 
bilim cephesinde okuryazarlığın ve edebiyatın demokrasiye destek sunacağı düşüncesinin yaygınlığına 
karşın gerçek yaşamda farklı sonuçlarının olma nedenlerini; bu sorunların çözümleri için demokratik 
eğitim, okuryazarlık ve edebiyat konularını ele almıştır. Çalışmanın amacı, gerçek demokrasilerde 
yurttaşların bazı yanılgıların ayrımına varmasını sağlayacak eğitim, okuryazarlık ve edebiyatın niteliğini 
incelemektir. 

 
Giriş 

Çin, Rusya, Küba ve Türkiye tarihinde neden okuma-yazma seferberlikleri yürütülmüştür? Günümüzde 
UNESCO ya da ILA (Uluslararası Okuryazarlık Derneği) gibi örgütler neden okuryazarlığı herkes için erişilebilir hale 
getirmeye çalışıyor? 2015 PISA başarı sıralamasındaki yerinden kaygı duyan İsveç, hazırladığı raporlarda “bu 
durumda nasıl güçlü ve demokratik bir toplum olunabileceğini” neden soruyor? Gerçek demokrasilerde neden temel 
okuryazarlık yeterli görülmüyor ve özellikle edebiyat okurluğu yüceltiliyor? 

Ülke ya da toplum ayırt etmeksizin dünyamızın savaş, ırkçılık, şiddet, yoksulluk, açlık, terör, köktendincilik, 
bilgi çarpıtma (dezenformasyon), küresel ısınma, enerji kıtlığı vd. sorunları var. Bunların yanında hatta üstünde duran 
–ayrıca altında yatan- bir diğer sorun ise “demokrasi” sorunu, aslında “sözde/sahte demokrasi (pseudo-democracy)” 
sorunudur. Demokrasi sorununun çözülmesiyle birlikte diğer sorunların çözülmesi umulmaktadır. 

 

Demokrasi 

Farklı zamanlarda, farklı düşünürlerce farklı tanımlanmış, çeşitli kuramları olan ve halen kavramlaştırma 
çabaları süren demokrasinin burada metodolojik tek bir tanımının yapılması yerine onun temel niteliklerini belirlemek 
daha yerinde olacaktır. Kökenbilimsel anlamı “halkın egemenliği” olan demokrasinin akla ilk çağrıştırdıkları eşitlik ve 
eşit katılımdır. Sonrasında haklar, özgürlükler, adalet, güçler ayrılığı, çoğulculuk, çeşitlilik/farklılık, uzlaşma 
(mutabakat, konsensüs), müzakere ilkeleri sıralanabilir. Kuçuradi (1998: 24), “halkın, halk tarafından ve halk için” 
yönetimi olarak özetlediği demokrasiyi, devletin iki ana işlevini “yurttaşları yurttaşlara karşı korumak, yani 
yurttaşlararası ilişkileri insan haklarının getirdiği talepleri hesaba katarak düzenlemek ve kamuyu, bütün yurttaşların 
temel haklarla ilgili ihtiyaçlarını eşitçe karşılama olanağını sağlayacak şekilde yönetmek” (vurgular özgün metinden) 
olarak açıklar. Robert A. Dahl (2001: 48-64) “Neden demokrasi?” sorusuna demokratik olmayan herhangi bir 
yönetime göre üstün yanlarını sıralayarak yanıt verir: Zorbalığı önler. Temel hakları güvence altına alır. Kişisel 
özgürlük alanı sağlar. Kişilerin temel çıkarlarını korur. Kendi kaderini tayin etme özgürlüğü sunar. Ahlaki özerklik 
tanır. İnsani gelişimi destekler. Politik eşitlik sunar. Barışı ve ekonomik refahı sağlar.  

Sonlandırılmamış, ucu açık bir olgu olması demokrasinin bir diğer özelliğidir. Demokrasi, insanlığın ve 
düşüncenin ilerleyen tarihiyle durmadan biçimlenmekte; toplumsal ve kültürel değişimlerle birlikte değişmektedir. 
Başka deyişle, demokrasinin evrimsel bir niteliği vardır. “Demokrasi tarihi, insanlar arasında toplumsal kökenli 
eşitsizlikleri gidermek için verilen savaşımın tarihidir. Demokratik düşüncenin tarihi de, eşitlikçi ve özgürlükçü 
düşüncenin evrimini yansıtır. Demokratik düşüncenin evrimi, insanın akıllı bir yaratık olduğu, kendisi için iyi olanla 
kötü olanı ayırt edebileceği inancından kaynaklanan, insana saygıya dayalı, iyimser bir dünya görüşünün evrimidir 
(Kışlalı, 2001: 239).” Demokrasinin bu özelliğiyle yakından ilgili olarak Jacques Derrida (2005: 78-94; 2007: 107) 
“gelmekte olan demokrasi” (fr. la démocratie à venir; ing. democracy to come) kavramlaştırmasıyla demokrasinin 
öngörülmeyen yanını vurgular. Gelmekte olan demokrasi; ne şimdide var olan ne de gelecekte olacak, verilmiş söze 
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(vaat) dayanan ve sürekli gelen ama öngörülmeyen bir demokrasidir. Demokrasinin kesin olmayan değişimi ve sürekli 
gelişimi vurgulanırken her (şimdiki) zamanda eksik ve yetersiz gelmesi onu zayıflatmak yerine güçlendirmektedir. 

Genellikle -ama özellikle de liberal söylemde- demokrasinin var olması ve sürdürülmesi gelişmiş ekonomiye 
ve yüksek eğitime dayandırılır. Bu düşünceye göre, eğitilmiş bireyler toplumsal uzlaşmayı belirler; serbest piyasada 
değiş tokuş yapar, üretir ve tüketir. Bu nedenle daha fazla kazanç odaklı (kapitalist), hiyerarşik (sınıflı toplum ve bir 
sınıfın ezici egemenliği) ve indirgemeci (eşitliği, fırsat eşitliğine indirgeme) bir bakışa dayanır. Gerçek bir demokrasi 
için gelişmiş ekonomi ve ileri düzey eğitim yanıltıcı olabilir ve yalnız başlarına yeterli olmayabilir. Demokrasinin 
önündeki engellerin özellikle eğitim odağında ele alınması ve gelişmiş ekonominin de eğitime dayandığı bir gerçektir. 
Endüstriyel kapitalizm ya da devlet kapitalizmi ya da sözde demokrasiler, kendi çocuklarını otoriter bir düzende 
eğitirken özgürlüklerini engelleyerek onları baskılar; sınıflar arası fark yaratıp ve bu farkı uzak ara açıp yurttaşlarının 
büyük bir kesimini yoksullaştırır, ötekileştirir. Bu nedenle her şeyden önce gerçek demokrasi için demokratik eğitim 
bir önkoşuldur. 

 

Demokratik Eğitim 

Dünyanın herhangi bir yerinde kendini gerçekleştirmek isteyen, aklı ve bilimi önceleyen, tüm insanlığın 
haklarını ve onurunu koruyacak, diğer canlılara ve doğaya karşı duyarlı bireylerin demokrasi eğitimine ve demokratik 
eğitime gereksinimi vardır. Tersi durumun, yani otoriter ve baskıcı eğitimin, bireyin kendi kimliğini oluşturamayan, 
özdeşim kuramayan ve nefretli bir “kurban” yarattığını açıklayan Arno Gruen, iki bilimsel araştırma ışığında bunu 
değerlendirir. Bu değerlendirmelerden ilki İngiliz çocuk doktoru ve psikanalist Donald Winnicott’un 1950’li yılların 
başında yaptığı araştırmaya dayanır: “Winnicott, … demokratik bir toplumun işlerlik kazanabilmesi için duygusal 
bakımdan olgun bireylere ihtiyacı olduğu tezini öne sürmüştü. Otoriter eğitim, böyle bir olgunlaşmanın yolunu 
kapatmakla kalmıyor, varoluş zeminini de ortadan kaldırıyor. Duygusal olgunluğun kökleri duygudaşlık yetisindedir, 
her çocuğun daha anne rahmindeyken geliştirdiği empati yetisindedir. Otoriter eğitim bu yetiyi bastırabilir, hatta 
tümüyle yok edebilir.” Gruen ikinci değerlendirmesi için araştırmacı nörolog Paul D. MacLean'ın araştırmasından yola 
çıkar: “MacLean'ın … insan beyni üzerine yaptığı araştırmalar, empati düzeyindeki algılamaların kişisel bir kimlik 
duygusunun önkoşulu olduğunu göstermenin yanı sıra, sempatik sinir sisteminin empatiyi harekete geçiren 
örgülerinin çocukluktan itibaren uyarılmaları gerektiğini, aksi takdirde işlevlerini yitirdiklerini ortaya koydu. İtaate 
dayalı bir eğitim empati yetisini frenliyor ya da hasara uğratıyor. Bu durumda, insana özgü empati yetisine dayalı bir 
gelişime imkan verilmediğinden, böyle bir eğitim anlayışı bir yandan da kimliğin otoriteyle özdeşleşerek oluşmasına 
zemin hazırlıyor. Bu tür bir eğitimden geçen insanlar, gerçek anlamda kendilerine özgü bir kimlik geliştiremezler… 
(2010: 37-38)” 

Gruen’in belirlemelerine koşut olarak Öztürk (2013: 47-48) de özgürlüğe, özerkliğe değer veren ve vermeyen 
eğitimi karşılaştırır: “… [İ]nsanda çok yaşamsal olan bilme, öğrenme, çevresinde olan bitenleri merak etme gibi 
eğilimler, gereksinimler, dürtüler doğuştan vardır. Bu eğilimler, dürtüler onun evrimsel olarak kazanılmış yetileridir. 
Büyüme, gelişme sürecinde özgürlüğe, özerkliğe değer veren eğitim, öğretim ortamlarında bu eğilimler, dürtüler 
beslenirler, gelişirler. Bireyin özerkliğine, özgürlüğüne değer vermeyen baskılayıcı, kısıtlayıcı ortamlarda ise insanın 
doğasında var olan bu eğilimler zamanla söner, yitirilir. Böylece de toplumun bir kalıba oturttuğu sormayan, 
sorgulamayan, fazla düşünmeyen, yaratıcı olamayan, geleneksel çoğunluğa uyan topluluklar oluşur (vurgular özgün 
metinden).” Öztürk’ün “özerk benlik” açıklamalarına, “okuryazarlık” başlığında yeniden değineceğiz. 

Demokratik eğitim konusunda akla ilk gelenlerden biri John Dewey’dir. Temel felsefesi demokrasinin eğitimle 
bütünleşmesi düşüncesine dayanır. Dewey eğitimin amacını, klasik liberalizmden ayrılan, kendi tanımladığı liberalizm 
odağındaki özgürlük ve demokrasiyle açıklar. Ona göre demokratik düzenin sağlayıcısı eğitimdir. Genel seçimle 
iktidara gelen hükümet, kendisini seçenleri ve kendisinin egemenliğini tanıyanları eğitmedikçe başarılı olamaz. 
Demokrasinin bir yandan daha fazla bireyselleşmeyi ve diğer yandan daha geniş bir toplumsal dayanışmayı 
sürdürmesi ve genişletmesi için eğitime özen gösterilmesi gerekir. Özellikle de planlı ve sistematik bir eğitime 
(Dewey, 1955: 100-102). Dewey, demokrasi için eğitimin önemini açıklarken okuryazarlığa ayrıcalıklı bir önem 
yüklemez. 

Edgar Morin’in geleceğin eğitimi için gerekli gördüğü yedi bilgiden ikisi “anlamayı öğretmek” ve “demokrasiyi 
öğretmek”tir (İnsan Türünün Etiği başlığı altında). Morin’e (2003: 65) göre “[m]atematiği ya da herhangi bir disiplini 
anlamak için eğitmek başka şey, insanın anlaşılması için eğitmek ise başka şeydir. … İnsanlararası anlayışı 
öğretmek, insanlığın anlıksal ve manevi dayanışmasının koşulu ve güvencesidir.” Bu nedenle eğitim, “demokratik 
açık toplumlar, karşıt düşüncelere ve çeşitliliğe saygı gösterme, başkalarını anlamama nedenlerini anlama, ifade 
özgürlükleri, dünya-vatan bilinci ve dünya yurttaşlığı iradesi” yaratmaya yardımcı olmalıdır. Otoriter ya da totaliter 
toplumlar bireyleri köleleştirirler; demokrasilerde ise birey, köle değil yurttaştır, özerktir ve kendini ifade eden, 
toplumundan sorumlu ve toplumla dayanışma içinde olan kişidir (Morin 2003: XX, 73, 75, 79). Öyleyse demokratik 
eğitim, demokrasiyi “üretecek” birey/yurttaş içindir, devlet için değildir. Demokratik olmayan toplumlarda eğitim, 
devletin varlığı ve devamı için kullanılırken bireyin hak ve özgürlükleri yok sayılır, bireyin devlete bağımlı olduğu 
köleleştirme düzeni yaratılır.  

Chomsky (2007: 255) özgürlükleri ve akılları baskılayan, emekleri sömüren eğitim düzenlerini eleştirir: 
“Çocukları özgürce ve kendi akıllarını kullanarak kendi denetimleri altında çalışmaları için değil de alacakları ücret 
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için çalışmak üzere yetiştirmek bağnazlık ve ahlaksızlıktır”. Touriane (2015: 212) de demokratik olmayan eğitimi 
eleştirir: “… hiçbir şey, herhangi bir öbeğe göre toplumsallaşmaya ya da ekonominin gereksinimlerine öncelik veren 
bir eğitim programı denli anlamsız ve zararlı değildir.” Ona göre, demokratik eğitimde ağırlıkları eşit iki amaç olmalıdır: 
İlki,  usun ve ussal eylemin oluşumu; kişisel yaratıcılığın ve ötekinin özne olarak tanınmasının gelişimidir. “Hem 
insanın ve toplumun salt usçu bir anlayışla ele alınması bir yana bırakılmalı hem de usun değerini ortadan kaldıracak 
her şeye karşı konulmalıdır.” İkinci amaç ise özgürlüğün öğrenilmesi olmalıdır (Burada Touriane’nin “özgürlüğün 
öğretilmesi” değil “öğrenilmesi” deyişi önemlidir). “Bu bir yandan eleştirel düşünce ve yenilikle, bir yandan da kişinin 
cinselliği ve tarihsel belleği gibi şeyleri içeren kendi özelliklerinin bilincine varmasıyla olur; burada hedeflenen öteki 
birey ve toplu düzenlenimlerin birer özne olarak tanınmasıdır. İşte bu nedenlerle eğitim, programlar düzeyinde üç 
büyük amaç saptamalıdır kendine: bilimsel düşüncenin kullanılması, kişisel anlatım ve ötekinin tanınması… 
(Touriane, 2015: 212-213).” 

 

Okuryazarlık 

Bireyin demokrasiyi, demokrasinin bireyi yaratması için temel gereksinimlerden biri okuryazarlıktır. Çünkü 
birey kendini gerçekleştirirken bilimsel, düşünsel, kültürel ve sanatsal birikiminin yer aldığı yazılı kültüre erişebilmek 
ve buna dahil olabilmek için  “okuryazarlığa” gerek duyar. İnal (2014: 239-240) okuryazarlığı tarihsel olarak üçe ayırır: 
klasik, modern ve postmodern okuryazarlık. Klasik okuryazarlık yazılı dildeki okuma yeterliği, harfleri okuyup anlama 
becerisidir. Modern okuryazarlık, harfleri okumanın dışında siyaseti, ideolojiyi ve kültürü okumayı, öğrenmeyi içeren 
bir edimdir. Postmodern okuryazarlık ise yazılı kültürle birlikte neredeyse her alandaki okuryazarlıktır. Örneğin medya 
okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlığı, eko-okuryazarlık vb. İnal, okuryazarlığın artık yaşamın 
yalnızca ilk dönemiyle sınırlı bir öğrenme olmadığını, her alanda okuryazar olmamız gerektiğini, bir yaşam boyu 
öğrenme olduğunu belirler ve ekler: “Postmodern okuryazarlık dünyasında sürekli akan imgeler, devinen anlamlar, 
gayri resmi geçit yapan görüntüler, şifre, resim ve afişler, bize kendilerini dayatırlar. Artık her şeyin okuryazarı olmak 
zorundayızdır: Şehir rehberinin de, ilaç prospektüsünün de, bir aletin nasıl kullanılacağını anlatan yönergenin de... 
Yani, çoklu anlamlar dünyasında çoklu okuryazarlıklar… (2014: 241). 

Yukarıda açıklanan okuryazarlıkların demokratik bireyi yetiştirmedeki önemi, toplumun sahip olduğu koşullara 
göre değişebilir. Bu okuryazarlıklar içinde, UNESCO’nun adlandırmasıyla  “işlevsel okuryazarlık”, öncelikli öneme 
sahiptir. “İşlevsel okuryazarlık, değişik ortamlardaki yazılı ve basılı kaynakları kullanarak tanıma, anlama, yorumlama, 
yaratma, iletişim kurma ve hesap yapma becerisidir. Okuryazarlık; bireyin amaçlarına ulaşmak için bilgisini ve 
gizilgücünü geliştirmesini, bireylerin daha geniş bir çevre edinip topluma bütünüyle katılmasını sağlayan bir öğrenme 
sürekliliği içerir (UNESCO, 2004: 13).”  

Demokrasi ve okuryazarlık ilişkisi, -bu benzetmeyi biyolojiden ödünç alırsak- simbiyotik yaşam biçimi örneğidir. 
Kendi başlarına yaşamlarına devam edebilmelerine karşın, bir araya gelerek ve dayanışarak daha kolay yaşamalarını 
sağlayan bir ilişkidir bu. Üstelik bu ilişkinin ortaya çıkardığı -adıyla örtüşen- bir okuryazarlık türü vardır: demokratik 
okuryazarlık (democratic literacy). Bu okuryazarlık, her bireyin toplumun onurlu ve meşru bir üyesi olarak görülmesini 
ve tanınmasını kavrama yeteneğidir. Demokratik okuryazarlık kamusal ve demokratik yaşama tümüyle katılmak için 
gereken toplumsal yeterlikleri; demokratik toplum ve işbirliği için gereken erdem ve davranışları amaç edinir (ESE:O, 
2018). Günümüzde demokrasi ve okuryazarlığın çok sıkı biçimde birbirine sarıldığı, “bireyin seçim ve eylemlerindeki 
demokratik özün/ilkelerin okuryazarlık pratiğiyle ilişkilendirilmesi”ni anlatan başka bir yeni kavram vardır: 
demokuryazarlık (literocracy)7. “Demokuryazarlık, sözlü ve yazılı olan arasındaki sınırları bulanıklaştırırken, bireyin 
söz ve dil tutkusunu geliştirmede kılavuzluk etmesi için dilin davranışlarla olan ortaklığını vurgular (Fisher, 2005: 92)”. 
Daha açık anlatımla, okuryazarlığı biçimlendirmede eğitimde demokrasiden yararlanmayı amaçlar (Bu terimin ortaya 
çıkış öyküsü için ek bilgiye bakınız). 

 

Okuryazarlık Bilinci ve Benlik 

Okuryazarlık, demokratik toplumların karar verme sürecine etkin ve tam katılım için bir gerekliktir. Birey 
bilgilenme, değerlendirme ve seçme sürecinde okuryazarlık becerisini kullanarak bir bilinç oluşturur ve bu bilinç onun 
bağımsız kararlar almasını sağlar. Bireyin iç ve dış dünyasının gereklerini ve gerçeklerini tanıması, bunlara göre 
davranması (Öztürk, 2013: 51) olarak tanımlanan benlik de yine okuryazarlık becerisiyle daha kolay ve güçlü bir 
biçimde edinilebilir. Bu ilişkiyle ilgili Barry Sanders’ın sarsıcı saptamaları vardır. Sanders, Öküzün A’sı adlı kitabının 
girişinde (2010: 9-10) “insan okuryazarlığın ürünüdür” der. Ona göre bugünkü anlamıyla benlik, Batı’nın düşünce 
tarihinde oldukça geç bir dönemde ortaya çıkmıştır. İnsanlığın temeli olarak sorgulamadan kabul ettiğimiz eleştirel, 
kendi kendine yön veren insan düşüncesi ancak okuma yazma potasında gelişmiştir. Alfabeye dayalı okuma 
yazmanın yayılmasının üstünden iki bin beş yüz yıl geçmişken günümüz gençlerinin kitabı gittikçe daha az ilgi çekici 
bulmaları, “Benliğe neler oluyor?” diye sormamızı gerektiriyor. “Çağdaş toplumun karşısında duran son derece sarsıcı 
bir soru bu çünkü tarihe okuryazarlığın sonucu olarak giren benlik, tarihten silinmenin eşiğine gelmiş durumda. Kitap 
kültürüne bağlı toplumsal ve düşünsel bir kurgu olarak ortaya çıkan ve adına benlik dediğimiz bu araç, dağılarak 

                                                            
7 “literacy” ve “democracy” sözcüklerinin birleşimi olan “literocracy” sözcüğünü, “demokrasi” ve “okuryazarlık” sözcüklerini birleştirerek 
“demokuryazarlık” olarak Türkçeleştirdim. 
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insan repertuarından tamamen çıkma süreci içinde. Onun yitip gitmesiyle bizim şu anda tanıdığımız insan da 
kaybolacak (2010: 10).” 

Bireyin okuryazarlıkla kendi istemine göre biçimlendireceği bilinçten daha önce edindiği ve gerçekte 
“okuryazarlığın yarattığı olan bilinç”, demokrasinin özüne uygundur. Psikodilbilimci José Morais’e (2018: 358-359) 
göre okuryazarlık, öznellik yerine nesnellik, genel benzerlik yerine mantıksal çözümleme düşüncesini sağladı. 
Okuryazarlıkla, bir düşüncenin çözümlenmesi, iç içe geçmiş kendi kendini çözümleyen yeni bir bilinç yapısını ortaya 
çıkardı. Başka deyişle zihin ya da bilinç okuryazar olunca, kendinden uzaklaştı. Böyle bir bilinç okuryazarlık olmadan 
olası değildi. Bu durumda, diğer zihinlerle etkileşime daha açık hale geldi; daha derin paylaşma ve toplumsal aidiyet 
duygusu geliştirdi. Böyle bir bilincin demokrasiyle örtüşeceği ve demokratik kültüre katkı sunacağı açıktır; ama 
sonrasında okuryazar birey, demokratik olmayan bir bilinç edinebilir. Morais burada okuryazarların tam ve etkili katkı 
sunması için gerekli olanın demokratik amaçlılık (democratic intentionality) -başka deyişle demokrasi bilinci- 
olduğunu vurgular. Özetleyerek, ne okuryazarlık ne de demokratik amaç yalnız başına insanlığı demokratikleşme 
yoluna sokamaz. Neyse ki, okuryazarlık demokratik amaçlılığın gerçekleşmesini güvence etmese bile buna yardımcı 
olabilir ve demokratik amaçlılık, okuryazarlık olmadan çok zayıf kalır. İnsanlığın her ikisine de gereksinimi vardır 
(2018: 362-363).  

Morais’in vurguladığı bir diğer nokta yukarıda değindiğimiz “özerk benlik”tir. Ona göre okuryazarlığın ortaya 
çıkışıyla, düşünce yalnızca analitik değil aynı zamanda özerk hale geldi (2018: 358). Çünkü yazılı olan (metin), analiz 
nesnesi haline gelmiş ve kavramsal gelişmeye izin vererek düşünceyi hem bağlamdan, hem dilden, hem de kişiden 
bağımsız (özerk) kılmıştır.  

Okuryazarlıkla düşünsel özerkliğin ve özerk benlik duygusunun gelişmesi demokratik topluma hizmet eder mi? 
Öztürk’e (2013: 58-59) göre özerk benlik duygusu olan kişinin sahip olabileceği toplumsal sorumluluklar demokratik 
nitelikler taşır. Bunlar: insanların eşitliğini, özgürlüğünü benimsemiş olmak; insana saygı, sevgi beslemek; insan 
haklarının yanında olmak; toplumculuk; bilime bağlılık; kendisinin ve başkalarının özerkliğini korumak. Ayrıca Öztürk, 
çağımızda özerk benliğin “karşı olmak” sorumluluğu da yüklenmesi gerektiğini vurgular ve bu sorumlukları sıralar: 
“ırkçılığa, her türlü ayrımcılığa, her türlü bağnazlığa, insanın insanı sömürmesine, işkenceye, adaletsizliğe, savaşa, 
nükleer silahlanmaya ve doğanın yok edilmesine karşı oluş (2013: 59),” 

Okuryazarlığın demokratik bir kazanıma dönüşmesi için çok düşünen ve çabalayan Paulo Freire, Brezilya’da 
okuryazar olmayanların oy kullanamadığını fark etmişti. Freire, halkı özgürleştirmeyi amaçlayan günlük yaşamdan 
esinlenen bir okuma yazma yöntemi önererek onları her alanda bilinçlendirmeyi amaçladı. Çünkü ona göre okuma 
ve sonra okuyabilmek için sözcüklerin nasıl yazıldığını öğrenme ve onları yeniden yazma, dünyanın nasıl yazılacağını 
öğrenmenin, yani dünyayı bilinçli değiştirmeye sahip olmanın ardından gelir (Freire ve Macedo 1998: 79). “En 
önemlisi, Freire için okuma-yazma, doğası gereği, erkeklerin ve kadınların yalnızca okumak, anlamak ve kendi 
deneyimlerini dönüştürmek için değil; fakat daha geniş toplumla olan ilişkilerini yeniden kurmak için haklarını ve 
sorumluluklarını onun aracılığıyla isteyecekleri siyasal bir projedir de. Bu anlamda, okuma-yazma kişinin sesini, daha 
geniş bir özgürleşme ve güçlendirme projesinin parçası olarak atılgan biçimde kullanmasına temel olur. … [O]kuma-
yazma, sömürgecilerin sesini defetmek için; despotik rejimlerin gaddarlığı ve terörü altında susturulan, onaylayan ve 
acı çeken halkın kolektif sesini daha da ortaya çıkarmak için tasarlanan özgürleşme ve dönüşümün ayırt edici bir 
belirtkesi olmaktadır (Giroux, 1998: 43-44).”  

Freire’nin eğitbilimi temelde “eleştirel”dir. Eleştirel olanın yaratıcı, özgürleştirici ve dönüştürücü yönünü 
açıklarken demokrasinin önemini vurgular. “Eleştirel düşünen için belirleyici olan, gerçekliğin insanların sürekli 
insanlaşması yararına sürekli dönüştürülmesidir. … Ancak eleştirel kavrayış zorla dayatılamaz. … İster bir yağmur 
damlası olsun (yağmur damlası düşerken donar ve güzel bir buz oluşturur), şakıyan bir kuş, işleyen bir otobüs, 
caddede bağırıp çağıran bir adam, isterse gazetede bir cümle, bir siyasi söylev, bir âşığın reddi, ne olursa olsun, 
eleştirel bir bakış benimsemeliyiz; soran, kuşkulanan, araştıran ve yaşadığımız hayatı aydınlatmak isteyen bir bakış 
benimsemeliyiz. (Freire, 2006: 70, 88, 194).” Eleştirel düşünce ve düzeyi, bireyin demokrasiyi nasıl etkileyeceğini ve 
ondan nasıl etkileneceğini belirler. Eleştirel düşünmenin niteliği, ağırlıklı olarak eleştirel okuryazarlığın boy verdiği ve 
geliştiği edebiyat sanatına ve yapıtlarına bağlanabilir. 

 

Edebiyat 

Edebiyatın demokrasiyle bağını nereden, nasıl kurabiliriz? Edebiyatın içinden mi, dışından mı? Sanatçı 
cephesinden mi yoksa okur cephesinden mi?  Bu soruların tümüne “evet” yanıtı vermek, edebiyatın demokratik 
ilkelerle olan bağlarını açıklamayı gerektirir. Edebiyatın özgür ve demokratik toplum kurabileceği düşüncesi, onun 
dünyayı ve ötekini anlamaya, eleştirel düşünmeye, duyarlık edindirmeye, farkındalık yaratmaya olanak sağlayan 
özelliğine bağlanabilir. Birçok edebiyatçı ve eğitimci, haklı olarak edebiyatı çağdaş ve demokratik toplumun varlığı 
için yaşamsal görür.  

Bireyin demokrasi bilinci edinmesinde edebiyat, öğretici yapılardan (ders programı, ders kitapları, öğretmen, 
okul…) daha etkilidir. Edindirdikleri daha kalıcı ve gerçektir. Oscar Wilde’ın deyişiyle edebiyat, gerçekten daha 
gerçektir. Kurmaca olsa da, gücü ve etkisi “değindiği gerçekliğe” dayanır. Edebiyatın eğitim ve gerçekle ilişkisini 
Sever (2018: 146-147) şöyle açıklar: “Çocuğun, gencin yazınsal metinlerle kurduğu iletişim, her şeyden önce bir 
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duygu ve düşünce eğitimidir. Bu süreç, bir duyarlık oluşumuna, zenginliğine; kültürel biçimlenmeye olanak sağlar. 
Çünkü insanoğlunun tüm serüvenleri yazarın duyarlık alanına girer; onun duygu düşünce, düş ve düşlem gücüyle 
beslenerek okura aktarılır. Yazarın yarattığı dünyada, okura sunduğu anlam evreninde, insanoğlunun gerçeği söz 
konusudur.” Ayrıca “edebiyatın amacının öğretmek, belletmek, öğüt vermek olmadığını; bir duygu, bir sorun, bir 
insanlık acısı karşısında okurlarının duyularını harekete geçirerek onlarda duyarlık oluşturmak olduğunu” (Aslan, 
2013: 32) belirtmek gerekir. Bu belirlemeleri bir “amaç” olarak sunmak, eğitbilimsel ve öğretici bakışın izlerini 
taşıyabilir. Ancak edebiyatın amacının doğrudan “demokratik duyarlıkları” ya da başka duyarlıkları geliştirmek 
olmadığı açık bir gerçektir; ama edebiyatın böyle bir amacı olmasa bile kasıtsızca buna yaradığı da ayrı bir gerçektir. 
Kuşkusuz bir yapıt şiddete, ayrımcılığa, haksızlığa ya da ırkçılığa karşı bir duyarlık kazandırabilir; bunu doğrudan 
amaç edinmeden, kurmaca içinde örtük biçimde sezinleterek gerçekleştirebilir. Aşağıda değineceğimiz iyi ya da 
nitelikli edebiyatın temeli buna dayanır. 

Edebiyat yalnızca duyarlık kazandırmaz; duyarlığı kazandırırken bile bizden beklediği –kimi zaman hiç 
beklemediği- hem edebiyat sanatı hem de bir edebiyat yapıtı üzerine düşünmektir. Bu nedenle demokrasinin 
düşünen, sorgulayan ve eleştiren bireye gereksinimi varsa, edebiyata da gereksinimi vardır. Bennet ve Royle (2016: 
101-114), edebiyat üstüne düşünmeyi “düşünce üstüne düşünmek; dünyadaki her şey üstüne düşünmek; 
başkalarının düşüncelerini düşünmek; en uç düşünceleri düşünmek” olarak açıklar. 

Bu başlığın girişindeki soruların yanıtlarından birini Derrida’da buluruz. Ona göre edebiyat modern bir buluştur 
ve bu buluş modern demokrasi düşüncesini yaratmada etkili olmuştur. Edebiyat yazara kurgu aracılığıyla her şeyi 
söyleme hakkı ve özgürlüğü tanır. Edebiyat olmaksızın demokrasi; demokrasi olmaksızın edebiyat olamaz. Edebiyat, 
kendi kurallarını belirler. Kendini tek başına meşrulaştırma eğilimiyle kendi hakkını, kendi üretir ve bu nedenle var 
olan yasaların yargılama çağrılarına karşılık vermez (Derrida, 2010: 39; 1995: 28; 2004: 128). Derrida’nın yazarın 
özgürlüğüyle kurduğu demokrasi bağını, Sartre yazar ve okur özgürlüklerini birleştirerek açıklar: Yazar okurların 
özgürlüğüne çağrıda bulunmak için yazarken, okurlarından kendi yaratıcı özgürlüğünü tanımalarını, bu özgürlüğe 
ses vermelerini ister. Böylece kendi özgürlüğümüzü duyumsadığımız oranda başkasının özgürlüğüne saygı duyar, 
bizden beklenen kadarını biz de başkasından bekleriz. Yazar okurun özgürlüğünü, okur da yazarın özgürlüğünü 
tanıdığına göre, sanat yapıtı hangi yönden bakılırsa bakılsın insanların özgürlüğüne güvenme işidir. Bu nedenle 
yapıt, dünyanın, insan özgürlüğünü gerektiren düşsel bir canlandırılışıdır (1995: 46-47, 55). Demek ki edebiyat, bir 
yapıt ortaya koyulurken ve bu yapıt alımlanırken demokratik kültür yaratabilir. 

 Edebiyatın demokrasi yaratabilecek bir başka etkisi ötekine bakışla gerçekleşebilir. Başkalarının 
yaşa(ma)dıkları, onların bizlerle olan farklılıkları-ortaklıkları, bizden daha haklı oluşları, bizlere tepkileri, belki de bizim 
onlara karşı çıkışlarımız edebiyat okumakla gün yüzüne çıkar. “Edebi metin bana benden ve başkalarından söz eder, 
bende şefkat duygusu uyandırır, okurken kendimi başkalarıyla özdeşleştiririm, yazgılarından duygusal olarak 
etkilenirim, onların mutluluk ve acıları bir an için benim mutluluğum ve acım olur (Compagnon, 2016: 32).” Edebiyat 
yapıtları aracılığıyla özdeşim kurmak, ötekini anlamamızı; var olan, bir türlü olamayan ve de olmak istediğimiz 
kendimizi yeniden ve yeniden tanımamızı sağlayabilir. 

 

Edebiyat Okurluğu 

Günümüz dünyasında hak ve özgürlükler, her zaman olduğundan daha çok tehlike altındadır. İstem dışı iletiler, 
manipüle edici reklamlar, bilinçaltını uyaranlar, yanlış sunulan doğrular, doğru diye bilinen yanlışlar ve 
değersizleştirilen değerler… İnsanı tüm bunlardan koruyacak olan kendi aklıdır. Yeter ki bu akıl, eleştirel düşünceyi 
içselleştirsin. Demokrasinin eleştirel düşünceye gereksinim duyması, edebiyatın eleştirel okura gereksinim 
duymasına koşuttur. Mario Vargas Llosa (2014a: 18) “edebiyatı, zihnin en önemli ve en gerekli uğraşlarından biri 
olarak, modern ve demokratik toplumun yurttaşlarının, özgür bireylerden meydana gelen bir toplumun oluşumu için 
onsuz edilemez bir etkinlik” olarak görür.  Edebiyat okuru olmak bireye ve topluma, yukarıda değindiğimiz edebiyat-
demokrasi bağlarının kurulmasından daha fazlasını sunabilir. Kuşkusuz şimdi değineceğimiz bu bağlar da demokrasi 
adına ayrı önem taşır. 

Eleştirel okumayı çözümleyerek, sorgulayarak ve değerlendirerek gerçekleşen etkin okuma biçimi olarak 
tanımlayabiliriz. Alanyazında en üst düzeyde tanımlanmış okuma becerisidir. Edebiyat yapıtlarının eleştirel 
okunması, okuru dilin varsıllığıyla kurulan kurmaca dünyadaki farklı/çoklu anlam katmanlarına götürür. Estetik beğeni 
kazandırırken düş ve düşünüş alanı açar. Sonraki okumalar için gereksinme ve istek uyandırır. Böylece edebiyatın 
eleştirel okunması bireylere demokratik olanaklar sunabilir. 

Edebiyat okurluğunun demokrasiye katkılarından bir diğeri bireye dilin anlatım olanaklarını örnekleyerek 
iletişim sorunlarını çözmesini; söz dağarı edindirerek kavramları, düşünceleri daha kesin ayırt etmesini sağlayabilir. 
Tüm bunlar demokratik toplumun düşünen ve kendini ifade eden bireyi için birer olanaktır.  

Yukarıda okuryazarlığın özerk benlik için, özerk benliğin demokrasi için gerekliğinden söz etmiştik. Edebiyat 
okumak da özerk benliğin sahip olması gereken toplumsal sorumlulukları kazandırabilir. Harold Bloom (2001: 195) 
“Neden okumalıyız?” sorusunun kesin yanıtı olarak “Yalnızca derin ve sürekli okuma, özerk benliği tümüyle oluşturur 
ve güçlendirir. Kendiniz olmadıkça, başkalarına bir yararınız olabilir mi?” der.  

Edebiyat yapıtlarını okuma, okuduklarımız üzerinden birlik ve dayanışma kurmamızı sağlayabilir. Bir yazarı ya 
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da bir türü beğenenlerin bir araya gelmesi; diyalog ya da tartışma kültürü yaratması demokrasiyi güçlendirir. Özdeşim 
kurdurarak, farklılıkların önemini duyumsatarak hak ve adaleti gözeten ortak kararlar alınmasını destekleyebilir. 

 

Demokrasi İçin İyi Edebiyat 

“İyi” ya da “nitelikli” edebiyatın ne olduğu, nasıl olduğu ya da olup olmadığı sonsuz bir tartışmanın konusu 
olabilir. Yüzyıllardır “yazar” ve “okur” kimlikleri edindiren, sayısız “yapıt” ortaya koyan edebiyatın iyisini-kötüsünü ayırt 
etmemizi sağlayan tartışmasız deneyimlerimiz vardır. Bu deneyimlerimizin birbirinden farklı olması onların kabul 
edilemez olduğu anlamına gelemez. Bu durumu bile, iyi edebiyatla açıklayabiliriz; çünkü o yerinde durmaz, kural ya 
da otorite tanımaz. Tıpkı demokrasi gibi.  

İyi edebiyat konusunda ilk söylenecekler şunlar olabilir: İyi edebiyat, yalnızca iyi’den, iyilik’ten söz etmez. 
İnsanın karanlık yanları, kirli geçmişi, kötülükleri (toplukıyım, şiddet, ayrımcılık, aşağılama vb.) iyi edebiyatta yer 
alabilir. Ne ki, iyi edebiyat insan haklarına ve onuruna aykırı olanı olumlamaz, yüceltmez ve kutsamaz.  

İyi edebiyat, soruları yanıtlar ama daha çok soru sorulmasını sağlar. Düşündürür, daha çok edebiyat ve okuma 
isteği uyandırır. Doğrudan açık yanıt, çözüm, reçete ve formül önermez. Okurun anlam çıkarma özgürlüğüne saygı 
duyar. 

Burada Llosa’nın iyi edebiyat üzerine yaptığı birkaç önermeyi derleyerek devam edebiliriz. Llosa’ya göre iyi 
edebiyat yapıtları bizi birbirimizden ayıran farklılıkların ötesinde hepimizde ortak olanı anlatır. Bütün insanlar eşittir 
ama onların arasına ayrımcılık, korku ve sömürü tohumlarını eken yalnızca adaletsizliktir. Bu nedenle “[i]nsanları, 
önyargının, ırkçılığın, dinsel ya da siyasal bağnazlığın ve kendi dışındaki her şeyi dışlayan milliyetçiliğin aptallıklarına 
karşı, tüm büyük edebiyat yapıtlarında karşımıza çıkan bu hakikatten daha iyi hiçbir şey koruyamaz (2014a: 19-20).” 
İyi edebiyat “bu dünyanın düzeninin bozuk olduğunu; bunun tersini ileri sürenlerin, güçlülerle talihlilerin yalan 
söylediklerini” bizlere fark ettirir; aynı zamanda bu “dünyanın düzeltilebileceğini, düşgücümüzün ve dilimizin 
yaratabileceği dünyalara daha yakın kılınabileceğini” gösterir. “Özgür ve demokratik bir toplum, yaşadığımız dünyayı 
yaşamak istediğimiz dünyaya daha yakın kılmaya çalışmak gerekliğinin bilincinde olan, sorumlu ve eleştirici 
yurttaşlardan oluşur. Ve yaşamın doyumsuzluğunu kışkırtmanın; yönetenlerin yönlendiremeyeceği, sürekli bir ruhsal 
devingenlik ve canlı bir düşgücüyle donatılmış, eleştirici, bağımsız yurttaşlar oluşturmanın, iyi edebiyat okumaktan 
daha iyi bir yolu yoktur (Llosa, 2014: 27). İyi edebiyat, farklı insanlar arasında köprüler kurar ve bize sevinçler, acılar 
ya da şaşımlar yaşatarak, bizi ayıran diller, inançlar, alışkanlıklar, âdetler ve önyargılara karşın birleşmemizi sağlar 
(Llosa, 2014b: 54).” 

Son olarak iyi edebiyat, bizi daha iyi bir insan yapabilir. 

 

Sonuç 

Demokrasi bir gereksinimdir. Okuryazarlık ve edebiyat da öyle. Bunlar arasındaki bağların güçlü oluşu, 
insanlığın bunlara neden gereksinim duyduğunu açıklar. Toplumların gerçek gereksinimlerini belirleyecek ve 
sağlayacak demokratik düzen, okuryazarlığa ve edebiyata gerek duyar. Okuryazarlık ve edebiyat da demokrasiye. 
Birinin yokluğu diğerini eksiltir, içini boşaltır. 

Buraya kadar bütün söylenenler “gerçek ve sahte”, “iyi ve kötü” karşıtlıkları üzerinden açıklandı: “gerçek 
demokrasi-sahte demokrasi”, “iyi edebiyat-kötü edebiyat”... Dünya tarihi sahte demokrasiye ve sözde bilime, yanlış 
bilgiye, kötü sanata tanıklık etti ve ediyor. Günümüzde karşıtlıklar arasındaki ayrımlar bile bulanıklaş(tırıl)ırken, 
anlamları tersyüz edilirken insan kendini ve dünyayı “kendinden” nasıl koruyabilir? Yalnızca okuryazar olarak ve 
seçimlerde oy kullanarak bunun gerçekleşmeyeceğini, bunun sahte demokrasi olduğunu öğreneli çok oldu. Öyleyse 
yapılması gereken temel şey; neyin gerçek ya da sahte, neyin iyi ya da kötü olduğunu ve diğer nice sorunu kendi 
aklını kullanma cesareti (Immanuel Kant) göstererek değerlendirmek, tartışmak ve sonunda bunlarla ilgili seçim 
yapmaktır. Bu durumlarda insanlığa, gerçek demokrasilerdeki bilimin, felsefenin, sanatın ve edebiyatın iyi olanı yol 
gösterecektir. 
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Ek Bilgi 

Maisha T. Fisher  “demokuryazarlık” teriminin ortaya çıkışını şöyle anlatıyor: “Demokuryazarlık terimi, Korina Jocson ve 
benim New York City'nin önde gelen hip hop ve R&B istasyonundan DJ Cipher ile yaptığımız bir söyleşide doğdu. Cipher, tam 
olarak "okuryazarlık eğitimcisi" olarak yaptığımız işin ne olduğunu bilmek istedi. Cipher’a işimizin okulda ya da okul dışında öğretim 
ve okuryazarlık eğitimi olduğunu açıkladığımızda, bize sınırlayıcı bulduğu “okuryazarlık” terimini neden kullandığımızı sordu. 
Cipher bunun yerine "demokuryazarlık" terimini önerdi ve birlikte demokuryazarlığı sözlü, müzikli ve gençleri ilgilendiren diğer 
yaratıcı anlatımlar olarak düşündük. … Cipher devlet okullarına devam etmiş, dili ve sözcükleri çok sevmiştir ama okulda 
düşüncelerini rahatça dile getirememiştir. Öğretmen olmak istemiş ancak okulların yaratıcılığa değer vermediğine karar vermiştir. 
Aslında Cipher, birçok yönden öğretmen oldu: New York’taki radyo ve televizyonlarda sayısız gençle konuşmak için müzik dilini 
kullanıyor. Biz öğretmen yetiştirenler ve okuryazarlığı araştıranlar, Cipher’ın dj pikabıyla yarattığı müziğin yaptıklarını yapmak; 
gençleri, anlatımlarını açık ve duru kılacak okuryazarlıkla buluşturmak istiyoruz (Fisher, 2005: 92-93).”  

Belirtmek gerekir ki “demokuryazarlık” terimi artık sözlü ve müzikli bir anlatımla sınırlanmıyor, yazıda tanımladığımız geniş 
anlamda kullanılıyor. Çünkü Cipher gibi gençler, okuryazar olduktan sonra başka kodlar ya da araçlarla toplumda kendine yer 
bulma, kendini dil(ler)le gerçekleştirme olanakları bularak demokrasiye katkı sağlayıp bu kültürün öznesi oluyorlar. 
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Varolu çuluk, ad� geçen durumu yerine göre hem yans�tan hem de ona tepki gösteren bir felsefedir. 
Bundan ötürü varolu çu yazarlar�m�z ça �m�z ki isinin (kimine göre bu ki i küçük burjuva, kimine göre i çi, 
kimine göre büyük burjuva, kimine göreyse bütün insanl�kt�r) b�rak�lm� l� �n�, yaln�zl� �n�, bo untusunu, 



umutsuzlu unu belirtmekle yetinmezler. Bu ki inin kendini tan�mas�n�, özünü yaratmas�n�, benli ini 
kazanmas�n�, bask�dan kurtulmas�n� da isterler. nsan� ezen teknik düzene, ki ili ini silen toptanc� topluma, 
benli ini çi neyen zorbal� a kar � koyar, gerekirse ba kald�r�rlar. Bu yüzden öznelli e ve bireyselli e çok 
önem verirler. Öznellikten kalkarak bireycili e var�rlar (Sartre, 1980: 11). 

Onun d� �nda herkes kocamand� ve cesaret isteyen i ler yap�yordu. Pezzettino ise küçücüktü. “Ben 
herhalde ba kas�n�n küçük bir parças�y�m” diye dü ünüyordu. “Kimin parças�y�m acaba?” diye kendi 
kendine soruyor, merak ediyordu. Bir gün bu sorunun yan�t�n� bulmaya karar verdi (Lionni, 2014: 1).  

Demek ki “ba kas�” hem varolu um hem de kendimi bili im için gerekli. Nitekim benli imin 
tan�nmas�, içerimin ortaya ç�kar�lmas� ba kas�n�n da tan�nmas�na; beni dü ünen, bana kar � ya da 
benim için bir eyler isteyen bir özgürlük olarak onun da ortaya ç�kar�lmas�na yol aç�yor. Bundan sonra, 
“özneler aras�” ad�n� verece imiz bir evren buluyoruz kar �m�zda. te bu evren içindedir ki insan 
kendinin ve ba kas�n�n ne oldu unu anl�yor (Sartre, 1980: 76). 

“Affedersiniz” dedi ko ana, “Acaba ben sizin parçan�z m�y�m?” “Bir parçam eksik olsa nas�l 
ko abilirim?” dedi ko an, bu soruya biraz a �rm� t�. “Ben sizin parçan�z m�y�m?” diye sordu güçlüye. 
“Bir parçam eksik olsa nas�l güçlü olabilirim?” kar �l� �n� ald�. Yüzen su yüzüne ç�kt� �nda Pezzettino 
ona da ayn� soruyu sordu. “Bir parçam eksik olsa nas�l yüzebilirim?” yan�t�n� verdi yüzen ve yeniden 
derin sulara dald�. Pezzettino uçana da sordu. Ama ald� � kar �l�k hep ayn�yd�. Sonunda, Pezzettino bir 
ma arada ya ayan bilgeye gitti. “Ey bilge, sizin parçan�z m�y�m ben?” dedi. “Bir parçam eksik olsa bilge 
olabilir miydim sence?” kar �l� �n� verdi bilge (Lionni, 2014: 3).  

Mademki ki io lu dünyaya at�lm� t�r, kendi ba �na b�rak�lm� t�r, öyleyse yapt�klar�ndan 
sorumludur. Nitekim o, kendisini nas�l kurarsa öyle olacakt�r. Tasar�lar�na, seçmelerine, eylemlerine 
göre varl� �na bir öz kazand�racakt�r. Edimleriyle kendini gerçekle tirecektir. Gerçekle tirmelidir (Sartre, 
1980: 11)…  

Korkak kendi kendini korkak yapar, kahraman ise kendi kendini kahraman. Korkak ya da 
kahraman olmak insan�n elindedir. Nitekim korkak her zaman korkakl�ktan kurtulabilir, kahraman her 
zaman kahramanl�ktan ç�kabilir. Genel bir ba lan� t�r burada önemli olan; yoksa sizi toptan ba layan 
özel bir durum ya da özel bir eylem de il (Sartre, 1980: 74)!  



Bu demektir ki kendimde ne beni harekete geçirecek durumu arayabilirim, ne de hareketimi 
sa layacak kurallar� bir ahlaktan bekleyebilirim. Buna kar �n siz, “gitsin ö retmenine dan� s�n!” 
diyebilirsiniz. Ama bir ke i ten ö üt istemek, o ke i i seçmek demektir. Çünkü üç a a � be  yukar�, o 
ke i in neler söyleyece ini önceden kestirebilir insan, verece i ö ütleri tasarlayabilir (Sartre, 1980: 67).  

“Sen kendinsin, tam ve bütünsün, kimseye ait de ilsin. Eylemlerinden sen sorumlusun.”

Arkada lar� tam olarak anlamad�lar, ama Pezzettino mutlu görünüyordu. Bu nedenle arkada lar� da 
mutlu oldular
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En çok da Charlie’nin içi k�y�l�rd�. Anne babas� ço u zaman kendi paylar�na dü eni ona b�raksalar da büyüme 
ça �ndaki bir çocuk için yeterli de ildi bu. Charlie hep lahanadan, lahana çorbas�ndan daha doyurucu, daha lezzetli 
yemeklerin özlemini çekerdi. Ama can�n�n en çok istedi i ey Ç KOLATA’yd� (Dahl, 2016: 16). 

Sabahlar� yürüyerek okula giderken dükkânlar�n vitrinlerindeki dizi dizi çikolatalar� görür, burnunu cama dayay�p içi 
giderek seyre dalard� onlar�. Öteki çocuklar�n ikide bir ceplerinden ç�kard�klar� güzelim çikolatalar� hap�r hupur 
gövdeye indirdiklerini görmek, Charlie için i kenceden farks�zd� (Dahl, 2016: 16). 

Charlie Bucket, çikolatay� y�lda bir kez, do um gününde tadard�. Ailede herkes do um günü için para biriktirir, o 
büyük gün geldi inde Charlie’ye küçük bir parça çikolata arma an edilirdi. Charlie o muhte em do um günü 
sabahlar�n� iple çeker, eline tutu turulan çikolata parças�n� yan�ndan hiç ay�rmad� � küçük tahta kutuya büyük bir 



özenle yerle tirir, som alt�ndan bir hazineymi  gibi saklard�. Birkaç gün elini sürmeye k�yamaz, bakmakla yetinirdi. 
En sonunda dayanamay�p çikolatan�n kâ �d�n� bir kenar�ndan s�y�r�p açar, o nefis tad� diline yava  yava  yay�ls�n 
diye ucundan minicik bir parça kopar�p a z�na atard�. Ertesi gün bir minik parça daha kopar�r, günlerce böyle sürer 
giderdi. Böylece, ufac�k do um günü çikolatas�yla bir aydan fazla idare ederdi Charlie (Dahl, 2016: 16-17). 

Ama çikolata delisi küçük Charlie’ye en çok neyin ac� verdi ini size henüz söylemedim. […] Charlie için akla hayale 
s� mayacak kadar büyük bir i kence olan ey neydi biliyor musunuz?  

Kentte, Charlie’nin oturdu u evden görülebilen bir yerde KOSKOCAMAN B R Ç KOLATA FABR KASI vard�! […] 
Dünyan�n en büyük, en ünlü çikolata fabrikas�yd�! Ad�na WONKA’NIN FABR KASI diyorlard�. Sahibi Bay Willy 
Wonka’yd�. Kimse ondan güzel çikolata yapamazd�.  

[…] Küçük Charlie Bucket, sabah okula giderken, ak am okuldan dönerken günde iki kez fabrikan�n kap�lar�n�n 
önünden geçerdi. Her geçi inde ad�mlar�n� yava lat�r, burnunu havaya kald�r�r, çikolatalar�n çevreyi saran 
muhte em kokusunu derin derin içine çekerdi. Bu kokuya bay�l�rd� Charlie, kendinden geçerdi! Fabrikaya girmek, 
içerdeki enli i görmek için neler vermezdi ki! (Dahl, 2016: 17-18). 

Küçük Charlie, yata �n kenar�na ili mi , a k�nl�kla dedesine bak�yordu. Donup kalm� , gözleri fal ta � gibi 
aç�lm� t�.’Bütün bunlar sahiden olmu  mu?’ diye sordu. ‘Yoksa benimle e leniyor musun?  

[…] Charlie sorgulu bak� lar�n� ihtiyarlar�n yüzlerinde gezdirdi. Sevecen bir gülümseyi  vard� yüzlerinde ama çok da 
ciddi görünüyorlard�. Belli ki aka yapt�klar� yoktu (Dahl, 2016: 26-27). 

“Dü ünsene Charlie, çikolatan�n kâ �d�n� aç�yorsun, içinden p�r�l p�r�l bir Alt�n Bilet ç�k�yor. nsan neler vermez!” 
“Charlie, üzgün bir sesle, “Hakl�s�n, dedeci im,” dedi, “ama benim hiç ans�m yok. Y�lda tek bir çikolata alan�n ne 
kadar ans� olabilir ki?” (Dahl, 2016: 36). 

Bu kadar gerilime dayanamayan Charlie ans�z�n kâ �d� ortas�na kadar aç�verdi ve kuca �na aç�k kahverengi bir 
çikolata dü tü. Alt�n biletten eser yoktu. 

[…] Charlie ba �n� kald�rd�. Dördü de dikkat kesilmi , sevgiyle ona bak�yordu. Charlie, ac� ac� gülümseyerek 
omuzlar�n� silkti, çikolatay� annesine uzatarak, “Is�r ucundan, anneci im,” dedi. “Hep birlikte payla al�m. Herkes bir 
�s�r�k als�n.” 

Annesi, “Hayatta olmaz!” diye kar � ç�kt�. Öbürleri de, “Hay�r, efendim, ne münasebet!” diye ba �rd�lar. “ stemiyoruz! 
O çikolatan�n hepsi senin!” (Dahl, 2016: 47). 

Ama Charlie Bucket, ailesinin paras� yetmedi i için istediklerini hiçbir zaman elde edemiyordu; hava so udukça içi 
k�y�l�yor, açl�ktan gözü karar�yordu. Do um gününde verdikleri ve Joe Dede’nin ald� � çikolatalar� çoktan bitirmi ti. 
Art�k günde üç ö ün o cambul cumbul lahana çorbas�na kalm� t� (Dahl, 2016: 60). 

Dondurucu bir sabah, Joe Dede battaniyenin alt�ndan ba �n� ç�kard�, “Bu çocu un,” dedi, “daha çok yemek yemesi 
gerekir. Bizim için fark etmez, biz kocad�k art�k, yemesek de olur. Ama o büyüme ça �nda bir çocuk! Buna bir çare 
bulmal�y�z! O lan�n yak�nda iskeleti ç�kacak!” 

Josephine Nine, dertli dertli, “Elimizden ne gelir ki!” diye söylendi. “Bizim pay�m�zdan almaya yana m�yor çocuk. Bu 
sabah kahvalt�da kulak misafiri oldum, annesi kendi ekme ini ona vermeye kalkt� ama bizimki elini bile sürmedi. 
Kad�nca �z, çaresiz, ekme i geri ald�.”  

“Çok hakikatli bir çocuk,” dedi George Dede. “Böyle bir hayat� hak etmiyor.” (Dahl, 2016: 61). 



Charlie Bucket her geçen gün balmumu gibi eriyordu, avurtlar� çökmü , boynu armut sap�na dönmü tü. Belli ki daha 
fazla dayanamayacak, yak�nda sa l� � bozulacak, yata a dü ecekti. Güçlüklerle kar �la an, zor günler ya ayan 
küçük çocuklara umulmad�k bir sa duyu gelir, bir de bakars�n�z kafay� çal� t�r�yorlar, zorluklar�n üstesinden gelmeye 
çabal�yorlar (Dahl, 2016: 61-62). 

Resimde görülen dokuz ya �ndaki o lan tam bir ya  tulumuydu, hani u i ko patates dediklerinden. Belli ki 
lapac�n�n tekiydi, her yan�ndan b�ng�l b�ng�l etler f� k�r�yordu. Tombul yüzüne kondurulmu  iki ku  üzümünü and�ran 
ufac�k gözleriyle ars�zca bak�yordu. Gazetenin yazd� �na göre, Agustus Gloop’un ya ad� � kentin halk�, Alt�n Bilet 
kendi kentlerinden bir çocu a ç�kt� � için sevinçten deliye dönmü tü. Tüm pencerelerde bayraklar dalgalan�yordu, 
okullar tatil edilmi ti, kahraman çocu un onuruna geçit töreni düzenlenecekti (Dahl, 2016: 37).  

Annesi, gazetenin muhabirine, “Agustus’un Alt�n Bileti bulaca �ndan hiç ku kum yoktu,” demi ti. “Her gün o kadar 
çok çikolata yer ki Alt�n Bileti bulamasa do rusu çok a �r�rd�m. Nas�l söyleyeyim bilmiyorum, yemek yemek 
Augustus’un tek tutkusu. Ama yine de bo  vakitlerinde haylazl�k etmesinden, mahallenin çocuklar�yla 
dövü mesinden iyidir san�r�m. Zaten hep söylerim, beslenmeye ihtiyac� var ki bu kadar yiyor, yoksa bütün gün 
neden k�tl�ktan ç�km�  gibi yesin ki? Çocuk vitamin al�yor, efendim! Bay Wonka’n�n e siz fabrikas�n� gezerken kim 
bilir ne kadar e lenecek! Augustus’umuzla gurur duyuyoruz! (Dahl, 2016: 37-38). 

 

Augustus Gloop! Augustus Gloop! 
Yalay�p yutar ne bulursa lup lup! 
Kim katlan�r bu korkunç canavara, 
Bütün gün domuz gibi t�k�nmas�na? 

te bu yüzden, dü ündük ta �nd�k, 
Yumurca � yenilemekte karar k�ld�k; 
Öyle bir k�l� a sokal�m ki örne in 
Herkes sevinsin, dü ün bayram etsin. 
Öyle, bir oyun oynayal�m ki una, 
Görsün gününü, vursun ba �n� ta a! 
Bu yumurcak biraz elden geçmeli. 
Çokobar makinesinden ç�kt� m�yd�, 
Bizim o lan bamba ka biri olmal�(K�salt�lm� t�r.), (Dahl, 2016: 37-38). 

kinci talihli, çok uzaklardaki büyük bir kentte zengin ailesiyle ya ayan Veruca Salt ad�nda küçük bir k�zd�. […] Küçük 
k�z, evlerinin salonunda mutlulukla gülümseyen annesiyle babas�n�n aras�na oturmu , pi mi  kelle gibi s�r�t�yordu 
(Dahl, 2016: 40). 



“ nan�r m�s�n�z çocuklar, minik yavrum bu Alt�n Biletlerden birini mutlaka ele geçirmesi gerekti ini söyler söylemez, 
ç�kt�m bütün ekercileri dola t�m, ne kadar Wonka çikolatas� buldumsa ald�m. Binlerce çikolata! […] Fabrikamda 
yüz kadar kad�n çal� �r. […] Ko tum gittim, dedim ki, Hadi bakal�m, k�zlar! Bundan böyle f�st�k ay�klamay� 
b�rak�yorsunuz, bu çikolatalar�n kâ �tlar�n� aç�yorsunuz! [...] Fabrikamda çal� an tüm i çilere gece gündüz hiç 
durmadan çikolatalar�n kâ �tlar�n� açt�rd�m. 
Aradan tam üç gün geçti ama Alt�n Bilet bir türlü ç�km�yordu. Ah, neler çektim bilemezsiniz! Sevgili Veruca’c� �m 
karalar ba lam� t�, a z�n� b�çak açm�yordu, her geçen gün mum gibi eriyor, biraz daha sarar�p soluyordu. [...] Küçük 
k�z�m�n mutsuzlu unu gördükçe öyle peri an oluyordum ki k�z�m�n istedi i bileti bulana kadar aramay� 
sürdürece ime yemin ettim. Sonra birden, dördüncü günün ak am�yd�, benim kad�n i çilerden biri, ‘Buldum! Alt�n 
Bileti buldum!’ diye ç� l� � bas�verdi. Ben de, ‘Ver çabuk!’ dedim, bileti kapt� �m gibi solu u evde ald�m. Veruca’c� �m 
bileti görünce zil tak�p oynayacakt� nerdeyse. Sevinçten uçuyor imdi. Ailece ne emiz yerine geldi, evimiz dü ün 
evine döndü (Dahl, 2016: 40-42). 

Veruca Salt ad�nda bir canavar vard�,  
Az önce çöp deli inin dibini boylad�.  
Yaln�z kalmas�n diye be  paral�k,  
Anas�yla babas�n� ard�ndan yollad�k.  
Gitti gider Veruca pisli in aras�na,  
pin ucunu kaç�r�r, azarsan böyle, 

Boyun e eceksin ba �na gelenlere. 
Bütün suç Veruca Salt’ta m� acaba, 
Hiç suçlu yok mu ondan ba ka? 
Evet, ondan �mar� �n� görmedi kimse,  
Ama kim bu kadar �mar�r durduk yerde? 
Suçlular� k�z�n yan�nda aray�n! 
Suç, belki çok ac� gelecek ama  
Onu çok seven anas�yla babas�nda! 
O yüzden dü ün bayram ettik i te,  
Sonunda ikisi de çöplü ü boylad� diye (K�salt�lm� t�r.), (Dahl, 2016: 158-159). 

Üçüncü Bilet Bayan Violet Beauregarde taraf�ndan bulundu. […] ansl� k�z evin salonunda bir iskemlenin üstüne 
ç�km� , Alt�n Bileti taksi ça �r�yormu ças�na deli gibi sallay�p duruyordu. Çevresini saranlara yeri gö ü inleterek, 
tela l� tela l� bir eyler anlat�yor ama a z�ndaki çikleti cak cak çi nedi i için söyledikleri güçlükle anla �l�yordu (Dahl, 
2016: 49-50).  

Genç k�z, ‘Asl�nda ben çiklet hastas�y�md�r,’ diye ba �rd�, ‘ama Bay Wonka’n�n u bilet i ini duyar duymaz çikleti 
b�rakt�m, bana da ç�kabilir diye ba lad�m deli gibi çikolataya almaya. Neyse ki art�k yeniden çikletlerime kavu tum. 
[...] Yaln�zca yemek yiyece im zaman çikletimi a z�mdan ç�kar�r, bir yere kaybolmas�n diye kula �m�n arkas�na 
yap� t�r�r�m. […] Annem ak ama kadar çiklet aklatman�n kibar bir han�ma hiç yak� mad� �n�, benim gibi bir k�z�n 
çenesinin durmadan oynamas�n�n göze hiç de ho  görünmedi ini söylüyor ama ben ayn� fikirde de ilim. Hem 
annenim beni ele tirecek hali mi var, bütün gün bana avaz avaz ba �r�rken onun çenesinin nas�l oynad� �n� bir 
görseniz!’ (Dahl, 2016: 51). 

“[…] ‘ imdi çok ilginizi çekece ini sand� �m bir aç�klama yapaca �m. u a z�mdaki çikleti tam üç ayd�r aral�ks�z 
çi niyorum. Bunun bir rekor oldu undan emin olabilirsiniz. En yak�n arkada �m Bayan Cornelia Prinzmetel’in 
rekorunu k�rm�  bulunuyorum. Küplere bindi Cornelia! Art�k benim için bu çikletten daha de erli bir ey yok dünyada. 
[…] Bay Wonka’n�n fabrikas�na gidece im için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Bana o kadar çok çiklet verecek ki 
ömür boyu çi nesem bitmeyecek. Ya as�n! Hurra!’ dedi (Dahl, 2016: 51-52). 

 
 
 



Ne oldum delisi, �mar�k bir k�zca �z,  
A z�nda çiklet sabahtan ak ama kadar.  
Yoktur fark� manda gibi yay�landan,  
Oturup habire burnunu kar� t�randan.  
Bilmem, var m� aran�zda bilen biri  
Bayan Çikletin ibretlik hikâyesini? 
Bu korkunç kad�n sabah aksam  
Çiklet çi nermi  ha babam de babam.  
Seneler geçmi , bizimki vazgeçmemi ,  
Sonunda bir yaz ak am�, hiç sorma,  
Korkunç bir felaket gelmi  ba �na. 
Sonunda ç�karm�  çikleti neyse, 
Koymu  ba ucundaki küçük tepsiye, 
Az sonra deliksiz bir uykuya dalm� . 
Çi neyip durmu lar bütün gece boyunca,  
Çi neyecek hiçbir ey yokken ortada. 
Sonunda çene aç�lm�  ard�na kadar,  
Kad�n�n dilini ortadan ikiye ay�rm� !  
Bayan Çiklet ömür boyu dilsiz kalm� ,  
Bayan Çiklet'e benzemesin diye kaderi  
Kurtarmaya çal� aca �z küçük Violet'i.  
Daha çok genç, geç kalm�  say�lmaz,  
Umar�z düzelir ama yine de belli olmaz (K�salt�lm� t�r.), (Dahl, 2016: 136-138). 

Muhabirimiz oraya vard� �nda, Teaveelerin evi adam alm�yordu. Heyecan içindeki konuklar ortal� � gürültüye 
bo arken dördüncü talihli genç Mike Teavee olup bitenlerden hiç de ho nut görünmüyordu. ‘Salaklar, görmüyor 
musunuz, televizyon seyrediyorum i te!’ dedi öfkeyle. ‘Hiç rahat yok mu, yahu!’ (Dahl, 2016: 53). 

Çok büyük bir televizyonun kar �s�nda oturan dokuz ya �ndaki çocu un gözleri ekrana kenetlenmi ti; bir gangster 
çetesinin ba ka bir gangster çetesini makineli tüfeklerle tarad� � bir filmi seyrediyordu. O lan�n belindeki kemerlerde 
irili ufakl� bir sürü oyuncak tabanca vard�; ikide bir yerinden f�rl�yor, silahlar�ndan birini çekip alt� el ate  ediyordu.  

Muhabirlerden biri bir soru sormaya kalk�nca, ‘Kes!’ diye ba �rd�. ‘Beni rahat b�rak�n demedim mi ben size! Bu 
gangster filmi tam bana göre! Müthi ! Her gün bu tür filmler seyrederim. En kötülerini bile, vurdu k�rd�l� olmayanlar� 
bile kaç�rmam. Haydutlara, soygunculara bay�l�r�m. Gangsterler muhte em! Tabancalar konu tu mu, sustal�lar 
çekildi mi, mu talar beyinleri da �tt� m�, kendimden geçerim! A, öyle biri olmak için neler vermezdim! Hayat diye 
buna derim ben! Acayip! Müthi !’ dedi (Dahl, 2016: 53-54). 

Aman derim, çocuklar� asla �martmay�n,  
Sak�n televizyonun yanma yakla t�rmay�n,  
Ama kökten çözmek istiyorsan�z sorunu  
Dünya y�k�lsa açt�rmay�n o aptal kutusunu.  
Beyinleri uyu ur, hepten salakla �rlar, 
O çöplükteki süprüntüyü seyrede seyrede  
Akl�n� ba �ndan al�r insan�n!  
Ne dü  b�rak�r ne dü  gücü, inan�n!  
Ak�l erdiremez art�k hiçbir eye!  
Çocu un ad� ç�kar ku  beyinliye, 
Ne hayal dünyas� ne peri masal�,  
"Eskiden çocuklar ne yapard� dersin? 
Çocuklar durmadan kitap okurlard�! 
O yüzden, yalvar�r�z hepinize, lütfen, 
Eve gidince at�n televizyonu pencereden!  
Evde televizyondan bo alan yere  
Güzel bir kitapl�k kurun bir an önce.  



Aptal kutusunu çabucak unutacaklar! 
Anam�z babam�z ne iyi etmi  diyecekler, 
Ve sizleri çok daha fazla sevecekler! 
Bu arada, Mike Teavee'ye gelince, 

nan�n çok üzüldük ba �na gelene,  
Kim bilir getiririz belki eski haline, 
Ama do rusu hak etti bunu yine de. (K�salt�lm� t�r.), (Dahl, 2016: 184-187). 
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te çocuklu umun ve ilk gençli imin haritalar�ndaki adalar beni, sonunda bir gün özledi im gibi bir adaya tesadüfen b�rak�verdiler.  

 
Anlat�c�n�n ada hakk�nda dü ündükleri:

 

Ada insan�n�n anlat�c� hakk�nda dü ünebilecekleri:  

Onlar�n aras�na seyirci s�fat�yla sessizce kar� arak oldukça mesut ya ad�m. ehire bile inmiyordum. Her ey tahayyül etti im gibiydi. Yaln�z pay 
meselesinde çirkin hadiseler geçti ini i itiyor, onu da duymamazl� a geliyordum.  



do a insan ili kileri günlük ya am

(Konu, Hat�rlama /An�msa)  

(Anahtar sözcükler, 
) 

Metinleraras�l�k, 
Anlama/Kar �la t�rma)  

Konu, 
Anlama/Sonuç ç�karma )



Kay�k hülyalar�mdaki gibi bal�ktan dönmü tü. ………….(1)vapura verilmi ti. imdi a lar� denize çarpa çarpa 
y�k�yorlard�. Bal�khanede hiç tutmayan, fiyat bile verilmeyen on, on be  dülger bal� � kay� �n ……………(2)de hâlâ canl�, 
ince, zar gibi kanatlar�yla titre iyorlard�.… 

Sözcüksel ba la �kl�k, Hat�rlama/An�msama
Sözcüksel ba la �kl�k, 

Hat�rlama/Tan�ma)

 (Konu, Hat�rlama/ An�msama)

I � � söndürmemle uykumun ba lang�c� aras�na güne li bir sabah, kay�klar, bütün bir bal�kç� köyü halk� 
dolar. Kalk�k uçlar� çiçekle bal�k resimli çifte kay�klar bir anda uzakla �r.”

Ç�kar�m, Anlama / yorumlama) 

Konu, Anlama /S�n�fland�rma

(Konu, Anlama /Örneklendirme)

Biçem, Anlama / Aç�klama)

(Konu, Anlama/Sonuç ç�karma) 

Konu, Anlama/Kar �la t�rma) 

(Konu, Anlama/sonuç 
ç�karma) 

(Biçem, 
Anlama/Aç�klama) 

(Ana 
dü ünce, Anlama/aç�klama) 

Bense, orada kafam� kuma sokmu  deveku u gibi oldum önce.” 
(Konu, Anlama / Aç�klama)

Ben  hayalimde adan�n insanlar�yla ölçe ölçe, en büyük kusurlar�n� ho görüsüzlüklerinde bularak 
mahcup sevecektim” Gönderim, Anlama / 
Kar �la t�rma)

(Konu, Anlama / Yorumlama) 



(Özet, Anlama/Özetleme) 

 (Sonuç tümcesi, 
Uygulama/yapma) 

(Konu, Çözümleme / Düzenleme)

(Sözcüksel ba la �kl�k, 
Çözümleme/ay�rt etme)

“Sert tabiattan kavga ve dostlukla ekme ini ç�karmak
Biçem, Çözümleme/irdeleme) 

(Konu, Çözümleme / ay�rt etme) 

 (Anahtar sözcükler, Çözümleme / Ay�rt 
etme)

(Ba l�k, Çözümleme/ rdeleme) 

“Yonttuktan sonra tuttum öptüm.”
(Biçem, Çözümleme/ rdeleme)



Ana dü ünce, Çözümleme/ rdeleme) 

(Ana dü ünce, Çözümleme/ rdeleme)  

gerçe e ele tirel bir bak�  aç�s� sunarak insanlar� duyarl� k�l�yor.” 

 ( lev, 
Çözümleme/ rdeleme)  

(Ana dü ünce, 
Çözümleme/ rdeleme)

? (Konu, 
De erlendirme/Kritik etme) 

(Yaratma/Planlama)  

Aktif Ö renme
Etkili Ö renme ve Ö retme

Türk Dili Edebiyat�-Dil Anlam Sözcük

Okuma Al� kanl� �n� Geli tirme. 
Introduction to Textlinguistics.

 International Journal of Language Academy

Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi

Türkçenin E itimi Ö retimine Yönelik Çal� malar 
Metindilbilim ve Türkçe Ö retimi-Uygulamal� Bir Yakla �m

Çocuk Yaz�n� 
Dersleri Kuramsal ve Uygulamal� Çal� malar

ERPA 2018 
International Congress on Education (28 June-1 July) Bildiri Kitab�.



K�sa Öykü ve Dilbilimsel Ele tiri
Sait Faik Bütün Eserleri 6. Havuz Ba � Son Ku lar

Okuma U ra �
Sözün Ötesi Yaz�lar
Al�mlama Boyutlar� ve Çe itlemeleri
Okuma E itimi- Kuram ve Uygulama

Yaz�nsal Okuma Süreçleri.
Söylem Üzerine

Türkçe Dersi Ö retim Program�
Edebiyat kuramlar� ve Ele tiri

Ele tirel Okuma
Türkçe Ö retimi ve Tam Ö renme
Çocuk ve Edebiyat

Etkinliklerle Türkçe Ö retimi
Overcoming Barricades to Reading, A multiple Intelligences Approach

Türkçe ö retiminde Çok Uyaranl� E itim Durumlar�.
Okuma ve Anlamland�rma Becerilerinin Kazand�r�lmas�.

Uluslararas� Sosyal Ara t�rmalar Dergisi
lkö retim Türkçe 7 Ö retmen K�lavuz Kitab�. 

Ortaokul Türkçe ders kitaplar�nda yer alan 'Düzenlenmi ' ve 'K�salt�lm� ' yaz�nsal metinlerin 
de erlendirilmesi.





“Ödevler ev hayat�na da pozitif katk�da bulunabilir. Ö rencinin ödevini 
eve getirmesi, velilerin de sürece dâhil olmalar�n� sa lar. Ö retmenler, ödevleri velilerin takdirlerini art�rmak için 
kullanabilirler. Veliler çocuklar�n�n akademik ba ar�lar�yla ilgilendiklerini ödevler sayesinde gösterebilirler” 

Bireylerin okul ve i  hayat�ndaki 
rekabet ve de i imlere uyum sa layabilmeleri ve ba ar�l� olmalar� için gerekli temel beceriler olan 21. yüzy�l 
becerilerinin erken ya ta kazand�r�lmas�, bireylerin gelece e donan�ml� bireyler olarak yeti tirilmesi bak�m�ndan 
önem ta �maktad�r” .

Uygun örnekleme, ara t�rmac�n�n kolayl�kla ula abilece i örneklem elemanlar�n� almay� içerir. Bu 



örneklem ara t�rmac�lar�n örneklem tasarlamas� ve ula mas� çok zor oldu u durumlarda kullan�lan popüler bir 
örneklemedir”

 Türkçe derslerinde ödevin rolü hakk�nda neler dü ünüyorsunuz? 
Ö rencilerinize ne tür ödevler veriyorsunuz? 
 S�n�f�n�zdaki ö renci say�s� ödev uygulamalar�n�z� etkiliyor mu? Cevab�n�z evet ise hangi yönlerden 

etkiliyor? 
 Verdi iniz ödevleri kontrol ediyor musunuz? Ödevleri kontrol etmede nas�l bir yol izliyorsunuz? 
Verdi iniz ödevlerin içeri ini a �rl�kl� olarak Türkçe Ö retiminin hangi alanlar� olu turuyor? (Okuma, 

Yazma, Konu ma, Dinleme/ zleme, Söz varl� �, Dil Bilgisi) 

Ö rencilere görü meye (röportaj vb.) dayal� ödevler veririm.  
Ödevlerin ö rencinin öznel kararlar�n� gerektiren nitelikte olmas�n� gözetirim.  
 Verdi im ödevlerin, ö rencileri farkl� kaynaklar� kullanmaya yönlendirmesini gözetirim.

 
 Verdi im ödevlerde ö rencilerin farkl� bak�  aç�lar� geli tirmelerini gözetirim.  
 Ödevlerde ö rencinin yarat�c�l� �n�n ön planda olmas�na önem veririm.  
 Ö rencilere grup halinde yapabilecekleri ödevler veririm.  

Soru 1: Türkçe derslerinde ödevin rolü hakk�nda neler dü ünüyorsunuz? 

Türkçe derslerinde ödevin rolü hakk�nda neler dü ünüyorsunuz?* 

 

Ö1 

Ö2 

Ö3 

Ö4 

Ö5 

Ö6 



Ö7 

Ö8 

Ö9 

Ö10 

Ö11 

Ö12 

Ö13 

Ö14 

Ö15 

Ö16 

Ö17 
Ö18 
Ö19 

Ö 20 

Ö 21 

Ö rencilerinize ne tür ödevler vermektesiniz? 

Soru 3: S�n�f�n�zdaki ö renci say�s� ödev uygulamalar�n�z� etkiliyor mu? Cevab�n�z evet ise hangi yönlerden 
etkiliyor? 

Soru 4: Verdi iniz ödevleri kontrol ediyor musunuz? Ödevleri kontrol etmede nas�l bir yol izliyorsunuz? 

Soru 5: Verdi iniz ödevlerin içeri ini a �rl�kl� olarak Türkçe Ö retiminin hangi alanlar� olu turuyor? (Okuma, 
Yazma, Konu ma, Dinleme/ zleme, Söz varl� �, Dil Bilgisi) 



Ö rencilere görü meye dayal� ödevler veririm.(Röportaj vb.) 

2: Ödevlerin ö rencinin öznel kararlar�n� gerektiren nitelikte olmas�n� gözetirim. 

3: Verdi im ödevlerin, ö rencileri farkl� kaynaklar� kullanmaya yönlendirmesini gözetirim. 

4: Verdi im ödevlerde ö rencilerin farkl� bak�  aç�lar� geli tirmelerini gözetirim. 

5: Ödevlerde ö rencinin yarat�c�l� �n�n ön planda olmas�na önem veririm. 

6: Ö rencilere grup halinde yapabilecekleri ödevler veririm.



Ödevler ev hayat�na pozitif katk�da bulunabilir. 
Ö rencinin ödevini eve getirmesi, velilerin de sürece dâhil olmalar�n� sa lar. Ö retmenler, ödevleri velilerin takdirlerini 
art�rmak için kullanabilirler. Veliler çocuklar�n�n akademik ba ar�lar�yla ilgilendiklerini ödevler sayesinde 
gösterebilirler.” 

“E itimin amac�, di er ku aklar�n yapt�klar�n� yineleyen de il, yeni eyler yapabilme yetene i olan insanlar 
yaratmakt�r



Pamukkele Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi
Educational Landership

Review of Educational Research 
lkö retim Okullar�ndaki(1-5.S�n�f) Ödev Uygulamalar�n�n De erlendirilmesi Ara t�rmas�.

Gazi Üniversitesi E itim Fakültesi 
Dergisi

Elementary Education Online
Hasan Ali Yücel E itim Fakültesi Dergisi

Educational Psychologist

E itim ve Ö retim Ara t�rmalar� Dergisi
Ana Dili E itimi Dergisi

Educational Leadership:Responding 
to Changing Demographics

Türkçe Dersi Ö retim Program�.
21st Century Skills: How can you prepare students for the new Global Economy?

Atatürk Üniversitesi Kaz�m 
Karabekir E itim Fakültesi Dergisi

Applied Social Research.
Türkçe Ö retimi ve Tam Ö renme.

Yarat�c� Dü ünce.
lkö retimde Ödev.

Anales de Psicología
Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t�rma Yöntemleri.





“Tek kitab� ta �mak ö rencilere büyük bir kolayl�k sa lamaktad�r.”
“Ayr�ca ders esnas�nda bir o kitaptan bir bu kitaptan bak�p vakit kaybetmenin önüne geçilmi  olur.”   
 “Çocuklar�n birden fazla kitapla dikkatleri da �labilir.” 
“Ayr�ca ders içinde etkinlikler yap�l�rken etkinlik ve metin geçi lerinde kopma olur.” 
“Ancak tek kitap biçiminde olmas� kitaplar�n birinin veya birkaç�n�n evde unutulma riskini ortadan kald�r�r.” 
“Ö renciler etkinlikleri yaparken ders kitab�ndaki metne geri dönebilme olanaklar� oldu u için tek bir kitap biçiminde olmas� 
kullan� l�l�k sa lamaktad�r.”   
“2 kitap ö rencinin gözünde büyüyebilir. Derse kar � istek ve tutumu azaltabilir.” 



“Çünkü metinler ve etkinlikler daha kapsaml� ve ayr�nt�l� olacakt�r.”   
“Türkçe ders kitaplar�n�n kitap seti olmas� bence daha uygun. Çünkü bilgiler daha ayr�nt�l� i lenebilir.”
 “Hepsinin ayr� ayr� olmas� ayr�ca kitab�n metin ve görsel bak�m�ndan daha fazla yer aç�lmas�na ve fazla yer almas�n� sa lar.” 

“Türkçe ö retiminin bir y�l boyunca geni  kapsaml� bir program�n�n olmas� kitab�n çok kal�n olmas�na sebep olaca � için ö renci 
ta �makta zorlanacakt�r” 
“Ö rencilerin ilgisini çekmesi aç�s�ndan da daha uygun olacakt�r.” 
“Çünkü ö retim ortam�nda çe itlilik ne kadar fazla olursa o kadar iyi oldu u kan�s�nday�m.” 

“Ö retmenlerin mutlaka bir k�lavuz kitab� olmal�. Çünkü metinlerle ilgili verilen etkinlikler s�n�fta yap�l�rken zaman kayb� 
ya an�yor.”

“Ö retmen k�lavuz kitab� da olmal�d�r objektiflik için.”

“E itimde birli in sa lanmas� aç�s�nda ö retmen k�lavuz kitab� gerekli.”

“Ö retmenin derse gelmeden haz�rlanabilece i bir kitap olarak görüyorum k�lavuz kitab�n�.”

“Bizim dönemde ö retmen k�lavuz kitab� vard� ve ö retmenlerimiz herhangi bir çal� ma yapmadan kitaptan bak�p bize 
cevaplar� söylüyorlard�. K�lavuz kitaplar�n olmamas� ö retmenleri de ara t�rma ve incelemeye sevk edece ini dü ünüyorum.”

“Ö retmen k�lavuz kitab�n�n ö retmenleri belli bir düzeyde tembelle tirdi i kan�s�nday�m.”

“Çocuklar�n birden fazla kitapla 
dikkatleri da �labilir.” “Kitaplar�n unutulmas� da ya anabilir.”

“2 kitap ö rencinin gözünde büyüyebilir. Derse kar � 
istek ve tutumu azaltabilir.” 

“2018 Türkçe Dersi Ö retim Program�nda belirtilmi  kazan�mlara uygun etkinliklerin ders kitaplar�nda yer ald� � söylenebilir.” 
“Dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, yazma, konu maya yönelik etkinlikler var.” 
“Türkçe ders kitab�nda yer alan metin ve etkinlikler Türkçe Dersi Ö retim Program�nda yer alan kazan�mlar� içeriyor.” 
“Amaç ve kazan�mlara dayal� metinler ve etkinlikler kullan�lm� .” 
“Örne in bir yazardan ikiden fazla metin al�nm�yor.” 
“Yer alan temalar programdan seçilmi  ve metinler temalara içerik aç�s�ndan uygun.” 
“ zleklerin olu turulmas�nda temel izleklere (zorunlu) yer verilerek programa uyulmu tur.” 



 “Ders kitaplar�ndaki metinlerin bazen ö rencilerin ya �na uygun olmad� �n� dü ünüyorum. Hayal gücünü geli tirecek ögelere 
genelde yer verilmiyor ço u metin bilgi a �rl�kl�.” 
 “Ancak programda yer alan yerli-yabanc� sanatç�lara yer verilmesi özelli i neredeyse çok az dikkate al�nm� t�r.” 
“Ö rencileri nitelikli yazar ve metinlerle kar �la t�r�rken sadece Türk yazarlar/ airler de il de dünya edebiyat�nda nitelikli olarak 
kabul gören yazarlar�n, nitelikli eserleri de kullan�lmal�d�r.” 
“Ayr�ca dünya edebiyat�na da çok k�s�tl� yer verildi ini görebiliriz.” 
“Yine programda kitap için seçilen metinlerin ö rencilerin estetik zevklerini uyand�racak, onlara dünyaca tan�nan yazarlar�n, 
ressamlar�n karikatür, resimlerini tan�tacak görseller kullan�lmal� diyor fakat kitaplarda çok basit düzeyde internetten al�nm�  ya 
da çizilmi  ö renciye hiçbir yarar� olmayan görseller kullan�lm� t�r.” 

“Milli Kültür temas�nda milli kültür deyince hemen akla 
geliverenler de il de ba ka toplumlar�n fikir adamlar�n�n anlat�lmas� bunun en önemli kan�t�.” “En belirgin olan� 
ise programda verilen metin niteliklerini ders kitaplar�ndaki metinlerin kar �layamad� �d�r.”  “Ö retim 
program�nda bulunan kazan�mlar�n kitapta bulunan etkinliklerle sa lanaca �n� dü ünmüyorum.” 

“ zleklerin olu turulmas�nda temel izleklere (zorunlu) yer verilerek programa 
uyulmu tur.” ; “Türkçe ders kitab�nda yer alan metin ve etkinlikler Türkçe Dersi Ö retim Program�nda yer alan 
kazan�mlar� içeriyor.” 

“Bunun yerine metnin ba lam�na uygun ö rencide sanat bilincini geli tirebilecek görseller kullan�l�rsa daha iyi olabilir.” 
“Ka �t kalitesi son derece kötüdür. Kolay y�rt�labilir özellikte olup düzgün yazma ve silme i lemi yap�lamamaktad�r. Mürekkep 
kalitesi oldukça kötüdür.” 
“Türkçe kitaplar�n�n estetik aç�dan yetersiz oldu u bir gerçektir.” 
“Görseller, metinlerin iletmek istedi i mesaj� genel olarak yans�tmamaktad�r.” 
“Görseller metni okumam�  ki ilerce çizilmemeli.” 
“Görsel tasar�mlar basit çizimlerden olu uyor, ö rencinin hayal dünyas�n� geli tirecek nitelikli foto raf ve karikatüre çok az yer 
veriliyor.” 
“Sürekli çizgi film karakterleri eklinde resimlemelere ba vurulmu .” 
“8. S�n�f ö rencisi kendi ülkesinden brahim Çall�, Abidin Dino’yu tan�mal� evrensel olarak da çe itli rönesans sanatç�lar�n� 
tan�yabilmelidir.”
“Kitapta yerli ve yabanc� sanatç�lara ait görsellere yeterince yer verilmemi tir.”



“Türkçe ders kitaplar� görsel tasar�m� metinlerle bir bütünlük içerisinde olmas� bak�m�ndan gayet ba ar�l�.” 
“Seviyeye göre uygun bir biçimde renklendirilmi , düzenlenmi .” 
“Bu görseller geli im düzeyine hitap etmektedir.” 
 “Günceli yakalayan görseller art�k ders kitaplar�m�zda yer edinmi tir.” 

“ nternetten konu ba l� � 
arat�ld� �nda kar �m�za ç�kacak ilk görselleri al�p kullanm� lar gibiydi.” 

“Kullan�lan görseller ö rencinin ya  seviyesinin alt�nda.”

“Ancak kapak tasar�m�nda 
çocu un dikkatini çekecek ve onda estetik zevk uyand�racak görseller oldu unu söyleyemem.”

“Görsellerin 
konuyla ba lant�s� ço unlukla uyumludur.” “Görsellere yeteri 
kadar yer verilmi tir.”

“Fakat daha öncesinde bir sorun var: Haz�rlanan kitaptaki metinler dahi (belli bir k�sm�) ö rencinin düzeyine hitap etmiyor. Önce 
bu sorun çözülmeli.” 
“Ders kitab�na al�nan metinler son derece niteliksiz metinlerdir.” 
“Söz varl� �n� zenginle tirecek metinler de yoktur.” 
“Metinler tan�nm� , alan�nda uzman yazarlardan seçilmemi tir.” 
“Türkçe ders kitaplar�n�n hangi s�n�f düzeyi olursa olsun benzer etkinliklerden ve metinlerden olu tu unu söyleyebilirim.” 
“Metinler zorunlu olan temalar ile seçmeli temalar ile ba lant�l� olsa bile günümüz bak�  aç�s�n� yans�tm�yor hayat�n i levsel 
yönüne hitap etmemektedir.” 
“Ders kitaplar�na seçilen metinler günlük hayatla çok ili kili de ildir.” 

“Etkinlikler zaten çok tekrara dü üyor.” 
“Türkçe ders kitaplar�nda etkinliklere e it oranda yer verilmemi tir. Okuma becerisine yönelik etkinlikler, konu ma ve yazma 
becerisine yönelik etkinliklerin toplam�ndan daha fazla.” 
“Etkinliklerin say�s� fazla ancak nitelik aç�s�ndan zay�ft�r.”
“Ayn� beceriye yönelik etkinlikler ö renciyi s�kabilir ve ö rencinin dikkatini ve derse olan ilgisini da �tabilir.” 



“Ancak kitapta bulunan beceri alanlar�n�n da �l�m� e it düzeyde de il ve genel olarak yazma becerisini geli tirmeye yönelik 
etkinliklere di er beceri alanlar�n� geli tirmeye yönelik etkinliklerden daha fazla yer verilmi .” 
“Beceri alanlar� konusunda genellikle yazma becerisine odaklan�lm� .” 
Metinler bence ö retim program�ndaki dört temel beceriyi geli tirmekten yoksun.” (

“Metinlerin de yararl� oldu unu dü ünüyorum.”
“Genel anlamda metin seçimleri güzel ve seviyeye uygundur.”

“Etkinlikler dört temel dil becerisini geli tirmeye yönelik seçilmi  ilgi uyand�ran etkinliklerdir.”  
“Di er temel dil becerilerinin ve dilbilgisi becerilerinin geli tirilmesine yönelik etkinliklere, metinlere, çal� malara yer 
verilmi tir.”
“ çerik genel olarak eskiye göre iyi fakat daha da geli tirilebilir.”

“Kitaplarda çok 
güzel metinler olmakla beraber çocuklar�n düzeyine göre yetersiz veya fazla olan metin örnekleri de var.”

“Ö rencinin ilgisini çekecek, dersi sevdirecek ve ö renciye bir eyler katacak metin 
say�s� s�n�rl�.”
“Kesinlikle, kendini henüz kan�tlayamam�  yazar veya airler yerine edebiyat alan�nda sayg� gören sanatç�lar�n 

eserlerine yer verilmelidir.” (“Ama 
etkinlikler çok s�radan. Sürekli birbirini tekrarlayan, ö reticilikten çok yapm�  olmak için yap�lan etkinlikler.”

“Etkinliklerde genelde yazma becerisine a �rl�k verilmi .” 
“Etkinliklere bakt� �m�zda ö rencilerin seviyelerine uygun olmayan daha çok basite kaçt� � görülebilir.”

(“Ancak kitapta bulunan beceri alanlar�n�n da �l�m� e it düzeyde de il ve genel olarak yazma becerisini geli tirmeye 
yönelik etkinliklere di er beceri alanlar�n� geli tirmeye yönelik etkinliklerden daha fazla yer verilmi .”

“Ancak ö renci düzeyine uygun anlat�mda kullan�lan dilin baz� metinlerde ya ö renci seviyesinin çok üzerinde ya da çok alt�nda 
kald� �n� görüyoruz.” 
“Metinlerin baz�lar� ö renci seviyesine uygun de il.” 
“Türkçe kar �l� � olan kelimelerin yabanc�s�n�n kullan�lmas�na gerek yoktur.” 
“Noktalama i aretlerine dikkat edildi ini pek dü ünmüyorum.”  
“Çeviri metinlerde anlat�m bozuklu unu görebiliyoruz.” 
“Yeterince deyim ve atasözüne yer verilmemi tir. Kelime hazinesi olarak oldukça eksiktir.” 
“Söz varl� � aç�s�ndan yeterli oldu unu dü ünmüyorum.” 



“Kitaplardaki dil sade ve ak�c�. Genel olarak çocuklar�n anlayabilece i bir dil kullan�lm� .” 
“Kullan�lan dil genellikle yal�n, duru ve aç�kt�.” 
“Söz varl� � bak�m�ndan deyim ve atasözlerine çokça yer verildi i görülüyor.” 
“Yaz�m kurallar�na uyulmu tur.” 

“Bu konuda ele tirece im nokta baz� metinlerde kullan�lan sözcükler 
ö renci seviyesine uygun de ildir.”

“Türkçe ders kitab� olmas�na ra men çok fazla yaz�m yanl� lar� 
ve anlat�m bozukluklar� var.”

Düzeye uygun haz�rlanm� t�r.”
(“Atasözleri ve deyimlerle ilgili söz varl� �n� geli tirmeye yönelik etkinlikler 

var.” “Yabanc� 
kelimelerin Türkçe okunu lar� parantez içinde verilmi .”



. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi Dergisi 15
Textbook Quality A Guide to Textbook Standards

Türkçe Ders Kitab� Çözümlemeleri

AÜ TÖMER Dil Dergisi
S: 133

16. Ulusal E itim Bilimleri Kongresi

Procedia Social 
and Behavioral Sciences, 2

Akademik Ara t�rmalar 
Dergisi S: 67

Türkçe Ö retimi

Konu Alan� Ders Kitab� ncelemesi
Türkiye ve Almanya’da lkö retimde Anadili Ö retimi E itim Programlar� ve Ders Kitaplar� Aç�s�ndan Bir 

Kar �la t�rma

Uluda  Üniversitesi E itim 
Fakültesi Dergisi S: 24 (1),

I. Uluslararas� Türkçe E itimi ve Ö retimi Sempozyumu Bildirileri içinde

Türkiye ve Almanya’da lkö retim Ders Kitaplar�

Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi S: 136,
Türkçe Ders Kitab� Çözümlemeleri 

Ad�yaman 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 10, 

Konu Alan� Ders Kitab� ncelemesi

Uluda  Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 17 (1)

E itim Terimleri Sözlü ü
Dil Dergisi S: 122

Ders Kitaplar�n� Ara t�rma ve Düzeltme Rehberi UNESCO

Ana Dili E itimi Dergisi, 6 (2)
Varl�k Dergisi, S: 1189, Ekim,

Çocuk ve Edebiyat

Ana Dili E itimi Dergisi S: 2 (1),
Türkiye ve ngiltere’de lkö retim kinci Kademede Kullan�lan Ana Dili Ö retimi Ders Kitaplar�ndaki Beceri 

Alanlar�n�n Kar �la t�r�lmas�

Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8 (4),  
Türkçe Bilim Terimleri Sözlü ü-Sosyal Bilimler

Türkçe Ders Kitab� Çözümlemeleri

Sosyal Bilimlerde Nitel Ara t�rma Yöntemleri
Ortaokul 5. ve 6. S�n�f Türkçe Ders Kitaplar�nda Yabanc� Kökenli Sözcüklerin ncelenmesi.



Bunun Ad� Findel 

Bunun Ad� Findel 

“Lincoln lkokulu’ndaki 
çocuklarla ö retmenlerden -harbiden kötü, harbiden ak�ll� ve harbiden iyi çocuklar� içeren- üç liste yapmalar�n� 
isteseniz, Nick Allen bunlar�n hiçbirinde yer almazd�.” “Üçüncü s�n�ftayken bir 
keresinde, Bayan Deaver’�n s�n�f�n� tropik bir adaya dönü türmeye karar vermi ti Nick.”

“Bir ak am televizyon izlerken, 
k�z�l kanatl� karatavuklar�n yanlar�na bir atmaca ya da ba ka bir tehlike yakla t� �nda tiz sesle öttüklerini ö rendi. 
Sesin yay�lma biçimi nedeniyle, avc� ku lar tiz ötü ün nereden geldi ini ay�rt edemiyorlard�. Ertesi gün sessiz okuma 
yaparlarken, Nick ö retmene bir göz att� �nda Bayan Averi’nin atmaca gagas� gibi kanca burunlu oldu unu fark 
edince, ‘Ciik!’ diye tiz, c�rlak bir karatavuk sesi ç�kard�.”
“Zamanlama önemliydi, ama i in as�l zor taraf� do ru soruyu sormakt�. Son haberlerden bir konu üzerine, ö retmenin 
okudu u üniversiteye ya da en sevdi i kitaba, spora ya da u ra a ili kin sorular olabilirdi bunlar.”

“Her sabah, ister güne  ister ya mur, ister kar, ister buz, ister ayaz ister 
f�rt�na olsun, soluk mavi eski otomobiliyle okula gelirdi. Onca y�l devams�zl�k etti ini an�msayan yoktu.”

“ yice beyazlam�  saçlar�n� ba �n�n arkas�nda, ku  yuvas�na benzer bir 
topuz yap�yordu. Daha genç bayan ö retmenlerin kimisi gibi okula asla pantolonla gelmezdi. Daima beyaz gömlekle 
giydi i, etek ceket tak�mdan olu an, biri gri, biri mavi iki üniformas� vard�r.” “Onun on be  metre 
yak�n�nda sak�z çi nemeyi akl�n�zdan bile geçiremezdiniz.” “Ödev 
verdi i haftal�k sözcük listesi en az otuz be  sözcükten olu uyordu. Sanki bu yetmezmi  gibi, her sabah tahtada bir 
de ‘Günün Sözcü ü’ yaz�l� olurdu.”

Bunun Ad� Findel

Bunun Ad� Findel 



“Evet ama, yani, ben hâlâ sözcüklerin niye farkl� farkl� anlamlar ta �d� �n� anlayamad�m. Örne in, k-ö-
p-e-k’in, havlayan ve kuyru unu sallayan ey demek oldu una kim karar veriyor? Bunu kim diyor?”

“Kim diyor köpek köpektir diye? Sen diyorsun, Nicholas. Sen, 
ben ve bu s�n�ftaki, bu okuldaki herkes. Hepimiz ayn� fikirdeyiz. Ama Fransa’da ya �yor olsak, hepimiz o tüylü, dört 
ayakl� yarat� � tan�mlamak için farkl� bir sözcük kullanacakt�k –chien, ‘ iyen’ diye okunuyor, ama senle benim k-ö-p-
e-k dedi imiz ey anlam�na geliyor. Almanya’da da hund diyorlar ve i te dünyan�n her yan�nda böyle farkl� sözcükler 
kullan�l�yor. Ama bu s�n�ftaki herkes tüylü yarat� a ba ka bir ad vermeyi kararla t�rm�  ve herkes de buna uymu  
olsayd�, o zaman havlayan, tüylü yarat�k öyle an�l�r ve günün birinde sözlü e de öyle geçerdi. Bu kitab�n (eliyle 
kocaman sözlü e i aret ederek) içindekileri bizler belirliyoruz.”



Ev köpe i. Av köpe i. Çoban köpe i. 

“Kim diyor köpek köpektir diye? Sen diyorsun, NIcholas!”

“O iki ya lar�ndayken, annesi ona bir sürü çocuk ark�s� kasetiyle birlikte o k�r�lmaz kasetçalardan 
alm� t�. Nick onlara bay�l�yor, bir daha, bir daha, bir daha çal�p duruyordu. Kasetle kasetçalar� annesine, a abeyine 
ya da babas�na götürüp, birbirine çarp�yor; üçünden biri kaseti koyup, aleti çal� t�rana de in, ‘Guvagala, guvagala, 
guvagala,’ diyordu. Ve i te üç y�l boyunca, o ne zaman ‘guvagala' dese, Nick’in ailesi insan seslerinin çalg�lara e lik 
etti i o ho  nameleri dinlemek istedi ini anl�yordu. Ancak sonralar� Nick yuvaya ba lad� �nda, ö retmeninin ya da 
öteki çocuklar�n kendisini anlamas� için, müzik sözcü ünü kullanmas� gerekti ini ö rendi.”

. “Janet, ‘Haks�zl�k 
bu!’ diye ba �rd�. Oturduklar� soka �n kö esine geldiklerinde, akl� ba ka yerde olan Nick ona çarpm� t�. Janet, 
sendeleyip kald�r�m ta �ndan a a � inmek zorunda kal�nca, elindeki alt�n yald�zl� kalem de yere dü tü. ‘Özür dilerim… 
Bilerek yapmad�m, gerçekten,’ dedi Nick. ‘Önüme bakm�yordum… al i te…’ E ilip yerden ald� � kalemi Janet’e uzatt�. 
‘Al u…’ Nick, kalemini diyece i yerde, ‘Al u… findelini,’ dedi.”



Kad�n aln�n� k�r� t�rd�. ‘Bir ne?’ Nick, ‘Bir findel,’ derken kad�n�n arkas�ndaki 
rafta duran tükenmez kalemleri i aret etti bu kez. ‘Siyah olsun, lütfen.’ Kad�n Nick’e kalemi uzatt�. Nick de paras�n� 
verip, 'Te ekkür ederim,’ dedi ve ç�k�p gitti. Alt� gün sonra k�rtasiyecinin tezgâh� önünde bu kez Janet duruyordu. 
Ayn� dükkân, ayn� kad�n. Bir günce John, ondan bir gün önce Pete, ondan bir gün önce Chris, ondan bir gün önce 
de Dave gelmi ti. Janet, Nick’in ayn� kad�ndan findel istemek üzere gönderdi i be inci çocuktu. te, Janet findel 
istedi ini söyler söylemez, kad�n hemen elini kalemlere uzat�p, ‘Mavi mi, siyah m�?’ diye sordu.

“Bugünden itibaren sonsuza 
kadar bir daha KALEM sözcü ünü asla kullanmayaca �m. Onun yerine F NDEL sözcü ünü kullanacak ve 
ba kalar�n�n da kullanmas� için elimden geleni yapaca �m.”

Ders zili çalar çalmaz, Nick parma �n� kald�r�p, ‘Bayan Granger, findelimi umutmu um,’ 
dedi. Üç s�ra ötesinde oturan John, ‘Bende yedek bir tane var, sana ödünç veririm, Nick,’ diye at�ld�. …Bayan Granger 
da, s�n�ftaki bütün çocuklar da aç�k ve net bir ekilde mesaj� alm� lard�. Nick’in John’dan ödünç ald� � o siyah plastik 
eyin t�haf bir ad� vard�… De i ik… hiç duyulmam�  bir ad: Findel.” 

“Saç ba  düzgün, bütün s�n�f s�r�tarak konferans salonunun sahnesine dizilmi ti. Ama foto rafç�, 
‘Gülümseyiiiiin!’ dedi inde, hiç kimse öyle yapmad�. Onun yerine bütün çocuklar, ‘Findel!’ dediler ve kameran�n 
görebilece i ekilde kalemlerini kald�rd�lar. Foto rafç�n�n filmi bitmi ti. Dolay�s�yla be inci s�n�f�n bundan ba ka grup 
foto raf�n� çekemedi. …Ancak bu, okuldaki bütün çocuklar�n yeni sözcü ü dillerine dolamalar�na neden oldu. nsan, 
yeni bir sözcük kapt� �nda onu durmadan yineler. Lincoln ilkokulundaki çocuklar Nick’in yeni sözcü ünden 
ho land�lar –hatta ona bay�ld�lar.”  

“Bundan böyle, kalem sözcü ü yerine findel sözcü ünü kullananlar, 
dersler bittikten sonra okulda kal�p, yüz kere u yaz�y� yazacakt�r: Bu cezay� bir kalemle yaz�yorum.” 

“Bayan Granger’in s�n�f�nda her gün cezaya kalanlar 
oluyordu. Birkaç hafta bu böyle sürdü gitti.” 
Onu o… öteki sözcükle de i tirmek gerekli mi gerçekten? Kalem sözcü ünün çok uzun bir geçmi i var. Eski 
Yunanca’da kam�  anlam�ndaki kalamos’tan gelir. Zamanla, bugün kulland� �m�z kalem sözcü üne dönü mü tür, 
çünkü ilk yaz� gereçleri kam� tan yap�l�yordu. Kalem sözcü ü bir eylerden kaynaklan�yor, bir anlam� var, Nicholas.’ 
‘Ama benim için findel de bir o kadar anlaml�,’ dedi Nick. ‘Hem kalamos sözcü ünü de birileri uydurmam�  m� zaten?’ 
” Bütün bu olanlar sona ermeden sana 
göndermeyece im. Zarf�n arkas�na bugünün tarihini at�p imzalaman� istiyorum. Onu okudu unda –art�k bu ne zaman 
olursa- ayn� mektup oldu unu, benim içinde hiçbir de i iklik yapmad� �m� anlayacaks�n.”  

“ ‘Yani, çocuklar�n komik bir sözcük üretip 
kullanmalar�n�n gerçekten ne sak�ncas� var?’ Müdür han�m iç çekerek öyle yan�tlad�: ‘…Kurallar olmak zorunda. 
Sözlükler de bunun için var. Hem zaten, as�l sorun o sözcük de il, otoriteye gösterilen sayg�s�zl�k.’ ” 

“Düzen ve otoriteyi temsil eden güçlerin savunucusu Bayan Granger 



findel-taraftar� yüzlerce gençle sava �yor. Her iki taraf da pes etmiyor.” 

Nick kasabadaki bütün çocuklar�n gözünde bir tür kahraman haline gelmi ti. …Okuldaki 
çocuklar art�k onun sürekli kurnazl�k ve komiklik yapmas�n� beklemeye ba lam� lard� ki, bu Nick gibi zeki bir çocuk 
için bile çok fazlayd�.” (s. 78-79) 

“ ‘Kasabada sat�lan, üstünde findel yaz�l� u parlak k�rm�z� tükenmezkalemleri 
görmü sündür herhalde? ...Ayr�ca Hong Kong ve Japonya’daki birkaç büyük kalem ve tükenmez üreticisiyle de, ciddi 
paralar�n söz konusu oldu u anla malar yapmak üzereyim. Tom seninle aç�k konu aca �m. Riskleri göze al�p, biraz 
para harcayaca �m; bakal�m neler olacak. Ama senin iznin gerekli. …Ben ne kadar kâr elde edersem yüzde otuzu 
o lunun olacak.’ …Bay Allen, Bud’�n bürosundan ç�k�p do ruca caddenin kar � taraf�ndaki bankaya gitti. Nick’in ad�na 
bir hesap açt�rd�.” 

“ ubat ortas�nda findel, art�k kap�, a aç ya da apka gibi herhangi bir sözcü e dönü mü tü. 
…Ancak, ülkenin geri kalan�nda i ler k�z� m� t�. Findel ba �n� alm�  gidiyordu. …Bud Lawrence bundan daha mutlu 
olamazd�. Findel gömlekleri, findel güne  gözlükleri, findel silgileri, findel defterleri, findel ka �tlar� ve daha neler neler 
vard�. …Ya Bayan Granger’a ne oldu derseniz, pes etmi  gözüküyordu ya da öyle emir alm� t�. in asl�n� bilen yoktu. 
Yasak sözcük için ilan tahtas�na ast� � duyuru sessizce ortadan kaybolmu tu ve çocuklar okulda kal�p cümleler 
yazm�yorlard� art�k.”

“Nick yirmi bir ya �na 
bast� ve böylece, babas�n�n açm�  oldu u hesap, yasal olarak Nick’in üzerine geçti. Nick zengin oldu. Çok zengin. O 
kadar zengin olmu tu ki gerçekten ne kadar zengin oldu unu kavramaktan acizdi.”

“Paketin içinde üç ey vard�: 1) Koca Webster ngilizce 
Sözlük’ün yepyeni bir son bask�s�, 2) sözlü ün kapa �na ili tirilmi , el yaz�s�yla k�sa bir not ve 3) kal�n beyaz bir zarf. 
Nick arkas�n� çevirince zarf�n üstündeki ad� –kendi ad�n�- gördü. Onu bir eylül ö leden sonras� dersler bittikten sonra 
Bayan Granger’�n odas�nda kendisi yazm� t�. On y�l önce.” 

“ te orada, Fince ve fingirdek aras�nda unlar yaz�l�yd�: 

 is. yazmak, çizmek gibi i lerde kullan�lan, çe itli biçimlerde araç. [hlk. –üreten Nicholas Allen, Amerikan 
dili, 1987 – bak. kalem]” 

is. 
 

hlk. 
üreten Nicholas Allen, Amerikan dili, 1987

bak. 

“Sevgili Nicholas, Bu mektubu okuyarsan, findel 
sözcü ü sözlü e eklenmi  demektir. Tebrikler! nsan güne in do u unu izleyebilir, ama o süreci yava latma, 
durdurma ya da geriye alma olana �na sahip de ildir. Bense senin sözcü üne bunu yapmaya çal� �yordum. …Kalem 
sözcü ünün hiçbir önemi yoku ças�na bir kenara itilmesine gönlüm raz� gelmemi ti. …Güne in do u u gibi eyler 
engellenemez, tek yapabilece in izlemektir. Findel sözcü ü ortaya ç�kal� henüz üç hafta bile olmad�. imdi 
görüyorum ki, bu bir ö retmenin hep umut edip hayalini kurdu u türden bir ans: Parlak genç ö rencilerin eski, iç 
s�k�c� bir s�n�fta edindikleri bir fikri gerçek dünyalar�nda s�nad�klar�n� görme ans�. …Ama sanki bu oyunda benim de 
oynayabilece im küçük bir rol olabilir diye dü ünüyorum ve i te, kötü adam olmay� seçtim. …Ben ö retmenli e 
ba lad� �mda, Ay’a ayak basan olmam� t�; uzay mekikleri, CNN, uydu istasyonlar� yoktu. Video kasetçalarlar, CD’ler 
ve bilgisayarlar da yoktu. Dünyada milyonlarca de i iklik oldu. te bu nedenle, ben çocuklara hep her durumda 
geçerli olacak eyler ö retmeye çal� t�m. …Sözlük kal�c�d�r. lerli ini korur. Ve senin de art�k bildi in gibi, bir yandan 
da de i ip geli ir.”



Bunun Ad� Findel, 

 











Felsefe Tarihi



Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan do ar

Okuma iste i uyanm� , yaz�l� kültür ürünlerinin dünyas�yla tan� m� ; tan� t� � bu dünyan�n kendine sundu u 
iletileri payla ma, s�nama, sorgulama yeterli ine ula m� ; bu dünyan�n kendine sundu u olanaklarla ya amay� 
al� kanl�k haline getirmi  bireylerin edinmi  oldu u kültürdür okuma kültürü.  Demokratik toplumlar�n gereksinim 
duydu u dü ünen-duyarl� bireylerin kazanmas� gereken en temel becerilerden de biridir okuma kültürü. 

Ça �m�zda çok uyaranl� etkile im ortamlar�, çocuklar�, genellikle e lenme gereksinmelerini ku atan 
kurgular�yla bilgisayar teknolojisinin ba �ml�s� durumuna getirmektedir. E itim sorumlular�, çocuklar�, s�n�rs�z bilginin 
amaca uygun evrenine ta �ma, bu evrende çocuklara kendi yeterlikleriyle yeni bilgiler üretme becerileri kazand�rma 
sorumlulu u ile kar � kar �yad�r. 

Okuma kültürü, temelleri okulöncesi dönemde at�lan beceri ve davran� lar kümesidir. Bu kültürün edinilmesi 
ve geli tirilmesindeki temel uyaranlar da yaz�l� ve görsel kültür ürünleridir. Okuma kültürünün yerle ik davran� lara 
dönü ebilmesi için, okulöncesi dönemde kurulan kitap-çocuk-sanatç� etkile iminin, ilk ve ortaö retim döneminde de 
duyarl� çabalarla desteklenmesi beklenir.

Don Quijote









aldat�ld�m

Çocuk ve Edebiyat,







 
 

Güne in alt�nda yeni bir ey yok! Nihil novum sub sole!







TEK K L K B R ORDU G B YD







parças�















’okulöncesi 
dönemden ba layarak çocuklar�n edebiyat yap�tlar�yla bulu mas�n�n önemini aç�klamak amac�yla haz�rlanm�

‘’Yaz�nsal nitelikli çocuk kitaplar�, okuruna sanatsal bir etkile im ortam� yarat�r; duygu ve dü ünce boyutu dengeli 
insan�n yeti tirilmesinde sorumluluk üstlenir. Özellikle, masal, öykü, roman ve anlat�lardaki kahramanlar�n duygu, 
dü ünce ve eylemleri, sorunlara kar � geli tirdi i çözüm yollar�, çocuk ve genç okurlar�n ya amlar�nda 
öykünebilecekleri örneklerin olu mas�na katk� sa lar; yal�n bir söyleyi le, onlar�n ki ilik geli iminde etkili olur. 

Çocuklar�n erken dönemde ba layarak düzeylerine uygun, nitelikli yaz�nsal metinlerle kar �la mas�, asl�nda 
sanatç� duyarl� � ile bulu mas�; toplumsal ili kilere yönelik deneyimler edinmesi, dilsel ve görsel anlat�m�n güzelli ini 
ve gücünü tan�mas� demektir. Bu süreç hem duyular�n e itilmesine hem de dü üncenin geli mesine olanak sa lar’’

’Kitaplar�n dünyas�yla tan� an, bu dünyan�n kendine sundu u olanaklarla ya amay� al� kanl�k 
haline getiren bireyler için ele tirel okuma becerisini edinme süreci de ba lam�  demektir. … Ele tirel okuma becerisi, 
demokratik toplumlar�n gereksinim duydu u, dü ünen- duyarl� ki ilerin edinmesi gereken bir beceridir.’’  

’Çocuk ve 
Edebiyat’’

’Çocuk ve Edebiyat’’





"merhaba benim güzel yavrular�m"

“Tam tersine sen bu bölümün tam merkezindesin. Bizler sanattan 
çok besleniriz. Sen de bu bölüme aitsin ve çok ba ar�l� olacaks�n,”



“Bu alan�n tam da 
merkezinde oldu unu imdi görebiliyor musun?”

“Gerçekten bir ö renciyi kazanmaksa amac�n�z ona söz hakk� verin, dersin öznesi k�l�n. te o zaman her 
ö renci ortaya koydu u yarat�c�l�kla bir sonraki nesillere verimli olabilmenin anahtar�n� eline al�p kullanmas�n� 
bilecektir.”  



Okuma kültürü edinmi , dü ünen - duyarl� bireyler yeti tirmek 
Çok uyaranl� e itim ortamlar�  
Çocu un bili sel, duyu sal ve devini sel geli ime katk� sa lamak 
Sanatsal uyaranlarla etkile im sa lama 
Yaz�nsal ve ö retici metinler 









gö üne s� mayan bulut









Ankara 
Üniversiteli olmak istiyorum hocm,

Bizim ö rencimizi 
buraya alm� s�n�z,

yüre i ve belle i i lenmi  insan

Çocuk Dedi in

Ne Böyle Sevdalar Gördüm Ne Böyle Ayr�l�klar



Sevgili Yavrum

Sevgili 
Yavrum, as�l doktoray� imdi yap�yorsun” demi ti.

Siz bir aile olmu sunuz burada,”







 

. 

Türkçe derslerinde as�l kazand�r�lmas� 
gerekenin temel dil becerileri oldu unun bilincine eri memde Sedat Hoca’m�z�n katk�s� büyüktür.  

 

Nietzsche. O çok ey için, 
ço almam�za sebep olan eme iniz için binlerce te ekkür size.













el birli iyle üretme, zorluklar� 
dayan� mayla gö üsleme



yarg�lanma













Ankara Üniversitesi, Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Uygulama ve Ara t�rma Merkezi
3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Sempozyumuna



A to Zoo





International Journal of Child-Computer Interaction

bask�da. 







Siz, bir köy ö retmeninin son sözlerine dizelerinde yeniden can verip, dünyan�n bütün çiçeklerine seslenen 
Ceyhun Atuf Kansu’nun, Türkçemizin y�lmaz sava ç�s� Emin Özdemir’in gönül dostu, çocuk edebiyat�n�n 
emekçilerinin en yak�n arkada �, dan� man�, yüre indeki sevgiyi, y�llar�n bilgi birikimini ba ta ö rencileri olmak üzere 
çevresindeki herkesle payla an örnek bir ö retmensiniz. 

Ö retmenler yeni nesil sizin eseriniz olacakt�r” diyen ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sözünün ete kemi e bürünmü  en canl� örne isiniz. 



“Arkada lar,  

Bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Ülkesini, yüksek ba �ms�zl� �n� 
korumas�n� bilen Türk ulusu, dilini de yabanc� dillerin boyunduru undan kurtaracakt�r.”  

“Söz ola kese sava �, 
Söz ola kestire ba �. 
Söz ola a ulu a �, 
Bal ile ya  ede bir söz.” 

“Sen ne söylersen söyle, kar �ndaki seni kendisinin bildi i sözcük kadar anlar.”

“Gül dü ünür gülistan olursun, diken dü ünür diken olursun.”

“Çocuk Kitaplar�nda Dilsel ve Görsel Duyarl�l�k”

“Çocukluk y�llar�nda kar �la �lan modeller, uyaranlar ya am�n di er evrelerindeki davran� lar�n 
biçimlendirilmesinde en etkili olmaktad�r. Çocu un duygu ve dü ünce evrenini biçimlendirme sürecinde, bir uyaran 
olarak çocuk kitaplar�n�n önemli bir i levi oldu u bilinmektedir. Bu ba lamda dü ünüldü ünde, çocuk kitaplar� 



gelece in bireyini yeti tirmeye yönelik bir u ra ; öte yandan çocu un anadiline ili kin ilk sevgi filizini dikmesine, güzel 
sanatlar�n de i ik alanlar�na duyarl� �n� olu turmas�na, beslemesine olanak sa layan bir araçt�r. 

Özgürce dü ünebilen, sa lam ki ilikli; ya am�, dünyay� seven ça da  yurtta lar yeti tirmeyi, demokratik bir 
toplum yaratmak için bir amaç olarak görüyor ve benimsiyorsak bunun yolunun kitaptan geçti i, özellikle çocuk 
kitaplar�n�n bu amaca ula mak için etkili araç oldu u bilinmektedir.” 



“Sevgili Mavisel, çal� kanl� �na apka ç�kar�yorum, seni kutluyorum. Çal� kanl�k ile yetenek sevi ince, ortaya 
yazar ç�kar biliyorsun de il mi? Kedi TED'in Serüvenleri adl� çal� ma, çocuk okurda kitap okuma sevgisi uyand�racak 
özellikte. Renk ve çizginin diliyle bütünle ti inde, çocuk edebiyat� için alana bir yeni bir yap�t daha ekleyebiliriz diye 
dü ünüyorum. Serap Deliorman'�n çizgileri yaz�nsal kurguya yeni tatlar katabilir...”  



Etkinliklerle Türkçe Ö retimi
Prof. Dr. Sedat Sever, Ö r. Gör. Zekeriya Kaya, Yrd. Doç. 

Dr. Canan Aslan





Evet, 
yak�ndan tan�mak...

“Sevgili yavrum…”

Kitaplar�n� okursunuz, sonra ö rencisi olursunuz…”

Öyle ki 
ya anas� bir dünya için verdi i çaba gözler önüne seriliyordu.

“Bize sizin okudu unuz kitaplar� getirin, bir de sizi 
ö reten hocalar�n�z�…”



Ekmek gibi, su gibi… S�cac�k bir ekme in üzerinden 
ç�kan dumanlar gibiydi belle im, yüre im; kokusu üzerinde, taptaze...

“Aferin 
sevgili yavrum, seni kutluyorum. Bugün o çocuklar�n belle ine ve yüre ine seslenen nitelikli bir yap�t�n tohumlar�n� 
ektin…” 

O zamanlar, Sedat ö retmenimin verdi i okuma listesindeki kitaplar� incelerken, kendi 
kitab�m�n bugün ayn� derslerde incelenir olaca �n� akl�m�n ucundan bile geçirmemi tim.





“Yaratabildi imiz kadar geni tir dünyam�z.” 

 





dev devidir



“ te e itimde kar �la t� �m�z u u 
sorunlar�n çaresi burada.”

“Türkiye'de de Münih Uluslararas� Çocuk ve Gençlik 
Kütüphanesinde [Internationale Jugendbibliothek (IJB)] oldu u gibi çocuk edebiyat� müzeleri kurulmal�d�r.” 

“Kitap bir meta olarak de erlendirilemez, 
kitap bir e ya de ildir, dolay�s�yla kitaptan müze olmaz.”

“Murat'a 
burada özellikle çok te ekkür etmek istiyorum. Bu ihtiyac� burada bu ekilde, en güzel ekilde ifade etti i için 
kendisine çok te ekkür ederim. Evet, ülkemizde de çocuk edebiyat� müzelerine ihtiyaç vard�r, Almanya Münih 
örne indeki gibi müzeler ülkemizde de kurulmal�d�r, çünkü böyle yerler çocuklar�m�za kitab� ve okumay� sevdirir, 
çocuklar�m�z�n okuma kültürünü kazanmas�na katk� sa lar.” 



,

White Ravens





 

Kütüphane, farkl� kültürlere ait çocuk edebiyat� ara t�rmalar�, 
sözlükler, konferans ç�kt�lar� ve ilgili doküman� da kapsar. Her ülkeden 
ara t�rmac�n�n önceden ba vurarak bu koleksiyonu kullanmas� ve 
inceleme yapmas� da söz konusudur. Kay�t olduktan sonra sisteme 
girerek, ziyaret s�ras�nda incelenecek kitaplar�n sipari  edilmesi ve 
bulunduklar� birimlerden getirtilmeleri mümkündür.  

1984 y�l�nda, 
Internationale Jugendbibliothek bursuyla üç ay IJB’de çal� m� , bu süre 
içinde hem bu kütüphanedeki Türkiye raflar�n� düzenlemi  hem de çocuk 
edebiyat� alan�nda ara t�rma yapm� t�r. 



(1) 

(2) 



(3) ülkemizde 
de çocuk edebiyat� müzeleri kurulmas�n� ya da okul kütüphanelerinin çocuk 
dünyas�n� zenginle tirecek ekilde yap�land�r�lmas�n�, yani farkl� illerde 
birçok ubesi bulunan bir “Uluslararas� Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi”ne 
dönü türülmesini sa lamal�y�z.

Çocuk Yaz�n� Dersleri 



 

 lk dönem kitaplar�: Döl Bahç�van’�n O lu

Fadi  Dört Karde tiler 

Güncele aç�l�m ve gerçekli e yöneli  evresi:

Dört 
Karde tiler, Yurdumu Özledim, Fadi , Geride Kalanlar, Ben Büyüyünce 

Dü sel-bilim kurgu kitaplar� evresi: Ölümsüz Ece, 
Dünya Çocuklar�n Olsa, I �n Ça � Çocuklar�, Ak�ll� Pireler, Parbat Da �’n�n Esrar�, Midas Kartal�’n�n Gözleri, 
Gökyüzünde Mor Bulutlar 

Gezi edebiyat� evresi:
Kafda �’n�n Ard�na Yolculuk, Okyanuslar Ötesine 

Yolculuk, Bamba ka Bir Dünya Amerika’ya Yolculuk, Efsaneler Ülkesi Çin’e Yolculuk, Kangurular Ülkesi 
Avustralya’ya Yolculuk, Kenya’ya Yolculuk, M�s�r’a Yolculuk, Meksika’ya Yolculuk 

lk gençlik edebiyat� evresi: Ye il Kiraz

Roman Kahraman� Fadi ’in Do umunun 30. Y�l�nda Ça da  Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Yazar� Gülten Day�o lu ve Yaz�n� Ulusal 
Sempozyumu 24-26 May�s 2001,

Gülten Day�o lu’nun Çocuk Romanlar�



Gülten Day�o lu, bizim ku a �n Kemalettin Tu cu’sudur. Bu benzetmeyi, iki yazar�n yap�tlar�nda ko utluklar 
gördü üm için yapm�yorum. Kemalettin Tu cu, küçük okurunu yüre inin tam ortas�ndan vurur, ac�ma-ac�nd�rma 
duygusunu bütün olanaklar�yla kullan�r. “Sömürür” diyemiyorum, çünkü Kemalettin Tu cu’yu “sömürü”nün çirkin 
k�y�lar�na uzanan bir yazar olarak görmüyorum. Onun çocuk edebiyat�m�zda önemli bir yeri oldu unu dü ünüyorum. 

Gülten Day�o lu da yüre in ince telleriyle oynar. Ama daha insafl�d�r. Onun yap�tlar�nda “duygu”, “ac�ma”n�n 
önündedir. Üstelik umutla beslenmi tir.

Çocuk Edebiyat� Okulu
Okuyan ehir Sakarya 

II. Okuyan ehir Sakarya Program� 

Okuyan Türkiye

Okuyan ehir Sakarya 

Okuyan ehir Sakarya II. Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Günleri, I. Okuma Kültürü Semineri I. 
Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Yay�nlar� Fuar�

I. Okuma Kültürü Al� kanl� � Semineri
Okumayan Türkiye



I. 
Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Yay�nlar� Fuar�

Çocuktaki Resim Sergisi 

Türkiye’de Çocuk ve Gençlik Edebiyat�n�n Öncelikli Sorunlar� 

Her ey Çizgi ile Ba lad�

Çocuk Edebiyat� Ö retimi ve Çevirisine Yönelik 
Sorunlar



I. Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Yay�nlar� Fuar�

 II. Sakarya Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Günleri

I. Sakarya Türkçe Ö retimi ve Okuma Al� kanl� � Kültürü Semineri

Çocuktaki Resim Sergisi
Okudukça Okuyan 

ehir Sakarya

II. Ulusal Çocuk ve 
Gençlik Edebiyat� Sempozyumu

 

 Okuyan ehir Sakarya Program�

Okuyan ehir Sakarya  
Okuyan ehir Sakarya Program�

Okuma Al� kanl� � Karnesi- Ekim 2006



100 Temel Eser

Çocuklar havadan anlar  

100 Temel Eser

Ba parmak Çocuklar� 2006 ve Büyük 
Ku atma

Gönülçelen

imdiki Çocuklar Hâlâ Harika

III. Okuyan ehir Sakarya Program� II. 
Sakarya Okuma Al� kanl� � Kültürü Semineri



Okuyan ehir Sakarya Program� 

Okuyan ehir Sakarya Program�

I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi

Okuyan ehir Sakarya Program�

Okuyan ehir Sakarya Program� 

Okuyan ehir Sakarya Program�

Okuyan ehir Sakarya Program� 

Okuyan ehir Sakarya Program�

Süt ve Kitap ve Sakarya



Mo’nun Gizemi

Can� S�k�lan Çocuk
Charta Pergamena 

I. stanbul Çocuk Kurultay�’ I. Türkiye Üstün Yetenekli 
Çocuklar Kongresi’

III. Çocuk ve lk Gençlik Edebiyat� 
Bulu mas�

Sincap Kula �mdaki Küçük Çan Müzik Satan Çocuklar
M�rname



III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Sempozyumu

Çocuk Gerçekli ine Göre Yaz�lm�  iir-Türk Çocuk iirinin 
Evreninden Örnekler-

Okula Giden Kedi

airlerin Bilmesi Gerekir 
airlerin  

Bilmesi gerekir:  
iirlerin de  

Büyüme ya � vard�r 
 
Kolay m�  
Küçük ya larda  
Kalmak isteyen  

iirleri yazmak! 
 
Sözcükler göz gibidir, 
Diyor Da larca dedemiz*  
Çocu un bakt� � yerden  
Bakarsan görürsün  
Çocuk gibi  
 
O zaman  
Tam bir  
Çocuk dürbünüdür iir 

 

airlerin Bilmesi Gerekir,



Türkiye’de Çocuk Edebiyat� Ö retimi

Çocuk ve iir

Türkçe Ö retiminde Çocuk Edebiyat�

 
Tehlike,

Arma an

arma an

tehlike

III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Sempozyumu



Uluslararas� Türk Masal Dünyas� ve Do umunun 100. Y�l�nda O uz Tansel Sempozyumu

Masal�n Do as� ve Türk Masal�n�n 
Yeniden Dirili i

III. Millî Kültür ûras�’

III. Millî Kültür ûras�’

Millî Kültür ûras�

Bu Eller 
miydi?”



7’den 70’e Çocuk Edebiyat Kültür 

Kahramanlar� Umuda Yolculu u Tercih Etti,





Çocuk ve 
Edebiyat

“Münevver, o güzel dilinle çocuklar için yazsan, ne güzel olur! Çocuklardan öyle geri bildirimler al�rs�n ki böyle 
bir mutluluk tan�ms�zd�r, ya ay�p görürsün…” 

Çok Uyaranl� Yarat�c� 
Okuma Kitab�

Islak Misketler
Çok Uyaranl� Yarat�c� Çal� ma Kitab�’

Ülkü Ovat Ümit Ö mel Kitap Varsa Ben de Var�m





“Bireyin çocukluk y�llar�nda ald� � uyaranlar, bütün bir ya am boyu kal�c� olabilir. Çocu un duygu ve dü ünce 
evreninde ilk uyaranlar�n, ilk kal�c� davran� lar�n olu mas�nda çocuk kitaplar� etkili bir araçt�r. Bu ba lamda 
dü ünüldü ünde nitelikli çocuk kitaplar�, yar�n�n bireyini yeti tirmeye yönelik seçkin bir u ra �d�r. Ba �ms�z dü ünen, 
sa lam ki ilikli; ya am�, dünyay� seven, ça da  yurtta lar yeti tirmeyi bir amaç olarak benimsiyorsak, bunun yolunun 
kitaptan geçti i, özellikle sanatç� duyarl�l� � olu mu  kitaplar�n bu amaca ula mak için etkili ve önemli bir araç oldu u 
bilinmelidir.



Sinagrit Baba böylesine hiç rastlamam� t�. Ölmeden evvel adama bir daha bakt�. Namuslu, cesur, 
cömert ölecek bu adam�n hakikatte korkaklar�n en korka �, namussuzlar�n en namussuzu oldu unu aln�ndan 
okuyordu. Bu adam o kadar talihliydi ki, daha ikiyüzlülü ünü kendi kendisine bile duyacak f�rsat dü memi ti. 
Yoksa Sinagrit Baba yakalan�r m�yd�? Sina rit Baba h�rs�ndan tekrar tepindi. Ba �rmak ister gibi a z�n� açt�. 
Kapad�. Sinagrit Baba son nefesini böylece hiçbir insanl�k imtihan� geçirmemi in sandal�nda pi man ve 
ma lup verdi.





Gölgesine s� �nabilece iniz bir ç�nar�n�z varsa  
çok ansl�s�n�z demektir. 

 
 







duyma ve dü ünme 
sorumlulu u, demokratik kültür bilinci, özde le mek, çocuk yaz�n�

















Yerçekimli Karanfil

“Sen o karanfile e ilimlisin, al�p sana veriyorum i te  
Sen de bir ba kas�na veriyorsun daha güzel  
O ba kas� yok mu bir yan�ndakine veriyor  
Derken karanfil elden ele.”  



















Say�n Ural, 
Neyi ne kadar bildi imi ancak “Renk Evrimi” ad�ndaki kitab�m� yazarak ortaya koydum. Ama ne yaz�k 

ki, bas�ma haz�r kitab�m� basacak bir yay�nevi bulamad�m. Türkiye’de kullan�lan yedi yüze yak�n renk ad�n�n 
sözlü ünü yazd�m. Ama okura konunun ne denli ilginç oldu unu anlatabilmek için önce “renk psikolojisi”ne, 
“renk sosyolojisi”ne ve “renk teknolojisi”ne a �rl�kl� bir yer verdim. Bu konular Türkiye’de yeterince i lenmi  
de il, birkaç akademik unvanl� ara t�rmac�n�n çal� mas� d� �nda. “Kahverengi”ye gelince, renk 
spektrumunda yer alan “ana” ya da “ara” renklerden de il. Mavi, sar� ve k�rm�z�n�n kar� �m�ndan olu an bir 
renktir. Buna ba l� olarak üç etkenin e li inde de i ik tonlarda, safl�kta ve parlakl�kta alg�lan�r. Örne in; 
kestane rengi, ceviz rengi gibi. 

Say�n Yalvaç Ural, 

Arkada �m Dr. Yusuf Azmun diyor ki: “Kahverengi”nin eski ad� KONGUR’dur. Türkmen dili sözlü ünde 
“Kongur” eklinde vard�r. (Türkmen Dili Sözlü ü, A kabad 1962, sf.179; Kongur : Garant�l g�z�l: Karaya çalan 
k�z�l renk.)Derleme Sözlü ü 5. Cilt sf. 2918’de boz ile aç�k sar� aras�. Tarama Sözlü ü 4. Cilt sf. 2648’de 
“Konur” diye adland�r�l�r. Anlam� da, “Yan�k al, ya �z�ms� al” diye aç�klanm�  ve Dede Korkut’tan örnek 
verilmi . K�rg�z Sözlü ü’nde “Kongur”un kar �l� � “Kumral, esmer” diye aç�klanm� . Dr. Yusuf Azmun, 
“kumral” sözcü ünün de “konur al”dan”kumral”a dönü tü ünü, “kongur” sözcü ünün Ça ataycada koyu 
kestane renkli atlar için kullan�ld� �n� söylüyor.  

Azericede “geyinalt�” diye bir sözcü ün bulundu unu, “geyin” sözcü ünün de Türkçe’deki “kay�n” 
sözcü ünden “kay�nt�” sözcü üne dönü tü ünü yaz�yor ve “at� t�rmak” anlam�nda kullan�lan “kay�nt�” 
sözcü ünün “kahve” sözcü ü Türkçe’ye girdikten sonra “kay�nt�”dan “kahvalt�”ya dönü tü ünü söylüyor. 





Çocuklardan Çald� �m Öyküler



çocuk ve gençlik edebiyat� olgusu; okuma kültürü edindirmenin, dü ünen-duyarl� bireyler yeti tirmenin temel bir arac� 
olarak birçok de i keniyle inceleme konusu edil geli meler, sorunlar ve çözüm önerileri

Çocuk imdi, Çocuk Bekleyemez



Çocuklar�m�z�n ve gençlerimizin duygu ve dü ünce e itimi için 
yeniden bir araday�z…”

“Cumhuriyet tarihinin, kendi alan�nda en kapsaml�, en oylumlu 
sempozyumunu gerçekle tiriyoruz…”

Çocuklar�n ve gençlerin yüreklerini ve belleklerini çizgi, renk ve 
sözcüklerle bezeyen sanatç�lar�m�z çocuklar�m�zla bulu acak…”

“Sempozyumun sunaca � dönütler, 
ülkemiz okuma kültürüne çok büyük katk�lar sunacakt�r.”

“Okuyan insanlar! nsanlar okusunlar diye çal� anlar! Hepinizi sayg�yla 
selaml�yorum.”

“Ulusumuz ad�na, kendi ad�ma, çocuklar�m ad�na ükran borçluyum Onur Yazar�m�z sevgili 
Muzaffer zgü’ye. Sa  olsun, var olsun.” “Niye bu kadar çok ilgileniyoruz 
çocuklarla? Birçok nedeni var. Biri u: çok önemli, çok çal� kan bir E itim Bilimleri Fakültemiz var. Onlarla 
çal� maktan onur duyuyorum.”



Büyük yazarlar�m�z var. Yazarlar�m�z çocuklar�m�za, Nâz�m’�n dedi i gibi, dünyay� veriyorlar… Yapt�klar�m�z 
yeterli de il. Biraz daha enerjik, biraz daha h�zl� olmal�y�z…”

“Bu 
çal� maya ev sahipli i yapmaktan, sizi a �rlamaktan onur duyuyoruz, sevinç duyuyoruz.”

42 dilde edebiyat�m�z dola �yor. Son y�llarda çocuk edebiyat� alan�nda üretti imiz 124 kitap dünya dillerine 
çevrildi. Gelin görün ki ülkemizde edebiyat kuram� alan�nda çal� malar�m�z son derece yetersizdir. Bu alan�n 
terminolojisi bile olu turulamam� t�r... Edebiyat�n gereci dildir. Kendi gerecini bilmeyen bir edebiyatç�/ edebiyat bilimci 
olamaz!

Ke ke hep 
dolsa da salonlar hep ayakta kalsak... E itim Bakanl� � i in içinde 
olmadan ne yapsan�z eksik kal�r...

Çocuklar önüme / yan�ma geldiler. Ba ka türlü bir heyecan duydum.

Annemi görüyorum yan� ba �mda. Dokuz metrelik bir gecekonduda bardak gibi dizilmi iz. Her ak am masal 
anlat�rd� annem... 

Babam� görüyorum. Her ak am masal okurdu bize. Lamban�n � � � azal�nca anlard�k ki arkas� yar�n... 

Adana Halkevi Kütüphanesini görüyorum. Ramazano lu Kütüphanesini görüyorum. 4. s�n�f ö retmenim 
Yusuf Gülen’i görüyorum. Her ay iki dersi dü lere ay�r�rd�. Bir ders dü  kurar ikinci ders anlat�rd�k... 

Babam akide ekerinden ev kurard�. Ve biz ilkin onun kap�s�n� yerdik. Çünkü tarç�nl� ekerden yapard� 
kap�s�n�... 

Üniversiteye, ÇOGEM’e, sevgili dostum Prof. Dr. Sedat Sever’e, hepinize, en çok da çocuklara te ekkür 
ediyorum.

Okullara yak�n yerlere ‘ödünç kitap verme 
noktalar�’ kural�m. Okuyan çocuk heykeli, k�z çocuk ama...

Türkçeyle Ya amak

Ça da  insan, sorunlar�n� kendi diliyle ortaya özgürce koyan ve kendisi çözen insand�r. Özgürle menin en 
önemli yolu ki inin kendini gerçekle tirmesidir... Belle imizdeki kavram say�s� kadar özgün ve özgür dü ünürüz...

Televizyon Nece Konu uyor?



Edebiyat bize, sanatç� duyarl� �yla kurgulanm�  bir ya am sunar... Edebiyat, ya amdan kesitler ortaya 
koyarken, ayn� zamanda bizim gerekli olana yo unla mam�z� sa lar...

Kitaplarla Ço alan Dilim

Türkçeye Ne Gerek Var?

Yürek duygular�n, beyin dü üncelerin ülkesidir. ki ülkeyi ta �yan bir bedendir insan... 
Bu insana do rudan bir ey ö retmeye kalk� may�n. Ö renme sürecine yüre ini ve belle ini 
katmas�n� sa lay�n. De ilse ba ar�s�z olursunuz... Sanat sezinletir, duyumsat�r. Sanat 
parmak sallamaz. Dahas� sanat duyumsama ve dü ünme sorumlulu u verir... Okuma-
yazma becerisi ilkokula kal�rsa çocuk, ya ama, alt� y�l geç kalm�  demektir... Sevgi, özgürlük 
ve uyaran: bu üç temel bile en çocu un ya am�nda yoksa özgür birey olmak rastlant�ya 
kal�r... Nitelikli uyaranlarla bulu an çocuklar, be  ya �na kadar dört bin 500 sözcüklük bir 
da arc� a ula �r. Çocu un ö renme gereksinimini beslerseniz onu birey yapars�n�z, 
bast�r�rsan�z kul olur!..

Çocuk 
ve Edebiyat

Bekir Yurdakul’a dostlukla...

Yazar, ya am�n düzenlenmesinde gerekli ayr�nt�lar� gereksizlerden ay�r�r.
Okur, hayata yönelik deneyimlerini yaln�zca kendi ya ad�klar�yla 

de il, okudu u edebiyat yap�tlar�yla da olu turur, bunlarla ruh dünyas�n� zenginle tirir. 
Edebiyat, okurun ‘güzel’e kar � duyarl� �n� güçlendirir, onda estetik ilgi uyand�r�r.

Yaz�nsal nitelikli metinlerde dil, bilgi iletme ya da 
ö retme amac�yla kullan�lmaz.

Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü Sanatsal Uyaranlarla Dil Ö retimi

Her edebiyat yap�t�, çocuklara verilmi  
kanatt�r!



Birbirimize/ Karde im derken/ Neden/ Su içiyor gibiyiz?// Birbirimize/ Karde im derken/ Neden/ Türkü söylüyor gibiyiz?// 
Birbirimize/ Karde im derken/ Neden/ Doyuyor gibiyiz?

Çocuklardan Çald� �m Öyküler

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Sempozyumu/ Geli meler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Sempozyumu/ Geli meler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat� Sempozyumu/ Geli meler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çocuk Edebiyat� ve Okuma Kültürü

Sanatsal Uyaranlarla Dil Ö retimi





 

A �rl� �n� ülkesinden yana koyanlara… 
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Öğretmenlikte ilk yıllar...
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AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Çocuk Kütüphanesi



713



714



715



716



717



718



719



720



721



722



723



724



725



726











Tan�d� �m bir a aç var... 

 

Tan�d� �m bir a aç var 
Cebeci Yerle kesine yak�n... 



Tan�d� �m bir a aç var 
Cebeci Yerle kesine yak�n... 

Saadetin kendisine tan�k olmu ... 

O a ac�n alt�nda bir dilek tutaca �m 

 
 



A ac� o vakit seyredin... 



Kanatl� Dü ler 
Bir serçeyle birlikte, 
Uçuyorken dü ümde, 
Bir ses uyand�rmaz m�, 
En co kulu yerinde. 

Ötüyordu bir serçe, 
Gerçekte penceremden. 
Diyordu bana sanki, 
Gel uçal�m yeniden. 

Dedim, isterdim serçem, 
Uçmak seninle birlikte. 
Olsayd� kanatlar�m, 
Senin gibi benim de 

Birden bir ses içimden, 
Dedi, uçabilirsin . 
Dü üncende istersen, 
Kanatlanabilirsin. 

Dinleyip bu sesimi, 
Gö e verdim kendimi. 
Tak�verip serçemin, 
Kanatl� dü lerini. 

Not: Son söz bir çocu un sesinden gelince bana da burada üç nokta koymak dü er yaln�zca… 







Beklemek ve bekleneni görmek… 

ATAUM

hafif pahada

“Sedat Sever, anlad� �m 
kadar�yla lider bir bilge.”

“Sevgili çocuklar�m, evlatlar�m, yavrular�m…”



Evet, beklemek ve bekleneni görmek… 

“…iki o ul dü ünü yapt�m. Bir 
onlarda ayn� duyguyu ya ad�m bir de bugün için. Ya gelemeyen oluverirse! ”

“…yurdun dört bir yan�ndan dolduk, ta t�k! ” 

hafif pahada

Bir ses, bin an 
Bir arma an 
Bir an, bin ses 
Bin arma an 
Sesler ve anlar 
Bugünden kalan 
Yar�nla sonsuzla an 
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