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ÖNSÖZ 

Çocuk edebiyatı yapıtlarının çocukların eşduyumsal eğilimine etkisinin 

incelenmesi amacıyla, deneysel biçimde yapılandırılmış olan bu çalışma beş 

ana bölümden oluşmaktadır. 

Tezin birinci bölümü olan “Giriş” bölümünde, tezin adı belirtilerek 

problem durumu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, tezin amacı ve önemi, 

çalışmada geçen bazı kavramların tanımları, problem cümlesi ile varsayımlar 

ve araştırmanın sınırlıkları belirtilmiştir. 

İkinci bölümde, araştırmanın yöntemi, deney deseni, katılımcıların 

belirlenmesi, uygulama sürecinde yararlanılan öykülerin seçimi, veri toplama 

aracı olarak kullanılan ölçeğe ve ölçeğin puanlanmasına ilişkin bilgiler, 

deneysel işlemin basamakları, verilerin çözümlenmesi, derslerde kullanılan 

“Bütünleştirilmiş Yaklaşım” ve “Eğitim Durumları”yla ilgili açıklamalara yer 

verilmiştir. 

Üçüncü bölümde, çocuk edebiyatı ile ilgili alanyazında yer alan bilgilere 

yer verilmiş, çocuk edebiyatı yapıtlarının taşıması gereken özellikler ile 

çocuğun gelişimine katkısı ele alınmıştır. Uygulama sürecinde deney 

grubunda yararlanılan metin türü ve çocuk edebiyatının bir türü olarak “öykü” 

üzerinde durulmuş, eşduyum başlığı altında çocuk edebiyatı ve eşduyum 

kavramı arasındaki ilişkiden söz edilmiştir. Bu bölümde, ayrıca, eşduyum 

türleri ve eşduyum eğilimi ile eşduyum becerisi arasındaki farklar da ortaya 

konulmuştur. 

Dördüncü bölümde, “Bulgular” açıklanmış, birinci bölümde belirtilen 

problem ve alt problemlerle ilgili veriler uygun istatistikler kullanılarak 

sınanmıştır. Bu bölümde, deney ve kontrol gruplarındaki katılımcıların sayıları, 

deney grubunun ölçekten aldıkları öntest ve sontest puanları, kontrol 

grubunun ön-test ve son-test puanları kendi içlerinde karşılaştırılmıştır. 

Bundan başka, deney ve kontrol gruplarının ölçekten aldıkları ön-test ve son-

test puanları da karşılaştırılarak uygulama sonrasında grupların puanları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığına bakılmıştır. 

Son bölüm olan beşinci bölümde ise, uygulama sonunda ulaşılan ve bir 

önceki bölümde yer verilen bulgular ışığında sonuçlar belirtilerek önerilerde 

bulunulmuştur. 
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ÖZET 

ÇOCUK EDEBİYATI YAPITLARININ ÇOCUKLARIN EŞDUYUMSAL 

EĞİLİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Akyüz, Emine 

Yüksek Lisans, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Canan Aslan 

Mayıs 2014, 166+xi sayfa 

Çocukların yazınsal nitelikli çocuk kitaplarıyla buluşturulmasının, 

onların eşduyumsal eğilimine etkisini belirlemek amacıyla deneysel nitelikle 

yapılandırılan bu çalışma; “Giriş”, “Yöntem”, “Kavramsal Çerçeve”, “Bulgular” 

ile “Sonuç ve Öneriler” olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ilk 

yarısında Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı “Kurtuluş İlkokulu”nda okuyan toplam 48 4. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Biri deney (n=24) diğeri kontrol grubu (n=24) olmak üzere iki 

grupla yürütülen bu araştırmada, katılımcılara ön-test ve son-test olarak “KASİ 

Empatik Eğilim Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada gruplar arası eşduyumsal 

eğilim puanları arasındaki farkın anlamlılığının test edilmesinde “Çok Yönlü 

Varyans Analizi” (MANOVA), grup içi eşduyumsal eğilim puanları arasındaki 

farkın anlamlılığının test edilmesinde ise “Bağımlı Gruplar için t Testi” 

(PAİRED SAMPLE T-TEST) istatistiklerinden yararlanılmıştır.  

Deney süreci haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 6 haftadan 

oluşmaktadır. Deney sürecinde iki grupta da dersler “Bütünleştirilmiş Öğretim 

Yaklaşımı” ile işlenmiştir. Kontrol grubundaki dersler Türkçe ders kitabındaki 

metinler eşliğinde; deney grubundaki dersler ise, uzman görüşü alınarak 

belirlenen yazınsal nitelikli 3 öykü kitabından seçkisiz yöntemle seçilen 6 öykü 

ile yürütülmüştür. 

“KASİ Empatik Eğilim Ölçeği” ön-test puanları karşılaştırıldığında deney 

grubu ile kontrol grubu arasında; “toplam puanlar”, “bilişsel eşduyum eğilimi 

puanları” ve “duygusal eşduyum eğilimi puanları” açısından anlamlı bir farkın 

bulunmadığı görülmüştür. Deneysel sürecin sonunda ise, deney grubunun 

puanlarının (eşduyumsal eğilim toplam puanlarının, duygusal eşduyum eğilim 
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ve bilişsel eşduyum eğilim puanlarının) kontrol grubunun puanlarından anlamlı 

olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda, yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıyla 

yürütülen Türkçe derslerinin, çocukların eşduyumsal eğilimlerine katkısının 

olabileceği yargısına ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT 

This study, which generates in an experimental attribution on the 

purpose of setting children with children’s literature books and their influence 

of the empathic tendency, comprises of five main sections: “Introduction”, 

“Method”, “Conceptual Framework”, “Findings” and “Conclusion and 

Suggestions”. 

Working group of this research constitutes total 48 primary school 

students (4th grade) who go to “Kurtuluş Primary School” dependent on the 

Ministry of National Education in Çankaya, Ankara in the first semester of 

2013-2014 education year. In this research handled with two groups called 

test (n=24) and control group (n=24), “KASİ Empathic Tendency Scale” as 

preliminary test and post test were applied to participants. In this research 

statistics such as “Multiple Analysis of Variance” (MANOVA) for testing 

meaningfulness of the difference between intergroup empathic tendency 

points, and “Paired Sample T-Test” for testing meaningfulness of the 

difference between intra-group empathic tendency points were utilized.  

The test process consists of total 6 weeks being about 2 course hours 

a week. Courses in both groups were taught with “Integrated Learning 

Approach” in the test period. While courses in the control group were taught 

with texts in Turkish course book, courses in test group were taught with 6 

short stories selected from 3 literary story books by random method and 

expert opinion.  

When “KASİ Empathic Tendency Scale” preliminary test points were 

compared, it was understood that there was no meaningful difference with 

regards to “total points”, “cognitive empathic tendency points” and “sensitive 

empathic tendency points” between test group and control group. In the last 

phase of this test process, it was stated that points of test group (empathic 

tendency total points, sensitive empathic tendency and cognitive empathic 

tendency points) differed from the ones of control group. 

In the conclusion of this research it was adjudged that Turkish courses 

taught with children’s literature books could contribute to children’s empathic 

tendency.   
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I. BÖLÜM 

GİRİŞ 

Bu bölümde tezin adı, araştırmanın yapılma gerekçesi olan problem 

durumu, tezin amacı ve önemi, kullanılan bazı kavramların tanımları, problem 

cümlesi, varsayımlar ve sınırlıklar yer almaktadır.  

1.1 Tezin Adı 

Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocukların Eşduyumsal Eğilimlerine Etkisi 

1.2 Problem 

Günümüzde, şiddet ve saldırganlık başta olmak üzere, insanlığın birçok 

sorununun kaynağında kendisini karşısındakinin yerine koyarak düşünme 

konusundaki isteksizlik bulunmaktadır. Diğer bir deyişle insanların, olaylara 

başkasının da görüş ve duyguları olacağını düşünmeden, bunlara saygı 

duymak gerektiğini önemsemeden yaklaşması, sorunlara neden olmaktadır 

(Akyüz, 2013: 82).  

Edebiyat, insanın duygu, düş ve düşüncede olduğu gibi kaygı ve karşı 

çıkışlarının da sanatçının oluşturduğu kurgu yoluyla dilin varsıl olanaklarına 

düşsel olarak dönüşümüdür (Aslan, 2013b: 30). Başka bir deyişle insanı ve 

yaşamı anlama ile anlatmanın hem düşsel hem düşünsel bir çabasıdır (Sever, 

2013: 101). Edebiyatın temel işlevlerinden biri eğitme, insan kişiliğini 

değiştirme ve geliştirmedir. Buna duyguları geliştirme, duygu ve düşünce 
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arasında sağlıklı bir denge kurma da denebilir. Çünkü insanoğluna sevmeyi, 

acımayı, güzellikler karşısında heyecanlanmayı öğretmede edebiyat önemli 

bir görev üstlenir. Ayrıca kişiyi sığlıktan, bencillikten ve onun doğurduğu 

yalnızlıktan kurtarır. Hem kişilik sahibi olmak hem de başkalarının kişiliğine 

karşı saygı göstermek her insan için gerekli ve temel bir ilke olmakla birlikte, 

edebiyat, insana yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar ayrı mizaç ve 

kişilik olduğunu canlı örneklerle gösterir (Kavcar, 1999: 4-5). 

Çocuğa görelik ilkesini temel alan, çocuğun kişiliğini ve duygularını 

geliştiren yapıtlar ise çocuk edebiyatını oluşturur. Nitelikli çocuk edebiyatı 

yapıtlarıyla anadili sevgisi edinmiş, insan haklarına saygılı, çevresine karşı 

duyarlı, demokratik anlayışa sahip, birlikte yaşamayı özümsemiş, birey 

olmanın gerektirdiği hak ve sorumlulukları benimsemiş bireylerin yetişmesine 

katkıda bulunulabilir. Çocuk edebiyatı yapıtlarının özellikle çocukların düş, 

duygu ve düşünce dünyasına uygun olma, bakış açısını genişletme ve dil 

gelişimini olumlu etkileme nitelikleri taşıması gerekmektedir. Okuma kültürü 

edinmiş bireyler düşünme, merak etme ve sorgulama becerisi 

kazanacağından, çocuk edebiyatı yapıtlarının nitelikleri çocuklara okuma 

kültürü edindirme kapsamında da önemlidir. Okuma, çocuğun farklı 

yaşamlardan deneyimler edinmesini, kendisinin dışında ve kendisinden 

uzakta gerçekleşen ya da gerçekleşmesi olası olayların farkında olmasını 

sağlar. Böylece yaşadığı dünyayı paylaştığı insanların farklılıklarına saygı 

duymayı, yaşama yazarlarla birlikte yapıtların kahramanlarının gözünden de 

bakabilmeyi öğrenir. Çocuk edebiyatı yapıtlarıyla buluşturulan çocuklar, 

değişik yaşam çevreleriyle tanışır; birçok duygu, düşünce, olay, kahraman 

örnekleriyle algı ve farkındalık düzeyleri artar; bilinçlenme sürecine girerler 

(Aslan, 2013b; Güleryüz, 2002; Oğuzkan, 1979; Sever, 2008; Yalçın ve Aytaş, 

2005). 

Sever (2008: 24)’e göre çocuk edebiyatı yapıtlarının öncelikli amacı, 

çocukları insana özgü duyarlıklarda buluşturmaktır. Bu nedenle çocuk 

edebiyatı, anlamadan, sorgulamadan karar veren insanlar yerine; düşünerek, 

duyumsayarak karar verebilecek duyarlı insanların yetiştirilmesine dönük bir 

çabanın ürünü olarak da adlandırılabilir.  
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Belirtilen açıklamalardan yola çıkılarak, nitelikli çocuk edebiyatı 

yapıtlarıyla buluşturulan çocukların, karşılarındaki insanları anlama, olaylara 

başkalarının pencerelerinden de bakabilme eğiliminde olmaları 

beklenmektedir. 

Yaygın olarak kullanılan empatisözcüğü Türk Dil Kurumu Güncel 

Türkçe Sözlüğü(www.tdk.gov.tr) içinde duygudaşlık, Türkiye Bilimler 

Akademisi (TÜBA) Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü- Sosyal Bilimler(2011: 

411)’de ise eşduyumolarak yer almaktadır. Söz konusu kavram için bu 

çalışmada, TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü- Sosyal Bilimler’de bulunan 

“eşduyum”sözcüğünün kullanımı yeğlenmiştir.  

Bir kişinin kendisini bir başkasının yerine koyabilmesi ve bu yolla onun 

duygu, düşünce, tutumları ve yaşantısını anlayabilmesi, eşduyum olarak 

tanımlanabilmektedir (Basch 1983, Feshbach 1999, Eagle ve Wolitzky 

1999’dan Akt. Gülseren, 2001: 134). Eşduyumun duygusal boyutunu ise 

eşduyumsal eğilim oluşturmakta ve bireyin eşduyum kurma konusundaki gizil 

gücünü göstermektedir (White,1997’den Akt. Öğretir ve Demiriz, 2009: 423). 

Başka bir deyişle eşduyumsal eğilim, bireyin başkalarının yaşantılarını ve 

duygularını anlama ve duyumsamagizilgücüdür (Kaya ve Siyez, 2010: 113). 

Bu bağlamda çocuk edebiyatı yapıtlarının çocukların eşduyumsal 

eğilimine etkisinin olup olmadığının araştırılması, çalışmanın sorunsalını 

oluşturmaktadır. 

 

 

1.3 Amaç 

 

Bu çalışmanın amacı, yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarının 

çocuğun eşduyumsal eğilimine etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

 Yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarınınçocuğun“duygusal 

eşduyum eğilimi”ne etkisi var mıdır? 

http://www.tdk.gov.tr/
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Yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarınınçocuğun“bilişsel 

eşduyum eğilimi”ne etkisi var mıdır? 

1.4 Önem 

Demokratik toplumlar, iletişim ve eşduyum kurma becerisi gelişmiş 

bireylerden oluşur. Eşduyum kurma becerisinin gelişmesi için bireylerin 

öncelikle eşduyumsal eğilim düzeylerinin yüksek olması; etkili iletişim 

kurabilmeleri için de iletişimin en önemli aracı olan dili doğru ve güzel 

kullanmaları gerekir. Bir anadili eğitimi olarak Türkçe eğitimi, topluma, duyarlı 

ve sorgulayan bireyler kazandırmayı amaçlar. Bunun için edebiyat metinleri 

araç olarak kullanılır.  

Çocuklar, bugün ve gelecekte toplumu biçimlendirecek öznelerdir. 

Çocuklarınetkili iletişim ve eşduyum kurma eğilimiyle yetiştirilmesi, anlama ve 

anlatma becerilerinin gelişmesine katkı sağlaması bakımındanönemlidir. Bu 

bağlamda çocukların, onlar için hazırlanmış nitelikli çocuk edebiyatı 

yapıtlarıyla buluşturulması kadar, bu yapıtların çocuklar üzerindeki etkilerinin 

bilimsel açıdan araştırılmasının; onlara daha yararlı olmanın yollarının 

aranmasının da çok önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Çocuk edebiyatı alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde deneysel 

çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Çocuklar için, çocuklara göre 

oluşturulan ürünlerin yer aldığı çocuk edebiyatının, ilgili alanda çalışan 

araştırmacılar tarafından, çocuklarla yapılan çalışmalarla desteklenmesi, 

Türkçe eğitimini daha verimli duruma getirmede yararlı olacaktır. Bu 

doğrultuda yapılandırılan, çocuk edebiyatı yapıtlarının çocukların eşduyumsal 

eğilimine etkisinin araştırıldığı bu çalışmanın ilgili alanyazına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1.5 Tanımlar 

 

Edebiyat: Edebiyat, duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerin sözlü ve yazılı 

olarak güzel ve etkili biçimde anlatılması sanatıdır (Kavcar, 1999:123). 

Çocuk Edebiyatı: Erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de 

kapsayan bir yaşam evresi içinde, onların dil gelişimi ve anlama düzeylerine 

uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve 

görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel 

adıdır (Sever, 2008: 17). 

Eşduyum (Empati): Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak 

olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini 

doğru olarak anlaması, duyumsaması ve bu durumu ona iletmesi sürecidir 

(Dökmen, 2005: 135). 

Eşduyumsal (Empatik) Eğilim: Bireyin başkalarının yaşantılarını ve 

duygularını anlama ve duyumsama gizilgücüdür (Kaya ve Siyez, 2010: 113). 

Bu kavramla birlikte eğilim ve yetenek kavramalarının tanımlarına da yer 

vermek doğru olabilir. Eğilim, sözcük anlamı olarak “yakınlık”ı karşılarken 

yetenek “Herhangi bir şeyi öğrenmek, bir işi yapmak ve tamamlamak ya da bir 

duruma başarıyla uymak konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen 

güç.” olarak belirtilmektedir (TÜBA, 2011: 389/1286). 

Bütünleştirilmiş Yaklaşım: Öğrencileri öğrenme ve öğretme sürecinin öznesi 

kılacak, istenilen becerileri kazanmalarına, geliştirmelerine katkı sağlayacak, 

birden çok yöntem, teknik ve öğretim anlayışının olanaklarından yararlanmayı 

amaçlayan yaklaşımdır (Sever vd., 2006: 109). 

Duygusal Eşduyum: Başkasının duygusunu anlama ve o duyguya uygun 

karşılık verebilmedir (Öz, 1998’den Akt. Yılmaz ve Akyel, 2008). 

Bilişsel Eşduyum: Karşıdakinin ne hissetiğini anlarken düşünce, algı ve 

kavrama yeteneklerini eşduyum sürecinde kullanmaktır (Dökmen: 2005). 
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1.6 Problem Cümlesi 

 

“Yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarınınçocukların eşduyumsal eğilimine 

etkisi var mıdır?” 

 

1.7 Varsayımlar 

 

Araştırmada öğrencilerin ölçekteki soruları içtenlikle yanıtladıkları, 

seçilen yazınsal nitelikli çocuk kitaplarının amaca ve düzeye uygun olduğu, 

ölçeğin uygulandığı öğrenci grubunun çalışmanın kapsamını karşılayacak 

nitelik ve nicelikte olduğu varsayılmaktadır. 

Eşduyum insan iletişiminin çok önemli bir bileşenidir; ancak deneysel 

çalışmalarla saptanması da güçtür(Gülseren, 2001: 144). Bu bağlamda, 

kullanılan ölçme aracının, yürütülen deneysel çalışmanın ve aralarındaki 

ilişkinin incelendiği değişkenlerin çalışmanın amacına uygun olduğu diğer bir 

varsayımdır. 

 

1.8 Sınırlıklar 

 

Çalışma, 

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara İli Çankaya İlçesi Kurtuluş 

İlkokulu 4. sınıfında bulunan biri deney  (n=24), öteki kontrol 

grubundan (n=24) oluşan toplam 48 öğrenci, 

 katılımcıların ölçekteki sorulara verdikleri yanıtlar, 

 toplanan sayısal verilerin güvenirliği, geçerliği ve veri toplama 

ölçeği tekniğinin özellikleri, 

 uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen çocuk edebiyatı 

yapıtları ve öykü türü  

ile sınırlandırılmıştır.  

Bu çalışmada eşduyum kavramı, Dökmen (2005) ve Rogers (1983) 

tarafından tanımlandığı biçimiyle kullanılmıştır. 
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I. BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde tezin yöntemi, deney deseni, araştırmanın katılımcıları, 

veri toplama araçları ile ilgili bilgiler, deneysel işlemin basamakları (verilerin 

toplanması) ve verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatiksel yöntem ve 

teknikler ile derslerde kullanılan yaklaşım (Bütünleştirilmiş Öğretim) 

açıklanmıştır. 

2.1. Tezin Yöntemi 

Araştırma, öntest ve sontest uygulamalı deneysel bir modelde 

yapılandırılmıştır. 

2.2. Araştırmanın Deseni (Modeli) 

Araştırmada, çocuk edebiyatı yapıtlarının çocukların eşduyumsal 

eğilimine etkisinin incelenmesine yönelik “öntest ve sontest uygulamalı 

deneysel bir model” kullanılmıştır.  

Deneysel model, genellikle, laboratuar ve alan olmak üzere iki tür 

deneme ortamında gerçekleştirilir. Alanda yapılan denemelerin, doğal 

ortamdan dolayı, çok yönlü araştırmaların yapılmasını ve geniş denencelerin 

sınanmasını sağlama gibi önemli üstünlükleri vardır (Karasar, 1994: 104).  
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Bu araştırma, 2013- 2014 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında Ankara’nın 

Çankaya ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı “Kurtuluş 

İlkokulu”nda okuyan, biri deney diğeri kontrol grubu olmak üzere iki grup 4. 

sınıf öğrencisiyle sınıf ortamında yürütülmüştür.  

Araştırma, yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarının temel değişken 

olarak belirlendiği ve bu temel değişkenin çocukların eşduyumsal eğilimine 

etkisinin incelenmesine yönelik deneysel bir araştırmadır. Deney deseni 

olarak “öntest- sontest kontrol gruplu deney deseni” (ÖSKD) kullanılmıştır. 

ÖSKD, aynı kişilerin bağımlı değişken üzerinde iki kez ölçülmesinden 

ve bununla birlikte farklı deneklerin (deney ve kontrol grupları) ölçümlerinin 

karşılaştırılmasından dolayı karışık bir desendir (Howitt, 1997’den Akt. 

Büyüköztürk vd., 2011: 202). 

Seçkisiz desen olarak da bilinen ÖSKD, eğitim ve psikolojide çok sık 

kullanılan deneysel desenlerdendir. Araştırma deseninin simgesel görünümü 

şu biçimdedir (Büyüköztürk vd., 2011: 202): 

 

 

Şekil 1. Araştırma Deseninin Simgesel Görünümü 

 

  Grup   Öntest   İşlem  Sontest 

R  D (Deney)  O1       X      O3 

R  K (Kontrol)  O2       ---      O4 

 

Bu araştırmada deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup 

bulunmaktadır. İki gruptan da deneysel işlem öncesinde ve sonrasında 

ölçümler alınmıştır. Deney grubu olarak kararlaştırılan 4/D sınıfında, uzman 

görüşüyle belirlenen yazınsal nitelikli ve çocukların eşduyumsal eğilimlerini 

artıracağı düşünülen öyküler 6 hafta boyunca haftada 2 ders saati olmak 

üzere okunmuştur. Her öykünün sonunda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini 

dile getirmelerine ve eşduyumsal eğilimlerini geliştirmelerine olanak 
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sağlayacak, araştırmacı tarafından hazırlanan, eğitim durumları uygulanmıştır. 

Kontrol grubu olarak belirlenen 4/E sınıfında ise Türkçe dersi, öğretim 

programına ve okul zümre çalışmalarına uygun biçimde (geleneksel seyriyle) 

öğretmenin günlük planları çerçevesinde, ders kitaplarındaki metinlerle 

işlenmiştir. Hem deney ve kontrol gruplarında işlenen derslerde 

Bütünleştirilmiş Yaklaşım kullanılmıştır. 

 

 

2.3. Araştırmanın Katılımcıları 

 

Araştırmanın çalışma grubu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ilk 

yarısında Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

“Kurtuluş İlkokulu”nda okuyan 4. sınıf öğrencileridir.  

Araştırma, yansız atamayla oluşturulmuş biri deney (n= 24) diğeri 

kontrol grubu (n= 24) olmak üzere iki sınıf üzerinde yürütülmüştür. Denkliği 

sağlamak bakımından iki grubun sayı, cinsiyet ve akademik başarı 

puanlarının benzer olması gözetilmiştir. Öğretmen denkliğinin sağlanması 

açısından, her iki grupta da derslere araştırmacının kendisi girmiştir. 

 

 

2.4. Öykülerin Seçimi 

 

 Derslerde yararlanılan öykülerin seçilmesinde uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Öykülerin belirlenmesi için 2010-2013 yılları arasında 

yayımlanan öykü kitapları ve bu kitapların arka kapak/tanıtım yazılarından 

oluşan iki çizelge hazırlanmış ve uzmanlara ulaştırılmıştır. Uzmanlarca 4. sınıf 

düzeyine uygun olabileceği ve öğrencilerin eşduyumsal eğilim kazanmasına 

katkıda bulunabileceği düşünülen yazınsal nitelikli 3 öykü kitabı seçilmiştir. 

Görüşü alınan uzmanlar, ilgili alanda akademik çalışmalar yapan 2 profesör, 1 

doçent, 1 araştırma görevlisidir.  

 Uzman görüşüyle belirlenen 3 öykü kitabının içinden, derslerde 

yararlanılacak 6 öykü seçkisiz yöntemle belirlenmiştir. 
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2.5. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında, 

haftada 2 ders saati olmak üzere 6 haftalık bir dönemde (28 Ekim- 6 Aralık), 

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı “Kurtuluş 

İlkokulu”nda okuyan biri deney (n= 24) diğeri kontrol grubu (n= 24) olmak 

üzere iki grup 4. sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Ölçek formu katılımcılara 

sınıf ortamında uygulanmıştır. Katılımcılar bir deneyin parçası oldukları 

konusunda bilgilendirilmiş, ancak deney ya da kontrol grupları açıklanmayarak 

deneysel koşul gizlenmiştir. Öğrencilere; verilerin kişisel olarak 

değerlendirilmeyeceği, soruların herkes için doğru bir yanıtının ol(a)mayacağı, 

kendilerini nasıl algılıyorlarsa buna uygun seçeneği işaretlemeleri ve özellikle 

yanıtlarının gizli kalacağı belirtilmiştir. Yapıtlar okunmadan önce öğrencilerin 

dinleme becerilerini etkin biçimde kullanmalarına yönelik anımsatmalar 

yapılmıştır. 

2.5.1. Ölçek ile İlgili Bilgiler 

Eşduyumun değerlendirilmesinde, resim/öykü yöntemi (çocukların 

tepkilerini içeren bir çeşit kendini anlatma tekniği), kendini anlatma ölçekleri, 

film yada öykülerdeki insan yüzlerini doğru anlamlandırma ve oluşturulan 

senaryolara göre verilen eşduyumsal tepkileri gözlem yoluyla değerlendirme 

ya da bireyi yakından tanıyan kişilerin değerlendirmeleri olmak üzere farklı 

tekniklerden yararlanılmaktadır(Miller & Eisenberg, 1988; Akt: Dadds vd., 

2008; Hunter, 2003’dan Akt. Kaya ve Siyez, 2010: 114). Bu teknikler 

arasından kendini anlatma ölçekleri,eşduyumsal eğilimi değerlendirmede 

sıklıkla kullanılan tekniklerden biridir (Wied vd., 2005; Aristu, Tello, Ortiz, 

Gandora, 2008’den Akt. Kaya ve Siyez, 2010: 114).  

Bu deneysel çalışmada Kaya ve Siyez (2010) tarafından geliştirilen 

“KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ)” araştırmacılardan yazılı izin alınarak 

kullanılmıştır. KA-Sİ EEÖ, 13 maddeden oluşmakta ve duygusal eşduyum ile 

bilişsel eşduyum olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Duygusal 
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eşduyumalt boyutunda 7 (Örnek; “Bir arkadaşım mutlu olduğu zaman ben de 

kendimi mutlu hissederim”), bilişsel eşduyum alt boyutunda ise 6 (Örnek; 

“Yalnız kalan bir arkadaşımın neler hissettiğini anlayabilirim”) madde 

bulunmaktadır. Duygusal eşduyum alt boyutundaki maddelerin faktör yükleri 

.60 ile .67; ait oldukları alt boyut toplam puanları ile korelasyonları .61 ile .74; 

ölçeğin tümünden alınan puanlar ile korelasyonları ise .55 ile .70 arasında 

değişmektedir. Bilişsel eşduyum alt boyutundaki maddelerin faktör yükleri .54 

ile .73; ait oldukları alt boyut toplam puanları ile korelasyonları .59 ile .72; 

ölçeğin tümünden alınan puanlar ile korelasyonları ise .46 ile .61 arasında 

değişmektedir. Çocuk formunun güvenirliği ile ilgili olarak iç tutarlık katsayıları 

ve test-tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Çocuk formunun iç 

tutarlılığını gösteren Cronbach Alfa katsayısı, ölçeğin tümü için .84, .duygusal 

eşduyum için .79 ve bilişsel empati alt boyutu için ise .72 bulunmuştur. 

Ölçeğin bir hafta arayla 100 öğrenciye uygulanması sonucu elde edilen test-

tekrar test güvenirlik katsayısı ölçeğin tümü için .74, duygusal eşduyum alt 

boyutu için .71 ve bilişsel eşduyum alt boyutu için .69 olarak bulunmuştur. 

Test-tekrar test güvenirlik çalışmasının yapıldığı grubun verileri üzerinden 

yapılan hesaplamalarda ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı .92, 

duygusal eşduyum için .89 ve bilişsel eşduyum için .84 bulunmuştur. 

Duygusal eşduyum alt boyutunun puanları ile tüm test puanları arasında .96, 

bilişsel eşduyum alt boyutunun puanları ile tüm ölçek puanları arasında .93, 

duygusal ve bilişsel eşduyum alt boyutları arasında ise .78 korelasyon 

bulunmuştur (Kaya ve Siyez, 2010). Ölçeğin 1, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13. 

maddeleri duygusal eşduyum eğilimini; 2, 3, 4, 5, 7 ve 9. maddeleri bilişsel 

eşduyum eğilimini ölçmeye yöneliktir. 

2.5.2. Ölçeğin Puanlanması 

Çocuk formunun yanıtlama biçimi ‘’(1) Bana hiç uygun değil, (2) Bana 

biraz uygun, (3) Bana oldukça uygun ve (4) Bana tamamen uygun’’ şeklinde 

dört dereceli bir yapıda düzenlenmiştir. Ölçekte olumsuz madde olmadığı için 

yanıtlayıcı yanıtlarının puan değerleri yanıtlama biçimine koşut olarak 
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toplanmaktadır. Ölçekten duygusal eşduyumu ölçen 7 maddenin 

toplanmasıyla elde edilen duygusal eşduyum alt boyutu puanı, bilişsel 

eşduyumu ölçen 6 maddeye verilen yanıtların puanlarının toplamı ile elde 

edilen bilişsel eşduyum alt boyutu puanı ve bu ikisinin toplamı ile elde edilen 

toplam eşduyumsal eğilim puanı olmak üzere üç ayrı puan elde edilmektedir. 

Duygusal eşduyum alt boyutundan elde edilecek minimum puan 7x1=7, 

maksimum puan 7x4=28, bilişsel eşduyum alt boyutundan elde edilecek 

minimum puan 6x1=6, maksimum puan 6x4=24, minimum toplam eşduyumsal 

eğilim puanı 13x1=13, maksimum toplam eşduyumsal eğilim puanı ise 

13x4=52 dir. Ölçekten alınan puanlar arttıkça eşduyumsal eğilim artmakta, 

düştükçe eşduyumsal eğilim azalmaktadır (Kaya ve Siyez, 2010). 

 

 

2.6. Deneysel İşlemin Basamakları (Verilerin Toplanması) 

 

1. Araştırmada, “KA-Sİ EEÖ Çocuk Formu”, 4. sınıf öğrencilerinden oluşan ve 

yansız atamayla belirlenen deney ve kontrol gruplarına 31 Ekim 2013 

tarihinde öntest olarak uygulanmıştır.  

2. Ölçek uygulandıktan sonra, uzman görüşüyle belirlenen öyküler deney 

grubuna okunmuş ve daha önceden araştırmacı tarafından hazırlanan eğitim 

durumları uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise, öğretmen aynı yöntemle ve 

ders kitabındaki metinlerle Türkçe derslerini ders planına uygun biçimde 

işlemeyi sürdürmüştür.   

3. Deney ve kontrol gruplarının Türkçe derslerine aynı öğretmenin girmesi, 

akademik başarı ve cinsiyet dağılımı bakımından grupların denkliğinin 

gözetilmesi, örneklemin sosyo-ekonomik açıdan birbirine düzeyce yakın 

ailelere sahip olan öğrencilerden oluşması önemsenmiştir. 

4. Kullanılan çocuk edebiyatı yapıtlarının türü öykü ile sınırlandırılmıştır. 

Yapıtların belirlenmesinde uzman görüşüne başvurulmuştur. 2010- 2013 

yılları arasında yayımlanan öykü kitapları arasından uzmanlarca 4. sınıf 

düzeyine uygun olabileceği ve öğrencilerin eşduyumsal eğilim kazanmasına 

katkıda bulunabileceği düşünülen yazınsal nitelikli 3 öykü kitabı seçilmiştir.  
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5.Seçilen öykü kitaplarındaki 6 öykü, deney grubundaki öğrencilere sınıf

ortamında okunmuştur. Her öykünün sonunda öğrencilerin duygu ve 

düşüncelerini dile getirmelerine ve eşduyumsal eğilimlerini geliştirmelerine 

olanak sağlayacak, araştırmacı tarafından önceden hazırlanan eğitim 

durumlarından yararlanılmıştır.  

6. Uygulama her hafta 2 ders saati olmak üzere 6 hafta boyunca

sürdürülmüştür. 

7. Öykülerin deney grubuna okunmasının ardından (6 haftalık sürecin

sonunda) aynı ölçek sontest olarak 6 Aralık 2013 tarihinde gruplara yeniden 

uygulanmıştır.  

8. Çalışma sonunda yapılan öntest-sontest karşılaştırması ile deney ve

kontrol grubunun çocuk edebiyatı yapıtları okunmadan önceki eşduyumsal 

eğilim düzeyleri ile yapıtlar okunduktan sonraki düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. 

2.7. Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırmada gruplar arası eşduyumsal eğilim puanları arasındaki farkın 

anlamlılığının test edilmesinde “Çok Yönlü Varyans Analizi” (MANOVA) ve 

grup içi eşduyumsal eğilim puanları arasındaki farkın anlamlılığının test 

edilmesinde “Bağımlı Gruplar için t Testi” (Paired Sample t-Test) 

istatistiklerinden yararlanılmıştır.  

Deney ve Kontrol gruplarının öntest puanları arasında anlamlı bir farkın 

olup olmamasından yola çıkılarak gruplar arasındaki denklik gösterilmiştir. 

2.8. Bütünleştirilmiş Öğretim Yaklaşımı: Derslerde Kullanılan 

Yaklaşım 

Uygulamalardan önce, araştırmacı, deney ve kontrol gruplarının Türkçe 

dersine giren öğretmenlerin dersin geleneksel seyrinde hangi yaklaşımı 
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izlediklerini öğrenmek amacıyla iki grupta da ikişer Türkçe dersi izlemiş, ders 

planlarını incelemiştir. Deney ve kontrol grubu olarak belirlenen 4/D ve 4/E 

sınıflarında, öğretmenlerin Türkçe derslerini “Bütünleştirilmiş Yaklaşım”a 

uygun bir anlayışla sürdürdüğü gözlenmiştir.  

Bütünleştirilmiş Yaklaşım, öğrencileri öğrenme ve öğretme sürecinin 

öznesi kılmayı; istenilen becerileri kazanmalarına, geliştirmelerine katkı 

sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bütünleştirilmiş Yaklaşımın kullanıldığı 

derslerde birden çok yöntem, teknik ve öğretim anlayışının olanaklarından 

yararlanılır (Sever vd., 2006: 109). 

İki gruptaki Türkçe derslerinin de geleneksel seyrinde öğretmenler, 

video, fotoğraf, müzik, drama, ders kitabı dışındaki metinlerden 

yararlanmaktadır; öğrenciler derse etkin olarak katılmakta, duygu ve 

düşüncelerini sınıf kurallarına uyarak rahatça dile getirebilmektedir.  

Deneysel işlem süresince deney ve kontrol gruplarında “Bütünleştirilmiş 

Yaklaşım” kullanılmıştır. Deney grubunda işlenen derslerde uzman görüşüyle 

belirlenen yapıtlardan yararlanılırken kontrol grubunda ders kitabındaki 

metinlerden yararlanılmıştır.  
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3. BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

 

3.1. Çocuk Edebiyatı 

 

Duyguların, düşüncelerin hızla kirlendiği, şiddetin, barbarlığın gittikçe 

yaygınlaştığı bir dünyada, çocuklara insanca duyarlıklar kazandırabilmek 

yaşamsal bir amaç olarak algılanmalıdır (Sever, 2013: 40). Bu bağlamda 

çocukların okuyan, okuduklarını duyumsayan, okudukça dünyaya daha geniş 

pencerelerden bakabilen insanlar olması, çocuk edebiyatı kavramının önemini 

düşündürmektedir.  

Ülkemizde çocuk edebiyatı var mı, yok mu ya da olmalı mı, olmamalı 

mı gibi tartışmalar uzun yıllar yapılmıştır. Günümüzde yeni bir alan olan çocuk 

edebiyatının çıkış nedeni çocuğun gerçeklerinin, dünyayı alımlama ve 

algılama biçiminin yetişkinlerden çok farklı olmasından kaynaklanmaktadır 

(Dilidüzgün, 2004: 19). Bununla birlikte çocuk edebiyatı yapıtlarının nitelik ve 

nicelik bakımından büyük bir gelişme gösterdiği, gelişmiş ülkelerde bu alanda 

önemli çalışmalar yapıldığı bilinmektedir (Oğuzkan, 1979: 13). Son yıllarda 

ülkemizde de bu alanda önemli gelişmeler, ilerlemeler olduğu söylenebilir.  

Aslan(2011: 219) konuyla ilgili şunları belirtmiştir: 

Türk Çocuk Edebiyatı akademisyenlerin, alan uzmanlarının, çağdaş 

yazarların ve çocuk edebiyatıyla ilgili yapılan yarışma ve bilimsel etkinliklerin 

katkısıyla önemli bir değişim ve gelişim içindedir. Bugün, çocuğu yaşama 

hazırlama sorumluluğunu duyumsayan birçok çocuk yazarı, içerisinde 

boşanmanın, hastalığın, ölümün, çevre kirliliğinin olduğu konuları çocuğa 

uygun bir biçimde ve bilimsel boyutlarda yapıtlarında işlemektedir. Çocuğu, 

yaşamın gerçekleriyle yüzleştirmede ve bunlarla baş edebilme yollarını 
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öğretmede, çocuğun gelişiminde başat bir değişken olan bu kitaplardan 

yararlanmak gerekmektedir. 

Alanyazın tarandığında çocuk edebiyatıyla ilgili olarak şu 

tanımlamalara ulaşılmaktadır: 

Sever (2008: 17)’e göre çocuk edebiyatı, erken çocukluk döneminden 

başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresi içinde, onların dil 

gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını 

sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni 

düzeylerini yükselten ürünlerin genel adıdır.  

Oğuzkan(1979: 12) çocuk edebiyatını, özellikle çocuklar için usta 

yazarlar tarafından yazılmış, üstün sanat nitelikli yapıtlara verilen genel ad, 

biçiminde tanımlamaktadır. 

Başka bir deyişle çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine; 

duygularına, düşlerine, düşüncelerine, yeteneklerine ve beğenilerine yönelik, 

eğitirken eğlenmelerine katkıda bulunan sözlü ve yazılı verimlerin 

tamamıdır(Yalçın ve Aytaş, 2005: 17). 

 

 

3.2.  Çocuk Edebiyatı Yapıtlarında Bulunması Gereken Özellikler 

 

Ülkemizde, çocuk gerçekliğini kavrayarak o gerçekliği anadilimizin 

anlatım gücüyle ustaca örebilen sanatçıların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Çocuğun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerine önemli katkılar 

sağlayabilecek nitelikli kitaplar, okulöncesi dönemden başlayarak her yaş 

grubundan okurlarla buluşmayı beklemektedir. Bununla birlikte, bir ideolojinin 

savunuculuğunu yapan, çocuksu, çok sayıda sözde çocuk edebiyatı ürünleri 

de kitapçı raflarında yer almaktadır (Sever, 2013: 36). Çocuğa duyma, 

düşünme ve okuma kültürü edinme becerileri kazandırması beklenen 

yapıtların nitelikli olması gerekmektedir. Bu bağlamda nitelikli çocuk edebiyatı 

yapıtlarında bulunması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır: 
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3.2.1. Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Dayanması Gereken Temel 

İlkeler 

 

 Çocuğa düşsel ve düşünsel anlamda ulaşabilen yapıtların, onun 

beğenisini kazanarak çocuk-kitap etkileşiminde olumlu izler bırakabileceği 

söylenebilir. Sever (2008: 197), çocuklara seslenen yapıtların çocuğun 

coşkusuna, heyecanına, düşüncelerine ve gülmece anlayışına dil ve çizginin 

anlatım gücüyle ulaşabilmeyi başardığı oranda, yazılı ve görsel bir uyaran 

olarak işlevini yerine getirebileceğini vurgulayarak çocuk edebiyatı ürünlerinin 

dayanması gereken temel ilkeleri şöyle özetlemektedir: 

 

Kitaplarda, çocuğun kendine özgü içtenliği ile anlatım dilinin doğallığı 

buluşturulmalıdır. Kitaplar, çocuklara anlamlandıramayacağı ya da yaşama 

geçiremeyeceği sorumluluklar yüklememelidir. Yazar, anlattığı ve kurguladığı 

olaylarda, çocuklarla arkadaşlık-dostluk kurabilmeyi başarabilmelidir. 

Kitaplarda çocukların kavramsal gelişimlerine katkı sağlayacak bir anlatım 

yeğlenmeli, çocuklara Türkçemizin anlatım olanakları ve kuralları 

sezdirilmelidir. Resimler, çocukların beğeni ve algılama düzeyine uygun 

olmalıdır… Kitaplar, dilsel ve görsel özelikleriyle çocuğun hem sanat hem de 

düşünme eğitimi sürecini desteklemelidir; çocuğun yaşına, ilgi ve 

gereksinmelerine uygun olarak insan ve yaşam gerçekliğini anlamasına katkı 

sağlamalı, her şeyden önemlisi de çocuk ile yaşam arasında güçlü bir bağ 

oluşturmalıdır… Kitaplarda yazarın paylaşmak istedikleri çocukların yaşam-

anlam gerçeğinden kopuk olmamalıdır. Kitaplar çocukları okumaya 

isteklendirecek bir tasarım anlayışını yansıtmalıdır… Çocukları şiddete karşı 

neler yapılması gerektiği konusunda duyarlı kılmalı, onlarda şiddet ve kaba 

güce karşı bir anlayış oluşturabilmelidir. Çocuk edebiyatının temel 

sorumluluğu, çocuklara, dilin ve resmin olanaklarıyla kurgulanmış yeni 

yaşantılar sunmak olmalı, sunulan yaşantılardan çıkarsamalar yapma 

sorumluluğu ise ocuğa bırakılmalıdır (Sever, 2008: 197-198). 

 

3.2.2. Dış Yapı Özellikleri (Biçimsel Özellikler) 

 

 Çocuğa, onun gerçekliğinden yola çıkarak hazırlanan kurguların 

sunulmasında biçimsel özelliklerin de içerik kadar etkili olduğu söylenebilir. 
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Çocukları okumaya isteklendirmede en önemli araç olan nitelikli çocuk 

edebiyatı yapıtlarının özenli dış yapı özellikleriyle tasarlanması, böylece 

çocukların kendileri için hazırlanan bir araca verilen önemi ve gösterilen 

saygıyı duyumsamasını sağlaması gerekir (Sever, 2008: 199). Özenli dış yapı 

özelliklerine sahip kitaplar, çocuğun ilk izleniminin olumlu olmasını, okumaya 

güdülenmesini olanaklı kılabilir. 

Sever (1995), çocuk edebiyatı yapıtlarının dış yapı özelliklerinden 

bazılarını şöyle sıralamaktadır: 

 Boyutlar: Genellikle değişik boyutlardaki kitapları karıştırmaktan 

ve okumaktan hoşlanan çocuklar, hacim ve ağırlık yönünden 

taşınabilir, kitaplık düzenlemesine uygun yapıtlarla 

buluşturulmalıdır. 

 Kağıt: Kaliteli kağıt kullanılmadığı için renkleri değişen, kolay 

yırtılabilen ve yazıları iyi okunamayan kitapların çocukları okuma 

isteksizliğine iteceği düşünülerek mat, dayanıklı, birinci veya 

ikinci hamur kağıt kullanılmalıdır. 

 Sayfa düzeni: Sayfa kenarlarında geniş boşluklar bulunmamalı 

ve sayfalar normal aralıklı satırlardan oluşmalıdır. 

 Harfler: İlkokulun ilk üç yılı için 12 puntodan büyük harfler 

kullanılmalıdır. Daha sonraki yaş gruplarına yönelik kitaplarda 10 

punto kullanılabilir. 

 Kapak (Cilt): Kapak resimleri canlı, kitap konusuyla ilgili ve 

çocuğu okumaya isteklendirici olmalı; estetik değer taşımalıdır. 

Kapak kağıdının sağlam ve kaliteli olması da önemsenmesi 

gereken konulardan biridir. 

 Resimler: Resimler, sayfa düzeninde birlik ve bütünlük 

sağlayacak biçimde sunulmalı; konuya uygun, açıklayıcı, 

yorumlayıcı, eğlendirici, güldürücü ve sevimli olmalıdır. 
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Nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarının çocuklarda estetik duyarlık 

geliştirmesi, onların seçimlerini estetik duygularından yararlanarak yapmasını 

sağlaması beklenir. Estetik algının geliştirilmesinde çocuğun kendine özgü bir 

duyarlık kazanmasının öncelenmesi gerekir (Yalçın ve Aytaş, 2005: 51). 

Kitapların, çocuğun kavramsal birikimini zenginleştirirken görsel algısını da 

geliştirmesi beklenir. Bu bağlamda kitaplardaki resimler, çocukların beğeni ve 

algılama düzeyine uygun olmalı, metnin iletisine görsel bir zenginlik 

katmalıdır. Estetik nitelikleriyle çocukların görsel algılarını geliştirici özellikler 

taşıması gereken kitaplarda kahramanların fiziksel portreleri, metinde 

yansıtılan kişilik özelliklerine uygun çizilmelidir. Resimler kahramanların başat 

özelliklerini (şişman, zayıf, kısa boylu, uzun saçlı, uysal, sinirli vb.), yaşadıkları 

ruhsal durumları, geçirdikleri fiziksel değişimleri çocuklara duyumsatabilmelidir 

(Sever, 2008: 197-198).  

 

3.2.3.  İç Yapı Özellikleri (İçerik Özellikleri) 

 

Okuma alışkanlığı, bir düşünceyi biçimleyip yeni bir yapı oluşturmayı, 

özgün düşünsel ve yaratıcı eylemleri içerir (Güleryüz, 2002: 156). Çocuğa 

okuma bilinci edindirmede başat etkenlerden birinin onu nitelikli yapıtlarla 

buluşturmak olduğu söylenebilir. Çocuğun sevmesine, düşünmesine, 

yorumlamasına ve anlamı yaratma sürecine katılmasına olanak tanıyan iç 

yapı özellikleri taşıyan kitaplar, çocuğa okuma sevgisi ve alışkanlığı 

edindirebilir. 

Çocuklar, her ne kadar yeni öğrenen varlıklar olsalar da yaşamlarında 

karşılıkları olmayan ya da somut olarak yaşamayacakları konuları kitaplarda 

görmeleri onlar için anlamsızdır (Dilidüzgün, 2003: 53). Çocuklar tarafından 

daha çok ilgi duyulan ve okunan kitaplar, kendi yaşantısından yola çıkılarak 

yazılmış kitaplardır. Bununla birlikte çocuk edebiyatı ürünlerinin, çocukların 

duygu, düş ve düşünce dünyalarını geliştirici özellikler taşıması gerekir (Yalçın 

ve Aytaş, 2005: 50). Bu bağlamda, nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarının içyapı 

özelliklerinden biri, yaşam gerçekliğinden yola çıkarak -çocuğa görelik ilkesi 

ışığında- çocuğa duyma ve düşünme sorumluluğu vermesidir. 
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“Çocuğa göre” kavramı, Yurttaş tarafından şu biçimde 

tanımlanmaktadır (Akt. Dilidüzgün, 2003: 41): 

“çocuğun düşlem gücüne seslenen, onun rahatça ve tat alarak okuyup 

anlayabileceği dili ve anlatımı içinde barındıran, ilgi duyabileceği konuları 

işleyen, onu duygu ve düşünce yönünden besleyen, kurgusu ve olay örgüsü 

karmaşık olmayıp onun kavrayabileceği bir düzeyde olan, dikkat dağıtıcı 

ayrıntılardan arıtılmış olan…”  

Kitaplar, çocuğun yaşına, ilgi ve gereksinmelerine uygun olmalı, onların 

insan ve yaşam gerçekliğini anlamasına katkı sağlamalıdır. Kitapların çocuk 

ile yaşam arasında güçlü bir bağ oluşturması gerekmektedir. Çocuk edebiyatı 

yapıtlarının çocuğun kendini özgürce gerçekleştirmesine olanak yaratacak, 

onun duymasını, düşünmesini, gülmesini, eğlenmesini, imge üretmesini 

sağlayacak yaşam durumlarını, dilin anlatım ustalığı ile kurgulayarak 

çocuklara sunması, önemli iç yapı özellikleri arasında yer alır (Sever, 2008: 

198-199). 

Çocuğa parmak sallayarak ona öğüt veren yapıtlar, onun 

duyumsamasını sağlamak yerine öğretmeyi amaç edinen kitaplar, okuma 

sevgisini yok edebilir. Çocuk edebiyatı ürünlerinin öncelikli amacı insan ve 

doğa sevgisini duyumsatarak çocuğa katkıda bulunmak olmalıdır. Bunun için 

kitapların sanatçı duyarlığıyla oluşturulması, çocuklara sorumluluk vererek 

etkin olmalarını sağlaması, bu anlamda nitelikli iç yapı özellikleri taşıması 

gerekir. 

Bilinmelidir ki çocuğa seslenen, sanatçılar tarafından yaratılan yapıtlar 

öğüt vermez; onların öncelikli amacı doğrudan öğretmek de değildir. Bu 

kitaplar, çocuklara duygu ve düşünce birikimlerini kullanarak kendilerini, 

yaşamı ve insanı tanıyabilmelerine, kavrayabilmelerine olanak sağlayan 

sezdirici birer uyarandır (Sever, 2013: 98). 

Çocuk edebiyatı yapıtlarının konularının yapılandırılmasında özenli 

davranılması gerekir. İyi yapılandırılmış bir konuyu ise abartılmış merak, 

duygusallık, rastlantısallık gibi sorunlar bozabilir (Lukens, 1999’dan Akt. 

Sever, 2008: 137). Çocuğu kaderciliğe ve önyargıcılığa sürükleyen, onu 
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geliştirmeyen, onun doğasına uygun olmayan kitaplar, nitelikli çocuk edebiyatı 

ürünleri içinde sayılamaz (Yalçın ve Aytaş, 2005: 52).  

Merak, çocuğu okumaya isteklendirmeyecek ölçüde zayıf ya da 

çatışmaları çözmesini zorlaştırarak onun okumaktan bıkmasına neden olacak 

ölçüde abartılmış olursa kitapla çocuk arasında bağ kurulmasını 

engelleyebilir. Bu durum, yaşamda karşılaşılmayacak kadar rastlantısallık ve 

çocuğun duygularını örseleyecek kadar duygusallık için de geçerlidir. Sever 

(2008: 137-139), çocuğun öykü sonuçlanıncaya kadar düşsel ve düşünsel 

katkılarıyla anlamın oluşmasına ortak edileceği merak öğesinin önemini 

vurgular. Bununla birlikte, konunun önemini zayıflatarak çocuğun kitaptaki 

olay örgüsüne inanmasını zorlaştıran abartılmış rastlantısallık ile onun 

duygusal orantı kurmasına engel olan duygusallığın konu yapılandırmasını 

zayıflatan öğeler arasında sayılabileceğini vurgular.  

Yaşam gerçekliğinde şiddet olgusu da yer almaktadır. Yalçın ve Aytaş 

(2005: 51) çocuk edebiyatı yapıtlarının şiddet öğelerini içermemesi gerektiğini, 

çocukların şiddet öğeleriyle buluşturulmasının olumsuz sonuçlar 

doğuracağının bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu belirtmektedir. Sever 

(2008: 199)’e göre ise yaşamın bir gerçeği olduğu düşüncesiyle, şiddet 

olgusuna yer verilebilir. Olay kurgusunda çocukların yaş ve gelişim özellikleri 

göz önüne alınarak yer verilen şiddet öğeleri, çocukları şiddete karşı neler 

yapılması gerektiği konusunda duyarlı kılmalı, onlarda şiddet ve kaba güce 

karşı bir anlayış oluşturabilmelidir. Bununla birlikte Sever (2008: 199), 

çocuklara demokratik yaşamın önemi ile bireysel ve toplumsal ilişkilerdeki 

sorunların çözümünde en etkili yöntemin “iletişim” olduğu gerçeğinin 

sezdirilmesi üzerinde durmaktadır. Çünkü demokratik toplumlar, sorunlarını 

iletişim becerileriyle çözebilen, şiddete karşı bilinç geliştiren, şiddeti dışlayan 

bireylere gereksinim duyar (Sever, 2013: 70). 

Başka bir yaşam gerçekliği olan çatışmaların da kitaplarda çocuğa göre 

ele alınması, onun sorun ve çatışma çözme becerisine katkı sağlaması 

gerekmektedir. Aslan (2006a: 197-198), yazınsal yapıtlarda çatışmanın metni 

başlattığını, onu sürekli olarak harekete geçirdiğini ve okuma etkinliği boyunca 
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sürükleyen önemli bir öğe olduğunu belirtir; çocuğa göre ele alınan 

çatışmaların onun sorun çözme becerisine katkı sağlayacağını vurgular.  

Aslan (2014: 51), edebiyatın okurların kişiliklerinin oluşumuna, 

eylemlerine, duygu ve düşünce dünyalarının biçimlenmesine etkide 

bulunmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda çocuk 

kitaplarında, çocukların yeni yaşantılar kazanmalarına olanak sağlayan iç yapı 

öğelerinden birinin de kahramanlar olduğu söylenebilir.  Nitelikli çocuk 

edebiyatı yapıtlarında kahramanların taşıması gereken özellikleri, Sever 

(2008: 77), şöyle belirtmektedir: 

Kahramanların fiziksel ve ruhsal özelliklerinin abartıya kaçılmadan iyi 

geliştirilmiş olması, kahramanın öyküdeki olaylara yön veren etkin kişiliği, 

çocukları kahraman/kahramanlarla özdeşim kurmaya yöneltir. Kahramanın 

yaşama bağlılığı, karşılaştığı sorunları çözmedeki kararlılığı, amacına 

ulaşmada izlediği yöntemlerin niteliği ve bu eylemler bileşkesinin söz ve 

davranışlarla somutlanması, çocukları da kahraman gibi duymaya, 

düşünmeye ve hareket etmeye istekli kılar. 

Yukarıda söz edilenlerden hareketle, yeni deneyimler edinme, olaylara 

başka bakış açılarından da bakabilme özelliklerini kazandırmayı 

sağlayabilecek çocuk kitapları, çocukların özdeşim kurabileceği nitelikli 

kahramanlarla kurgulandığında onların ilgisini çekebilir; onları okumaya ve 

yeni dünyalara açılan pencereleri aralamaya isteklendirebilir. 

Kitaplarda çocukların kavramsal gelişimlerine katkı sağlayacak bir 

anlatım yeğlenmelidir, çocuğun kendine özgü içtenliği ile anlatım dilinin 

doğallığı buluşturulmalıdır (Sever, 2008: 198). 

Kitapların dil ve anlatım evreninin çocuğa göre kurgulanması; dilimizin 

güzelliğini ve zenginliğini sezdirecek biçimde yapılandırılması, çocuklara 

okuma kültürü edindirmede önemlidir. Çocuk ve kitap arasındaki ilişkinin 

sağlıklı ve sıcak bir biçimde kurulmasını sağlamak, Türkçenin anlatım 

olanaklarıyla çocuğu buluşturmak, nitelikli kitapların özellikleri arasında 

sayılabilir. 
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3.3. Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocuğun Gelişimine Katkısı 

 

 Bu bölümde, çocuk edebiyatı yapıtlarının çocuğun gelişim sürecindeki 

yeri, “Dil Gelişimi”, “Bilişsel Gelişim”, “Kişilik Gelişimi”, ve “Toplumsal Gelişim” 

başlıkları altında ele alınmıştır: 

 

 

3.3.1.  Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocuğun Dil Gelişimine Katkısı 

 

 Çocuk kitapları, onlara anadilinin yapı ve işleyişine ilişkin ilk ipuçlarını 

sunan, dilin ve çizginin anlatım gücüyle güzelliğini yansıtabilen görsel ve dilsel 

uyaranlar olarak çocuğun yaşamında yer etmektedir. Çocukların anadili 

ediniminde öykünmenin başat işlevinden hareketle, kitaplar, okulöncesi 

dönemden başlayarak onlara anadillerini geliştirebilecekleri doğal bir 

uygulama alanı yaratır (Sever, 2008: 35-46). 

 Birer birey olarak çocukların, zengin bir sözvarlığına sahip olması, 

geniş bir düşünce evreni oluşturmalarını sağlar (Güleryüz, 2002:14). Yazınsal 

nitelikli çocuk kitapları, çocukların sözvarlığını geliştirirken dil üzerinde 

düşünmelerini de sağlayarak onları sözcüklerle oynamaya, dille ilişki kurmaya 

yöneltir (Aslan, 2006b). Bu bağlamda, geniş düşünce evrenine sahip 

bireylerden oluşan bir toplum için çocukların küçük yaşlardan itibaren 

sözvarlığını geliştirerek onlara dilsel ve düşünsel zenginlik sağlayacak 

kitaplarla buluşturulması gerekir. 

Dilin acemice kullanıldığı, kuralların yok sayıldığı, dilsel savruklukların 

gözlendiği; kuru, yapay bir anlatımın egemen olduğu kitapların çocukları 

okuma eyleminden soğutacağı, koparacağı bilinmelidir (Sever, 2013: 92-93). 
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3.3.2. Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocuğun Bilişsel Gelişimine 

Katkısı 

 

 Dilsel ve bilişsel gelişim birbiriyle ilişkili iki kavram olarak ele alınabilir. 

Düşüncenin somutlaşması, onun dile yansımasıyla olanaklı biçime gelir. 

Çocuk edebiyatı ürünleri, dilsel özenle yapılandırılarak çocukların bilişsel 

gelişimine de katkı sağlayabilirler.  

Bilişsel sürecin gelişmesinde edebiyatın önemli bir işlevi olduğunu 

belirten Norton (1999:19’dan Akt. Sever, 2008: 48), görsel ve işitsel algılar 

gelişmeden edebiyatın sunduğu iletileri anlamanın, duyumsamanın; bellek 

gelişmeden de yapıtlardaki ilişkileri kavramanın olanaksızlığından söz eder. 

Özellikle, çocuk edebiyatı, çocuklarda düşünmeyle ilgili bazı temel işlemlerin 

gelişmesine “gözlemleme”, “karşılaştırma”, “sınıflandırma”, “uygulama”, 

“eleştirme” yapma olanaklarıyla katkı sağlar. 

Nitelikli çocuk edebiyatı ürünleriyle beslenen çocuklar, doğruyu yanlışı 

ayırt etmeye ve kendi doğrularını yakalamaya başlarlar. Yaşamdaki sorunlar 

ve bu sorunların çözümleri sanatçı bakışıyla nitelikli çocuk kitaplarında 

örneklendirildiği için, çocuklar, kendini sevmeyi, kendine değer vermeyi, 

yaşamdan zevk almayı, içinde yaşadığı topluma yararlı olmayı, neyin doğru 

neyin yanlış olduğunu öğrenirler; düşüncelerini oluştururlar (Aslan, 2007: 

191). 

 

3.3.3.  Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocuğun Kişilik Gelişimine 

Katkısı 

 

Çocuk ve nitelikli kitap etkileşimi, dilsel ve bilişsel alanlarda olduğu gibi 

çocuğun kişilik gelişimine de katkı sağlar.  

İlk çocukluk döneminden başlayarak çocukların, insan ve yaşam 

gerçekliğine ilişkin bireysel değerler oluşturmalarında, çocuk kitaplarının 

önemli bir işlevi vardır. Çocuk kitapları, çizginin ve dilin anlatım olanaklarıyla 

değişik karakter özelliklerini, dolayısıyla çeşitli kişilikleri canlandırır. 

Karakterlerden ve onların ilişkilerinden esinlenerek yaratılan kurgularla; 
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çocukların insanı, doğayı ve yaşamı tanımasına ilişkin bir deneyim alanı 

oluşturulur (Sever, 2008: 56). 

Çocuk edebiyatı, çocuğa duyarlık kazandırarak, çevresindekilere ve 

kendisine karşı farkındalık yaratarak onun kişilik ve toplumsal gelişimine 

katkıda bulunmaktadır. Duyarlık kavramı, Aslan (2013b: 29) tarafından şöyle 

tanımlanmaktadır: 

“Duyarlık, kendi yaşamı, kendi dünyası dışında olup bitenlerle 

ilgilenme; bunları umursama, sezip değerlendirebilme ve bu dış uyaranlara 

karşı bilinçli/uyanık olma, tepkide bulunma; olanlardan, insanların yaşadıkları 

olay ve duygulardan etkilenme ve olanları görmezden/bilmezden/anlamazdan 

gelmeme; başkalarının duyum ve duygularını kendilerini onların yerine koyma 

yoluyla anlama, duyumsama hatta yaşama yeteneğidir.” 

 Çocuklar, kimi zaman kendilerine benzeyen kimi zaman da hiç 

benzemeyen, bazen benzer bazen farklı duygu ve sorunları yaşayan birçok 

karakterle yazınsal kitaplarda buluşurlar; böylece öteki çocukları tanıma 

olanağı bulurlar. Kendileriyle onları karşılaştırarak kendi duygularını ve 

yaşadıklarını daha rahat anlayan çocuklar kendi kişilik özelliklerini öğrenirler. 

Olumlu karakterlerle kendilerini özdeşleştiren çocuklar, böyle bir kişilik 

geliştirmeye öykünebilirler (Aslan, 2007: 193). 

Çocukların kitaplardaki kahramanlara öykünerek zaman zaman onları 

örnek aldıkları, kurgudaki olumsuzluklarla baş eden kahramanlardan 

öğrendiklerini gerçek yaşamda uyguladıkları düşünüldüğünde; kitapların 

çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkisi görülebilmektedir. Bu etkinin olumlu 

olması için çocuk edebiyatı yapıtlarının özenle kurgulanarak evrensel 

değerlerle donatılmış, kültürel bilincin kişilik geliştirme sürecinde yerini 

almasına olanak tanıyan nitelikli yapıtlar olması gerektiği söylenebilir. 
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3.3.4.  Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocuğun Toplumsal 

Gelişimine Katkısı 

 

 Bireylerin kişilik gelişimlerinin toplumsal bir çevrede oluştuğu; ilk 

toplumsal ilişkinin ailede başlayıp okulda ve çevrede devam ettiği 

düşünüldüğünde, anadilini öğrenip geliştiren bireylerin çevresiyle daha güçlü 

ilişkiler kurabileceği görülebilir. Çevresiyle daha güçlü ilişkiler kuran bireyler 

ise bunun doğal bir sonucu olarak yaşadığı toplumla daha uyumlu yaşama 

becerileri edinirler (Aslan, 2007: 195). 

 Çocuk, dilini öğrenip geliştirmesiyle çevresi ve arkadaşlarıyla ilişkilerini 

güçlendirir. Yaşadığı topluma uyum sağlaması için gerekli toplumsal becerileri 

öncelikle dilini öğrenerek edinir (Sever, 2008: 65). Kitaplar, çocuğa göre bir 

anlayışla onu dilin anlatım olanaklarıyla buluşturarak dilsel, bilişsel ve kişilik 

gelişimlerine katkı sağlarlar. Anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesiyle 

birlikte sağlıklı iletişim kurabilen çocuklar, çevrelerine uyum sağlama, kendini 

anlatma ve karşısındakini anlama becerisi edinirler. Nitelikli çocuk edebiyatı 

yapıtlarıyla buluşturulan çocuklar, kitaplarda karşılaştıkları kahramanlar ve 

olaylar yoluyla kendilerini başkalarının yerine koyup onların duygu ve 

düşüncelerini anlama girişimlerinde bulunurlar. 

 Bu bağlamda, bireysel gelişimlerinde kitapların onlara sağladığı 

katkılarla birlikte toplumsal yaşamın birer parçası olurlar. Bununla birlikte, 

edebiyat yapıtları yaratıldığı toplumun kültürel ve toplumsal değerlerini de 

yansıtır. Bu yapıtlarda yer alan kahramanların yaşadıkları çatışmalar, 

toplumun benimsenen ya da karşı çıkılması gereken değerlerini, inançlarını 

okura sezdirir (Sever, 2008: 65). Bu açıdan bakıldığında da nitelikli çocuk 

edebiyatı yapıtlarının çocukların toplumsal gelişimlerine katkı sağlayacağı 

söylenebilir. 

 

3.4. Eşduyum* 

 

 Eşduyum, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak 

olaylara onun bakış açısıyla bakması, onun duygularını ve düşüncelerini 

                                                            
* Çalışmada belirtilen eşduyum kavramı, bu bölümde yer verilen tanımların sınırlığında ele alınmıştır. 
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doğru olarak anlaması, duyumsaması ve bu durumu ona iletmesi sürecidir 

(Dökmen, 2005: 135). 

Toplumsal bir varlık olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan insan 

için, çağımızda iletişimin ve eşduyumun önemi büyüktür. Eşduyum, toplumsal 

becerilerin temelinde yer alır. Eşduyum kurma becerisi, iletişim çatışmalarını 

engelleyerek daha sağlıklı ilişkilerin kurulmasını sağlar (Rogers, 1983’ten Akt. 

Gökler, 2009: 78).  

Eşduyumsal iletişimin yeterli bilgi aktarımı sağlayarak tarafların yalnız 

kalmasını önlemesinin önemini vurgulayan Dökmen (2005: 155-156), iletişim 

türlerini şu biçimde sınıflandırır: 

 

 

Şekil 2. İletişim Türleri 

 

Çatışmalı İletişim Çatışmasız İletişim Eşduyumsal İletişim 

Bilgi aktarımı yok Bilgi aktarımı var Bilgi aktarımı var 

Yalnızlık var Yalnızlık var Yalnızlık yok 

 

 

Araştırmalara göre (Choplan vd., 1985; Brems, 1988’den Akt. Dökmen, 

2005: 149) eşduyumun, kendini açma, toplumsallaşma, toplumsal duyarlık ve 

topluma uyum ile olumlu ilişkisi vardır. Başka bir deyişle, diğer insanlara 

kişisel duygu ve düşüncelerini doğru anlatabilen, topluma uyumlu ve toplum 

duyarlığı yüksek olan kişiler aynı zamanda eşduyum kurma becerisine de 

sahiptirler. Saldırganlık ile eşduyum arasında ise olumsuz ilişki vardır. 

Saldırgan insanların başkalarının içsel durumuna ilgi göstermemeleri 

nedeniyle eşduyum kurma olasılıkları düşüktür. Choplan vd. (1985’ten Akt. 

Dökmen, 2005: 149)’nin araştırmasına göre suç işleme ile eşduyumsal ilgi ve 

beceri arasında da ilişki bulunmaktadır. Suç işlemiş kişilerin eşduyumsal ilgi 

ve becerilerinin, suç işlememiş kişilerinkine oranla daha düşük olduğu 

araştırmanın sonuçlarında belirtilmiştir. Bununla birlikte eşduyum kurma 

becerisi ve eğilimi için katı genellemeler yapmak olanaklı değildir. Ancak 
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araştırmalar, eşduyum kurma becerisi ve eğilimi ile çeşitli değişkenler 

arasında ilgi kurulabildiğini göstermektedir (Dökmen, 2005: 149). 

 

 

3.4.1. Eşduyum ve Çocuk Edebiyatı 

 

Eşduyum, bir yetenek olarak kabul edilmektedir. Bir yetenek olarak 

kabul edildiğine göre eşduyum kurma becerisi ve eğilimi, öğretilemez. Ancak 

eğitim verilerek bireylerde bulunan eşduyum kurma yeteneği geliştirilebilir 

(Tanrıdağ, 1992’den Akt. Alver, 2005: 20). Araştırmalar (Duru, 2002; Rasoal 

vd., 2009; Turnuklu vd., 2009’den Akt. Tuncay ve İl, 2009: 43), insanlarla ilişki 

kurmayı daha çok gerektiren eğitim, sağlık ve sosyal bilim alanlarında eğitim 

gören öğrencilerin eşduyumsal eğilimlerinin diğer alanlardaki öğrencilere göre 

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, insan ilişkilerine yönelik 

eğitim almanın eşduyum eğilimini arttırabileceği düşüncesini oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte Davis (1996: 39’dan Akt. Ünal, 2007: 176), başkalarına 

verilen duygusal tepkilerin geçmişte yaşanan olaylardan kaynaklandığını, 

kişinin geçmişte yaşadığı olaylarda bir başkasından gördüğü duygusal 

tepkilerden elde ettiği ipuçlarıyla kendi duygusal tepkilerini oluşturduğunu 

belirtmektedir. Ona göre, önceden yaşanan olaydan yararlanarak içinde 

bulunduğu durumla karşılaştırma yapan birey, kendi duygusal tepkilerini 

oluşturur, ilerideki duygusal durumlara yanıt hazırlar. 

Nitelikli çocuk edebiyatı yapıtları, çocuklarda insana, doğaya, toplumsal 

olaylara karşı bir duyarlık oluşumuna ve bunun sürekliliğine katkıda bulunarak 

çocuğun insanı tanımasına ve yaşamın anlamını kavramasına yardımcı olur 

(Aslan, 2014: 51).Başka bir deyişle çocuk edebiyatı, çocuğun başkasının 

yaşantıları yoluyla yeni deneyimler edinmesini sağlamaktadır. Okuru, sanatçı 

duyarlığıyla oluşturulmuş öznel bir gerçeklikle buluşturur. Özellikle masal, 

öykü, roman ve anlatılardaki kahramanların duygu, düşünce ve eylemleri, 

sorunlara karşı geliştirdiği çözüm yolları, okurların öykünebilecekleri örnekleri 

oluşturur(Sever, 2008). 
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Bu bağlamda, çocuklar, yazınsal nitelikli kitaplarla buluşturulduğunda 

yeni yaşam alanlarına katılarak kendi yaşamlarında henüz karşılaşmadıkları 

ya da belki hiç karşılaşmayacakları bireylerle, onların yaşadıkları çatışmaları 

çözme yöntemleriyle tanışırlar. Bu, onların insan ilişkileriyle ilgili örtük bir 

eğitim almalarını, okuma yoluyla yaşamın birçok alanında yer almalarını da 

sağlamaktadır. Bu nedenle nitelikli çocuk edebiyatı yapıtları çocukların 

eşduyum yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olabilir. 

Bilişsel yeteneklerin gelişmesi, eşduyumsal duyuşların farklı biçimlerde 

ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Çocukların, başkalarının sıkıntılarının 

farklı belirtilerini anlamalarının, gelişim süreci içinde sosyal, algısal ve bilişsel 

yeteneklerinin olgunlaşmasıyla kendisi ve başkaları arasındaki ilişkiyi anlama 

durumlarıyla ilişkili olduğu görülmektedir (Ünal, 2007: 176). Nitelikli çocuk 

edebiyatı yapıtları, çocukların dil, kişilik ve toplumsal gelişimlerine olduğu gibi 

bilişsel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Küçük yaşlardan başlanarak 

çocuğun okuma sevgisi ve alışkanlığı da kazandıracak uyaran olarak kitapla 

buluşturulması, onun algı düzeyini yükseltir. Estetik duygusunun gelişmesinin 

yanında, birçok bilişsel becerisine de katkı sağlar (Aslan, 2013a; Oğuzkan, 

1979; Sever, 2008; Gürel vd., 2007; Yalçın ve Aytaş, 2005). Başka bir deyişle, 

nitelikli yapıtların birçok işlevinin yanında hedef kitlesinin üst düzey düşünme 

becerilerini geliştirmeye de önemli katkılarda bulunur. Bu metinlerin öncelikle 

yazınsal nitelik göstermeleri; duyma, düşünme, çıkarımda bulunma, 

değerlendirme ve yorumlama gibi sorumlulukları okuruna bırakması önemlidir 

(Aslan, 2013a:17). 

 

 

3.4.2.  Duygusal ve Bilişsel Eşduyum 

 

Eşduyum, çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenler, duygusal 

eşduyum ve bilişsel eşduyum olarak sınıflanmaktadır (Dökmen, 2005;Öz, 

1998’den Akt. Yılmaz ve Akyel, 2008). 

Duygusal eşduyum, başkasının duygusunu; başka bir deyişle 

başkasının neduyumsadığını anlama ve o duyguya uygun karşılık 
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verebilmedir (Öz, 1998’den Akt. Yılmaz ve Akyel, 2008). Dökmen (2005), 

duygusal eşduyumu“karşıdakinin ne hissettiğini hissetmek”olarak 

belirtmektedir. 

Smith (2006’dan Akt. Kaya ve Siyez, 2010: 113), eşduyumun duygusal 

bileşeni için şunları söylemektedir: 

“Duygusal eşduyum, bireylerin ailelerine, arkadaşlarına ve yabancılara 

karşı fedakarca davranışlarda bulunması için bireyleri güdülerken ahlaki 

gelişim açısından da oldukça önemlidir. Hatta duygusal eşduyumun şiddetin 

bastırılmasında anahtar bir mekanizma olabileceği açıklamaları da 

alanyazında yer almaktadır. Bilişsel eşduyumdan farklı olarak da bir günlük 

bebeklerin bile duygusal eşduyum duyarlığına sahip olduğu bilinmektedir.” 

 

Bilişsel eşduyum ise karşıdakinin ne hissetiğini anlamak; düşünce, algı 

ve kavrama yeteneklerini eşduyum sürecinde kullanmaktır. Eşduyumun her iki 

boyutunun da yüksek düzeyde olması, bireyin farkında oluşunu artırarak 

istenilen düzeyde ilişki kurulmasını sağlar (Dökmen, 2005; Öz, 1998’den Akt. 

Yılmaz ve Akyel, 2008). Diğer bir söyleyişle, eşduyumun iki bileşeni olan 

duygusal ve bilişsel eşduyum düzeylerinin yüksek olması, bireyin 

karşısındakini anlamasında önemlidir. 

 

 

3.4.3.  Eşduyum Eğilimi ve Eşduyum Becerisi 

 

Eşduyum, iki boyutludur. Eşduyum eğilimi ve becerisi bir araya gelerek 

eşduyum kurmayı karşılar. Eşduyumsal beceri, karşıdaki kişinin duygusunun 

anlaşıldığının ve hissedildiğinin onaaktarılması, hissettirilmesi ile ilgilidir. 

Eşduyumsal eğilim ise,bireyin başkalarının yaşantılarını ve duygularını 

anlama ve hissetme gizil gücüdür(Kaya ve Siyez, 2010: 113). 

Eşduyumsal eğilim, bireyin eşduyum kurma konusundaki gizil gücünü 

göstermektedir. Rogers “Yeni İnsan” adlı yapıtında, kendisinin devamlı olarak 

birine içini döktüğünde gözlerinin yaşlarla dolduğunu belirtmektedir. “Bir insan 

beni dinledi, anladı, biri ben olduğumu gördü, biliyor” diye düşünür. Bu 
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durumun mutlu edici bir duygunun oluşmasına neden olması, eşduyumsal 

eğilim kavramıyla açıklanabilmektedir (Höder,1992’den Akt. Öğretir ve 

Demiriz, 2009: 425). 

3.5. Çocuk Edebiyatında Bir Tür: Öykü 

Arapçası “hikaye”, İngilizcesi “story”, Fransızcası “nouvelle”, Almancası 

Erzahlung olarak adlandırılan öykü, TÜBA Türkçe Bilim Terimleri-Sosyal 

Bilimler Sözlüğünde şöyle tanımlanmaktadır (2011:926): “İnsan yaşamının 

kimi yönlerini, gözlem ya da kurgu yoluyla ancak gerçeğe uygun olarak 

anlatan yazınsal tür.” 

Edebiyatın bir türü olarak öykü için alanyazında bulunan tanımlardan 

bazıları ise şunlardır (Kavcar vd., 2011: 94): 

“Öykü, olmuş ya da olabilecek olayları anlatan kısa edebiyat eseridir.” 

“Öykü, insan yaşamından kesitler sunan, bunu yere ve zamana 

bağlayarak yapan kısa yazı türüdür.” 

“Öykü, olayları ve kişileri tek yönüyle ele alıp anlatan, romandan daha 

kısa yazıdır.” 

Tanımlardan anlaşılacağı gibi öykü,  olay/durum, kişi, yer ve zaman 

öğelerinden oluşur. Kavcar ve diğerleri (2011:95), çağdaş öykü yazarlarının 

bu öğelere pek bağlı kalmadıklarını, daha çok “soyut” öyküler yazdıklarını 

belirterek öykünün başlıca özelliklerini şöyle sıralamaktadır: 

Romandan kısadır. 

Dar bir zaman parçasını kapsar. 

Kişiler, sayıca azdır. 

Kişilerin yaşamının bir yanı üzerinde daha çok durulur. 

Her öyküde önemli bir başlangıç, bir doruk noktası ve kesin bir son 

vardır. 
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Dünya edebiyatında XVI. yüzyıldan itibaren bu yazınsal türün örnekleri 

görülmeye başlanmıştır. Türk edebiyatında ilk olarak sözlü gelenekte 

rastlanan bu türün uzun ve zengin bir geçmişinin olduğu söylenebilir. Özellikle 

Tanzimat ile birlikte yenileşme dönemine girilmiştir (Emek, 2010: 298). 

Günümüzde de çocuk edebiyatının en çok ürün verilen türleri arasında 

öyküden söz etmek olanaklıdır. 

Çocuk edebiyatında ise öykü, çocukların gerçekçilik dönemlerine doğru 

ilgi gösterdikleri, gereksiz anlatım ve abartılara yer vermeyerek akıcı ve 

sürükleyici bir anlatımla yapılandırıldığında onları okumaya güdülendiren bir 

türdür (Güleryüz, 2002: 294). Öyküler bir tasarı ürünü olabildiği gibi gözleme 

de dayanabilir (Oğuzkan, 1979: 92). 

Öykünün, çocuk edebiyatındaki örneklerinde çocuğun ilgisini çekecek, 

gelişim düzeyine uygun konular seçilerek ve çocuğa göre bir biçemle 

yapılandırılması gerekir. Öyküde, olmuş ya da olma olasılığı bulunan konular 

ele alınır. Bu nedenle öykünün çocuk edebiyatında, çocuğun yaşam 

gerçekliğiyle tanışmasında önemli yeri olan bir tür olduğu söylenebilir. 
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4. BÖLÜM 

 

BULGULAR 

 

 

 Bu bölümde deney gurubuna ilişkin bulgular açıklanmış; alt 

problemlerle ilgili veriler de uygun istatistikler kullanılarak sınanmıştır. 

 Bu çalışmanın temel amacı, çocukların yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı 

yapıtlarıyla buluşturulmasının onların eşduyumsal eğilimine etkisini 

belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır: 

 Çocukların yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıyla 

buluşturulmasının onların duygusal eşduyum eğilimine etkisi var mıdır? 

 Çocukların yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıyla 

buluşturulmasının onların bilişsel eşduyum eğilimine etkisi var mıdır? 

 

 

4.1.  Katılımcılar 

 

 Bu başlık altında, deney ve kontrol gruplarındaki öğrenci sayıları, bu 

gruplarda KA-Sİ EEÖ öntestine ve sontestine katılan öğrenci sayılarına ilişkin 

bilgiler verilmiş; deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin araştırmanın 

konusu olan eğilimlerinin öntest puanları açısından deneysel işlemin başında 

farklı olup olmadıkları incelenmiştir. 
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4.1.1.  Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrenci Sayıları 

 

 Araştırmanın deney ve kontrol gruplarındaki öğrenci sayıları Çizelge 

1’de verilmiştir: 

 

 

Çizelge 1. Cinsiyete Göre Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrenci Sayıları 

 Kız Erkek N 

Deney Grubu 11 13 24 

Kontrol Grubu 9 15 24 

 

 

Çizelge 1’e göre, deney grubundaki toplam 24 öğrencinin 11’i kız, 13’ü 

erkek; kontrol grubundaki toplam 24 öğrencinin 9’u kız, 15’i erkektir. Bu 

verilere göre cinsiyet ve sayı açısından deney ve kontrol gruplarının denk 

olduğu söylenebilir. 

 

 

4.1.2. KA-SİEEÖ Öntestine ve Sontestine Katılan Deney ve Kontrol 

Grubu Öğrenci Sayıları 

 

 Deney ve kontrol gruplarının KA-Sİ EEÖ öntestine ve sontestine katılan 

öğrenci sayıları Çizelge 2’de verilmiştir: 

 

 

Çizelge 2. KA-Sİ EEÖ Öntestine ve Sontestine Katılan Deney ve Kontrol Grubu Öğrenci 

Sayıları 

 Öntest Sontest 

Deney Grubu 24 24 

Kontrol Grubu 24 24 
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 Çizelge 2’de görüldüğü gibi uygulamaya her iki gruptan da 24’er 

öğrenci katılmış, katılımcıların tamamı değerlendirmeye alınmıştır. 

 

 

4.2.  Deney Grubunun KA-Sİ EEÖ Öntest ve Sontest Puanlarının 

Karşılaştırılması 

 

 Bu başlık altında KA-Sİ EEÖ’nin deney grubunda uygulanan öntest ve 

sontestine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

 

 

4.2.1.  Deney Grubunun Eşduyumsal Eğilim Toplam Öntest ve 

Sontest Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Deney grubunun KA-Sİ EEÖ Eşduyumsal Eğilim toplam öntest puanları 

(Xort= 43.62, s = 5.11) ile sontest puanları (Xort= 49.70, s = 2.42) 

karşılaştırıldığında Çizelge 3’te belirtildiği gibi anlamlı bir farklılık olduğu 

gözlenmiştir (t=-6.00, p = 0.000). 

 

 

Çizelge 3. Deney Grubunun KA-Sİ EEÖ Eşduyumsal Eğilim Toplam Öntest Puanları 

ile Sontest Puanları 

 Xort s t p 

EETÖ 43.62 5.11 

-6.00 0.000 

EETS 49.70 2.42 

EETÖ: Eşduyumsal Eğilim Toplam Öntest Puanı, EETS: Eşduyumsal Eğilim Toplam Sontest 

Puanı 
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4.2.2. Deney Grubunun Duygusal Eğilim Öntest ve Sontest 

Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Çizelge 4’te görüldüğü gibi deney grubunun KA-Sİ EEÖ Duygusal 

Eğilim öntest puanları (Xort= 23.37, s = 3.70) ile sontest puanları (Xort= 27.03, 

s = 1.62) karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir (t=-5.08, p 

= 0.000). 

 

Çizelge 4. Deney Grubunun KASİ EEÖ Duygusal Eğilim Öntest Puanları ile Sontest 

Puanları 

 Xort s t p 

DEEÖ 23.37 3.70 

-5.08 0.000 

DEES 27.03 1.62 

DEEÖ: Duygusal Eşduyum Eğilimi Öntest Puanı, DEES: Duygusal Eşduyum Eğilimi Sontest 

Puanı 

 

 

4.2.3. Deney Grubunun Bilişsel Eğilim Öntest ve Sontest 

Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Deney grubunun KA-Sİ EEÖ Bilişsel Eğilim öntest puanları (Xort= 20.25, 

s = 2.67) ile sontest puanları (Xort= 22.66, s = 1.63) karşılaştırıldığında Çizelge 

5’te görüldüğü gibi anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir (t=-4.00, p = 0.001). 

 

Çizelge 5. Deney Grubunun KASİ EEÖ Bilişsel Eğilim Öntest Puanları ile Sontest 

Puanları 

 Xort s t p 

BEEÖ 20.25 2.67 

-4.00 0.001 

BEES 22.66 1.63 

BEEÖ: Bilişsel Eşduyum Eğilimi Öntest Puanı, BEES: Bilişsel Eşduyum Eğilimi Sontest Puanı 
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4.3. Kontrol Grubunun KA-SİEEÖ Öntest ve Sontest Puanlarının 

Karşılaştırılması 

 

Bu başlık altında KA-Sİ EEÖ’nin kontrol grubunda uygulanan öntest ve 

sontestine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

 

 

4.3.1.Kontrol Grubunun Eşduyumsal Eğilim Toplam Öntest ve 

Sontest Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Kontrol grubunun KA-Sİ EEÖ Eşduyumsal Eğilim toplam öntest 

puanları ile sontest puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olmadığı 

gözlenmiştir. Diğer bir deyişle, kontrol grubunun uygulama sürecinin başındaki 

“Eşduyumsal Eğilim”toplam puanları ile uygulama sürecinin sonundaki toplam 

puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

 

 

4.3.2. Kontrol Grubunun Duygusal Eğilim Öntest ve Sontest 

Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Kontrol grubunun KA-Sİ EEÖ Duygusal Eşduyum Eğilimi öntest 

puanları ile sontest puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olmadığı 

gözlenmiştir. 

 

 

4.3.3. Kontrol Grubunun Bilişsel Eğilim Öntest ve Sontest 

Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Kontrol grubunun KA-Sİ EEÖ Bilişsel Eşduyum Eğilimi öntest puanları 

ile sontest puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olmadığı 

gözlenmiştir. 
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4.4. Deney ve Kontrol Gruplarının KA-SİEEÖ Öntest ve Sontest 

Puanlarının Karşılaştırılması 

 

 Bu başlık altında, deney ve kontrol gruplarının KA-Sİ EEÖ öntesti ve 

sontestinden aldıkları “toplam puanlarını”, “duygusal eşduyum eğilimi 

puanlarını” ve“bilişsel eşduyum eğilimi puanlarını”karşılaştırmak amacıyla 

yapılan çok yönlü varyans analizi (MANOVA) sonuçlarına yer verilmiştir.  

Analiz sonucunda grupların (Wilks’ λ = .71, F1-46= 4.44; p < .01, η2 = 

.29) temel etkilerinin bazı bağımlı değişkenler açısından anlamlı olduğu 

gözlenmiştir. Tüm değişkenlere uygulanan MANOVA sonuçlarından elde 

edilen F değerleri Çizelge 6’da gösterilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen 

bulgular, başlıklar halinde açıklanmıştır. 

 

 

Çizelge 6. Tüm Değişkenlere Uygulanan MANOVA Sonuçlarından Elde Edilen F Değerleri 

Değişken Gruplar 

EÖ .19 

DÖ .01 

BÖ .44 

ES 18.11
*
 

DS 16.10* 

BS 10.20* 

EÖ: KA-Sİ EEÖ Eşduyumsal Eğilim Öntest Toplam Puanı, DÖ: KA-Sİ EEÖ Duygusal 

Eşduyum Eğilimi Öntest Puanı, BÖ: KA-Sİ EEÖ Bilişsel Eşduyum Eğilimi Öntest Puanı, ES: 

KA-Sİ EEÖ Eşduyumsal Eğilim Sontest Toplam Puanı, DS: KA-Sİ EEÖ Duygusal Eşduyum 

Eğilimi Sontest Puanı, BS: KA-Sİ EEÖ Bilişsel Eşduyum Eğilimi Sontest Puanı. 

 

 

                                                            
* p<.01 düzeyinde anlamlıdır. 
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4.4.1. Deney ve Kontrol Gruplarının KA-SİEEÖ Öntest Puanlarının 

Karşılaştırılması 

 

4.4.1.1. Deney ve Kontrol Gruplarının KA-SİEEÖ Eşduyumsal Eğilim 

Toplam ÖntestPuanlarının Karşılaştırılması 

 

KA-Sİ EEÖ’nin toplam öntest puanı üzerinde grup temel etkisinin 

anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Başka bir deyişle deney ve kontrol grupları 

arasında uygulama öncesinde eşduyumsal eğilim açısından herhangi bir 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

 

 

4.4.1.2.Deney ve Kontrol Gruplarının KA-SİEEÖ Duygusal Eşduyum 

Eğilimi ÖntestPuanlarının Karşılaştırılması 

 

KA-Sİ EEÖ’nin Duygusal Eşduyum Eğilimi öntest puanı üzerinde grup 

temel etkisinin anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Bu bulgu, deney ve kontrol 

grupları arasında uygulama öncesinde Duygusal Eşduyum Eğilimi açısından 

herhangi bir anlamlı farklılık bulunmadığını göstermektedir. 

 

 

4.4.1.3.Deney ve Kontrol Gruplarının KA-SİEEÖ Bilişsel Eşduyum Eğilimi 

ÖntestPuanlarının Karşılaştırılması 

 

KA-Sİ EEÖ’nin Bilişsel Eşduyum Eğilimi öntest puanı üzerinde grup 

temel etkisinin anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Diğer bir söyleyişle, uygulama 

öncesinde deney ve kontrol grupları arasında Bilişsel Eşduyum Eğilimi 

açısından herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 
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4.4.2. Deney ve Kontrol Gruplarının KA-SİEEÖ Sontest Puanlarının 

Karşılaştırılması 

4.4.2.1.Deney ve Kontrol Gruplarının KA-SİEEÖ Eşduyumsal Eğilim 

Toplam Sontest Puanlarının Karşılaştırılması 

Katılımcıların KA-Sİ EEÖ’nin sontest toplam puanlarının temel etkiler 

açısından ortalama ve standart sapmaları Çizelge 7’de gösterilmiştir. KA-Sİ 

EEÖ’nin sontest toplam puanı üzerinde grup temel etkisinin anlamlı olduğu 

gözlenmiştir (F1-46 = 18.15; p<.00, η2 = .28).  

Analiz sonuçları incelendiğinde, deney grubunda yer alan katılımcıların 

(Xort = 49.70, s = 2.42) sontest toplam puanlarının kontrol grubundaki 

katılımcılardan (Xort = 43.02, s = 7.28) anlamlı olarak yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Çizelge 7. Deney ve Kontrol Gruplarının Eşduyumsal Eğilim Toplam Sontest Puanları 

Değişken     Gruplar 

 Deney Grubu Kontrol Grubu 

EETS 49.70 

(2.42) 

N=24 

43.02 

(7.28) 

N=24 

EETS: Eşduyum Eğilimi Toplam Sontest Puanı 

4.4.2.2. Deney ve Kontrol Gruplarının KA-SİEEÖ Duygusal Eşduyum 

Eğilimi Sontest Puanlarının Karşılaştırılması 

Katılımcıların KA-Sİ EEÖ’nin Duygusal Eşduyum Eğilimi sontest 

puanlarının temel etkiler açısından ortalama ve standart sapmaları Çizelge 

8’de gösterilmiştir. KA-Sİ EEÖ’nin Duygusal Eşduyum Eğilimi sontest puanı 

üzerinde grup temel etkisinin anlamlı olduğu gözlenmiştir (F1-46= 16.10; p<.00, 

η2 = .25).  
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Analiz sonuçları incelendiğinde, deney grubunda yer alan katılımcıların 

(Xort = 27.03, s = 1.62) Duygusal Eşduyum Eğilimi sontest puanlarının kontrol 

grubundaki katılımcılardan (Xort = 22.50, s = 5.28) anlamlı olarak yüksek 

olduğu ortaya çıkmıştır. Deney ve kontrol gruplarının Duygusal Eşduyum 

Eğilimi sontest puanları Çizelge 8’de yer almaktadır. 

Çizelge 8. Deney ve Kontrol Gruplarının Duygusal Eşduyum Eğilim Sontest Puanları 

Değişken     Gruplar 

 Deney Grubu Kontrol Grubu 

DEES  27.03 

(1.62) 

N=24 

22.50 

 (5.28) 

N=24 

DEES: Duygusal Eşduyum Eğilimi Sontest Puanı 

4.4.2.3. Deney ve Kontrol Gruplarının KA-SİEEÖ Bilişsel Eşduyum 

Eğilimi Sontest Puanlarının Karşılaştırılması 

Katılımcıların KA-Sİ EEÖ’nin Bilişsel Eşduyum Eğilimi sontest 

puanlarının temel etkiler açısından ortalama ve standart sapmaları Çizelge 

9’da gösterilmiştir. KA-Sİ EEÖ’nin Bilişsel Eşduyum Eğilimi sontest puanı 

üzerinde grup temel etkisinin anlamlı olduğu gözlenmiştir (F1-46 = 10.20; p<.00, 

η2 = .18).  

Analiz sonuçları incelendiğinde, deney grubunda yer alan katılımcıların 

(Xort = 22.66, s = 1.63) Bilişsel Eşduyum Eğilimi sontest puanlarının kontrol 

grubundaki katılımcılardan (Xort = 20.51, s = 2.86) anlamlı olarak yüksek 

olduğu ortaya çıkmıştır. Deney ve kontrol gruplarının Duygusal Eşduyum 

Eğilimi sontest puanları Çizelge 9’da yer almaktadır. 
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Çizelge 9. Deney ve Kontrol Gruplarının Bilişsel Eşduyum Eğilim Sontest Puanları 

Değişken                             Gruplar  

        Deney Grubu Kontrol Grubu 

BEES 22.66 

(1.63) 

N=24 

20.51 

(2.86) 

N=24 

BEES: Bilişsel Eşduyum Eğilimi Sontest Puanı 
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5. BÖLÜM 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

 Bu başlık altında, elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçlar ve 

öneriler yer almaktadır. 

 

 

5.1. Sonuçlar 

 

 

 Bu araştırmada ulaşılan sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.  

 Deneysel sürecin başlangıcında deney ve kontrol gruplarının 

eşduyumsal eğilim toplam puanları, bilişsel eşduyum puanları ve 

duygusal eşduyum puanları açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Başka bir deyişle araştırmanın katılımcıları eşduyumsal eğilim 

açısından başlangıçta dengeli bir dağılım göstermektedir. Deneysel 

sürecin sonunda ise deney grubunun hem eşduyumsal eğilim toplam 

puanları hem de eşduyumun bileşenleri olan bilişsel ve duygusal 

eşduyum eğilimi puanları, kontrol grubunun puanlarından anlamlı 

olarak yüksektir. Bu verilerin tanıklığında, yazınsal nitelikli çocuk 

edebiyatı yapıtlarının çocukların eşduyumsal eğilimine katkısının 

olacağı yargısına ulaşmak olanaklıdır. 

 Gruplar kendi içlerinde değerlendirildiklerinde de kontrol grubunun 

toplam eşduyumsal eğilim, bilişsel ve duygusal eşduyum eğilimi 

puanları deneysel sürecin sonunda anlamlı olarak farklılık 

göstermezken; deney grubunun toplam eşduyumsal eğilim, bilişsel ve 

duygusal eşduyum eğilimi puanları deneysel sürecin sonunda anlamlı 

olarak artmıştır. Bu sonuçlar da yukarıdaki yargıyı doğrulamaktadır. 

 

Deney süreci, kontrol grubu için ders kitabındaki metinlerle geleneksel 

seyrinde sürdürülürken; deney grubunda dersler, uzman görüşleriyle 
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belirlenmiş öykülerle yapılandırılmıştır. İki grupta da “Bütünleştirilmiş 

Yaklaşım” kullanıldığı ve öğretmen denkliği araştırmacının tüm derslere 

kendisinin girmesi yoluyla sağlandığı için, ulaşılan sonuçlardaki anlamlı 

farklılığın nedeninin “uzman görüşü ile belirlenen yazınsal nitelikli metinler” ve 

“ders kitaplarında yer alan metinler” arasındaki farklılıktan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Deney grubunda yararlanılan metinler (Bkz: EK-3), çocukların özdeşim 

kurabileceği kahramanlarla yapılandırılmış metinlerdir. Kontrol grubunda ise 

ders kitabında yer alan metinlerden yararlanılmıştır ve bu metinler daha çok 

öğretici özellikler göstermektedir. Deney süreci, ders planında “Atatürk” 

izleğinin (temasının) yer aldığı döneme denk gelmiştir. Ders kitabında bu izlek 

altında yer alan metinlerin, çocuğun özdeşim kurabileceği kahramanlardan 

çok çocuğa tarih bilgisi öğretmeyi amaçlayan kahramanlarla yapılandırıldığı 

ya da bu metinlerde üçüncü kişi anlatımıyla Atatürk’ün yaşamına yönelik 

bilgilere yer verildiği görülmektedir. Örneğin “Atatürk ve Çocuklar” adlı 

metinde, çocuğa göre bir anlayışın dışında, duyumsatmaktan çok öğretmenin 

önemsendiği bir yaklaşım olduğu metinden alınan şu sözlerin tanıklığında 

söylenebilir: 

“Sevgili Arkadaşlar, 
Atatürk’e göre çocuk, aydınlık demekti, ‘Bugünün küçükleri, yarının 

büyükleriydi.’ Gelecek çocukların elindeydi. 
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sürdürecek ve geliştirecek olan 
çocuklardı. 

…. 
İlk meclisimizin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 tarihinden tam 4 yıl sonra 

çıkarılan yasa ile 23 Nisan günü ‘Ulusal Egemenlik Bayramı” olarak ilan 

edilmiştir.” (s.32) 

Bununla birlikte, ders kitabında yer alan ve deneysel süreçte kontrol 

grubunda yararlanılan metinlerde çocuğa duyma ve düşünme sorumluluğu 

verilmediği de görülmektedir. Örneğin aynı metinde geçen“Atatürk, Türk 

çocuklarına başka hiçbir dünya ülkesindeki çocukların sahip olmadığı bir armağan 

vermiştir.” (s. 32) yargısı ya da“Atatürk’ün Yüksek İnsanlık Duygusu” adlı 

metinde geçen “Şükrü Kaya, Atatürk’ün yüksek insanlık duygularını anlatan bu 

sözlerini, Çanakkale’de söyler ve Ankara’ya döner.” (s.29) cümleleri, çocuklara 

onların yerine düşünülmüş ve nitelendirilmiş bilgileri öğretmenin 

amaçlandığını düşündürmektedir. 
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Sağlıklı bir gelişim için kişinin düzeyine uygun, anlamlandırabileceği; 

karşılaştığında da duygu ve düşünce etkileşimiyle yeni öğrenmelere olanak 

yaratabilecek uyarıcılarla buluşturulmalıdır (Sever, 2013: 42). Yukarıdaki 

örneklerin ve bu araştırmada elde edilen bulguların tanıklığında, ders 

kitabında yer alan ve deneysel süreçte kontrol grubunda yararlanılan 

metinlerin, çocukların eşduyumsal eğilimlerinin gelişimine katkı sağlamadığı 

söylenebilir. Uzman görüşüyle belirlenen yazınsal nitelikli çocuk kitaplarındaki 

metinlerin ise deney sürecinin sonunda çocukların eşduyumsal eğilim toplam 

puanlarının, bilişsel eşduyum eğilimi ve duygusal eşduyum eğilimi puanlarının 

artmasına katkı sağladığı belirtilebilir. 

Eşduyum, duyuşsal ve bilişsel iki süreçten oluşmaktadır. Duygusal ve 

bilişsel eşduyum olarak adlandırılan bu iki süreç, eşduyumun kişiler arası 

iletişimde görünür olan duygu ve düşünce yansıması olarak açıklanmaktadır 

(Carkhuff, 2000; Freedberg, 2007; Garden, 2009’dan Akt. Tuncay ve İl, 2009: 

41; Dökmen, 2005). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin nitelikli çocuk edebiyatı 

yapıtlarıyla buluşturulduğu deney grubunda ise eşduyumun bu iki bileşeninde 

de gelişme olduğu görülmektedir. Kişinin kendisini karşısındakinin yerine 

koyarak onun duygularını duyumsayabilmesi ve düşüncelerini anlamasının, 

iletişimin sağlıklı ve etkili biçimde kurulmasının insan ilişkilerine sağlayacağı 

yarar düşünüldüğünde, bu anlamda elde edilen sonuçların önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda, yazınsal nitelikli çocuk kitaplarının çocukların 

başkalarının duygularını (duygusal eşduyum) ve düşüncelerini (bilişsel 

eşduyum) anlamaları konusunda onlara katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Rogers (1983’ten Akt. Tuncay ve İl, 2009: 78- 79), bir kişinin acı 

çektiğinde, karmaşık duygular yaşadığında, kaygılı ya da saldırgan 

davrandığında, korkuya kapıldığında, kendi değerinden kuşku duyduğunda 

kesinlikle eşduyumsal bir anlayışa gereksinim duyacağını belirtmektedir. 

Böyle durumlarda, içten ve derin bir eşduyumsal yaklaşımın kişinin 

sorunlarının çözümünde katkısının olacağını vurgulamaktadır. Birey, 

kişilerarası ilişkilerde kendisini rahat ve güvenli hissettiğinde daha çok anlayış 

gösterebilir. Çocuklara seslenen yazınsal nitelikli kitaplar ise onların insana, 

doğaya, toplumsal olaylara karşı bir duyarlık oluşturmasına ve bunun 
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sürekliliğine katkıda bulunur (Aslan2014: 51). Bu çalışmanın bulgularının ve 

yukarıda yer verilen sonuçlarınınışığında, yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı 

yapıtlarının ve bu yapıtlarla gerçekleştirilen Türkçe derslerinin çocukların 

eşduyumsal eğilimlerinin gelişmesine katkı sağlayabileceği söylenebilir.  

Bu bağlamda küçük birer birey olarak çocukların eşduyumsal 

eğilimlerini artırabilecek yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıyla 

buluşturulması, onların eşduyum kurmalarına katkı sağlayarak toplumun 

geleceğinin birbirini içtenlikle dinleyen, anlayan; birbirine değer veren 

yetişkinlerden oluşmasını sağlayabilir.  
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5.2. Öneriler 

 

 Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanılarak aşağıdaki öneriler 

sunulabilir: 

 Temel amaçlarından biri “anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek” 

olan Türkçe dersleri, ilkokulun 4. sınıfında, yazınsal nitelikli ve 

çocukların eşduyumsal eğilimlerini geliştirebilecek metinlerle 

işlenmelidir. Eğitim- öğretimin birbirini tamamlayan aşamalar halinde 

ilerlediği düşünüldüğünde, çocukların küçük yaşlardan itibaren düzeye 

uygun yazınsal nitelikli çocuk kitaplarıyla buluşturulması gerektiği 

söylenebilir.  

 Türkçe eğitiminin temel amaçlarından olan “okuma kültürü 

edindirme”nin, çocuklara sağlayacağı yararları ve yazınsal nitelikli 

çocuk kitaplarının çocuklar üzerindeki etkilerini ortaya koymak üzere 

yeni deneysel çalışmalar yapılmalı, bu konudaki kestirimler/öngörüler 

bilimsel çalışmalarla sınanmalıdır. 
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EK-1 

DERS PLANLARI 

(EĞİTİM DURUMLARI)* 

 

Öykünün Başlığı: ANNEME BİR EV ALACAĞIM 

EĞİTİM DURUMU -1 

 

Öykünün Başlığı: SİYAMİ BEY 

EĞİTİM DURUMU -2 

 

Öykünün Başlığı: GÖZLERİMİ GERİ VERİN 

EĞİTİM DURUMU -3 

 

Öykünün Başlığı: BENİM ANNEM BİR TANE 

EĞİTİM DURUMU -4 

 

Öykünün Başlığı: VİTRİNDEKİ MAVİ BAHÇIVAN 

EĞİTİM DURUMU -5 

 

Öykünün Başlığı: BİSİKLET AŞKINA 

EĞİTİM DURUMU -6 

 

 

 

 

 

                                                            
* Eğitim durumları, deneysel süreçteki uygulama sırasına göre numaralandırılmıştır. 
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DERS PLANI -1- 

A. BİÇİMSEL BÖLÜM 

Okulun Adı      : Kurtuluş İlkokulu 

Dersin Adı      : Türkçe 

Sınıf       : İlkokul 4. Sınıf 

Süre       : 2 ders saati (80 dk.) 

Tarih       : 28 Ekim-1 Kasım 2013  

Öğretmenin Adı ve Soyadı    :  

Öğrenme ve Öğretme Strateji-Yöntem ve 

 Teknikler       : Bütünleştirilmiş Yaklaşım 

Araç ve Gereçler      :Yazım Kılavuzu, Türkçe 

Sözlük, “Anneme Bir Ev Alacağım” adlı öykü (Necati Güngör), Çöp Toplayan 

Kadın ve Çocuk Fotoğrafları, Sokak Hayvanlarının Fotoğrafları.  

Kaynak Kitaplar : Sever, Sedat (2011). Türkçe 

Öğretimi ve Tam Öğrenme. Sever, S.; Kaya, Z.; Aslan, C. (2006). 

Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Sever, Sedat (2008). Çocuk ve Edebiyat. 

Dilidüzgün, Selahattin (2006). İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk 

Kitapları. Açıkgöz, Kamile Ün (2000). Aktif (Etkin) Öğrenme. Dökmen, 

Üstün (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati. 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ 

Kullanılan Metnin Başlığı: “Anneme Bir Ev Alacağım” 

Ana Nokta: Eşduyumsal eğilim edindirme amacına yönelik davranış 

örüntülerini kazandırmak. 

Yardımcı Noktalar: a) Duygu, düşünce, tasarım ve izlenimlerini konuşma 

ilkelerine uygun olarak sözle, doğru, anlaşılır ve etkili biçimde anlatmak. 

     b) Metnin duygu ve düşünce yapısının, olay örgüsünün 

kavratılması. 

     c) Metin yardımıyla eşduyumsal eğilimin kazandırılması. 
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BU EĞİTİM DURUMUNDA EDİNDİRİLECEK KAZANIMLAR* 

 

DİNLEME 

Dinleme Kurallarını Uygulama: 

1. Dinlemek için hazırlık yapar. 

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler. 

 

Dinlediğini Anlama: 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 

5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına 

cevap arar. 

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 

13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 

21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

31. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler 

bulur. 

 

KONUŞMA 

Konuşma Kurallarını Uygulama: 

4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 

5. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 

7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar. 

                                                            
*
Eğitim durumlarında kullanılan amaç ve kazanımlar “İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Öğretimi 

Programı”ndan alınmıştır. Programda yer alan amaç ve kazanımların tamamına EK-2’de yer 

verilmiştir. 
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9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 

11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 

 

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 

9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. 

10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

19. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

20. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 

21. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 

 

OKUMA 

Okuma Kurallarını Uygulama: 

8. Kurallarına uygun sessiz okur. 

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 

 

Okuduğunu Anlama: 

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları 

cevaplandırır. 

4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 

5. Okuduklarını zihninde canlandırır. 

10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 

35. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 

 

Anlam Kurma: 

1. Metin içi anlam kurar. 

2. Metin dışı anlam kurar. 

 

Söz Varlığını Geliştirme: 

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 
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YAZMA 

Yazma Kurallarını Uygulama:  

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler. 

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 

11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 

 

Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 

5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. 

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 

10. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 

18. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

20. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 

21. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 

 

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 

Görsel Okuma:  

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 

11. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 

 

EĞİTİM DURUMU 

B. GİRİŞ BÖLÜMÜ 

1. Dikkati Çekme: Öğretmenin, “Çocuklar, akşamları evimizden çıkarıp 

sokağa bıraktığımız çöplerden bulduklarını satarak para kazananlar olduğunu 

biliyor muydunuz? Örneğin siz hiç kağıt toplayıcısı gördünüz mü?” sorularını 

sınıfa yönelterek derse başlaması, söz isteyen tüm öğrencilere söz vermesi. 

Bu sorular yanıtlandıktan sonra öğretmenin yanında getirdiği fotoğrafları 
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öğrencilere göstererek yorumlamalarını istemesi(Görsel Okuma: 5, 11; 

Okuma/Söz Varlığını Geliştirme: 1). 

DİKKAT ÇEKME AŞAMASI İÇİN FOTOĞRAFLAR 
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2. Güdüleme: Fotoğrafları yorumlama aşaması bittikten sonra öğretmenin,

“Çocuklar, apartmanımızda ya da mahallemizde yalnız yaşamıyoruz değil mi? 

Hepimizin komşuları var mutlaka. Onların sevinçlerinden, üzüntülerinden, 

eğlence ve tartışmalarından etkileniyoruz. Örneğin komşularımızdan biri bir 

yakınını kaybettiğinde onunla birlikte üzülüyoruz ya da komşularımızın 
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çocukları evlendiğinde onlar gibi mutlu oluyoruz, onlar için güzel dileklerde 

bulunuyoruz. İşte dünya da içinde yaşadığımız kocaman bir mahalle ya da 

apartman! Öyleyse çevremizdeki tanıdığımız ya da tanımadığımız bütün 

insanların sevinçleri ve üzüntüleri bizim için önemli olmalı. Başkalarının 

acılarını ve sevinçlerini anlayıp paylaştığımızda onları kendimize daha yakın 

hissederiz. Hatta yalnız insanları değil, hayvanları ve bitkileri de anlamaya 

çalıştığımızda, kendimizi onların yerine koyarak düşündüğümüzde yalnız 

kalmayız.” demesi. 

 

3.Gözden Geçirme: Öğretmenin, “Çocuklar, iletişimin en önemli aracı 

dilimizdir. Başkalarını anlamak ve kendimizi onlara anlatabilmek için 

anadilimizi çok iyi bilmeliyiz. Bunun için de yazınsal nitelikli kitapları okumayı 

alışkanlık haline getirmeliyiz. İşte, birlikte işleyeceğimiz derslerde sözünü 

ettiğimiz yazınsal kitaplardan okuyarak dilimizin güzellikleriyle kuşatılmış 

öykülerde kahramanların serüvenlerine, duygu ve düşüncelerine ortak 

olacağız. Bu öyküler aracılığıyla başkalarını daha iyi anlayacağız, insanlarla 

iletişim kurarken olaylara onların gözünden de bakmayı öğreneceğiz.” demesi. 

 

4. Geçiş: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde Necati Güngör’ün ‘Anneme 

Bir Ev Alacağım’ adlı öyküsünü okumaya başlayacağız.  Dikkatinizi metne 

yoğunlaştırır, dinlediklerinizi belleğinizde canlandırırsanız yeni bilgiler edinip 

beceriler kazanabilirsiniz. Şimdi ben öyküyü kurallara uygun bir biçimde 

okumaya başlayacağım. Ara ara okumayı kesip metindeki kahramanın duygu 

ve davranışlarıyla ilgili yorumlarınızı, kimi durumlarla ilgili görüşlerinizi 

alacağım. Derse etkin katılırsanız bu öğrenme sürecinin ne kadar keyifli 

olduğunu göreceksiniz. Şimdi beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum.” demesi. 

 

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

1. Öğretmenin öğrencilerden dinleme ile ilgili kuralları uygulamalarını istemesi 

(Dinleme/Dinleme Kurallarını Uygulama:1, 4, 5; Dinlediğini Anlama:2, 3, 4, 

13). 

2. Öğretmenin öğrencilere metnin fotokopilerini dağıtması ve metni göz ucuyla 

izlemelerini istemesi. 
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3. Öğretmenin, metni sesli olarak vurgu ve tonlamalara dikkat ederek 

okuması. 

4.  Okuma sırasında, öğretmenin, öğrencilerin metni dinleyip dinlemediklerini 

göz ucuyla denetlemesi. 

(Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak ve ilgisini canlı tutabilmek 

amacıyla okuma ara ara kesilerek, öyküdeki karakterlerin duygularını da 

anlamalarını sağlayacak sorular sorulacak. Örneğin: “Kendi yaşam 

koşullarınızla metindeki çocuğun yaşam koşulları benziyor mu?”, “Siz 

‘Kocabebek’in yerinde olsaydınız metindeki çocuğa nasıl duygular 

hissederdiniz?”, “Çevrenizde Glorya Teyze gibi hayvanlarla ilgilenen kimseler 

var mı?” vb.) (Dinleme/Dinlediğini Anlama:  21, 24, 31). 

 

ARA ÖZET: İlk dersin bitmesine 5 dakika kala öğretmenin okumayı düğüm 

bölümünde kesmesi, öğrencilere “Sizce bu öykünün sonunda neler olacak?” 

sorusunu sınıfa yöneltmesi, söz isteyen öğrencilere söz vermesi ve her 

düşünceyi eleştirmeden dinlemesi (Dinleme/Dinlediğini Anlama: 18). 

Öğretmenin, okumayla ilgili kuralları anımsatıp “Çocuklar, diğer derse kadar 

öykünün tamamını okumanızı istiyorum. Böylece kendi kestirimleriniz ile 

öykünün sonunu karşılaştırma olanağı bulacaksınız. O derste ben olayların 

gelişimi ile ilgili sorular sorarak kimlerin okuyup kimlerin okumadığını 

öğreneceğim.” diyerek dersi bitirmesi (Okuma/Okuma Kurallarını Uygulama: 

8, 9;Anlam Kurma: 1, 2). 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, geçen derste ‘Anneme Bir Ev Alacağım’ 

adlı öyküyü okumaya başlamıştık. Öykünün sonunu dersten sonra okumanızı 

ve kendi kestirimlerinizle karşılaştırmanızı istemiştim. İçinizde öyküyü 

okumayanlar var mı?” demesi ve –varsa- okumayanların gerekçelerini 

öğrenmesi (Öykünün tüm öğrenciler tarafından okunması sağlanacak.). 

Öğretmenin, “Çocuklar, şimdi size öyküde geçen olaylarla ve kahramanların 

duygu ve düşünceleri konusundaki sizin görüşlerinizle ilgili sorular 

yönelteceğim. Beni dikkatlice dinleyiniz, soruları iyice anladıktan sonra 

yanıtlamaya başlayınız.” demesi, sınıfı göz ucuyla denetlerken aşağıdaki 

soruları sınıfa yöneltmesi. Öğrencilerin görüşlerini rahatça dile getirecekleri bir 

ortam oluşturarak onları eleştirmemesi, düşüncelerini nedenleriyle ortaya 
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koymalarını sağlaması. Her sorunun yanıtı için de olabildiğince çok öğrenciye 

söz vermesi.  

 

SORULAR-YANITLAR 

(Öncelikle metnin anlaşılmasıyla ilgili birkaç soruya yer verilecek ve 

öğrencilerin soruları yanıtlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği açıklanacak. 

Daha sonra öğrencilerin anlatımda yineleme yapmamaları, vurgu ve 

tonlamalara önem vermeleri, duygularını ses tonlarına yansıtarak etkili birer 

konuşma gerçekleştirmeleri anımsatılarak eşduyumsal eğilim kazandırmaya 

yönelik sorular sınıfa yöneltilecek.) (Okuma/Okuduğunu Anlama: 3, 4, 5, 10, 

35). 

 

S. Çocuğun anlattığına göre Glorya Teyze’nin özelliklerini açıklayınız. 

C. Glorya Teyze, önceleri kimsesiz hayvanları mahalleye getirdiği için 

kimsenin sevmediği, ölen eşi Türk olan yabancı bir kadındır. Çocukları Erik ve 

Volf babalarının yurdunu tanısınlar diye, eşi öldükten sonra o mahallede bir ev 

almıştır. Aslında apartmanda oturan Glorya Teyze, mahalledeki evi hasta 

hayvanlara bakmak için, bahçesinden dolayı satın almıştır. Sokakta bulduğu 

hasta hayvanları iyileştirmeye çalışan, iyileştikten sonra da o hayvanların 

koruyucu ailelere ulaşmasını sağlayan bir kadındır. 

S. Çocuğun önceleri kağıt toplayan annesi, artık Glorya Teyze’yle beraber 

hasta hayvanlara bakmaktadır. Glorya Teyze, çocukla annesinin yaşamlarının 

değişmesinde bundan başka nasıl bir rol oynamıştır? Açıklayınız. 

C. Glorya Teyze’yle beraber hayvanları korumayı öğrenen çocuk, çöp 

toplarken “Kocabebek”i çok hasta bir biçimde bulmuş ve onun iyileşmesini 

sağlamıştır. Daha sonra Glorya Teyze, “Kocabebek”in fotoğraflarını yabancı 

ülkelerdeki insanlara göndermiş, köpeğin yurtdışındaki bir polis okulunda 

barınmasını ve polis köpeği olarak eğitilmesini sağlamıştır. Köpeğin yeteneği 

ve başarısı anlaşılınca onun yaşamını belgesel olarak kaydetmek isteyen 

yabancı gazetelerin çocuğa ulaşmasını sağlayan Glorya Teyze, bu belgesel 

yoluyla onları tanıyan insanlar tarafından çocuğa ve annesine yardım 

edilmesine aracı olmuştur. Glorya Teyze, çocuğun ve annesinin bir ev 

almasına yardım ederek onların yaşamlarında önemli bir rol oynamıştır. 
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S. Sizin çevrenizde yaralı ve bakımsız hayvanlarla ilgilenen böyle biri var mı? 

Sokakta böyle hayvanlar gördüğünüzde siz ne/neler hissediyorsunuz? 

Açıklayınız. 

C. --- 

S. Siz çocuğun yerinde olsaydınız Glorya Teyze için ne/neler düşünürdünüz? 

Açıklayınız. 

C. --- 

S. Çocuğun annesiyle birlikte kağıt topladığı günleri düşleyiniz. Gündüzleri 

okula gidip geceleri annesiyle kağıt toplayan bu çocuk, annesine bir ev 

almaktan başka neleri çok istemiş olabilir? Çocuğun -sizce- sahip olmayı çok 

isteyeceği başka şeylere örnek veriniz. 

C. --- 

S. Bu çocuk sizin arkadaşınız olsaydı, bütün bu yaşadıklarını yakından 

izleseydiniz, arkadaşınız için neler hissederdiniz? Açıklayınız. 

C. --- 

 

ARA ÖZET: Öğretmenin, “Çocuklar, öyküyle ilgili soruları yanıtladık ve kendi 

duygu ve düşüncelerimizi anlattık. Böylece hem öyküyü anlayıp yorumlamaya 

çalıştık hem de çocuğun yerinde olduğumuzu düşleyerek başka bir yaşamı 

anlama/yaşama/duyumsama olanağı elde ettik. Öykülerdeki kişilerin yerine 

kendimizi koyarak; onların yerinde olduğumuzu düşleyerek başka durumlarda 

nasıl duygulara sahip olabileceğimizi görebiliriz. Bu, yaşamın her anında 

böyledir. Çevremizdeki insanları, hayvanları anlamaya çalışırsak dünyayı 

daha geniş bir pencereden izleyebiliriz. Duyarlı olduğunuzda mutluluğu 

duyumsadığınızı göreceksiniz.” demesi. 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, size yönelttiğim soruları yanıtlarken 

eğer siz kahramanın arkadaşı olsaydınız bu durumdaki duygularınızın 

ne/neler olabileceğini sözlü olarak belirtmiştiniz. Yine çocuğun arkadaşı 

olduğunuzu düşlemenizi istiyorum; ama bu kez duygularınızı ona 

anlatacaksınız. Şimdi arkadaşınıza, başka bir deyişle öykünün kahramanına 

duygu ve düşüncelerinizi belirten kısa bir mektup yazınız.” demesi ve 

mektupla ilgili açıklamalar yaparak yazarken nelere dikkat edeceklerini 

belirtmesi (Bunun için 10- 15 dakika ayrılacak). (Yazma/Yazma Kurallarını 
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Uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12; Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 

1, 5, 6, 10, 18, 20, 21). 

Öğretmenin öğrencilerden istekli olan birkaç kişiye mektuplarını sesli olarak 

okutması. Mektuplarını okuyan öğrencileri sözel olarak pekiştirmesi. 

Yanlışlıkları varsa bunları düzeltmesi. 

 

D. SONUÇ BÖLÜMÜ 

SON ÖZET: İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak için onları anlamaya çalışmak 

zorundayız. Karşısındakilere değer verenler ve onları anlamak için emek 

harcayanlar yaşamlarının bütün alanlarında başarılı olabilirler. Kendimizi 

anlatmak ve başkalarını anlamak için dilimizin kurallarını çok iyi bilmeli, bunun 

için de yazınsal nitelikli kitapları okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz.  

 

TEKRAR GÜDÜLEME: Eğitim durumunu gerçekleştirirken, sınıfta etkin olan 

öğrenciler (3 öğrenci) sınıfça belirlenecek, bu öğrencilere sınıf tarafından 

alınan kitaplar hediye edilecek. 

 

KAPANIŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde çevremizdeki insanlara ve 

hayvanlara duyarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu duyumsatan bir öyküde 

bambaşka bir yaşama tanıklık ettik. Sizden, bundan sonra sokakta 

gördüğünüz her canlıya, herkese daha çok dikkat etmenizi istiyorum. 

Arkadaşlarınızla ya da kardeşlerinizle tartışırken onların duygularını da 

anlamayı, onların düşüncelerine de değer vermeyi alışkanlık haline 

getirirseniz hem çok mutlu hem de başarılı olursunuz.” demesi. 

 

Öğretmenin “Şimdi size İbrahim Abdulkadir Meriçboyu’nun ‘Bu Su Çoğala 

Çoğala’ adlı şiirini okuyacağım.” demesi ve aşağıdaki şiiri okuması: 

 

BU SU ÇOĞALA ÇOĞALA 

Yaşlılara saksılar dizdim, bahçeler yaydım. 

Yorgunlara diri beden verdim, taze yürek. 

Döşekler serdim hastalara, rahat, yumuşacık. 

Nerde yalan dolan gördüysem kızardım. 

Yiğit yüreklere, dedim, canım armağan. 
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Ardına kadar açtım çocuklara kapıları. 

Dostluklar boy attı yeryüzünde,  

dostluklar orman orman. 

Ebemkuşakları fır dolandı. 

Yürüdü dağlardan ovalara doğru 

gümbür gümbür bir deli su, 

yıktı bu su önüne geleni, 

bu su çoğala çoğala. 

İnsanlar insanları aldı götürdü. 

Ne kavga kaldı, ne zulüm, ne korku. 

Abdulkadir Meriçboyu 

 

 Öğretmenin şiiri okuduktan sonra “İnsanların birbirini anlayabilmesi ve 

kendilerini başkalarına doğru anlatabilmesi çok önemlidir. Bunun için 

kendimizi başkasının yerine koyarak davranmayı, başkalarının da acı ve 

mutluluklarına duyarlı olmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Bunları da 

göz önünde bulundurarak okuduğum şiirin sizde uyandırdığı duyguları sözlü 

olarak anlatmanızı istiyorum.” demesi ve söz isteyen öğrencilerin 

konuşmalarını sağlayarak dersi bitirmesi (Konuşma/Konuşma Kurallarını 

Uygulama:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3, 9, 10, 

12, 19, 20, 21). 
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DERS PLANI -2- 

A. BİÇİMSEL BÖLÜM 

Okulun Adı      : Kurtuluş İlkokulu 

Dersin Adı      : Türkçe 

Sınıf       : İlkokul 4. Sınıf 

Süre       : 2 ders saati (80 dk.) 

Tarih       : 4- 8 Kasım 2013  

Öğretmenin Adı ve Soyadı    :  

Öğrenme ve Öğretme Strateji-Yöntem ve 

 Teknikler      : Bütünleştirilmiş Yaklaşım 

Araç ve Gereçler      : Yazım Kılavuzu, Türkçe 

Sözlük, “Siyami Bey” adlı öykü (Zeynep Cemali), Saksıya dikilmiş küçük bir 

menekşe, “Miyav Miyav Yaramaz Kedi” Çocuk Şarkısı, Renkli kartonlar ve 

kalemler. 

Kaynak Kitaplar : Sever, Sedat (2008). Çocuk 

ve Edebiyat. Kaya, Z.; Aslan, C. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. 

Dilidüzgün, Selahattin (2006). İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk 

Kitapları. Açıkgöz, Kamile Ün (2000). Aktif (Etkin) Öğrenme. Dökmen, 

Üstün (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati. 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ 

Kullanılan Metnin Başlığı: “Siyami Bey” 

Ana Nokta: Eşduyumsal eğilim edindirme amacına yönelik davranış 

örüntüleri kazandırmak. 

Yardımcı Noktalar: a) Metnin duygu, düşünce yapısının ve olay örgüsünün 

kavratılması. 

         b) Soru- yanıt tekniğinin eşduyumsal eğilimi artırmaya 

yönelik kullanılması. 

      c) Yazma çalışmalarında yaratıcılığın desteklenmesi 

 

      d)Metin yardımıyla eşduyumsal eğilimin 

kazandırılması 
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BU EĞİTİM DURUMUNDA EDİNDİRİLECEK KAZANIMLAR2 

DİNLEME 

Dinleme Kurallarını Uygulama: 

1. Dinlemek için hazırlık yapar. 

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler. 

 

Dinlediğini Anlama: 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 

5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına 

cevap arar. 

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 

13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 

21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

31. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler 

bulur. 

 

KONUŞMA 

Konuşma Kurallarını Uygulama: 

4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 

5. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 

7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar. 

 

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 

                                                            
2
Eğitim durumlarında kullanılan amaç ve kazanımlar “İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Öğretimi 

Programı”ndan alınmıştır.Programda yer alan amaç ve kazanımların tamamına EK-2’de yer 

verilmiştir. 
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10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

19. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

OKUMA 

Okuma Kurallarını Uygulama: 

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

Okuduğunu Anlama: 

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

cevaplandırır. 

5. Okuduklarını zihninde canlandırır.

Anlam Kurma: 

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

Söz Varlığını Geliştirme: 

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

YAZMA 

Yazma Kurallarını Uygulama: 

1. Yazmak için hazırlık yapar.

2. Yazma amacını belirler.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

10. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

20. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.
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Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 

14. Duyuru, afiş vb. yazar. 

11. İş birliği yaparak yazar. 

12. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. 

 

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 

Görsel Okuma:  

11. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 

 

EĞİTİM DURUMU 

B. GİRİŞ BÖLÜMÜ 

1. Dikkati Çekme: Öğretmenin yanında getirdiği menekşeyi sınıfa göstererek, 

“Çocuklar, bu menekşe artık sınıfımızın. Sırayla her hafta iki kişinin onunla 

ilgilenmesini istiyorum. Biliyorsunuz ki o, susadığında suyunu almaya 

gidemez. Onun bize gereksinmesi var.” demesi ve menekşeyi pencerenin 

kenarına koyması. 

Öğretmenin, “Peki en çok kime yardım ettiğinizi hiç düşündünüz mü? Birisine 

yardım ettiğinizde ne hissedersiniz?  Hiç tanımadığınız birisine ya da bir 

canlıya yardım ettiğiniz oldu mu? Örneğin bir sokak hayvanına yemek 

verirken onun size gereksinmesi olduğunu duyumsadınız mı hiç?” sorularını 

sınıfa yönelterek derse başlaması, söz isteyen tüm öğrencilere söz vermesi. 

Bu sorular yanıtlanırken öğretmenin yanında getirdiği bilgisayardan “Miyav 

miyav seni yaramaz kedi” şarkısını kısık sesle açması, soru aralarında sesi 

yükselterek öğrencilerin dikkatini konuya çekmesi. (Görsel Okuma: 11; 

Okuma/Söz Varlığını Geliştirme: 1) 

 

2. Güdüleme: Dikkati çekme aşaması bittikten sonra öğretmenin, “Çocuklar, 

hastaneye gittiğinizde canı yanan insanlarla karşılaşmışsınızdır. Zaman 

zaman televizyonda da acı çeken insanlar ya da hayvanlar görürüz. Bütün 

bunlardan etkileniriz değil mi? Örneğin, ağaçtan inemeyen bir kedinin itfaiye 

araçlarıyla kurtarıldığını gördüğümüzde mutlu oluruz. Karaya vuran, ölmüş 

balıklar için üzülürüz. ‘Keşke birilerine yardım etmek, birilerinin işini ve 

yaşamını kolaylaştırmak için bir şeyler yapabilsek.’ deriz. İşte bütün bunların 

nedeni aslında kendimizi karşımızdakinin yerine koymaya çalışmamızdır. 



71 
 

Karşımızdakini anlamaya çalışınca onun acısını ve sevincini de paylaşırız, 

içimizde duyumsarız.” demesi. 

 

3.Gözden Geçirme: Öğretmenin, “Çocuklar, dilimiz insanlarla anlaşmamızı 

sağlayan en önemli araçtır. Bu yüzden dilimizi iyi ve yetkin kullanmamızı 

sağlayacak nitelikli yapıtlar okumalıyız. Ayrıca ne kadar çok okursak, o kadar 

çok yaşarız. Çünkü okuduğumuz her yapıt bize başka yaşamları gösterir ve 

bizi hiç tanımadığımız insanların duygularına ortak eder. Şimdi, okuyacağımız 

öyküyle kahramanların serüvenlerine, duygu ve düşüncelerine ortak olacağız.” 

demesi.  

 

4. Geçiş: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde Zeynep Cemali’nin ‘Siyami 

Bey’ adlı öyküsünü okuyacağız.  Dikkatinizi metne yoğunlaştırır, 

dinlediklerinizi belleğinizde canlandırırsanız yeni bilgiler edinip beceriler 

kazanacaksınız. Şimdi ben öyküyü kurallara uygun biçimde okumaya 

başlayacağım. Ara ara okumayı kesip metindeki kahramanın duygu ve 

davranışlarıyla ilgili yorumlarınızı, kimi durumlarla ilgili görüşlerinizi alacağım. 

Derse etkin katılırsanız bu öğrenme sürecinin ne kadar keyifli olduğunu 

göreceksiniz. Şimdi beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum.” demesi. 

 

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

1. Öğretmenin öğrencilerden dinleme ile ilgili kuralları uygulamalarını istemesi. 

(Dinleme/Dinleme Kurallarını Uygulama:1, 4, 5; Dinlediğini Anlama:2, 3, 4, 5, 

6, 13) 

2. Öğretmenin öğrencilere metnin fotokopilerini dağıtması ve metni göz ucuyla 

izlemelerini istemesi. 

3. Öğretmenin, metni sesli olarak vurgu ve tonlamalara dikkat ederek 

okuması. 

4.  Okuma sırasında, öğretmenin, öğrencilerin metni dinleyip dinlemediklerini 

göz ucuyla denetlemesi. 

(Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak ve ilgisini canlı tutabilmek için 

okuma ara ara kesilerek, öyküdeki karakterlerin duygularını da anlamalarını 

sağlayacak sorular sorulacak. Örneğin: “Siz Erdoğan Bey’in yerinde 

olsaydınız, kediye yardım eder miydiniz, onu alıp evinize götürür müydünüz?”, 
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“Sizce Erdoğan Bey, evdekilerin kediyle bu kadar çok ilgilenmesinden neden 

rahatsızlık duyuyor olabilir? Siyami Bey adlı kedinin yerinde olsaydınız 

Erdoğan Bey’e ne tür duygular hissederdiniz?” vb.) (Dinleme/Dinlediğini 

Anlama:  21, 24, 31) 

 

ARA ÖZET: Öğretmenin okumayı öykünün düğüm bölümünde kesmesi, 

“Sizce bu öykünün sonunda neler olacak?” sorusunu sınıfa yöneltmesi, söz 

isteyen öğrencilere söz vermesi ve her düşünceyi eleştirmeden dinlemesi. 

(Dinleme/Dinlediğini Anlama: 18) Öğretmenin, “Çocuklar, diğer derse kadar 

öykünün tamamını okumanızı istiyorum. Böylece kendi kestirimleriniz ile 

öykünün sonunu karşılaştırma olanağı bulacaksınız. O derste ben olayların 

gelişimi ile ilgili sorular sorarak kimlerin okuyup kimlerin okumadığını 

öğreneceğim.” diyerek dersi bitirmesi. 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, geçen derste ‘Siyami Bey’ adlı öyküyü 

okumaya başlamıştık. Öykünün sonunu dersten sonra okumanızı ve kendi 

kestirimlerinizle karşılaştırmanızı istemiştim. İçinizde öyküyü okumayanlar var 

mı?” demesi ve –varsa- okumayanların gerekçelerini öğrenmesi. (Öykünün 

tüm öğrenciler tarafından okunması sağlanacak.) (Okuma/Okuma Kurallarını 

Uygulama: 8, 9;Anlam Kurma: 1, 2) 

Öğretmenin, “Çocuklar, şimdi size kahramanların duygu ve düşünceleri ile 

ilgili sorular yönelteceğim. Beni dikkatlice dinleyiniz, soruları iyice anladıktan 

sonra yanıtlamaya başlayınız.” demesi. Öğrencilerin görüşlerini rahatça dile 

getirecekleri bir ortam oluşturarak onları eleştirmemesi, düşüncelerini 

nedenleriyle ortaya koymalarını sağlaması. Her sorunun yanıtı için 

olabildiğince çok öğrenciye söz vermesi. Sınıfı göz ucuyla denetlerken 

aşağıdaki soruları sınıfa yöneltmesi. 

 

SORULAR-YANITLAR 

(Öncelikle metnin anlaşılmasıyla ilgili birkaç soruya yer verilecek ve 

öğrencilerin soruları yanıtlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği açıklanacak. 

Daha sonra öğrencilerin anlatımda yineleme yapmamaları, vurgu ve 

tonlamalara önem vermeleri, duygularını ses tonlarına yansıtarak etkili birer 
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konuşma gerçekleştirmeleri anımsatılarak eşduyumsal eğilim kazandırmaya 

yönelik sorular sınıfa yöneltilecek.) ( Okuma/Okuduğunu Anlama: 3, 5,) 

 

S. Erdoğan Bey ne iş yapmaktadır? 

C. Erdoğan Bey, kendi matbaasında çalışmaktadır. (Matbaa sözcüğünün 

anlaşılması sağlanacak.) 

S. Ailenin Siyami Bey ile tanışması nasıl olmuştur? 

C. Aylar önce yağmurlu bir akşam eve gitmek üzere matbaadan çıkan 

Erdoğan Bey’in, yolda, zavallı yaralı kediyi bulup veterinere götürdükten sonra 

evine getirmesiyle aile kediyle tanışmış, ona Siyami Bey adını vermişlerdir. 

S. Sizin çevrenizde yaralı ve bakımsız hayvanlarla ilgilenen böyle biri/birileri 

var mı? Sokakta böyle hayvanlar gördüğünüzde siz ne hissediyorsunuz? 

C. --- 

S. Siyami Bey’i veterinere götürdükten sonra onun yaşamını kurtaran Erdoğan 

Bey neler hissetmiştir? O gece Erdoğan Bey’in yerinde siz olsaydınız ne 

yapardınız? Neden? 

C. --- 

S. Erdoğan Bey, kediyi eve kendisi getirmesine karşın onu biraz 

kıskanmaktadır. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Örneğin kedinin vefasız 

olduğunu düşünüyor olabilir mi? Bunu nereden anladınız? Açıklayınız. 

C. --- 

S. Kıskanmakla ilgili ne düşünüyorsunuz? İnsanlar birbirlerini neden 

kıskanırlar? 

C. --- 

S. Bir arkadaşınız, tanımadığınız biri ya da bir canlı acı çekerken siz neler 

hissedersiniz? 

C. --- 

S. Siz hiç yaralı bir hayvana yardımcı oldunuz mu? Yaralı bir hayvan 

gördüğünüzde neler yaparsınız? Ona yardımcı olur musunuz? Açıklayınız. 

C. --- 

 

ARA ÖZET: Öğretmenin, “Çocuklar, öyküyle ilgili soruları yanıtladık ve kendi 

düşüncelerimizi de anlattık. Böylece hem öyküyü anlayıp yorumlamaya 

çalıştık hem de Erdoğan Bey’in ve Siyami Bey’in yerinde olduğumuzu 
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düşleyerek başka yaşamları anlama olanağı elde ettik. Öykülerdeki kişilerin 

yerine kendimizi koyarak; onların yerinde olduğumuzu düşleyerek başka 

durumlarda nasıl duygulara sahip olabileceğimizi görebiliriz. Örneğin 

menekşemizi sulamazsanız, onunla konuşup ilgilenmezseniz ölecektir. 

Başkalarının yaşamasını, yaralıysa iyileşmesini sağladığınızda mutluluğu 

duyumsadığınızı göreceksiniz. Birilerinin mutlu olması, her zaman sizi de 

mutlu edecektir.” demesi. 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, size yönelttiğim soruları yanıtlarken 

öyküdeki kişilerin yerinde siz olsaydınız bu durumdaki duygularınızın neler 

olacağını sözlü olarak belirtmiştiniz. Şimdi yine kendinizi Siyami Bey’in yerine 

koymanızı istiyorum.” demesi ve sınıfı gruplara ayırarak her gruba renkli 

kartonlar ve kalemler vermesi. Öğrencilerden Siyami Bey’in ağzından 

Erdoğan Bey’e olan duygularını anlatan birer savsöz (slogan) yazmalarını 

istemesi. Bu bir teşekkür ya da bir istek olabilir. (Bunun için 10- 15 dakika 

ayrılacak). (Yazma/Yazma Kurallarını Uygulama: 1, 2, 6, 8, 10; Kendini Yazılı 

Olarak İfade Etme: 1, 6, 10, 20; Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma: 14, 

11, 12)Öğretmenin, öğrencilerin yazdıkları savsözleri tahtaya asması. 

 

D. SONUÇ BÖLÜMÜ 

SON ÖZET: Yaşamı anlamlı biçimde yaşamak, başkalarıyla paylaştığımız 

dünyamızı daha güzel bir duruma getirmek için çevremizdeki bütün canlılara 

duyarlı olmalıyız. Onların gereksinimlerini karşılamak için emek vermeliyiz. 

Kendimizi anlatmak ve başkalarını anlamak için dilimizin kurallarını çok iyi 

bilmeli, bunun için de yazınsal nitelikli kitapları okumayı bir alışkanlık haline 

getirmeliyiz.  

 

TEKRAR GÜDÜLEME: Eğitim durumunun sonunda oluşturulan savsözler 

oylanacak, en beğenilen savsöz belirlenip sınıfta görünür bir yere asılacak. 

Diğer savsözler de onun altına sıralanacak.  

 

KAPANIŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde çevremizdeki hayvanlara 

duyarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir öyküde bambaşka 

bir yaşama tanıklık ettik. Sizden, bundan sonra sokakta gördüğünüz her 
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canlıya daha çok dikkat etmenizi istiyorum. Onların da duyguları olduğunu 

bilmeli ve bunu önemsemelisiniz. Onlara yardım etmeli, sevginizi onlardan 

esirgememelisiniz. Tıpkı insanlar için olduğu gibi, hayvanların da haksızlığa 

uğradığını gördüğünüzde onlar için üzülmeli, onlara yardım edenleri 

gördüğünüzde sevinmelisiniz. Böyle davranırsanız insan olmanın gerektirdiği 

duyarlığı edinmiş olursunuz.” demesi. 

Öğretmenin, konuyla ilgili bir anısını –neler hissettiğini vurgulayarak- 

anlatması ve öğrencilerin konuyla ilgili –varsa- kendi anılarını anlatmalarını 

sağlaması. Öğrenciler anılarını anlatırken onların duygularına yönelik sorular 

sorarak dersi bitirmesi. (Konuşma/Konuşma Kurallarını Uygulama:4, 5, 7, 8; 

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3, 10, 12, 19) 
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DERS PLANI -3- 

A. BİÇİMSEL BÖLÜM 

Okulun Adı      : Kurtuluş İlkokulu 

Dersin Adı      : Türkçe 

Sınıf       : İlkokul 4. Sınıf 

Süre       : 2 ders saati (80 dk.) 

Tarih       : 11- 15 Kasım 2013  

Öğretmenin Adı ve Soyadı    : Emine AKYÜZ 

Öğrenme ve Öğretme Strateji-Yöntem ve 

 Teknikler       : Bütünleştirilmiş Yaklaşım 

Araç ve Gereçler      :Yazım Kılavuzu, Türkçe 

Sözlük, Gözlerimi Geri Verin (Sevim Ak), Birkaç renk armağan kutusu, 

Renkli kağıtlarla hazırlanmış bir tuzluk, Fotoğraf Makinesi. 

Kaynak Kitaplar : Sever, Sedat (2011). Türkçe 

Öğretimi ve Tam Öğrenme. Sever, Sedat (2008). Çocuk ve Edebiyat. 

Dilidüzgün, Selahattin (2006). İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk 

Kitapları. Açıkgöz, Kamile Ün (2000). Aktif (Etkin) Öğrenme. Dökmen, 

Üstün (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati. 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ 

Kullanılan Metnin Başlığı: “Gözlerimi Geri Verin” 

Ana Nokta: Eşduyumsal eğilim edindirme amacına yönelik davranış 

örüntüleri kazandırmak. 

Yardımcı Noktalar: a) Metnin duygu ve düşünce yapısının, olay örgüsünün 

kavratılması. 

     b) Metin yardımıyla eşduyumsal eğilimin kazandırılması. 

 

BU EĞİTİM DURUMUNDA EDİNDİRİLECEK KAZANIMLAR3 

DİNLEME 

Dinleme Kurallarını Uygulama: 

                                                            
3
Eğitim durumlarında kullanılan amaç ve kazanımlar “İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Öğretimi 

Programı”ndan alınmıştır.Programda yer alan amaç ve kazanımların tamamına EK-2’de yer 

verilmiştir. 
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1. Dinlemek için hazırlık yapar. 

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler. 

 

Dinlediğini Anlama: 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 

13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 

21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

31. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler 

bulur. 

 

KONUŞMA 

Konuşma Kurallarını Uygulama: 

4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 

5. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 

7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar. 

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 

11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 

 

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 

9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. 

10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

19. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

21. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 
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OKUMA 

Okuma Kurallarını Uygulama: 

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

Okuduğunu Anlama: 

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

cevaplandırır. 

5. Okuduklarını zihninde canlandırır.

Anlam Kurma: 

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

Söz Varlığını Geliştirme: 

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

YAZMA 

Yazma Kurallarını Uygulama: 

1. Yazmak için hazırlık yapar.

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır.

10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır.

10. Mantıksal bütünlük içinde yazar.

20. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 

Görsel Okuma:  

11. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.
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EĞİTİM DURUMU 

B. GİRİŞ BÖLÜMÜ 

1. Dikkati Çekme: Öğretmenin yanında getirdiği renkli armağan kutularını

masasının üzerine koyması. Öğretmenin, “Çocuklar, bunların ne olduğunu 

biliyor musunuz?” sorusunu sorarak yanıtları aldıktan sonra “Siz, hiç birisine 

armağan verdiniz mi? Armağan verdiğiniz kişinin ne hissettiğini düşündünüz? 

Peki, size armağan veren olmuş muydu? Örneğin doğum gününüzde ya da 

bayramlarda hiç armağan aldınız mı?” sorularını sınıfa yönelterek derse 

başlaması, söz isteyen tüm öğrencilere söz vermesi. Daha önce armağan 

aldığını söyleyen öğrencilere o zaman neler hissettiklerini anlattırması ve 

daha önce armağan almadığını söyleyen öğrenciler varsa onlara da ‘Eğer 

birisi size bir armağan verseydi neler hissederdiniz?’ sorusunu yöneltmesi. 

(Görsel Okuma: 11; Okuma/Söz Varlığını Geliştirme: 1). 

2. Güdüleme: Sorular yanıtlandıktan sonra öğretmenin, “Çocuklar, sizin de

söylediğiniz gibi birisi bize bir armağan verdiğinde çok mutlu oluruz. Aynı 

şekilde, birisine biz armağan verdiğimizde onun gülümsemesi de bizi mutlu 

eder. Çünkü armağan aldığımızda hissettiklerimizi anımsarız, karşımızdaki 

insanın mutluluğunu paylaşırız. Başkasının duygularını anlamak ve 

duyumsamak ne güzeldir değil mi? Böyle durumlarda başkalarını anladığımızı 

ve anlaşıldığımızı açıkça görebiliriz.” demesi. 

3.Gözden Geçirme: Öğretmenin, “Çocuklar, başkalarını anlamak ve

anlaşılmak demişken, bunun en önemli aracının anadilimiz olduğunu 

biliyorsunuz değil mi? Konuşuruz, yazarız; kendimizi anlatırız. Ayrıca dinleyip 

okuyarak da başkalarını anlarız. Bu nedenle anadilimizin kurallarını çok iyi 

bilmemiz ve Türkçemizi etkili kullanmamız gerekir. Yazınsal nitelikli kitaplar 

okuyarak anadilimizi daha iyi tanıma olanağı elde ederiz. O güzel kitaplardaki 

kahramanların yaşamlarına eşlik ettiğimizde farklı duyguların eşliğinde 

yepyeni serüvenlere ortak oluruz. Bunun için bol bol okuyalım, her kitapta yeni 

insanlarla ve duygularla tanışacağımızın heyecanını hep taşıyalım.” demesi. 

4. Geçiş: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde Sevim Ak’ın ‘Gözlerimi Geri

Verin’ adlı öyküsünü okumaya başlayacağız.  Dikkatinizi metne yoğunlaştırır, 
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dinlediklerinizi belleğinizde canlandırırsanız yeni bilgiler edinip beceriler 

kazanacaksınız. Şimdi ben öyküyü kurallara uygun bir biçimde okumaya 

başlayacağım. Ara ara okumayı kesip metindeki kahramanın duygu ve 

davranışlarıyla ilgili yorumlarınızı alacağım. Derse etkin katılırsanız bu 

öğrenme sürecinden keyif aldığınızı göreceksiniz. Şimdi beni dikkatlice 

dinlemenizi istiyorum.” demesi. 

 

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

1. Öğretmenin öğrencilerden dinleme ile ilgili kuralları uygulamalarını 

istemesi(Dinleme/Dinleme Kurallarını Uygulama:1, 4, 5; Dinlediğini Anlama: 2, 

3, 4, 13, 18, 21, 24, 31). 

2. Öğretmenin öğrencilere metnin fotokopilerini dağıtması ve metni göz ucuyla 

izlemelerini istemesi. 

3. Öğretmenin, metni sesli olarak vurgu ve tonlamalara dikkat ederek 

okuması. 

4.  Okuma sırasında, öğretmenin, öğrencilerin metni dinleyip dinlemediklerini 

göz ucuyla denetlemesi. 

(Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak ve ilgisini canlı tutabilmek için 

okuma ara ara kesilerek, öyküdeki karakterlerin duygularını da anlamalarını 

sağlayacak sorular sorulacak. Örneğin: “Metindeki kız, vitrindeki tarak takımını 

annesine alamayınca ne hissetmiş olabilir?”, “Siz bu küçük kızın yerinde 

olsaydınız raflardaki eşyaları düşürüp kırınca ne yapardınız?”, “Çiçekçi kızın 

istediği çiçeği paket yaptıktan sonra onun dışarı çıkıp geri gelmediğini fark 

edince ne düşünmüş olabilir?” vb.)(Dinleme/Dinlediğini Anlama:  21, 24, 31). 

 

ARA ÖZET: İlk dersin bitmesine 10 dakika kalan öğretmenin okumayı 

kesmesi, öğrencilere “Şimdi sizden birkaç dakika gözlerinizi kapatıp öykünün 

sonunda ne olacağını düşlemenizi istiyorum.” demesi. Daha sonra 

öğrencilerin ellerindeki metne bakmadan, düşledikleri sonu birkaç cümlelik bir 

paragraf olarak defterlerine yazmalarını istemesi. Yazdıklarını okumak isteyen 

öğrencilere söz hakkı vermesi. Yazılanları eleştirmemesi, her okunan 

paragraftan sonra alkışlayarak ya da benzer biçimde pekiştirmesi(Dinleme/ 

Dinlediğini Anlama: 18, 21, 31; Yazma/ Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 1, 6, 

10, 20; Yazma Kurallarına Uygulama: 1, 6, 8, 10). 
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Öğretmenin, okumayla ilgili kuralları anımsatıp “Çocuklar, diğer derse kadar 

öykünün tamamını okumanızı istiyorum. Böylece kendi kestirimleriniz ile 

öykünün sonunu karşılaştırma olanağı bulacaksınız. O derste ben olayların 

gelişimi ile ilgili sorular sorarak kimlerin okuyup kimlerin okumadığını 

öğreneceğim.” diyerek dersi bitirmesi(Okuma/Okuma Kurallarını Uygulama: 8, 

9;Anlam Kurma: 1, 2). 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, geçen derste ‘Gözlerimi Geri Verin’ adlı 

öyküyü okumaya başlamıştık. Öykünün sonunu dersten sonra okumanızı ve 

kendi kestirimlerinizle karşılaştırmanızı istemiştim. İçinizde öyküyü 

okumayanlar var mı?” demesi ve –varsa- okumayanların gerekçelerini 

öğrenmesi(Öykünün tüm öğrenciler tarafından okunması sağlanacak.). 

Öğretmenin, “Çocuklar, şimdi size öyküde geçen olaylarla ve kahramanların 

duygu ve düşünceleri konusundaki sizin görüşlerinizle ilgili sorular 

yönelteceğim. Beni dikkatlice dinleyiniz, soruları iyice anladıktan sonra 

yanıtlamaya başlayınız.” demesi, sınıfı göz ucuyla denetlerken aşağıdaki 

soruları sınıfa yöneltmesi. Öğrencilerin görüşlerini rahatça dile getirecekleri bir 

ortam oluşturarak onları eleştirmemesi, düşüncelerini nedenleriyle ortaya 

koymalarını sağlaması. Her sorunun yanıtı için de olabildiğince çok öğrenciye 

söz vermesi.  

 

SORULAR-YANITLAR 

(Öncelikle metnin anlaşılmasıyla ilgili birkaç soruya yer verilecek ve 

öğrencilerin soruları yanıtlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği açıklanacak. 

Daha sonra öğrencilerin anlatımda yineleme yapmamaları, vurgu ve 

tonlamalara önem vermeleri, duygularını ses tonlarına yansıtarak etkili birer 

konuşma gerçekleştirmeleri anımsatılarak eşduyumsal eğilim kazandırmaya 

yönelik sorular sınıfa yöneltilecek.)(Okuma/Okuduğunu Anlama: 3, 5). 

 

S. Küçük kız mağazaları niçin gezmektedir? 

C. Küçük kız, mağazaları annesine Anneler Günü armağanı almak için 

gezmektedir. 
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S. Kızın beğendiği, tarak, fincan, çiçek gibi armağanları alamamasının nedeni 

nedir? 

C. Beğendiği armağanları alabilecek kadar parasının olmamasıdır. 

S. Kızın gözlerinin önünü karartıp onu bayıltacak kadar üzülmesine neden 

olan şey nedir? Siz aynı durumda olsaydınız gerçekten o kadar çok üzülür 

müydünüz? 

C. Annesine istediği gibi bir armağan alamayacağını anladığı için çok 

üzülmüştür. --- 

S. Metindeki küçük kız sizin arkadaşınız olsaydı, annesine beğendiği 

armağanlardan birini alamadığı için üzgün olduğunu size söyleseydi, ona ne 

derdiniz? 

C.--- 

S. Kızın, Anneler Günü armağanı alma konusunda bulduğu çözümü nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Sizce birine pahalı armağanlar almak mı, yoksa onu 

mutlu edebilmek mi (daha) önemlidir? 

C.--- 

S. Siz Anneler Günü sabahında küçük kızın ablası/abisi olarak o kahvaltı 

masasında oturuyor olsaydınız, kardeşinizin annenize zorluklarla aldığı 

armağanı verdiği anlarda ne hissederdiniz? Kardeşinize bir şeyler söylemek 

isteseniz ne söylerdiniz? 

C.--- 

S. Metindeki kızın annesi neler hissetmiş olabilir? 

C.--- 

 

ARA ÖZET: Öğretmenin, “Çocuklar, öyküyle ilgili soruları yanıtladık ve kendi 

düşüncelerimizi de anlattık. Böylece hem öyküyü anlayıp yorumlamaya 

çalıştık hem de küçük kızın ve annesinin yerinde olduğumuzu düşleyerek 

başka yaşamları anlama olanağı elde ettik. Biz bu öyküde ayrıca kızın 

arkadaşı ve kardeşi olsak neler hissedeceğimizi, neler düşüneceğimizi ve 

düşüncelerimizi nasıl dile getirebileceğimizi de düşledik. Öykülerdeki kişilerin 

yerine kendimizi koyarak; onların yerinde olduğumuzu düşleyerek başka 

durumlarda nasıl duygulara sahip olabileceğimizi görebiliriz. Bu nedenle 

yazınsal nitelikli öyküler bize yeni duygularla tanışabileceğimiz bir dünyanın 

kapısını aralar. Gördüğünüz gibi başkalarının mutlu olması, bizim de bu 
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mutluluğu paylaşarak, yaşayarak mutlu olmamız için önemli bir neden olabilir.” 

demesi. 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, haydi şimdi bir oyun oynayalım.” demesi 

ve renkli kağıtlarla hazırlanmış, her kanadına düşsel ya da öyküde geçen bir 

kahramanın yazıldığı tuzluğu masasının üzerine koyması. 

Öğretmenin, “Çocuklar, tuzluğun nasıl yapıldığını biliyor musunuz?” demesi 

ve bilmeyen öğrenciler varsa onlara zil çaldıktan sonra bahçede tuzluk 

yapımını öğreteceğini söylemesi. 

 

“BEN SEN OLDUM” OYUNU İÇİN HAZIRLANAN TUZLUĞUN 

FOTOĞRAFLARI 
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Öğretmenin bu renkli tuzlukla derste nasıl bir oyun oynayacaklarını anlatması 

ve istekli 12 öğrenciyi tahtaya kaldırarak oyunu oynatması (Görsel Okuma Ve 

Görsel Sunu/Görsel Okuma: 11) (Konuşma/Konuşma Kurallarını Uygulama:4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 3, 9, 10, 12, 19, 21). 

(Bunun için 10- 15 dakika ayrılacak) 

 

(“Ben Sen Oldum” Oyunu : Öğretmenin önceden hazırladığı renkli tuzluğun 

her bir kanadında düşsel ya da öyküde geçen bir kahraman yazılmıştır. 

Seçilen öğrencilerin sırayla tuzluğun bir kanadını gösterip sayı söylemesi 

istenir. Tuzluk, söylenen sayı kadar hareket ettirildikten sonra öğrencinin 

seçtiği kanatta yazan kahraman yüksek sesle söylenir. Diğer 11 öğrenci de 

tuzluktan kahramanlarını belirledikten sonra aynı kahramanların yerini alacak 

öğrencilerin gruplanarak hepsinin tahtanın önünde olması sağlanır. 

Öğrencilere bir dakika süre verilerek kahramanların duygularını hissetmeye 

çalışması istenir. Daha sonra tahtadaki tüm öğrenciler -aynı anda- duygularını 

gösteren bir hareket, duruş, bakış, biçim sergilerler. O an öğretmen tarafından 

fotoğraflanır ve tahtadaki öğrencilerin tümünün başarısı alkışlanır. Öğrenciler 

duruşlarını bozmadan önce, teker teker neden bu duruşu seçtikleri ve o 

kahraman olarak ne hissettikleri anlattırılır.) 

 

D. SONUÇ BÖLÜMÜ 

SON ÖZET: Yaşamı başkalarıyla paylaşmak, başkalarının duygularına ortak 

olmak yaşadığımız anı anlamlı biçime sokar. Bunun için de en önemli 

aracımız anadilimizdir. Anadilimiz aracılığıyla konuşur, yazar; kendimizi 

başkalarına anlatırız. Anadilimizde konuşulanları dinler, yazılanları okur; 

başkalarını anlayarak onların dünyalarının kapısını aralarız. Öyleyse 

anadilimizi iyi kullanan, yazınsal nitelikli kitapları okumayı bir alışkanlık haline 

getirmeliyiz. Böylece başkalarının duygu, düşünce ve düşlerini anlayarak 

kendimizi onların yerine koyabiliriz. Yazınsal nitelikli kitapları okumayı 

alışkanlık haline getirirsek bir olaya, bir duruma bizim gibi yaklaşmayan; 

bizden farklı tepkiler veren insanları anlamamız kolaylaşır. 

                                                            
 Bu oyun araştırmacı tarafından oluşturulup dersten önce deney ve kontrol grubunda bulunmayan 4. 

sınıf öğrencilerle oynanarak olumlu tepkiler alındığı ve konuyla ilişkili olduğu için öğrencilerin derse 

etkin katılımının sağlanması amacıyla seçilmiştir. 
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TEKRAR GÜDÜLEME: “Ben Sen Oldum” oyunundaki canlandırma sırasında 

öğretmenin çektiği fotoğraf sınıf panosuna asılacak. Bu öğrencilere derse 

katıldıkları ve eşduyum kurma konusundaki istekli davranışları için bütün 

sınıfın önünde teşekkür edilecek. 

 

KAPANIŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde başkalarını mutlu etmenin 

bizim için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir öyküde küçük kızın 

serüvenine tanıklık ettik. Sizden, bugün eve gittiğinizde kendi seçeceğiniz 

birine bir armağan hazırlamanızı istiyorum. Dikkat edin, almanızı demedim; 

hazırlamanızı istiyorum. Bu, annenize yazacağınız kısa bir şiir olabilir, 

arkadaşınıza onun resmini suluboyayla yapmak olabilir, sevdiğiniz bir 

öğretmeninize küçük bir not yazmak ya da şarkı söylemek olabilir, istediğiniz 

kişiye istediğiniz armağanı hazırlamakta özgürsünüz. Yalnız, bu armağanı 

onlara verirken yüzlerine dikkatlice bakın, ne hissettiklerini anlamaya ve 

paylaşmaya çalışın. Bunu yaşamınızın tatlı bir rengi olarak alışkanlık haline 

getirmelisiniz. Böyle davranırsanız insanlarla ilişkinizin ne kadar iyi gittiğini, 

başkalarını anlamakla neler kazanacağınızı göreceksiniz.” demesi. 
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DERS PLANI -4- 

A. BİÇİMSEL BÖLÜM 

Okulun Adı      : Kurtuluş İlkokulu 

Dersin Adı      : Türkçe 

Sınıf       : İlkokul 4. Sınıf 

Süre       : 2 ders saati (80 dk.) 

Tarih       : 18 - 22 Kasım 2013  

Öğretmenin Adı ve Soyadı    :  

Öğrenme ve Öğretme Strateji-Yöntem ve 

 Teknikler       : Bütünleştirilmiş Yaklaşım 

Araç ve Gereçler      :Yazım Kılavuzu, Türkçe 

Sözlük, “Benim Annem Bir Tane” adlı öykü (Necati Güngör), Renkli 6 Şapka, 

“Empati” adlı kısa film (http://www.youtube.com/watch?v=Fs3LcYM0FjI). 

Kaynak Kitaplar : Sever, Sedat (2011). Türkçe 

Öğretimi ve Tam Öğrenme. Sever, Sedat; Kaya, Zekeriya; Aslan, Canan 

(2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Sever, Sedat (2008). Çocuk ve 

Edebiyat. Dilidüzgün, Selahattin (2006). İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde 

Çocuk Kitapları. Açıkgöz, Kamile Ün (2000). Aktif (Etkin) Öğrenme. 

Küçükahmet, Leyla (2005). Öğretimde Planlama ve 

Değerlendirme.Dökmen, Üstün (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati. 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ 

Kullanılan Metnin Başlığı: “Benim Annem Bir Tane” 

Ana Nokta: Eşduyumsal eğilim edindirme amacına yönelik davranış 

örüntülerini kazandırmak. 

Yardımcı Noktalar:  a) Metnin duygu ve düşünce yapısının, olay örgüsünün 

kavratılması. 

      b) Metin yardımıyla eşduyumsal eğilimin kazandırılması. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fs3LcYM0FjI
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BU EĞİTİM DURUMUNDA EDİNDİRİLECEK KAZANIMLAR* 

DİNLEME 

Dinleme Kurallarını Uygulama: 

1. Dinlemek için hazırlık yapar. 

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler. 

 

Dinlediğini Anlama: 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 

13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 

21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

31. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler 

bulur. 

 

KONUŞMA 

Konuşma Kurallarını Uygulama: 

4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 

5. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 

7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar. 

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 

11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 

 

                                                            
*
Eğitim durumlarında kullanılan amaç ve kazanımlar “İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Öğretimi 

Programı”ndan alınmıştır. Programda yer alan amaç ve kazanımların tamamına EK-2’de yer 

verilmiştir. 
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Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular.

10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

19. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

20. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.

21. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

OKUMA 

Okuma Kurallarını Uygulama: 

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

Okuduğunu Anlama: 

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

cevaplandırır. 

4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.

5. Okuduklarını zihninde canlandırır.

10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

35. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

Anlam Kurma: 

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

Söz Varlığını Geliştirme: 

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 

Görsel Okuma:  

11. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.
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EĞİTİM DURUMU 

B. GİRİŞ BÖLÜMÜ 

1. Dikkati Çekme: Öğretmenin, “Çocuklar, bugün bir kısa film izlemeye ne 

dersiniz? ” sorusunu sınıfa yönelterek derse başlaması. “Empati” adlı kısa 

filmi izledikten sonra öğrencilerin filmle ilgili yorumlarını istemesi, söz isteyen 

tüm öğrencilere söz vermesi. “Şimdi sizden yaşlandığınızı ve artık gözlerinizin 

görmediğini düşlemenizi istiyorum. Günlük yaşamınızı gözleriniz görmeden 

sürdürebilir misiniz? Bütün işlerinizi kimsenin yardımı olmadan yapabilir 

misiniz? Böyle bir durumdayken sokağa çıktığınızda gideceğiniz yere nasıl 

ulaşırsınız? Çevrenizdeki insanlar gözleriniz görmediği için size yardım 

etselerdi ne hissederdiniz?” sorularını sınıfa yönelterek söz isteyen 

öğrencilere söz vermesi (Görsel Okuma ve Görsel Sunu/Görsel okuma: 11). 

 

2. Güdüleme: Öğretmenin, “Çocuklar, hepimiz zaman zaman haksızlığa 

uğradığımızı düşünürüz. Böyle zamanlarda üzülürüz, karşımızdakinin kendini 

bizim yerimize koymadığı duygusuna kapılırız. Belki de kimi zaman biz 

kendimizi karşımızdakinin yerine koymayı unutarak haksızlık ederiz ona. 

Aslında üzmemek ve üzülmemek için başkalarının duygularını anlamaya 

çalışsak ne güzel olur değil mi? Bazı insanların yaşamları bizimkinden daha 

zordur, yaşlıların ve engellilerin yaşamları örneğin. Onları önemsediğimizi 

duyumsatır, karşılaştıkları güçlükleri aşmalarında yardımcı olursak mutlu 

oluruz. Çünkü –unutmayın- mutluluk bulaşıcıdır. Yaşam başkalarının 

duygularını paylaşınca güzelleşir.” demesi. 

 

3.Gözden Geçirme: Öğretmenin, “Şimdi de size başkalarının duygularını 

nasıl paylaşabileceğimizin sırrını vereceğim, hazır mısınız? Başkalarını 

anlamak ve kendimizi onlara anlatabilmek, duygularımızı paylaşmak için 

anadilimizi çok iyi bilmeliyiz. Eğer anadilimizi doğru ve güzel kullanırsak ne 

demek istediğimizi açıkça ve etkili bir biçimde anlatabiliriz. Bunun için de 

yazınsal nitelikli kitapları bol bol okumamız gerekir. Olanağımızın olduğu her 

an yazınsal kitapları okumalı, bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Yine güzel 

bir öyküyü sizinle paylaşacağım bugün. Kahramanlarımızın serüvenine ortak 

olup bambaşka bir dünyanın kapısını aralayacağız. Bu öyküyle birlikte 

yepyeni olaylara başka insanların gözünden bakacağız.” demesi. 
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4. Geçiş: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde Necati Güngör’ün ‘Benim 

Annem Bir Tane’ adlı öyküsünü okumaya başlayacağız.  Dikkatinizi metne 

yoğunlaştırır, dinlediklerinizi belleğinizde canlandırırsanız yeni bilgiler edinip 

beceriler kazanabilirsiniz. Şimdi ben öyküyü kurallara uygun bir biçimde 

okumaya başlayacağım. Ara ara okumayı kesip metindeki kahramanın duygu 

ve davranışlarıyla ilgili yorumlarınızı, kimi durumlarla ilgili görüşlerinizi 

alacağım. Derse etkin katılırsanız bu öğrenme sürecinin ne kadar keyifli 

olduğunu göreceksiniz. Şimdi beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum.” demesi. 

 

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

1. Öğretmenin öğrencilerden dinleme ile ilgili kuralları uygulamalarını istemesi 

(Dinleme/Dinleme Kurallarını Uygulama:1, 4, 5; Dinlediğini Anlama:2, 3, 4, 

13). 

2. Öğretmenin öğrencilere metnin fotokopilerini dağıtması ve metni göz ucuyla 

izlemelerini istemesi. 

3. Öğretmenin, metni sesli olarak vurgu ve tonlamalara dikkat ederek 

okuması. 

4.  Okuma sırasında, öğretmenin, öğrencilerin metni dinleyip dinlemediklerini 

göz ucuyla denetlemesi. 

(Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak ve ilgisini canlı tutabilmek 

amacıyla okuma ara ara kesilerek, öyküdeki karakterlerin duygularını da 

anlamalarını sağlayacak sorular sorulacak. Örneğin: “Çocuğun annesi, gerçek 

annesini hiç tanımadığını öğrendiğinde ne hissetmiş olabilir? Kandırıldığı 

duygusuna kapılmış mıdır sizce? Çocuğun annesine arkadaşının söylediği 

sözler onu incitmiş midir? Neler hissetmiş olabilir? Sizce çocuğun annesinin 

öğretmen olması dedesini sevindirmiş midir? Siz okullarınızı başarıyla bitirip 

bir meslek sahibi olsaydınız aileniz ne hissederdi?” vb.) (Dinleme/Dinlediğini 

Anlama:  21, 24, 31). 

 

ARA ÖZET: İlk dersin bitmesine 5 dakika kala öğretmenin okumayı düğüm 

bölümünde kesmesi, öğrencilere “Sizce bu öykünün sonunda neler olacak?” 

sorusunu sınıfa yöneltmesi, söz isteyen öğrencilere söz vermesi ve her 

düşünceyi eleştirmeden dinlemesi (Dinleme/Dinlediğini Anlama: 18). 

Öğretmenin, okumayla ilgili kuralları anımsatıp “Çocuklar, diğer derse kadar 
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öykünün tamamını okumanızı istiyorum. Böylece kendi kestirimleriniz ile 

öykünün sonunu karşılaştırma olanağı bulacaksınız. O derste ben olayların 

gelişimi ile ilgili sorular sorarak kimlerin okuyup kimlerin okumadığını 

öğreneceğim.” diyerek dersi bitirmesi (Okuma/Okuma Kurallarını Uygulama: 

8, 9;Anlam Kurma: 1, 2). 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, geçen derste ‘Benim Annem Bir Tane’ 

adlı öyküyü okumaya başlamıştık. Öykünün sonunu dersten sonra okumanızı 

ve kendi kestirimlerinizle karşılaştırmanızı istemiştim. İçinizde öyküyü 

okumayanlar var mı?” demesi ve –varsa- okumayanların gerekçelerini 

öğrenmesi (Öykünün tüm öğrenciler tarafından okunması sağlanacak). 

Öğretmenin, “Çocuklar, şimdi size öyküde geçen olaylarla ve kahramanların 

duygu ve düşünceleri konusundaki sizin görüşlerinizle ilgili sorular 

yönelteceğim. Beni dikkatlice dinleyiniz, soruları iyice anladıktan sonra 

yanıtlamaya başlayınız.” demesi, sınıfı göz ucuyla denetlerken aşağıdaki 

soruları sınıfa yöneltmesi. Öğrencilerin görüşlerini rahatça dile getirecekleri bir 

ortam oluşturarak onları eleştirmemesi, düşüncelerini nedenleriyle ortaya 

koymalarını sağlaması. Her sorunun yanıtı için de olabildiğince çok öğrenciye 

söz vermesi.  

 

SORULAR-YANITLAR 

(Öğrencilerin anlatımda yineleme yapmamaları, vurgu ve tonlamalara önem 

vermeleri, duygularını ses tonlarına yansıtarak etkili birer konuşma 

gerçekleştirmeleri anımsatılarak eşduyumsal eğilim kazandırmaya yönelik 

sorular sınıfa yöneltilecek.) (Okuma/Okuduğunu Anlama: 3, 4, 5, 10, 35). 

 

S. Çocuk, annesini çok sevmesinin nedenini nasıl açıklamaktadır? Onun 

annesinde en çok sevdiği özellik ne olabilir? 

C. Mutlaka her çocuk annesini sever. Bununla birlikte çocuğun annesi, 

yaşadığı tüm zorluklara ve uğradığı haksızlıklara karşın içindeki iyiliği 

kaybetmeyen bir kadındır. Öfke ve kinden uzak durarak sevgiyle davranması, 

çocuğun annesini sevmesinin en önemli nedenidir. 
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S. Çocuğun dedesi ölmeden önce annesini korumak için çok emek 

harcamıştır. Bunun nedeni ne olabilir? Siz de çocuğun dedesinin yerinde 

olsaydınız aynı biçimde davranır mıydınız? Açıklayınız. 

C. --- 

S. Annenin üvey annesi, babası öldükten sonra ona nasıl davranmıştır? Sizce 

böyle davranmasının nedeni ne olabilir? Aynı durum anneannenin başına 

gelmiş olsaydı, kendisine nasıl davranılmasını isteyeceğini düşünüyorsunuz? 

C. --- 

S. Çocuğun annesi, kardeşlerinin durumlarının kötüye gitmesinden sonra, 

yaşlanan üvey annesini alıp kendi evlerine getirmiştir. Sizce bunu neden 

yapmış olabilir? Siz olsaydınız ne yapardınız? 

C. --- 

S. Kendisinin kötü davranmasına karşın üvey kızının onu ortada 

bırakmaması, üvey anneyi nasıl etkilemiş olabilir? Çocuğa ve annesine karşı 

ne hissetmiştir? 

C. --- 

S. Öykünün sonunda yaşlı üvey annenin, kızın annesi tarafından, evlerine 

getirildiğini okuduk. Kızın annesi, kendisine yapılan haksızlıklara karşın üvey 

annesini eve getirirken, ona çok iyi bakarken ve ondan hiçbir şey 

beklemezken onun yaşlı ve yardıma gereksinimi olan biri olduğunu da 

düşünmüş olabilir mi? Siz hiç sizden güçsüz birisine yardım ettiniz mi? Ne 

hissettiniz/Ne hissederdiniz? Açıklayınız. 

C. --- 

 

ARA ÖZET: Öğretmenin, “Çocuklar, öyküyle ilgili soruları yanıtladık, kendi 

duygu ve düşüncelerimizi anlattık. Böylece hem öyküyü anlayıp yorumlamaya 

çalıştık hem de çocuğun yerinde olduğumuzu düşleyerek başka bir yaşamı 

anlama/yaşama/duyumsama olanağı elde ettik. Öykülerdeki kişilerin yerine 

kendimizi koyarak; onların yerinde olduğumuzu düşleyerek başka durumlarda 

nasıl duygulara sahip olabileceğimizi görebiliriz. Yaşamadığımız olaylarda bile 

neler hissedebileceğimizi anlamak, başkalarının serüvenlerine ortak olmak, 

öykü servetinden kendi payımıza düşenleri almamızla olanaklıdır.” demesi. 
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ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, bu gördüğünüz altı şapka yı takarak 

düşüncelerinizi altı farklı biçimde yönlendirmenizi isteyeceğim. Ama önce 

gönüllüleri tahtaya çıkaracağım.” demesi ve istekli altı öğrenciyi tahtaya 

kaldırması. Her rengin ne tür düşünceyi simgelediğini tahtaya yazarak her 

şapkayı bir öğrenciye uzatması. Şapkaları takan öğrencilerin, kendilerini 

çocuğun annesinin yerine koyarak öyküdeki olaylarla ilgili –şapkanın renginin 

simgelediği düşünce biçimini göz önüne alarak- yorumlar yapmasını istemesi 

(Konuşma/Konuşma Kurallarını Uygulama:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Kendini 

Sözlü Olarak İfade Etme: 3, 9, 10, 12, 19, 20, 21). 

“ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME” ETKİNLİĞİ İÇİN HAZIRLANAN ŞAPKALARIN 

FOTOĞRAFLARI 

 

 

                                                            
 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği: Öğrencilerin kendi bakış açılarına saplanıp kalmasını önleyerek 

yaratıcılıklarının gelişmesine ve başka insanların görüşlerine saygı duymalarına olanak tanır. 

Öğrenciler bir sorun karşısında her rengin kendi içinde anlam taşıdığı altı farklı renkteki şapkayı sırayla 

takarak o rengin anlamı doğrultusunda düşüncelerini açıklarlar. Şapkalar ve özellikleri şöyledir:  

Beyaz şapka, saflığı ve tarafsızlığı, nesnel düşünceyi simgeler. 

Kırmızı şapka,duyguları ve tutkuları, duygusal bakış açısını simgeler. 

Siyah şapka, karamsarlığı ve olumsuzluğu, kötümser düşünceyi simgeler. 

Sarı şapka, aydınlığı ve kazancı, iyimser düşünceyi simgeler. 

Yeşil şapka, doğayı ve yaratıcılığı, yeni çözümler üretmeyi simgeler. 

Mavi şapka, gökyüzünü ve serinkanlılığı, olaylara geniş bakış açısıyla bakmayı simgeler (Küçükahmet, 

2005). 
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D. SONUÇ BÖLÜMÜ 

SON ÖZET: İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak için onları anlamaya çalışmak 

zorundayız. Karşısındakilere değer verenler ve onları anlamak için emek 

harcayanlar yaşamlarının bütün alanlarında başarılı olabilirler. Kendimizi 

anlatmak ve başkalarını anlamak için dilimizin kurallarını çok iyi bilmeli, bunun 

için de yazınsal nitelikli kitapları okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz.  

TEKRAR GÜDÜLEME: Eğitim durumunu gerçekleştirirken, sınıfta etkin olan 

öğrenciler (3 öğrenci) sınıfça belirlenecek, bu öğrencilere sınıf tarafından 

alınan kitaplar hediye edilecek. 

KAPANIŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde çevremizdeki insanlara, 

özellikle yaşlılara duyarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu duyumsatan bir 

öyküde yeni bir yaşama tanıklık ettik. İnsanların birbirini anlayabilmesi ve 

kendilerini başkalarına doğru anlatabilmesi çok önemlidir. Bunun için 

kendimizi başkasının yerine koyarak davranmayı, başkalarının da acı ve 

mutluluklarına duyarlı olmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Sizden, 

bundan sonra sokakta gördüğünüz yaşlılara ve engellilere daha çok dikkat 

etmenizi istiyorum. Kendinizi mutlaka onların yerine koyunuz ve buna göre 

davranınız. Ayrıca arkadaşlarınızla ya da kardeşlerinizle tartışırken onların 

duygularını da anlamayı, onların düşüncelerine de değer vermeyi alışkanlık 

haline getirirseniz hem çok mutlu hem de başarılı olursunuz.” demesi. 
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DERS PLANI -5- 

A. BİÇİMSEL BÖLÜM 

Okulun Adı      : Kurtuluş İlkokulu 

Dersin Adı      : Türkçe 

Sınıf       : İlkokul 4. Sınıf 

Süre       : 2 ders saati (80 dk.) 

Tarih       : 25 - 29 Kasım 2013  

Öğretmenin Adı ve Soyadı    :  

Öğrenme ve Öğretme Strateji-Yöntem ve 

 Teknikler       : Bütünleştirilmiş Yaklaşım 

Araç ve Gereçler      :Yazım Kılavuzu, Türkçe 

Sözlük, “Vitrindeki Mavi Bahçıvan” adlı öykü (Sevim Ak), yırtık önlüklü çocuk 

fotoğrafı 

Kaynak Kitaplar : Sever, Sedat (2011). Türkçe 

Öğretimi ve Tam Öğrenme. Sever, S.; Kaya, Z.; Aslan, C. (2006). 

Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Sever, Sedat (2008). Çocuk ve Edebiyat. 

Dilidüzgün, Selahattin (2006). İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk 

Kitapları. Açıkgöz, Kamile Ün (2000). Aktif (Etkin) Öğrenme. Dökmen, 

Üstün (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati. 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ 

Kullanılan Metnin Başlığı: “Vitrindeki Mavi Bahçıvan” 

Ana Nokta: Eşduyumsal eğilim edindirme amacına yönelik davranış 

örüntülerini kazandırmak. 

Yardımcı Noktalar: a) Metnin duygu ve düşünce yapısının, olay örgüsünün 

kavratılması. 

     b) Metin yardımıyla eşduyumsal eğilimin kazandırılması. 
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BU EĞİTİM DURUMUNDA EDİNDİRİLECEK KAZANIMLAR* 

DİNLEME 

Dinleme Kurallarını Uygulama: 

1. Dinlemek için hazırlık yapar.

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

5. Görgü kurallarına uygun dinler.

Dinlediğini Anlama: 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.

5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına

cevap arar. 

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

31. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler

bulur. 

KONUŞMA 

Konuşma Kurallarını Uygulama: 

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.

5. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

*
Eğitim durumlarında kullanılan amaç ve kazanımlar “İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Öğretimi 

Programı”ndan alınmıştır. Programda yer alan amaç ve kazanımların tamamına EK-2’de yer 

verilmiştir. 
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10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 

11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 

 

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 

9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. 

10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 

19. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

20. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 

21. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 

 

OKUMA 

Okuma Kurallarını Uygulama: 

8. Kurallarına uygun sessiz okur. 

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 

 

Okuduğunu Anlama: 

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları 

cevaplandırır. 

4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 

5. Okuduklarını zihninde canlandırır. 

10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 

35. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 

 

Anlam Kurma: 

1. Metin içi anlam kurar. 

2. Metin dışı anlam kurar. 

 

Söz Varlığını Geliştirme: 

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

 

YAZMA 

Kendini Yazılı Olarak İfade Etme: 

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 
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6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 

10. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 

18. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

20. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 

 

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 

Görsel Okuma:  

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 

11. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 

 

EĞİTİM DURUMU 

B. GİRİŞ BÖLÜMÜ 

1. Dikkati Çekme: Öğretmenin, “Çocuklar, yolda yürürken kaldırımda oturan 

insanlar gördünüz mü hiç?” sorusunu yönelterek derse başlaması. “Ben dün 

akşam böyle bir aile gördüm. Bir kadın, bir adam, üç de çocuk kaldırımda 

oturuyorlardı. Çocuklardan ikisinin üzerinde kendilerine büyük gelen, dizleri 

yırtık pantolonlar vardı.” demesi, “Sizce o pantolonları kendileri mi beğenmiştir 

alışveriş yaparken? Yoksa başkalarının eski pantolonlarını giymek zorunda mı 

kalmışlardır?” sorularını yönelttikten sonra öğrencilerin konuşmasına olanak 

tanıması, söz isteyenlere söz hakkı vermesi. Öğrencilerin yanıtları 

doğrultusunda sokaktaki iki çocuğun istedikleri giysileri giyemedikleri için ne 

hissediyor olabileceklerine yönelik sorular sorması. Öğrencilerin, o iki çocukla 

ilgili ne düşündüğünü, onlar için ne hissettiğini söylemelerini sağlaması. 

Öğretmenin yanında getirdiği fotoğrafı öğrencilerin yorumlamalarını istemesi. 

DİKKAT ÇEKME AŞAMASI İÇİN FOTOĞRAF 
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2. Güdüleme: Öğretmenin,“Çocuklarfotoğraflarda da gördüğünüz gibi 

başkalarının verdiklerini giyerek, başkalarının yardımlarıyla yaşayan insanlar 

var. Biliyorsunuz, alışveriş yaparken istediklerimizi alabilmek, istediğimiz 

giysileri giyebilmek bizi mutlu eder. Ancak herkes bizimle aynı şartlarda 

yaşamıyor, ne yazık ki herkesin annesi- babası çocuklarının çok istediği bir 

şeyi alamayabiliyor. Yolda gördüğümüz insanların ne kadar da uyumsuz 

giyindiklerini düşündüğümüz oluyor değil mi bazen? Ya da belki birisinin 

ayakkabısının aslında ona göre olmadığını görmüyor muyuz? Peki bu 

insanların o giysileri ya da ayakkabıları nasıl edindiğini biliyor muyuz? Böyle 

zamanlarda o insanlara burun kıvırmak yerine onları anlamaya çalışırsak, 

insan olduğumuzu duyumsarız. Çevremizdekilere karşı önyargılı olmak yerine 

onlarla eşduyum kurmak düş ve düşünce dünyamızı geliştirecektir, olaylara 

bakış açımızı daha olumlu duruma getirecektir. 

 

3.Gözden Geçirme: Öğretmenin, “Çocuklar, başkalarını anlamak için onların 

düşüncelerini dinlememiz, duygularını hissetmeye çalışmamız gerekir değil 

mi? Öyleyse düşünceler ve duygularda karşılıklı anlayış için öncelikle 

anadilimizi çok iyi bilmeli, etkili kullanmalıyız. Anlatmak konuşmak ve 

yazmakla, anlamaksa dinlemek ve okumakla olanaklıdır. Anlama ve anlatma 

becerilerimizin gelişmesi, Türkçemizin kurallarını, güzelliklerini ve inceliklerini 

iyi bilmemize bağlıdır. Bunun için de bol bol okumalı, yazınsal nitelikli çocuk 

kitaplarını arkadaşlarımız olarak görmeliyiz. Bu kitaplardaki kahramanlarla 

yepyeni serüvenlere çıkma olanağını kaçırmamalı, her gün mutlaka bu güzel 

arkadaşlarımızla dilimizin uçsuz bucaksız evreninde buluşmalıyız. 

 

4. Geçiş: Öğretmenin, “O zaman bu dersimizde Sevim Ak’ın ‘Vitrindeki Mavi 

Bahçıvan’ adlı öyküsünde kahramanımızı anlamaya, duygularına ortak 

olmaya çalışalım. Şimdi ben öyküyü kurallara uygun biçimde okumaya 

başlayacağım. Ara ara okumayı kesip metindeki kahramanın duygu ve 

davranışlarıyla ilgili yorumlarınızı, kimi durumlarla ilgili görüşlerinizi alacağım. 

Derse etkin katılırsanız bu öğrenme sürecinin ne kadar keyifli olduğunu 

göreceksiniz. Dikkatinizi metne yoğunlaştırır, dinlediklerinizi belleğinizde 

canlandırırsanız yeni bilgiler edinip beceriler kazanabilirsiniz. Şimdi beni 

dikkatlice dinlemenizi istiyorum.” demesi. 



100 
 

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

1. Öğretmenin öğrencilerden dinleme ile ilgili kuralları uygulamalarını istemesi 

(Dinleme/Dinleme Kurallarını Uygulama:1, 4, 5; Dinlediğini Anlama:2, 3, 4, 

13). 

2. Öğretmenin öğrencilere metnin fotokopilerini dağıtması ve metni göz ucuyla 

izlemelerini istemesi. 

3. Öğretmenin, metni sesli olarak vurgu ve tonlamalara dikkat ederek 

okuması. 

4. Okuma sırasında, öğretmenin, öğrencilerin metni dinleyip dinlemediklerini 

göz ucuyla denetlemesi. 

(Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak ve ilgisini canlı tutabilmek 

amacıyla okuma ara ara kesilerek, öyküdeki karakterlerin duygularını da 

anlamalarını sağlayacak sorular sorulacak. Örneğin: “Kendi yaşam 

koşullarınızla metindeki çocuğun yaşam koşulları benziyor mu?”, “Siz 

Meltem’in yerinde olsaydınız annenize nasıl duygular hissederdiniz?” vb.) 

(Dinleme/Dinlediğini Anlama:  21, 24, 31). 

 

ARA ÖZET: İlk dersin bitmesine 5 dakika kala öğretmenin okumayı düğüm 

bölümünde kesmesi, “Sizce bu öykünün sonunda neler olacak?” sorusunu 

sınıfa yöneltmesi, söz isteyen öğrencilere söz vermesi ve her düşünceyi 

eleştirmeden dinlemesi (Dinleme/Dinlediğini Anlama: 18). Öğretmenin, 

okumayla ilgili kuralları anımsatıp “Çocuklar, diğer derse kadar öykünün 

tamamını okumanızı istiyorum. Böylece kendi kestirimleriniz ile öykünün 

sonunu karşılaştırma olanağı bulacaksınız. O derste ben olayların gelişimi ile 

ilgili sorular sorarak kimlerin okuyup kimlerin okumadığını öğreneceğim.” 

diyerek dersi bitirmesi (Okuma/Okuma Kurallarını Uygulama: 8, 9;Anlam 

Kurma: 1, 2). 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, geçen derste ‘Vitrindeki Mavi Bahçıvan’ 

adlı öyküyü okumaya başlamıştık. Öykünün sonunu dersten sonra okumanızı 

ve kendi kestirimlerinizle karşılaştırmanızı istemiştim. İçinizde öyküyü 

okumayanlar var mı?” demesi ve -varsa- okumayanların gerekçelerini 

öğrenmesi (Öykünün tüm öğrenciler tarafından okunması sağlanacak.). 
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Öğretmenin, “Çocuklar, şimdi size öyküde geçen olaylarla ve kahramanların 

duygu ve düşünceleri konusundaki sizin görüşlerinizle ilgili sorular 

yönelteceğim. Beni dikkatlice dinleyiniz, soruları iyice anladıktan sonra 

yanıtlamaya başlayınız.” demesi, sınıfı göz ucuyla denetlerken aşağıdaki 

soruları sınıfa yöneltmesi. Öğrencilerin görüşlerini rahatça dile getirecekleri bir 

ortam oluşturarak onları eleştirmemesi, düşüncelerini nedenleriyle ortaya 

koymalarını sağlaması. Her sorunun yanıtı için de olabildiğince çok öğrenciye 

söz vermesi.  

 

SORULAR-YANITLAR 

(Öğrencilerin anlatımda yineleme yapmamaları, vurgu ve tonlamalara önem 

verip duygularını ses tonlarına yansıtarak etkili birer konuşma 

gerçekleştirmeleri anımsatılarak eşduyumsal eğilim kazandırmaya yönelik 

sorular sınıfa yöneltilecek.) (Okuma/Okuduğunu Anlama: 3, 4, 5, 10, 35). 

 

S. Meltem’in mavi bahçıvan pantolonu ve kırmızı tişörtü bu kadar çok 

istemesinin nedeni nedir? 

C. Meltem bu iki giysiyi çok beğenmiştir ve kendisine çok yakışacağını 

düşünmektedir. Bununla birlikte iki hafta sonra Murat’ın doğum gününde çok 

güzel olmayı, biraz büyümüş görünmeyi düşlemektedir ve bu yüzden 

beğendiği bu giysileri almayı çok istemektedir. 

S. Annesinin dükkâna girmeden önce vitrinde gördüğü bahçıvan pantolonu 

çok beğenmesine karşın, etiketini görünce düşüncesi değişmektedir. Bunun 

nedeni nedir? 

C. Fiyatının on sekiz lira olması Meltem’in annesine pahalı gelmiştir. Anne, 

dikiş bildiği için aynı pantolonu daha ucuza dikebileceğine inanmaktadır. Bu 

nedenle vitrindeyken beğendiği pantolonu almak istememektedir. 

S. Kendinizi Meltem’in yerine koyarak o mavi bahçıvan pantolonu çok 

istediğinizi düşleyiniz. Anneniz bahçıvan pantolonu alamayacağınızı 

söylediğinde ne hissederdiniz? Sizin böyle bir anınız var mı? O an neler 

hissetmiştiniz? Açıklayınız. 

C. --- 

S. Meltem’in annesi parçacıdan kumaşları alıp eve geldiğinde Meltem, 

pantolon için alınan kumaşın mavi değil lacivert, tişörtün de kırmızı değil 
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narçiçeği renklerde olduğunu görmüştür. Meltem’in o an ki duygularını birkaç 

cümleyle anlatacak olsanız ne yazardınız? Defterinize yazınız(Yazma/Kendini 

Yazılı Olarak İfade Etme: 1, 6, 10, 18, 20).  

(Öğretmen, öğrencilerin yazılı yanıtlarını istekli birkaç öğrenciye okutur.) 

C. --- 

S. Meltem sizin en yakın arkadaşınız olsaydı, annesinin diktiği pantolon ve 

aldığı tişört istediği gibi olmadığı için üzgün olan arkadaşınız –Meltem- 

yanınıza gelseydi, ona ne söylerdiniz? Ona –üzülmesin diye- söylemeyip de 

içinizde saklamak istediğiniz başka duygularınız olur muydu? Anlatınız. 

C. --- 

 

ARA ÖZET: Öğretmenin, “Çocuklar, öyküyle ilgili soruları yanıtladık ve kendi 

duygu ve düşüncelerimizi anlattık. Böylece hem öyküyü anlayıp yorumlamaya 

çalıştık hem de Meltem’in yerinde olduğumuzu düşleyerek başka bir yaşamı 

anlama/yaşama/duyumsama olanağı elde ettik. Öykülerdeki kişilerin yerine 

kendimizi koyarak; onların yerinde olduğumuzu düşleyerek başka durumlarda 

nasıl duygulara sahip olabileceğimizi görebiliriz.” demesi. 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, size yönelttiğim soruları yanıtlarken 

eğer siz kahramanın arkadaşı olsaydınız bu durumdaki duygularınızın 

ne/neler olabileceğini sözlü olarak belirtmiştiniz. Şimdi sizden bunu 

canlandırmanızı istiyorum.” demesi. Öğretmenin, sınıftan Meltem ve Meltem’in 

arkadaşı olacak iki öğrenci seçmesi. Meltem’in olayları başından sonuna 

kadar arkadaşına anlatmasını, arkadaşının bu olayları dinlerken ve 

sonrasında Meltem’in durumu için hissettiklerini ona belirtmesini istediğini 

öğrencilere söylemesi. Meltem ve arkadaşının canlandırmayı planlamaları için 

kısa bir zaman vermesi (Bunun için 5 dakika ayrılacak). (Konuşma/Konuşma 

Kurallarını Uygulama: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Kendini Sözlü Olarak İfade 

Etme:3, 9, 10, 19, 20, 21) 

Öğretmenin öğrencilerden istekli olan birkaç kişiye daha canlandırma 

yaptırması. Derse katılan öğrencileri sözel olarak pekiştirmesi.  

 

 

 



103 
 

D. SONUÇ BÖLÜMÜ 

SON ÖZET: Öğretmenin, “Çocuklar, karşısındakilere değer verenler, insanları 

önyargılardan arınarak anlamaya çalışanlar yaşamlarının bütün alanlarında 

başarılı olurlar. Kendimizi anlatmak ve başkalarını anlamak için dilimizin 

kurallarını çok iyi bilmeli, bunun için de yazınsal nitelikli kitapları okumayı 

alışkanlık haline getirmeliyiz.” demesi. 

 

TEKRAR GÜDÜLEME: Eğitim durumunu gerçekleştirirken, sınıfta etkin olan 

öğrenciler (3 öğrenci) sınıfça belirlenecek, bu öğrencilere armağan olarak sınıf 

tarafından alınan kitap ayraçları verilecek. 

 

KAPANIŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde çevremizdeki insanlara ve 

onların yaşam koşullarına duyarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu 

duyumsatan bir öyküde bambaşka bir yaşama tanıklık ettik. Sizden, bundan 

sonra karşılaştığınız insanlarla ilgili bir düşünce oluşturmadan önce onları 

anlamaya çalışmanızı istiyorum. Arkadaşlarınızın ya da kardeşlerinizin 

davranışlarından, düşüncelerinden, giysilerinden rahatsız olduğunuzda 

onların duygularını da anlamayı, onların düşüncelerine de değer vermeyi, 

onların yaşam koşullarını da göz önünde bulundurmayı alışkanlık haline 

getirirseniz hem çok mutlu hem de başarılı olursunuz.” demesi. 
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DERS PLANI -6- 

A. BİÇİMSEL BÖLÜM 

Okulun Adı      : Kurtuluş İlkokulu 

Dersin Adı      : Türkçe 

Sınıf       : İlkokul 4. Sınıf 

Süre       : 2 ders saati (80 dk.) 

Tarih       : 2- 6 Aralık 2013  

Öğretmenin Adı ve Soyadı    :  

Öğrenme ve Öğretme Strateji-Yöntem ve 

 Teknikler      : Bütünleştirilmiş Yaklaşım 

Araç ve Gereçler      : Yazım Kılavuzu, Türkçe 

Sözlük, Bisiklet Aşkına (Zeynep Cemali), Konuşma Halkası Tekniğinde 

Kullanmak için Konuşma Nesnesi (Küçük Bir Oyuncak), Bisiklet Maketi. 

Kaynak Kitaplar : Sever, Sedat (2008). Çocuk 

ve Edebiyat. Dilidüzgün, Selahattin (2006). İletişim Odaklı Türkçe 

Derslerinde Çocuk Kitapları. Açıkgöz, Kamile Ün (2000). Aktif 

(Etkin)Öğrenme.Sönmez, Veysel (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ 

Kullanılan Metnin Başlığı: “Bisiklet Aşkına” 

Ana Nokta: Eşduyumsal eğilim edindirme amacına yönelik davranış 

örüntüleri kazandırmak. 

Yardımcı Noktalar: a) Metnin duygu ve düşünce yapısının, olay örgüsünün 

kavratılması. 

     b) Metin yardımıyla eşduyumsal eğilimin kazandırılması. 

 

BU EĞİTİM DURUMUNDA EDİNDİRİLECEK KAZANIMLAR  

DİNLEME 

Dinleme Kurallarını Uygulama: 

1. Dinlemek için hazırlık yapar. 

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

                                                            
Eğitim durumlarında kullanılan amaç ve kazanımlar “İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Öğretimi 

Programı”ndan alınmıştır.Programda yer alan amaç ve kazanımların tamamına EK-2’de yer 
verilmiştir. 
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5. Görgü kurallarına uygun dinler. 

 

Dinlediğini Anlama: 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 

5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına 

cevap arar. 

13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 

21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

31. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler 

bulur. 

 

KONUŞMA 

Konuşma Kurallarını Uygulama: 

4. Dinleyicilerle göz teması kurar. 

5. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 

7. Akıcı konuşur. 

8. Sesine duygu tonu katar. 

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır. 

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. 

11. Konu dışına çıkmadan konuşur. 

 

Kendini Sözlü Olarak İfade Etme: 

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır. 

9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular. 

10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. 

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

19. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

20. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. 

21. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 
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OKUMA 

Okuma Kurallarını Uygulama: 

8. Kurallarına uygun sessiz okur.

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

Okuduğunu Anlama: 

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları

cevaplandırır. 

4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.

5. Okuduklarını zihninde canlandırır.

10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

35. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

Anlam Kurma: 

1. Metin içi anlam kurar.

2. Metin dışı anlam kurar.

Söz Varlığını Geliştirme: 

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 

Görsel Okuma:  

7. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

EĞİTİM DURUMU 

B. GİRİŞ BÖLÜMÜ 

1. Dikkati Çekme: Öğretmenin, “Çocuklar, size en sevdiğim oyuncağımı

getirdim.” diyerek yanında getirdiği bisiklet maketini öğrencilerine göstermesi. 

“Sizin en sevdiğiniz oyuncağınız hangisi? O sevdiğiniz oyuncağınız 

olmasaydı, anne ve babanızın size onu alması için ne gibi özverilerde 

bulunurdunuz?” sorularını sınıfa yönelterek öğrencilerin ilgisini metnin 

içeriğine çekmesi, söz isteyen öğrencilere söz vermesi (Konuşma/Kendini 

Sözlü Olarak İfade Etme: 12, 10; Görsel Okuma ve Sunu/Görsel Okuma: 7). 
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2. Güdüleme: Öğretmenin, “Çocuklar, çok istediğimiz bir şeye sahip 

olabilmek için birçok zorluğu göze alabiliriz değil mi? Ona sahip olduğumuzda 

da çok mutlu oluruz. Bunun gibi, bir arkadaşımızın bu şekildeki mutluluğu da 

bizi mutlu eder. Çünkü duygular paylaşılınca güzeldir.” demesi. 

 

3.Gözden Geçirme: Öğretmenin, “Çocuklar, başkalarının duygularına ortak 

olup onları anlamak, duygularımızı başkalarına aktarabilmek için 

anadilimizden yararlanmamız gerekir. Onu çok iyi bilir, etkili biçimde 

kullanabilirsek amacımıza ulaşırız. Çünkü anadilimiz iletişimde 

yararlanabileceğimiz en önemli araçtır. Bu aracı kullanmak için onunla 

oluşturulmuş yazınsal nitelikli kitapları bol bol okumalıyız. Kitap okumayı bir 

alışkanlık haline getirmeliyiz.” demesi. 

 

4. Geçiş: Öğretmenin, “Çocuklar, bu dersimizde Zeynep Cemali’nin ‘Bisiklet 

Aşkına’ adlı öyküsünü okumaya başlayacağız.  Dikkatinizi metne 

yoğunlaştırır, dinlediklerinizi belleğinizde canlandırırsanız yeni bilgiler edinip 

beceriler kazanacaksınız. Şimdi ben öyküyü kurallara uygun bir biçimde 

okumaya başlayacağım. Ara ara okumayı kesip metindeki kahramanın duygu 

ve davranışlarıyla ilgili yorumlarınızı, kimi durumlarla ilgili görüşlerinizi 

alacağım. Derse etkin katılırsanız bu öğrenme sürecinin ne kadar keyifli 

olduğunu göreceksiniz. Şimdi beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum.” demesi. 

 

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

1. Öğretmenin öğrencilerden dinleme ile ilgili kuralları uygulamalarını istemesi 

(Dinleme/Dinleme Kurallarını Uygulama:1, 4, 5; Dinlediğini Anlama:2, 3, 4, 

13). 

2. Öğretmenin öğrencilere metnin fotokopilerini dağıtması ve metni göz ucuyla 

izlemelerini istemesi. 

3. Öğretmenin, metni sesli olarak vurgu ve tonlamalara dikkat ederek 

okuması. 

4.  Okuma sırasında, öğretmenin, öğrencilerin metni dinleyip dinlemediklerini 

göz ucuyla denetlemesi. 

(Öğrencilerin derse etkin katılımını sağlamak ve ilgisini canlı tutabilmek 

amacıyla okuma ara ara kesilerek, öyküdeki karakterlerin duygularını da 
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anlamalarını sağlayacak sorular sorulacak. Örneğin: “Kendi yaşam 

koşullarınızla metindeki çocuğun yaşam koşulları benziyor mu?”, “Siz 

Öztürk’ün yerinde olsaydınız Bağcık’ın yaramazlıkları yüzünden ona karşı 

nasıl duygular hissederdiniz?”, “Çevrenizde Pervin Teyze gibi hayvanları çok 

seven kimseler var mı?” vb.) (Dinleme/Dinlediğini Anlama:  21, 24, 31). 

 

ARA ÖZET: İlk dersin bitmeden öğretmenin okumayı düğüm bölümünde 

kesmesi, öğrencilere “Sizce bu öykünün sonunda neler olacak?” sorusunu 

sınıfa yöneltmesi, söz isteyen öğrencilere söz vermesi ve her düşünceyi 

eleştirmeden dinlemesi (Dinleme/Dinlediğini Anlama: 18). Öğretmenin, 

okumayla ilgili kuralları anımsatıp “Çocuklar, diğer derse kadar öykünün 

tamamını okumanızı istiyorum. Böylece kendi kestirimleriniz ile öykünün 

sonunu karşılaştırma olanağı bulacaksınız. O derste ben olayların gelişimi ile 

ilgili sorular sorarak kimlerin okuyup kimlerin okumadığını öğreneceğim.” 

diyerek dersi bitirmesi (Okuma/Okuma Kurallarını Uygulama: 8, 9;Anlam 

Kurma: 1, 2). 

 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, geçen derste ‘Bisiklet Aşkına’ adlı 

öyküyü okumaya başlamıştık. Öykünün sonunu dersten sonra okumanızı ve 

kendi kestirimlerinizle karşılaştırmanızı istemiştim. İçinizde öyküyü 

okumayanlar var mı?” demesi ve –varsa- okumayanların gerekçelerini 

öğrenmesi (Öykünün tüm öğrenciler tarafından okunması sağlanacak.). 

Öğretmenin, “Çocuklar, şimdi size öyküde geçen olaylarla ve kahramanların 

duygu ve düşünceleri konusundaki sizin görüşlerinizle ilgili sorular 

yönelteceğim. Beni dikkatlice dinleyiniz, soruları iyice anladıktan sonra 

yanıtlamaya başlayınız.” demesi, sınıfı göz ucuyla denetlerken aşağıdaki 

soruları sınıfa yöneltmesi. Öğrencilerin görüşlerini rahatça dile getirecekleri bir 

ortam oluşturarak onları eleştirmemesi, düşüncelerini nedenleriyle ortaya 

koymalarını sağlaması. Her sorunun yanıtı için de olabildiğince çok öğrenciye 

söz vermesi.  

 

SORULAR-YANITLAR 

(Öğrencilerin anlatımda yineleme yapmamaları, vurgu ve tonlamalara önem 

vermeleri, duygularını ses tonlarına yansıtarak etkili birer konuşma 
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gerçekleştirmeleri anımsatılarak eşduyumsal eğilim kazandırmaya yönelik 

sorular sınıfa yöneltilecek.) (Okuma/Okuduğunu Anlama: 3, 4, 5, 10, 35). 

 

S. Öztürk, karnesini ve başarı belgesini annesine gururla göstererek ondan bir 

bisiklet armağan etmesini beklerken annesi ona nasıl davranmıştır? Öztürk bu 

davranış karşısında ne/neler hissetmiştir? Açıklayınız. 

C. Annesi ona derslerine çalışmanın görevi olduğunu, kimsenin zaten görevi 

olan bir şeyi yaptığında ödüllendirilmeyeceğini söylemiştir. Annesinin 

Öztürk’ün başarısı karşısındaki bu tutumu, onda büyüdüğünün anlaşılmadığı 

duygusunu uyandırmıştır. Çünkü annesi, Öztürk’ün artık bir erkek olduğunu, 

ablası gibi evde zaman geçirmekten hoşlanmayabileceğini düşünmemiştir. 

Oysa Öztürk, bir bisikleti olsun ve dışarıda özgürce bisiklet sürsün 

istemektedir. Annesinin bu davranışı karşısında kırılmıştır. 

S. Dayısının armağanı olan “Kırmızı Şimşek”, Öztürk’ü çok sevindirmiştir. 

Ancak onunla yaptığı kazadan sonra, tıpkı babasının onları terk ettiği zamanki 

gibi, çok üzülmüştür. Öztürk’ün yerinde olsaydınız, çok sevdiğiniz bir 

oyuncağınız bozulsa ve kullanılmaz duruma gelseydi, ne/neler hissederdiniz? 

C. --- 

S. Öztürk, Kırmızı Şimşek’i tamir ettirmek için ablasının babasından para 

isteme önerisini reddetmiştir. Çünkü Öztürk, babasının onları önemsemediğini 

düşünmektedir. Siz Öztürk’ün yerinde olsaydınız ne yapardınız? Öztürk’ün 

babasına karşı duygularını nasıl tanımlarsınız? Açıklayınız. 

C. --- 

S. Teneffüste bahçede oynayan bir arkadaşınızın düştüğünü gördüğünüzde 

ne/neler hissediyorsunuz? Yolda yürürken düşen, televizyonda akşam 

haberlerini izlerken gördüğünüz kaza yapan, hiç tanımadığınız insanlar için de 

aynı duyguları hisseder misiniz? Açıklayınız. 

C. --- 

S. Öztürk’ün bisikletini tamir ettirebilmek için istemeye istemeye Bağcık’la 

ilgilenmesi sizce neyi gösterir? Sizce bunu bir özveri, istenilen şeye 

ulaşabilmek için göze alınan bir zorluk olarak değerlendirme olanağımız var 

mı? Siz benzer bir durum yaşadınız mı? Bu durumu yaşarken karşılaştığınız 

güçlükleri yendikçe ne/neler hissettiniz? Açıklayınız. 

C. --- 
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S. Bakkalın karşısındaki duvarda oturan çocukların Öztürk ve Bağcık’ı 

görünce ne söylediklerini anımsayınız. Sizce o çocukların Bağcık’a karşı 

tutumları doğru mudur? Bağcık’ın oyun gereksinimini, onun da bir canlı 

olduğunu göz ardı ettiklerini ve onun varlığına saygı duymadıklarını 

söyleyebilir miyiz? Bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Açıklayınız. 

C. --- 

S. Öztürk sizin arkadaşınız olsaydı, onun başarısı karşısında neler 

hissederdiniz? Ona neler söylemek isterdiniz? Açıklayınız. 

C. --- 

 

ARA ÖZET: Öğretmenin, “Çocuklar, öyküyle ilgili soruları yanıtladık ve kendi 

duygu ve düşüncelerimizi anlattık. Böylece hem öyküyü anlayıp yorumlamaya 

çalıştık hem de Öztürk’ün yerinde olduğumuzu düşleyerek başka bir yaşamı 

anlama/yaşama/duyumsama olanağı elde ettik. Öykülerdeki kişilerin yerine 

kendimizi koyarak; onların yerinde olduğumuzu düşleyerek başka durumlarda 

nasıl duygulara sahip olabileceğimizi görebiliriz. Bunun için bol bol öykü 

okumak, yazınsal nitelikli kitaplarla buluşmak gerekir. Bu, bizim ufkumuzu 

genişletecektir.” demesi. 

ARA GEÇİŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, şimdi sizinle güzel bir etkinlik 

yapacağız. Etkinliğimizin adı konuşma halkası .” demesi ve konuşma halkası 

tekniğini öğrencilere anlatması. Uygun ortamı sağladıktan sonra konuşma 

nesnesini yanında oturan öğrenciye vererek etkinliği başlatması (Konuşma 

nesnesini eline alan öğrenci kendisini Öztürk’ün yerine koyacak ve bisikleti 

tamir ettirmek için yapılabilecekler konusunda yeni düşünceler geliştirecek. 

Öğretmen etkinliğe başlamadan önce teknikle ilgili bilgiler verirken konuşma 

kurallarını da öğrencilere anımsatacak. Konuşma kurallarına uyulmasını 

sağlayacak.) (Konuşma/Konuşma Kurallarını Uygulama: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11; Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:3, 9, 10, 12, 19, 20, 21). 

 

                                                            
 Konuşma Halkası: Farklı görüşlere ve bu görüşleri savunan insanlara saygı duyma becerisini 

kazandırmayı amaçlayan, eşduyum kurma becerisini geliştiren bir etkinliktir. Tekniğin uygulanışı, 

adından da anlaşılacağı üzere, öğrencilerin rahat olacağı biçimde bir halkanın oluşturulmasıyla bir soru 

ya da sorunla ilgili görüşlerin paylaşılmasını içerir. Bir konuşma nesnesi belirlenir (bu uygulama için 

küçük bir topaç seçilmiştir), konuşma nesnesini elinde tutan kişi görüşlerini paylaşır ve diğerleri onun 

düşüncelerini, öyküdeki kişinin yerinde olsaydı neler hissedeceğini açıklamasını dinlerler (Sönmez, 

2008). 
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D. SONUÇ BÖLÜMÜ 

SON ÖZET: Öğretmenin, “İnsanlara değer verdiğimizi, onları anlayarak ve 

anladığımızı göstererek duyumsatabiliriz. Değer vermek ve değer görmek, 

varlığımızı anlamlı hale getirdiği için çok önemlidir. İnsanlarla iletişim kurarken 

bilinçli ve anlayışlı olmalı, kendimizi onların yerine koymayı unutmamalıyız. 

Ancak böyle yaparsak onlara kendilerini değerli hissettirebiliriz. Bunun için de 

dilimizi güzel kullanmamız gerekir. Unutmayın çocuklar, “Tatlı dil yılanı 

deliğinden çıkarır.” ve anadilimiz kişiliğimizin güzel yönlerini ortaya çıkarmak 

için kullanabileceğimiz en önemli araçtır. Onu çok iyi tanımalı, etkili biçimde 

kullanmalı; bunun için bol bol yazınsal nitelikli çocuk kitaplarının birbirinden 

güzel serüvenlerinde yerimizi almalıyız. 

 

TEKRAR GÜDÜLEME: Eğitim durumunu gerçekleştirirken, sınıfta etkin olan 

öğrenci sınıfça belirlenecek, bu öğrenciye konuşma tekniği uygulanırken 

kullanılan oyuncak armağan olarak verilecek. 

 

KAPANIŞ: Öğretmenin, “Çocuklar, derslerimizde çevremizdeki insanlara ve 

hayvanlara duyarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu duyumsatan öykülerle 

bambaşka yaşamlara tanıklık ettik. Benim için çok keyifliydi, sizler için de öyle 

olduğunu umuyorum. Gördüğünüz gibi yazınsal nitelikli çocuk kitapları çok 

büyük bir evren. Bu evrende birbirinden değişik kahramanlar birbirinden 

değişik duyguları anlamamıza/tanımamıza/yaşamamıza olanak sağlıyorlar. 

Onlara katılın, bol bol okuyarak onlara eşlik edin. Sizden, bundan sonra 

sokakta gördüğünüz her canlıya, herkese daha çok dikkat etmenizi istiyorum. 

İnsanları anlamaya çalışmanızı, onların düşlerini ve düşüncelerini 

duyumsamanızı bekliyorum. Hayvanların, bitkilerin; soluğunu duyduğunuz tüm 

canlıların gereksinimlerini önemsemelisiniz. Böylece dünyanın tadını 

çıkarabilir, yaşamınızı renklendirirsiniz. İlişkilerinizde, işlerinizde başarılı 

olmanın en önemli koşulu anlayıştır ve buna ulaşmak için, her seferinde yeni 

kahramanlarla tanışacağınız kitapları bol bol okumalısınız.” diyerek son dersi 

bitirmesi.  
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EK-2 

İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMI 

(GENEL AMAÇLAR VE KAZANIMLAR) 
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İLKÖĞRETİM 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMI 

GENEL AMAÇLAR VE KAZANIMLAR* 

Genel Amaçlar: 

Türkçe öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak 

öğrencilerin: 

1. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek, 

2. Türkçeyi sevmelerini, doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak, 

3. Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, 

analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek, 

4. Metinler arası okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek, 

5. Bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği 

yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi temel becerilerini geliştirmek, 

6. Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma becerilerini geliştirmek, 

7. Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek, 

8. Bilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve öğrenme becerilerini 

geliştirmek, 

9. Kitle iletişim araçlarıyla aktarılanları sorgulamalarını sağlamak, 

10. Kişisel, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmelerini sağlamak, 

11. Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal değerlere önem 

vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini güçlendirmek, 

12. Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını sağlamak, 

13. Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamaktır (2009: 12). 

 

Kazanımlar: 

DİNLEME 

1. Dinleme Kurallarını Uygulama 

1. Dinlemek için hazırlık yapar. 

2. Dinleme amacını belirler. 

3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler. 

4. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır. 

5. Görgü kurallarına uygun dinler. 

2. Dinlediğini Anlama 

1. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 

3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder. 

4. Dinlediklerini zihninde canlandırır. 

                                                            
*
 Genel Amaçlar ve 4. Sınıflar için Kazanımlar, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. 

Sınıflar)’nda yer aldığı biçimde aktarılmıştır. 
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5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 

6. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 

7. Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. 

8. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. 

9. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. 

10. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder. 

11. Dinlediklerinde öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 

12. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 

13. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

14. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. 

15. Dinlediklerinin konusunu belirler. 

16. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 

17. Dinlediklerinde destekleyici ayrıntıları, yardımcı fikirleri bulur. 

18. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. 

19. Konuşmacıyı, konuşma ortamını ve konuşma içeriğini değerlendirir. 

20. Dinlediklerinde dil, ifade ve bilgi yanlışlıklarını belirler. 

21. Dinledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar. 

22. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 

23. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 

24. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

25. Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulur. 

26. Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. 

27. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 

28. Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap verir. 

29. Dinlediklerini özetler. 

30. Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder. 

31. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 

32. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 

33. Dinlediklerinde “hikâye unsurları”nı belirler. 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere 

Uygun Dinleme 

1. Katılımlı dinler. 

2. Seçici dinler. 

3. Sorgulayarak dinler. 

4. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler. 

5.Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler/izler. 

6. Şiir ve müzik dinletilerine katılır. 

7.Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinler. 
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KONUŞMA 

1. Konuşma Kurallarını Uygulama

1. Konuşmak için hazırlık yapar.

2. Konuşma amacını belirler ve dinleyicilere söyler.

3. Konuşma yöntemini belirler.

4. Dinleyicilerle göz teması kurar.

5. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

6. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

7. Akıcı konuşur.

8. Sesine duygu tonu katar.

9. Konuşmalarında beden dilini kullanır.

10. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.

11. Konu dışına çıkmadan konuşur.

12. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşur.

13. Konuşma konusunu belirler.

2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

1. Kendine güvenerek konuşur.

2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.

3. Konuşmasında söz varlığını kullanır.

4. Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

5. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.

6. Dinleyici grubunu ve bulunduğu ortamı dikkate alarak konuşur.

7. Konuşmasında ana fikri vurgular.

8. Konuşmasında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları vurgular.

9. Konuşmasında, önemsediği bilgileri vurgular.

10. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar.

11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.

12. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

13. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.

14. Konuşmalarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır.

15. Konuşmalarında önem belirten ifadeleri kullanır.

16. Konuşmalarında mizahî ögelere yer verir.

17. Konuşmasını, konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirir.

18. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.

19. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

20. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.

21. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.

22. Konuşmasını özetler.

23. Dilek, istek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.

24. Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeleri kullanır.
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25. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır. 

26. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 

27. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 

3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun 

Konuşma 

1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 

2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 

3. Topluluk önünde konuşur. 

4. Üstlendiği role uygun konuşur. 

5. Masal, hikâye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır. 

6. Deneyim ve anılarını anlatır. 

7. Konuşmalarında betimlemeler yapar. 

8. İkna edici konuşur. 

9. Bilgi vermek amacıyla konuşur. 

10. Sorgulayarak konuşur. 

11. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. 

OKUMA 

1. Okuma Kurallarını Uygulama 

1. Okumak için hazırlık yapar. 

2. Okuma amacını belirler. 

3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 

4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 

7. Akıcı okur. 

8. Kurallarına uygun sessiz okur. 

9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır. 

2. Okuduğunu Anlama 

1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 

2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin 

eder. 

3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 

4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 

5. Okuduklarını zihninde canlandırır. 

6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 

7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 

8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 

9. Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. 

10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 

11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 
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12. Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate alarak okur. 

13. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 

14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 

15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 

16. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 

17. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 

18. Okuduklarının konusunu belirler. 

19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 

20. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. 

21. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 

22. Okumasını, metnin içeriğini ve okuma ortamını değerlendirir. 

23. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 

24. Metindeki anlam bakımından çelişkili ifadeleri saptar. 

25. Okuduklarından çıkarımlar yapar. 

26. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 

27. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler. 

28. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 

29. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

30. Okuduğunu özetler 

31. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler. 

32. Yazarın amacını belirler. 

33. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 

34. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 

35. Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder. 

36. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

37. Metin içerisindeki renkli, altı çizili, koyu vb. ifadelerin önemli noktaları vurguladığını bilerek 

okur. 

38. Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 

39. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder. 

40. Okuduklarında eksik bırakılan ve ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. 

41. Okuduklarını başkalarıyla paylaşır. 

3. Anlam Kurma 

1. Metin içi anlam kurar. 

2. Metin dışı anlam kurar. 

3. Metinler arası anlam kurar. 

4. Söz Varlığını Geliştirme 

1. Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 

2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 

3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 

4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. 
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5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 

6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 

5. Tür, Yöntem ve Tekniklere 

Uygun Okuma 

1. Serbest okuma yapar. 

2. Anlama tekniklerini kullanır. 

3. Not alarak okur. 

4. Okurken önemli gördüğü yerleri belirginleştirir. 

5. Metnin türünü dikkate alarak okur. 

6. Bilgi edinmek için okur. 

7. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur. 

8. Paylaşarak okumaktan zevk alır. 

9. Gazete ve dergi okur. 

10. Sorgulayıcı okur. 

11. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapar. 

YAZMA 

1. Yazma Kurallarını Uygulama 

1. Yazmak için hazırlık yapar. 

2. Yazma amacını belirler. 

3. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır. 

4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. 

6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 

7. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 

8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 

9. Sıralamalarda sayı, sembol ve işaretlerden yararlanır. 

10. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar. 

11. Konu dışına çıkmadan yazar. 

12. Yazılarında kelime tekrarından kaçınır. 

13. Yazma yöntemini belirler. 

14. Yazma konusunu belirler. 

2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 

1. Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır. 

2. Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır. 

3. Yazısına uygun başlık belirler. 

4. Yazısında alt başlıkları belirler. 

5. Yazısının giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. 

6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 

7. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 

8. Yazılarında mizahi ögelere yer verir. 
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9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 

10. Mantıksal bütünlük içinde yazar. 

11. Yazılarında ana fikre yer verir. 

12. Yazılarında yardımcı fikirlere yer verir. 

13. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 

14. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 

15. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 

16. Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir. 

17. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 

18. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 

19. İmza atar ve anlamını bilir. 

20. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. 

21. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar. 

22. Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar. 

23. Özet çıkarır. 

24. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini 

yazar. 

26. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. 

27. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. 

28. Sorular yazar. 

29. Formları yönergelerine uygun doldurur. 

30. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 

31. Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanır. 

32. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) ögelerini vurgular. 

3. Tür, Yöntem ve 

Tekniklere Uygun Yazma 

1. Günlük, anı vb. yazar. 

2. Davetiye ve tebrik kartı yazar. 

3. Mektup yazar. 

4. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. 

5. Hikâye yazar. 

6. Yazılarında betimlemeler yapar. 

7. Kısa oyunlar yazar. 

8. Şiir yazar. 

9. İkna edici yazılar yazar. 

10. Sorgulayıcı yazılar yazar. 

11. İş birliği yaparak yazar. 

12. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar. 

13. İstediği bir konuda yazılar yazar. 

14. Duyuru, afiş vb. yazar. 
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GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU 

1. Görsel Okuma 

1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir. 

2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 

3. Harita ve kroki okur. 

4. Reklamlarda verilen mesajları sorgular. 

5. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 

6. Karikatürde verilen mesajı algılar. 

7. Metin ve görsel ilişkisini sorgular. 

8. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. 

9. Beden dilini yorumlar. 

10. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. 

11. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 

12. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar. 

13. Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar. 

14. Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 

2. Görsel Sunu 

1. Sunuma hazırlık yapar. 

2. Sunum yöntemini belirler. 

3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri kullanarak 

görselleştirir. 

4. Bilgileri tablo ve grafikle sunar. 

5. Sunularında harita ve krokiden yararlanır. 

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. 

7. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. 

8. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. 

9. Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. 

10. Sunularını değerlendirir (2009: 74-95). 
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EĞİTİM DURUMLARINDA YARARLANILANÖYKÜLER 
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Anneme Bir Ev Alacağım 

 
Önceleri GloryaTeyze’yi kimse sevmezdi bu mahallede. “Mahalleyi kedi köpek 

yurduna çevirdi," diyorlardı. Ben hepsini seviyorum. Kedileri de, köpekleri de, Glorya Teyze’yi 

de. Oğulları, Erikle Volfu da seviyorum. Adları yabancı ama, onlar aslında Türk. Babaları 

Türk’müş. Glorya Teyze öyle söylüyor. O hiç yalan söylemez. Türk kocası ölünce, çocuklarını, 

babalarının yurdunu tanısınlar, dilimizi öğrensinler diye getirmiş buraya. Erik, benim yaşımda. 

Bu yıl dördüncü sınıfa gidiyor. Volf daha küçük. Üçüncü sınıfta. Ben mi? Ben de dördüncü 

sınıftayım. Önceleyin, gündüz okula gidiyor, geceleri de anneme yardım ediyordum. Şimdi 

yalnızca okula gidiyorum. Çünkü annem artık kâğıt toplamıyor. 

Bazen Glorya Teyze’yle beraber hasta hayvanlara bakıyoruz. Görseniz, içiniz acır. 

Öyle zavallı şeyler ki... Hepsi hasta ya da sakat... Geçenlerde bir kedi yavrusu getirdiler: 

Sokakta oynarken, çocuklar hayvanın gözünü bıçakla oymuş! Yüzü kan içindeydi zavallının. 

Glorya Teyze onu öyle görünce, “İyi Türkler yapmıyor böyle!” diyerek ağlamaya başladı. 

Annemden karton kâğıt alıyordu Glorya Teyze. Kartonları, hayvanların altına seriyor... 

Biz komşuyuz. Evlerimiz bitişik. Bazı komşular şikâyetçi; hayvanlar kokuyormuş. Sanki tavuk 

kümesleri kokmuyor da! Onlar bizim gözümüzle bakmıyor hayvanlara; acımıyorlar... Varsa 

yoksa kendi rahatları... 

Kimi hayvanların derisi kaşıntılı, yara bere içinde. Aç kaldıkları için hastalandıklarını 

söylüyor Glorya Teyze. Ben, hayvanları sevmeyi ondan öğrendim. Annem de seviyor, benim 

gibi. 

Yok, bu mahallede oturmuyor onlar. İki evleri var. Kendileri apartmanda oturuyor. Bu 

evi bahçesi için almış Glorya Teyze. Her sabah arabasına binip geliyor, hayvanlara yiyecek 

ve ilaç getiriyor. Aşçı dükkânlarına uğrayıp yemek artıkları topluyor hayvanlar için. Akşamleyin 

yine evine dönüyor. O gidince, bekçi geliyor. Geceleyin hayvanlara zarar vermesinler diye 

tutmuş bekçiyi. Haftada bir gün de veteriner hekim geliyor, hayvanların aşılarını, iğnesini 

yapıyor. 

Biz mi? Biz de hayvanlara göz kulak oluyoruz elbet. 

Eskiden, her gece annemle birlikte kâğıt, demir, plastik toplamaya çıkardık. Çöpe 

atılmış şeylerin arasından neler neler çıkardı! Yepyeni bir çakı bulmuştum birinde, Bir 

seferinde, el feneri. Çocuk oyuncakları... Evlerindeki eskimemiş koltukları, yepyeni giysileri 

bile atıyor insanlar. 

Şimdilerde ben yine çıkıp çöplükleri dolaşıyorum. Yine karton, kap kacak topluyorum 

hayvanlar için. Kap kaçağı, Glorya Teyze mama ve su çanağı yapıyor. 

Hayvanlar da çöplüklerin içinde yiyecek arıyor. Onlara öyle acıyorum ki... Ne yalan 

söyleyeyim, başlarda hiç acımazdım. Bizi görünce kaçıyordu kediler, köpekler. Dedim ya, 

Glorya Teyze hayvanları korumayı öğretti bize. Keşke, başka insanlar da onu örnek alsa. 

Herkes kendi mahallesindeki kedilere, köpeklere baksa... 

Bir gün, aç bir yavru köpeğe rastlamıştık annemle. Ötekiler, bizi görünce biraz 

uzaklaştılar hemen. Bir kıyıda, işimizi bitirmemizi beklemeye başladılar. Tüyleri toza 

bulanmıştı yavrunun. O kadar halsizdi ki, başını bile güçlükle kaldırıyordu. Sanki ısıracakmış 

gibi dişini göstererek, bizi korkutmaya çalışıyordu yalnızca. Annemle birlikte, atılmış kâğıt ve 

plastikleri çuvalımıza doldururken, yan gözle de ona bakıyordum. Gözlerinin ışığı söndü 

sönecek derdiniz. Başını kaldırır gibi yapıyor, yine düşüyordu. 

“Anne, ben bunu alacağım!” dedim. 

Annem şöyle bir baktı yavruya; “Bu hayvan ölür!”dedi. “Belli ki bir derdi var. Sabaha 

ya çıkar, ya çıkmaz.” 

İçim bir tuhaf oldu o an... Köşedeki sokak lambasının ışıkları tam da üstüne 

dökülüyordu. Yanına gittim. Kaçacak gücü yoktu hayvancığın. Dişlerini de göstermedi bu kez. 

Yere yapışmış kuyruğunu kımıldattı. Başını okşadım. Kuyruğunu yine kımıldattı. Çenesinden 

tutup kaldırdığımda göz göze geldik. İçim yandı o ölgün bakışlara! Başını okşarken, kucağıma 

aldım. Hiç ses etmedi. Kolumun üstünde uslu uslu durdu öyle. 
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Annem, “Kolun yorulacak...” dedi. 

“Yorulmam!” dedim anneme. 

Annem, ben yorulmayayım diye, öteki çuvalı da kendi aldı. 

Sürekli başını okşuyordum, o da kolumun üstünde kıpırdamadan duruyordu. Bir deri, 

bir kemikti hayvancık. Kemikleri etime batıyordu. 

O gece kaç çöplük dolaştık, bilmiyorum. Çuvallarımız dolunca döndük. 

Eve geldiğimizde, onu yere indirdim. Gözlerimin içine bakıyordu. Evde biraz yoğurt 

vardı. Glorya Teyze, çöplüklerde gezdikten sonra mutlaka yoğurt yememizi söylemişti; biz de, 

elimize para geçtikçe yoğurt alıyorduk. Annem iki kaşık yoğurdun içine yumuşak ekmek içi 

doğradı biraz. Bir çanağa da su doldurup önüne koydu. 

Önce suya saldırdı yavru. Döke saça içti, içti. 

“İçi yanmış bunun!” dedi annem. “Kim bilir kaç zamandır bir damla suya hasret? Her 

evde su var, amasokaklarda hayvanlar susuzluktan kırılıyor. Kırılası insanlık!” 

Su çanağını boşalttıktan sonra, yoğurtlu ekmeğe girişti bu kez. Yalana yalana yedi, tabağı 

sıyırdı, sürükledi. 0 yaladıkça tabak yürür gibi kayıyordu. Hem yalıyor, hem kuyruğunu 

sallıyor. 

Biraz canlanır gibiydi. Gelgelelim, yemeğini silip süpürünce karnı şişti. Korktum ölecek 

diye. Kıvrıldı kaldı bir köşede. Uyudu. 

Ertesi gün Glorya Teyze’ye götürdüm onu. 

Glorya Teyze bakar bakmaz; “Aç bu hayvan!” dedi. 

“Geceleyin yoğurt ekmek yedi,” dedim. 

“Çok aç, çok!” dedi. Eliyle derisini tutup kaldırdı yavrunun. “Bak, derisinin altında hiç 

kas yok!” diye açıkladı. 

Kasaplardan aldığı kemiklerle çorbaya benzer bir şey kaynatıyor, içine de aşçılardan topladığı 

bayat ekmekleri doğruyor; hayvanlar bayıla bayıla yiyor... O ekmekli çorbadan bir çanak da 

benim yavrunun önüne koydu. Benimki yine saldırdı mamaya. Şapır şupur yedi, çanağını 

yaladı. 

“Hayvan çanağını yalıyorsa, doymamış demektir,” dedi Glorya Teyze. “O zaman biraz 

daha mama vermeliyiz. Yok, eğer, çanağında mama bırakıyorsa, doymuştur.” 

Yarım çanak daha mama verdi. Onu da yedi yavru. Ama bitince çanağını yalamadı. Gidip bir 

köşeye çekildi. Patilerini öne uzatarak başını üstüne koydu, az sonra yine uykuya daldı. 

Geceleyin daha koyu görünen tüyleri, kahverengiye dönmüştü. Tozlu bir kahverengi. 

Glorya Teyze, “Ona bir ad düşündün mü?” diye sordu. 

Hiç düşünmemiştim. 

“Ne koyalım?” diye sordum. 

“O artık senin köpeğin. Burada barınsın, ama bakımını sen üstlen. Seni, patronu 

bilsin. Ona, senin de seveceğin bir ad vermelisin.” 

Düşündüm. Aklıma güzel bir ad gelmiyordu. “Bebek diyelim mi?” dedim, çekinerek. 

“Bebek? Das beybi?" dedi kendi kendine. Sonra, “Olabilir...” diye ekledi. “Ama, büyük 

olunca ne diyecek biz ona?” 

“Kocabebek!” dedim, gülerek. 

Bu, Glorya Teyze’nin de hoşuna gitti. 

“Ya, bu daha güzel: Kocabebek. Tamam.” “Kocabebek!” diye seslendim, başını 

okşarken. Adını öğrensin istiyordum. Söyleyince, hemen yanıma koşsun... Ama daha çok, 

mamasını yer yemez uyumayı seviyordu. Beni görünce, kuyruğunu sallıyordu yalnizca. 

Onu kucağıma alıp sevmek istiyordum ama, Glorya Teyze evindeki hayvanların 

kucağa alıştırılmasını istemiyordu. Başını okşamama izin veriyordu. Başını okşayınca, hayvan 

sevildiğini anlarmış. Kucağa alışınca da, sürekli kucak istermiş. “Hayvanlar, büyümeyen be-

bektir,” diyordu. 

Kocabebek biraz toparlanınca, ona banyo yaptırdık birlikte. Üstünden çamurlu sular 

aktı. Kulaklarının içini pamukla sildik. Tırnaklarını kestik. Hayvanların tırnağını kesmek için 

özel bir makası var Glorya Teyze’nin. Kendi memleketinden gelirken getirmiş. 
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Hasta ve sakat hayvanları iyileştirdikten sonra, resimlerini çekip bilgisayarına koyuyor. 

Sonra da onlarla ilgili hikâyeler yazıyordu. Bu yazdıklarını, yabancı ülkelerdeki insanlar 

okuyormuş meğer. Ordaki hayvan hikâyelerinden etkilenen olursa, yayardım için para gön-

deriyor ya da sahipleniyorlarmış kimsesiz hayvanları. Hayvanları sahiplenmek isteyen biri 

çıktığında, o zaman kafese koyup, uçakla onu yurtdışına gönderiyordu. 

“Giden hayvanları özlemiyor musunuz?” diye sormuştum bir seferinde. 

“Ama onlar için daha iyi...” demişti. “Gittiği ailenin yanında mutlu olacak hepsi de...” 

Glorya Teyze, Kocabebek’in hikâyesini de yazmıştı bilgisayarına. Benden de söz 

etmiş. Onu bir çöplükte, açlıktan ölmek üzereyken bulduğumu; hayvanları çok sevdiğim için 

ona acıdığımı, yiyecek verdiğimi, sonra birlikte ad koyduğumuzu anlatmış. Hem 

Kocabebek’in, hem de benim, resimlerimizi de çekmişti bu hikâye için. Kocabebek’le bahçede 

oynarken, Kocabebek paltomun eteğinden tutup beni çekerken, Kocabebek kendinden büyük 

köpeklerle boğuşurken... 

Birkaç hafta içinde öyle canlanmış, öyle hareketli olmuştu ki, öteki hayvanlara 

sataşmadan duramıyordu. 

Onun bu şakacıktan sataşmalarına kızan hayvanlar onu dövmek istiyordu bazen, biz 

hemen araya giriyorduk. Çok yaramazlık yaparsa, Glorya Teyze sertçe azarlıyordu onu ya da 

ceza olarak bir kafese kapatıyordu. Kafesini dişleyerek kırmak, kurtulmak istiyordu. Havlıyor, 

ağlama sesleri çıkarıyordu. Yine de uslanmak bilmiyordu. 

“Normaldir,” diyordu Glorya Teyze. “Enerjisi çok...” 

Bu arada dişleri dökülüp yeniden çıktı. Tüyleri uzadı, güzelleşti. Oyunculuğu daha da 

arttı. Adını söyler söylemez, koşup üstüme atlıyordu hemen. Patileriyle kucaklamak istiyordu 

beni sanki. Diliyle ellerimi, yüzümü yalamak istiyordu. Glorya Teyze, buna izin vermiyordu. 

Hayvan orasını burasını yalar, öteyi beriyi koklarken, oralardan kaptığı mikropları bize 

bulaştırırmış. Mikrop kapmamak için, hayvanı öpmemizi de, onun bizi yalamasını da 

istemiyordu. 

Glorya Teyze, annemden birkaç yaş büyüktü. Ama yan yana geldiklerinde daha genç 

duruyordu. Her şeyi biliyor, kimseden de çekinmiyordu. Mahalleden bazı kimseler onun 

hayvan evi kurmasını Belediye’ye şikâyet etmişler, ama sonuç alamamışlardı. Belediye 

Başkanı, “Gider, bizi Avrupa’ya şikâyet eder,” diyerek, mahalleliyi geri çevirmiş. 

Kocabebek’in hayatını televizyona çekmek için yabancılar geldiklerinde, Belediye Başkanı 

onlara, Glorya Teyze’nin sokak hayvanlarına sahip çıkmasından mutluluk duyduğunu 

söylemiş. 

Kocabebek altı aylık mıydı ne? Bir gün Glorya Teyze, onu yurtdışına göndereceğini 

açıkladı. Polis okuluna gidecekmiş. Orada polis köpeği olarak yetiştirilecekmiş. Daha fazla 

büyürse, eğitilme şansı olmayabilirmiş. 

Onu bir gün binlerinin sahiplenmesini bekliyorduk; ama işin bu kadar hızlı olacağı da 

aklımdan geçmemişti... Önceleri şaka gibi gelmişti. Gün geçtikçe, bunun bir şaka olmadığını 

anlamaya başladım. Evet, Kocabebek gidecekti ve ben onu bir daha göremeyecektim. 

Onu bir daha hiç göremeyeceğimi düşününce boğazım tıkanıyor, gözlerimden yaşlar 

akıyordu. Mikroba filan aldırmadan, Kocabebek’e sarılıp sarılıp ağlıyordum. Hayvan da beni 

ağlar görmeye alışmadığı için, tedirgin olup acıklı sesler çıkararak havlıyordu. 

Olabilse, geceleyin onunla yatar, varlığına doymak isterdim. 

Glorya Teyze, şaşırıp kalmıştı; onun iyiliği için, gönderilmesinin daha uygun olduğunu 

anlatmaya çalışıyordu bana. Gittiği yerde mutlaka çok sevilecek ve mutlu olacaktı. O gittikten 

sonra, sokaklarda ilgiye muhtaç başka köpeklerin beni beklediğini söylüyordu. 

Elbette doğruydu bu dedikleri, sokaklardan hasta ve aç hayvanlar hiç eksik olmuyordu; ama 

Kocabebek’i çok özleyecektim! 

Daha fazla ağlayıp üzülmemeyim diye, benim okulda olduğum bir gün, onu 

havaalanına götürüp uçağa bindirmiş Glorya Teyze. 
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Onun gittiğini öğrendiğimde tabii daha çok ağladım. Tam bir hafta boyunca Glorya 

Teyze’nin barınağına uğramadım. Annem de bırakmadı beni zaten. Olabilse, belki de beni 

alıp bu mahalleden uzaklaştırırdı. 

Sonradan öğrendim ki, ilk günler Kocabebek de yeni sahiplerini yadırgamış. Birkaç 

gün yemeden içmeden kesilmiş. Kimselere yaklaşmamış. Kuyruk sallamamış. Duygusal tepki 

içinde olduğunu anlayan köpek terbiyecileri, birkaç gün onu kendi haline bırakmışlar. Yalnızca 

yiyecek içecek vererek, güvenini kazanmaya çalışmışlar. Zamanla açılacağını biliyorlarmış. 

Glorya Teyze, polis okulunun internetteki sitesine girerek, oradan Kocabebek’in 

durumunu izliyordu. 

Bakıcısına güvenir davranışlar gösterince, onu eğitmeye başlamışlar. Biz ona, kendi 

dilimizde komut verdiğimiz için, yabancıların dilini yadırgamış önce. Sonra sonra, yabancı 

dilde söylenen komutları da anlamaya başlamış. Böylece Kocabebek yabancı dil öğrenmiş. 

Onu uyuşturucu maddelerin kokusuna alıştırmışlar. Saklı yerlerdeki uyuşturucuyu bulmasını 

istiyorlar, başarılı olduğu zaman da onu ödüllendiriyorlarmış. 

Bir yaşına geldiğinde, Kocabebek artık iyi bir polis köpeği olmuş. Uyuşturucuyla 

mücadelede polislerin en büyük yardımcısıymış. Onu yanlarına almadan baskına 

çıkmıyormuş polisler. Koku alma yeteneği o kadar güç- lüymüş ki, arabanın içindeyken bile, 

huysuzlanmaya, havlamaya başlıyormuş. Bir seferinde, bulunduğu yerden fırlayıp kendini 

denize atmış; açıktan geçen bir gemiden uyuşturucu kokusu almış. 

Kocabebek kendini suya atınca, ordaki polisler de deniz polisini uyarmış, onun 

havlayarak işaret ettiği gemiyi yolundan çevirmişler. Yanlarına Kocabebek’i de alan polisler, 

yolundan çevrilen gemide büyük miktarda uyuşturucu ele geçirmişler. 

Olay televizyonlara, gazetelere haber olmuş. Haberlerde, Kocabebek’e övgüler 

yağdırıyorlarmış! 

Televizyon kanallarından biri, onunla ilgili bir belgesel çekmeye karar vermiş. İşte o 

zaman, Kocabebek’İn bir Türk köpeği olduğu anlaşılmış. GloryaTeyze’yi arayıp bulmuşlar. 

Çekilen belgeselde konuşması istenmiş. Glorya Teyze de, aslında köpeği benim bulduğumu, 

benimle de konuşmalarını söylemiş onlara. 

Türkiye’ye geldiklerinde Glorya Teyze onlara çevirmenlik yapıyordu. Üç kişiydiler. İkisi erkek, 

biri kadın. Erkeklerden biri çok uzun boyluydu ve omzunda kamera taşıyordu. İkinci adamın 

ağzında bir pipo vardı. Piposunun dumanını savurarak, kameramana ne çekeceğini, nerden 

çekeceğini söylüyor; benimle konuşan bayana ne soracağını anlatıyordu. Daha doğrusu, hem 

konuşmacı bayana, hem de Glorya Teyze’ye söylüyordu ne sorulacağını. Glorya Teyze de 

bana anlatıyordu. Ben, o bayanın elindeki mikrofona anlatıyordum. Acayip bir işti. 

Beni beyaz bir duvarın önünde konuşturdular. Duvar beyaz badanalıydı. Çekim yapılacağı 

gün, bayramlık kırmızı giysilerimi giymiş, saçlarımı taramıştım. 

Glorya Teyze, pipolu adamın sorduğu soruyu bana yöneltiyordu. Şey diyordu, işte, 

nerede buldun Koca- bebek’i, ne durumdaydı, nasıl baktın ona diye soruyorlar, ben de her 

şeyi olduğu gibi anlatıyordum. Çekim bitince, kendi aralarında konuştular. Bu kez beni evimi-

ze götürdüler. Evimiz hiç de güzel değildi, bunu biliyordum. Orda çekim yapılmasını 

istemiyordum, ama Glorya Teyze istediği için sesimi çıkarmadım. Burada da, annemin bana 

nasıl baktığını, okuldaki derslerimi sordular. 

Bir de, onların sormadığı bir şey anlattım ben. Kendiliğimden anlattım, evet. Dedim ki: 

“Yaşadığımız evin durumu iyi değil, biliyorum, biz burda kiracıyız; oturduğumuz oda daha 

önce bu evin odunluğuymuş. Kışın çok soğuk oluyor, çöplükten çıkan tahta parçalarını ya-

karak ısınıyoruz. Ama ben okuyorum. Okulumu bitirdiğimde, para kazanmaya başlayacağım. 

Para kazanınca, anneme güzel bir ev alacağım!” 

Bir de, Kocabebek’i çok özlediğimi, ama onun mutlu olmasına da sevindiğimi 

söyledim. 

Çekimden sonra televizyoncular gitti. Bizim televizyonumuz olmadığı için, 

yayımlandığını göremedim. Ama, her gün Glorya Teyze’ye soruyordum yayımlanıp 
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yayımlanmadığını. Kocabebek’i televizyonda görürsem, yine çok ağlarım diye benden 

saklıyormuş meğer. Sonradan anlattı. 

Bütün söylediklerimi yayımlamışlar Kocabebek belgeselinde. Yaşam koşullarımızın 

zorluğunu, annemin kâğıt toplayarak beni okula gönderdiğini. “Bunca zor koşullar altında bile 

hayvanlara yardım eli uzatacak kadar iyi kalpli insanlar,” demişler bizim için. 

Televizyonda bizi izleyenler, durumumuza acımışlar, bize yardım etmek için kanal merkezine 

telefonlar yağdırmışlar. Toplanan paraları bize ulaştırması için yine Glorya Teyze’yi arayıp 

hesap numaramızı sormuşlar. 

Hesap numaramız olmadığı için, Glorya Teyze yanına annemi de alarak, bankada 

hesap açtırdı. İlk kez banka hesabımız oldu. Yurtdışında toplanan paralar o hesaba 

yatırılmış... Bu parayla kendimize ev almamızı istiyorlarmış. 

Annem sevincinden deli oldu! Kâh güldü, kâh ağladı. İnanamıyordu. Bir ev alacak kadar toplu 

parayı düşünde bile görmemişti bugüne dek. Günlerce, durup durup Glorya Teyze’nin 

boynuna sarıldı. 

“Anneme bir ev alacağım,” sözümden ötürü beni belki bin kez öptü! 

Bu şaşkınlık, bu sevinç hali geçince, sıra ev almaya geldi. Ama doğrusu, 

oturduğumuz mahalleden çıkmaya korkuyordu. Gidip kentin yeni gelişen mahallelerinde bir 

apartman dairesi alabilirdik ama orda oturup da çöplüklerden kâğıt, plastik toplayarak 

geçinemez- dik. Başımızı sokacak bir evimiz olacaktı ya, iş bununla bitmiyordu. Ekmeğimizi 

yine kazanmak durumundaydık. 

Annem, babamla birlikte köyden kente gelmişti, okuması yazması yoktu. Babam yapı 

yerlerinde çalışırken, iş kazası geçirmiş, ölmüş. Ben henüz iki yaşındaymışım. Aklım ermeye 

başladığında, annem zahireciler çarşısında yerlere dökülen buğdayları süpürüp torbasına 

doldurarak yiyeceğimizi sağlıyordu. Kimileyin zahireci dükkânlarında verilen işleri yapıyor, 

eline geçen parayla çarşıdan taze ekmek alıp getiriyordu. Daha sonra bir eşek satın aldı 

annem. Un, bulgur alanların torbalarını, evlerine taşımaya başladı eşekle. Ertesi yıl Belediye, 

at, eşek gibi yük hayvanlarının kente girmesini yasakladı. Parası olanlar, gidip birer motorlu 

taşıt alarak taşımacılığı sürdürdü. Parası olmayanlar da, bizim gibi, ekmeğini başka yerlerde 

aramaya başladı. 

Çöplüklerden eşya toplamamız ondan sonradır. 

Glorya Teyze, oturduğumuz evi satın almayı önerdi anneme. Bunu hiç 

düşünmemiştik. Ona göre, bahçeli ev, apartman katından daha iyiydi. Bu öneriyi annem de 

uygun buldu. Hem mahalleden ayrılmayacak, hem de, ev sahiplerimizin oturduğu üst kata 

çıkacaktık. İstersek, avlumuzda ve bahçemizde hayvan besleyebilecektik... 

Annemle Glorya Teyze bir akşam yukarı kata çıkıp ev sahibiyle görüştüler. Onlar da 

bu eski evi satıp kent içinde bir apartman dairesine taşınma olanağına kavuşacakları için, 

“Düşünelim,” demişler. 

Arası uzun sürmedi. Ev sahibimiz, “Uygun bir daire buluncaya kadar oturmamıza izin 

verirseniz, evimi size satarım,” dedi. Annem de izin verdi onlara; “Kendi eviniz gibi oturun,” 

dedi. 

Evin satın alınması sırasında da, Glorya Teyze araya girdi, birkaç gün pazarlığı 

sürdürdü. Sonunda anlaşma sağlandı, hep birlikte Tapu Müdürlüğü’ne gittik; ev bizim 

üzerimize geçti. Ardından, bankaya gittik. Banka Müdürü’nün odasında, paralarını sayarak 

teslim aldı ev sahibi. Yine de, banka hesabımızda daha çok paramız kalmıştı. Ne 

yapacağımıza ilerde karar verecektik. 

Bu arada başka bir gelişme oldu: Yurtdışındaki televizyon yayınından Vali’yle 

Belediye Başkanı’nın da haberi olmuştu. Vali Bey hem bize, hem de Glorya Teyze’ye 

yardımcısını göndererek, bir sorunumuz varsa kendilerine iletmemizi istedi. Ayrıca, sokak 

hayvanlarına sahip çıktığımız için bizlere birer teşekkür belgesi göndermişti. 

Belediye Başkanı bizzat gelerek evimizi ziyaret etti. Oturduğumuz evi satın aldığımızı 

öğrenince, bizleri kutladı. Anneme, çarşı içinde gazete satması için bir kulübe yeri 



127 
 

vereceklerini açıkladı. Artık annem, ekmeğimizi çöplüklerde aramayacak, kendi kulübemizde 

gazete, ekmek, şu bu satarak kazanacaktı. 

Bir masalın içinde yaşıyorduk sanki! 

Bir çöplükte açlıktan ölmek üzereyken bulduğumuz Kocabebek sayesinde hayatımız 

düze çıkmıştı. Babası yurtdışında çalışan bazı arkadaşlarımıza para geliyordu. Yurtdışından 

gelen bu paralarla gül gibi geçiniyordu aileleri. Babalarına dua ediyorlardı. 

Ben de şimdi Kocabebek’e minnet duyuyordum! İyi ki ona rastlamış, iyi ki alıp evimize 

getirmiştik. O da şimdi yurtdışında çalışıyor, bize bakıyordu. 

Glorya Teyze’ye, onu çok özlediğimi, bir gün mutlaka gidip görmek istediğimi 

söyledim. 

Glorya Teyze, beni çok iyi anladığını belirtti. Sonra da, bilgisayarındaki Kocabebek’in 

resimlerinden birini karta bastırıp çerçeveleterek, bana armağan etti. 

Resmi evimizin duvarına astık. Annemle birlikte karşısına geçip özlemle, minnetle bakarken, 

birbirimize sarılıp ağladık. 

Annem, gurbete gönderdiği oğlunun ardından ağlıyor gibiydi! 

Bizi böyle salya sümük sarılmış gören Glorya Teyze gülerek, “Türkler çok duygusal 

insanlar,” diyordu. 

Haziran 2010 

 

(Necati GÜNGÖR)



128 
 

SİYAMİ BEY 
 

Sessiz ve düşsüz gecenin ardından uyandı Erdoğan Bey. Başını kaldırdı, ayakucuna 

eğilip yatağın altına baktı. Doğrulurken gözleri pufu, şifoniyerin üstünü ve sandığı taradı. 

Mutfaktan gelen seslere dikti kulaklarını. Huzur verici sesleri delen mırıltıların, hırıltıların, 

zırıltıların hiçbiri yoktu. Yepyeni siyah rugan terliklerini ayağına geçirip kalktı. Keyifle banyoya 

seğirtti. 

‘Bugün cumartesi,’ dedi içinden. Gideceği herhangi bir kurum, karşısına çıkacağı 

kalantor patronlar yoktu. Tıraş olması gerekmezdi. îşi de yoğun değildi. Yüz kişilik bir nikâh 

davetiyesiyle iki çeşit kartvizit basacaktı. Sorun çıkmazsa, öğleden sonraki Fenerbahçe-

Beşiktaş maçına bile gidebilirdi. Bu, Ertan’a da iyi gelirdi. Oğlanın gözleri, bilgisayarının 

başında sağa sola “kayıp iletisi” çekmekten şaşılaşmıştı. 

Banyodan çıkıp tekrar odasına geçti. Üstünü değiştirirken, ‘Yok, yok, bu Esinle Zeynep’e 

haksızlık olur,’ diye geçirdi içinden; maça gitmekten vazgeçti. Sürekli ağlamaktan ikisinin de 

gözleri kan çanağına dönmüştü. Zaten dört ayaklının, üç gün önce evden çıkarak sırra kadem 

basmasına onun dışında mutlu olan yoktu. “En iyisi, ailece bir Boğaziçi gezisi yapmak,” diye 

mırıldandı. “Belki yüzleri güler.” Bol cepli yeleğini aldı ve odasından çıktı. 

Mutfağa girdiğinde, sadece Zeynep Hanım gülümsemeye çalıştı. “Günaydın, canım.” 

Küçükhanımla küçükbey umursamazlıkla ancak, “Günaydın, baba,” diyebildiler bağışta 

bulunur gibi. 

Şimdi, “Yeter artık! Çekip giden, alt tarafı bir sokak kedisi!” dese, üçü de gözlerini 

pörtleterek bir ağızdan, “Sen zaten...” diye başlarlardı. Oysa, hiç de kedi düşmanı değildi. Bir 

zamanlar o da severdi yumuk yumuk hayvancıkları. Ama bu... bu yaratık, şeytanın arka ba-

cağıydı. Erdoğan Bey yutkundu; iki çocuğunun arasında, “kayıp”için boş bırakılan sandalyenin 

karşısına geçip oturdu. Kızarmış ekmeklere uzanırken, karısı da tereyağına kırdığı 

yumurtanın sahanını önüne bıraktı. 

“Değerini bilin, safkan Siyam kedisi,” diyordu veteriner, onu her görüşünde. Değerini 

bilmek ne demek, baş tacı olmuştu dört ayak. Önce, yan gelip uzandığı kanepesini sahiplendi. 

Sonra, Babalar Günü’nde çocukların armağan ettiği deri terliğini paraladı. Ardından, 

çocukluğundan beri özenle sakladığı misket koleksiyonunu darmaduman etti; gık demedi 

Erdoğan Bey. Tasması, pire ilacı, kumu derken, avuç dolusu para döktü; sözünü etmedi. 

Hatta, evi otele çevirmesine bile ses çıkarmadı. Onun yüzünden hayatından bezdi!.. Nankör 

kedi, çekip gitmekle ilk kez iyi bir şey yapmıştı. 

Erdoğan Bey birden, keyifle gülümsediğinin ayırdına varıp dudaklarını büzdü. Karısına 

ve çocuklara bakarak sordu. “Eee, bugün ne yapıyorsunuz?” 

“Ben evdeyim. Belki döner,” diyerek boynunu büktü karısı. 

“Görenler var. Birkaç ileti geldi,” dedi Ertan. Kırk yıllık dedektif gibi ekledi. “Gidip 

araştıracağım.” “Geçen haftadan sözüm var...” Esin içini çekip homurdandı. “Kızlarla 

sinemaya gideceğiz.” 

Adamcağızın, “Çok şükür, aklı başında biri çıktı,” demesiyle birlikte, şimşekler çakan üç 

çift göz üzerine çevrildi. Yarısını içtiği çayı başına dikti. Bardağı masaya bırakarak 

kaçarcasına ayaklandı. “Hadi bana eyvallah! Bugün çok işim var.” 

Sokak kapısına seğirtti ve Zeynep Hanım’ın yolcu etmesini beklemeden çıktı. 

Ağzı kulaklarında bindi asansöre. “Bugün dördüncü gün! Mendeburun yokluğuna eninde 

sonunda alışacaklar,” diye mırıldandı. “Bir daha tüylü herhangi bir yaratığa dokunmak mı; 

tövbe!” 

Asansörden indi. Otomatiğe bastı. Apartmanın ağır demir kapısını çeker çekmez o 

korkunç sesi duydu: “Miiiyyyağaaavvv!!! ” 

Kahverengi-siyah kırçıllı azman şey, tıpkı bir vampir gibi ağzını açarak keskin dişlerini 

gösterdi. Kuyruğu kamçı gibi, Erdoğan Bey’in baldırına indi. Taş kesilmiş adamı 

umursamadan, peşi sıra gelen sarıgözlü, uzun sarı tüylü kediye çapkınca miyavladı. Öteki de 

işveyle mırladı. 
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Erdoğan Bey basamaklan tırmanan çiftin ardından bakakaldı. Birkaç saniye sonra üst 

katlardan duyulan sevinç çığlıkları apartmanı temelinden sarstı. Eniğini getiren çok kedi 

görmüştü, ama sevgilisini getirenini ilk kez görüyordu. Söverek, o yağmurlu ve uğursuz ge-

ceye ilendi. 

Aylar, yok yok, yıllar önce bir akşam, gök kubbe delinmiş gibiydi. Matbaanın kepenklerini 

indiren Erdoğan Bey, kilitleri geçirene kadar ıslanıp, lök gibi olmuştu. Arabaya dar attı 

kendini. Gözünün önünde, dumanı tüten bir tas çorba, gaza bastı. Trafiğe yakalanmamak için 

ara sokaklara dalmış, sağa sola sular saçarak ilerliyordu. Eve iki blok kala gördü topallayan 

kediyi. Zavallıcığın, farların oluşturduğu aydınlık tünelde belirmesiyle yere yığılması bir oldu. 

Anında durup dışarı fırladı Erdoğan Bey. Besbelli, kediciğin dermanı kalmamıştı. Kaz tüyü 

montunu çıkardı. Su birikintisinin ortasında boylu boyunca yatan hayvancağızı sarıp 

sarmalayıp arabaya attı. 

Yarım saat turladı ilçeyi. Bulduğu ilk veterinerin kapısından içeri kucağındaki kedicikle 

daldı. 

Gözlüklü babacan veteriner kediyi kucaklarken, “Fena yaralanmış,” dedi. 

“Ben çarpmadım!” diye hemen kendini savundu Erdoğan Bey. 

“Sizi suçlamadım ki,” derken veterinerin sesi ciddileşti. “Bana yardım eder misiniz?” 

Erdoğan Bey, sessizce başını iki yana sallarken, ‘O kadar da değil!’ diye geçirdi içinden. 

Veteriner yardımcısını çağırırken o da evi aradı. Ameliyatlı bir kediyle birlikte döneceğinin 

haberini verdi. 

Saatler sonra sol kalçasına platin takılan kazazede yine kucağındaydı. Bir can 

kurtarmanın mutuyla kasıldı. Bir daha asla giyemeyeceği kaz tüyü montu da, veterinere 

ödediği beş yüz lira ameliyat bedeli de umurunda değildi. 

Ev halkı onları asansörün kapısında karşıladı. Ertan, “Kaza nasıl oldu, baba?” diye 

sorarken, Esin suçlar gibi kara gözlerini babasına dikti. 

“Annenize anlattım ya! Ona ben çarpmadım!” Aralarından geçerken soran gözlerle 

kendisine bakan karısına, “Narkozun etkisinde,” diye açıkladı. Salonda, kanepeye serili kareli 

battaniyenin üstüne yatırdı kediyi. “Veteriner, ‘Sabaha kadar uyur, uyanmasıyla da koşmaya 

başlar;’ dediydi.” 

Kedinin ayakucuna ilişen Zeynep Hanım, tasalı gözlerini hastadan ayırmadan sordu. “O 

kadar çabuk mu?” 

“Ya, öyle... Eee, ben size mevta getirmedim. Ne bu haliniz? Hem benim kamım çok aç!” 

Ne eşi ne kızıyla oğlu, kimse kıpırdamadı. Kedi sever olduklarını biliyordu da, kedi delisi 

olduklarım bilmiyordu doğrusu. “Tamam, anlaşıldı! Ben başımın çaresine bakarım,” diyerek 

onlan kanepenin başında bıraktı. 

Esinle Ertan teknoloji sayesinde, hemen o gece Siyam kedileri konusunda allame 

kesildiler. “Siyam kedileri ailelerine bağlı, gururlu, atak ve savaşçı olur. ” Onları dinlerken Erdoğan 

Bey’in gözleri kapanıyordu. Derken, “Siyami Bey!” dedi biri. “Evet, evet! Adı Siya- mi olsun!” 

dedi diğeri. 

Erdoğan Bey daha fazla dayanamadı. Kanepesi işgal altında olduğu için oturmak 

zorunda kaldığı koltuktan kalktı. Odasına doğru sürüklenirken, karısının sesini duydu içerden. 

“Bİr biçimde sokağa düşmüş. Kulaklarının arkasında, tüylerinin arasında yara izleri var. 

Onu evde tutmamız zor, çocuklar. İyileşince sokaklara dönmek isteyecektir...” 

‘Sanki kedi uzmanı, çok bilmiş!’ diye geçirdi içinden Erdoğan Bey. Ama emindi. Bir kedi 

ne kadar nankör olursa olsun, bu denli özveriyi unutamaz. Üstelik Siyami Bey soylu bir 

hayvandı. 

Erdoğan Bey, dingin bir uykunun ardından gözlerini açtığında gün henüz ağarıyordu. 

“Acaba Siyami kendine geldi mi?” diyerek merakla doğruldu. Mutfağın açık kapısından taşan 

sarımsı aydınlık, eşiğe kadar ulaşıyordu. Zeynep Hanım kalkmıştı demek. Terliklerini giydi. 

Ağır adımlarla koridora çıktı. Karşı odanın aralık kapısından içeri başını uzattı. Bu kızı hiç 

anlamıyordu. Herkes başını yastığa koyarken, o yastığı başının üstüne koyuyordu. Ya 
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Ertan’a ne demeli? Yastığı yerde; kolu, duvarın dibinde dertop olmuş yorganın üstünde; sağ 

ayağı sql, sol ayağı sağ köşede! “Kazık kadar oldular, adam gibi yatmayı öğrenemediler.” 

Eşinin geldiğini gören Zeynep Hanım gülümseyerek fısıldadı. “Günaydın. Çay hazır, ama 

kahve de yapabili-” 

“Çay çay! Ben de kediye -aman, Siyami’ye bakayım.” 

Salona geçen Erdoğan Bey’in yüreği daraldı bir an. Zavallıcık, bıraktığı gibi yatıyordu. 

Sessizce yaklaşırken kuyruğunun hafifçe oynadığını fark etti. Sevinçle yanına vardığında, 

gözlerini açtı garip. 

O da ne? Yeşil cam gibi parlak, hafif şaşı gözler düşmanca bakıyordu. Yanlış gördüğünü 

sanan Erdoğan Bey hiç üstüne alınmadı. Kediciğin kahverengi-si- yah kırçıllı tüylerini 

okşamak üzere elini uzattı. Uzatmaz olaydı! Kedinin gırtlağından çıkan korkunç, “Miiiyyya- 

ğaaavvv!” sesinin ardından parlayan sipsivri keskin beyaz dişleri görünce, kendini ürküyle 

geriye attı. 

Tam o sırada Zeynep Hanım şen şakrak salona daldı. “Uyandı mı?” 

Her sabah yataktan kalkmamak için direnen veletler, sesleri duymuş olmalılar ki, sevinç 

çığlıkları atarak koşturdular. 

Kedi, tıraşlanan sol budunun cascavlak parlamasından utanmış gibi, incecik boynunu 

büktü. Yumruk büyüklüğündeki kafasını Zeynep Hanım’ın omuzuna bıraktı. Ertan’la Esin’in 

elleri, annelerinin kucağında pışpışladığı kardeşlerini okşarcasına, kısa tüylerin üstünde 

gezindi. 

Geceki berbat havada bütün ilçeyi turlamasını,veterinerin ilaç kokan havasız 

muayenehanesini ve yaşadığı kaygıyı anımsadı Erdoğan Bey. ‘Nankör şey!’ dedi içinden. İlk 

kez, bilmem kaç para vererek aldığı monta ve ameliyat için saydığı beş yüz liraya yandı. 

Aklına karısının, “İyileşince sokaklara dönmek isteyecektir,” deyişi geldi ve gülümsedi. 

Küçük, eski usul bir matbaada gün, göz açıp kapayana kadar geçer. Kepenk indirme 

zamanı geldiğinde, insanın parmaklarında yıkamakla çıkaramadığı mürekkep karası, 

burnunda tiner kokusu, kulaklarında makinenin gürültüsü kalır. İnsan, çevresinde dönenen 

sevdiklerini, dumanı tüten bir tas çorbayı, televizyonun kumandasını, yan gelip uzandığı 

kanepesini özler. Birinin eksikliği bile geceyi karabasana çevirir -daha doğrusu, çevirirmiş. 

O akşam eli kolu dolu asansörden çıkan Erdoğan Bey’i, her zamanki sevecenliğiyle 

Zeynep Hanım kapıda karşıladı. Kocasının elindeki meyve sebze poşetlerini alırken, 

geriden çocuklar, “Hoş geldin, baba!” diye şakıdı. Ayakkabılarını çıkardı, terliğini giydi. Mis 

gibi yarma çorbasının kokusunu içine çekti. Bunu karısından daha güzel yapan ikinci bir 

kişi tanımıyordu. 

Ev sakindi. Esin sofrayı kuruyor, Ertan ise televizyonda oynayacak filme övgüler 

sıralıyordu. Bu harika seslerin dışında çıt yoktu. ‘Gitmiş olmalı,’ dedi içinden Erdoğan Bey. 

Bu kadar kolay kabulleneceklerini ummamıştı doğrusu. 

Banyoda elini yüzünü yıkarken, klozetle küvetin arasına yerleştirilen kedi kumu dolu 

kabı fark etmedi. 

Kurulandı, havluyu yerine asıp yatak odasına geçti. Elektrik düğmesine uzanırken, korkudan 

yüreği ağzına geldi. Yatağında parlayan fosforlu iki nokta, iblisin gözleriydi sanki! Dili damağı 

kururken, elinin ayası elektrik düğmesine yapıştı. Tavandan sarkan lambanın parlamasıyla 

birlikte odayı dolduran ürkünç ses beyninde yankılandı. “Hhhııığğğııırrrü!” 

Erdoğan Bey kendini toparlamaya çalışırken, Zeynep Hanım geldi. “Hayatım, bugün kapı 

hiç durmadı. Ertan’ın arkadaşları, komşular derken, Siyami pek utandı. Hani, budu 

yüzünden...” Gerisini dinlemeye gerek yoktu. Anlaşılan beyefendi, adamcağız içeri girince, 

huzur bulduğu yatakta rahatsız olmuş, düpedüz kendi odasından kovmuştu onu. 

Siyami Bey’de utanacak göz yok gibiydi; ama dışanyı özlemişti. Pencere pervazlarında 

dolaşıyor, pespembe budu dışardan görülmeyecek biçimde uzanıyor, saatlerce kıpırdamadan 

sokağa bakıyordu. Kapının zili çalmadan önce bıyıkları titriyor, eğer gelen yabancıysa 

fırlayıp, Erdoğan Beyle Zeynep Hanım’ın odalarına dalıyordu. Yatağın üstü, tuvalet 



 

131 
 

masasının altı, şifoniyerin tepesi, artık canı nereyi çektiyse orada gizleniyordu. Budundaki 

tüyler yeniden bitip, pek önem verdiği fiziği düzelene dek, Erdoğan Bey’in kaşmir kazağı çöpe 

gitti, misket koleksiyonu dağıldı, ayrıca yeni bir çift terlik sahibi oldu. 

Erdoğan Bey’e aylar kadar uzun gelen günlerin sonunda, bir sabah ailecek kahvaltı 

sofrasının başında toplandılar. Siyami Bey alıştığı -daha doğrusu alış- tırıldığı- gibi, Ertanla 

Esin’in arasındaki iskemleye çöreklendi. Fosforlu gözleri Zeynep Hanım’ın elindeki kalaylı 

bakır tasa ilişince keyifle mırladı. Kuyruğunu dikerek yere atladı. Radyatörün önüne serili 

muşambasının üstüne bırakılan süt dolu tasa yumuldu. 

Erdoğan Bey şapırtılara kulak vererek çayını yudumladı. Çocukların kıkırdamalarından 

olacak, şapırtıların kesildiğini fark edemedi. Tam bal kâsesine uzanırken, havada uçan 

hayvan pat diye kendine ayrılan makama konunca, yine yüreği ağzına geldi. Parlak yeşil, 

şehla gözlerini üzerinden ayırmayan kedi, Ertan’ın uzattığı salam dilimini kaptı. İnce uzun 

diliyle yalanırken, Esin’in çatalındaki kaşar peynirine takıldı gözleri. Zarifçe başını uzattı; 

dilini, burnunu, bıyığını, tek bir tüyünü çatala değdirmeden ağzına alıverdi kaşar- peynirini. 

Keskin dişleri leziz yiyeceğini parçalarken, düşmanca süzüldüğünün farkında, mırıl mırıl mırıl-

dandı. 

Erdoğan Bey ikinci bardak çayı içmekten vazgeçti. “Ben gidiyorum. Çok işim var,” diye 

homurdanarak ayaklanmasıyla Siyami’nin yere zıplaması ve sokak kapısının önünde arka 

ayaklarının üstüne oturması bir oldu. 

Beyefendi tarafından geçirilmeye alışık olmayan adamcağız şaşırdı. Zeynep Hanım 

ağlamaklı, “Yoksa gidiyor musun, Siyami?” diye sordu. 

Bir avaz da çocuklardan çıktı. “SÎYAMÎÎÎÜ!” 

‘Aman vazgeçmesin!’ diye geçirdi içinden Erdoğan Bey. Ayakkabılarını alelacele ayağına 

geçirip kapıyı açtı. Nankör şey, kimseyi umursamadan salınarak dışarı çıktı. Asansöre birlikte 

bindiler; biri önde diğeri arkada indiler. Apartmanın kapısından yan yana çıktılar, yan yana 

aştılar yolağı. Bahçe kapısının önünde biri sola dönüp yok oldu, diğeri neredeyse çiftetelli 

oynayarak arabasına seğirtti. 

Erdoğan Bey o sabah matbaasının kepenklerini keyifle kaldırdı, kapıyı keyifle açtı. 

Masasının arkasındaki Van kedisi posterinin sevimli olduğunu düşündü yeniden. Baskı 

makinesinin bulunduğu bölmeye ıslık çalarak geçti. Neşesinden komşuları da nasiplendi, her-

kese bol bol çay ısmarladı. Hatta yorgancıyla küçük bir tavla partisi bile yaptı. 

Akşama doğru çocuklarıyla karısı aklına düştü. Kuşkusuz üçü de karalar bağlamıştı. 

Yüreği sızladı. Onları ancak bol fıstıklı, çikolatalı bir turtanın neşelendireceğinden emin, 

gülümsedi. 

Lokantacıyı arayarak, ısmarladıkları irsaliyeyle mönü listesini sabah alabileceklerini 

söyledi. Masasının üstünü topladı. Çekmeceden kepenklerin kilitlerini aldı ve küçük 

matbaasından çıktı. 

Her akşamki gibi yine Zeynep Hanım açtı kapıyı ona. Kadın, her zamanki gibi yine 

sevgiyle baktı eşine. Ama bu kez alışık olduğu o sıcacık gülümseme yoktu yüzünde. 

Çocuklardaysa ne ses ne nefes. 

Ayakkabılarını çıkarırken salonda sofra hazırlayan Esin’i gördü. Yumruk gibi olmuş 

gözlerini babasına dikerek mırıldandı kızı. “Hoş geldin, baba.” 

“Ertan yok mu?” 

“Biraz uzanmıştım, baba,” diye seslendi oğlu içerden. “Başım ağrıyor da.” 

Erdoğan Bey elindeki pastane poşetini kaldırdı. 

“Bakın, size ne getirdim!” Zeynep Hanım’ın gözlerinin dolduğunu fark etmeden mutfağa 

seğirtiyordu ki, çocukların sesi kulaklarında patladı. 

“Ne yani? Siyami’nin gidişini mi kutlayacağız?!” 

Dili damağı kurudu Erdoğan Bey’in. Poşeti sessizce mutfak masasının üstüne bıraktı. 

“Babanızın öyle düşünmediğinden eminim,” diyerek araya girdi Zeynep Hanım. Poşetten 

kutuyu çıkardığı sırada, birden pencerenin kapalı camları zangırdadı. 

“Miiiyyyağaaavvvvvv! ” 
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Az daha kutuyu yere düşürecekti kadıncağız. O pencereye koştururken, kızla oğlan 

çoktan asansördeydi. “Vay başım!” diye inledi Erdoğan Bey. Omuzları çökük, dizleri bükük, 

banyoya doğru sürüklendi. 

O akşamdan sonra Siyami Bey evi otel gibi kullanmaya başladı. Konu komşu her akşam 

hayvanın, canavar düdüğünü andıran sesinden zıplayarak uyandı. Her seferinde, üzerinde 

pijaması ve uykulu gözleriyle Erdoğan Bey aşağıya indi. Sokak kavgalarında aldığı yaraların 

tedavisi için kim bilir kaç kez veterinere taşındı. Gıcık yaratık, Erdoğan Bey’in bunca özverisine 

karşın yalnızca diğerlerine yaltaklandı. 

Adamcağızın, “Yeter artık! Ben de bu evin babasıyım!” diye ağırlığını koymaya karar 

verdiği günün gecesi Siyami eve gelmedi. Ertesi gün ve daha sonraki günler de... 

Gelir de bulamaz, diyerek karısı kendini eve hapsetti. Esinle Ertan her fırsatta belde 

bucak onu aradılar. Telefonlar susmadı, iletiler gitti geldi. Sonunda kanepesine kavuşan 

Erdoğan Bey’inse keyfine diyecek yoktu. Elinde kumanda, televizyonun karşısına kuruluyor; 

geceleri, “Bitti artık! Gelmeyecek!” diye sevinçle yatağa giriyordu. 

Oysa, tam derin uykusundan ürküyle uyanmalarını da atlatacağına inanmışken, Siyami 

Bey bu sefer de oynaşıyla gelmişti!.. Yok yok, artık kedi türüne dayanası kalmamıştı Erdoğan 

Bey’in. Şimdi küçük matbaasına gitsin, kepenkleri açıp içeri girsin; ilk iş, Van kedisi posterini 

söküp çöpe atacaktı. Bundan böyle nerede dört ayaklı bir varlık görse, cinsine cibiliyeti- ne 

aldırmayacak, arkasına bakmadan kaçacaktı. 

Demir kepenk takır takır takır yukarıda toplanırken, dükkânından çıkan yorgancı, “Hayırlı 

işler, komşum,” diye gülümsedi. 

“Günaydın, ustam! Keyfin nasıl?” diye soran Erdoğan Bey ekledi. “Biraz işim var, sonra 

birer kahve içelim; ne dersin?” 

Anahtarı kapının kilidine sokarken yorgancı yanıtladı. “İçeriz, komşu, içeriz de... Merak 

ettim yahu. Az önce yatak örtüsüne astar biçerken, senin dükkândan tuhaf sesler geldi. 

Anlayamadım.” 

Kan beynine sıçradı Erdoğan Bey’in. ‘Hırsız!’ dedi içinden. Ama başka giriş de yoktu ki! 

Panik içinde kapıyı itip içeri daldı. Alışık olduğu tinerle karışık mürekkep kokusunu soluyarak 

çevresine baktı. Her şey bıraktığı gibi duruyordu. Arka bölmeye geçti ve derin bir oh çekti. 

Raflardaki ıvır zıvır, yerde istiflenmiş kâğıtlar, rulolar, baskı makinesi yerli yerindeydi. 

Hemen arkasından başını içeri uzatan yorgancıya dönerek, “Bir şey yok,” dedi. 

Komşusu dudağını bükerek, tepesinde kalmış üç tel saçını kaşıdı. “Bana öyle geldi 

demek.” Erdoğan Bey komşusunun peşi sıra daha bir adım atmıştı ki, vıyık vıyık sesleriyle 

irkildiler. Başını çevirince gördü duman rengi iki eniği. Köşede temizlik malzemesini koyduğu 

plastik sepetin yanında birbirlerinin üstünde tir tir titriyorlardı. 

“İki, üç günlük olmalılar,” dedi yorgancı. “Anaları nerde bunların?” diyen Erdoğan Bey, 

içinden de, ‘Ne aptalca bir soru!’ diye geçirdi. 

“Dün, sen dükkânı kapatmadan hemen önce taşımış olmalı.” 

Elindeki anahtarı yeleğinin cebine sokarken, temizlik malzemesini koyduğu sepeti 

boşaltmaya başladı. “Bunlar açtır da şimdi,” diye söylendi. 

Yorgancı, “Ben bir koşu süt alır gelirim,” diyerek telaşla dükkândan çıktı. 

Erdoğan Bey, ne kadar çul çaput varsa sepetin içine yerleştirdi. Enikleri de alıp özenle 

içine bıraktı. “O dört ayaklı nankör Siyami kadar şanslı değilsiniz, ona göre!” diye 

homurdandı. Radyatörün önündeki kolileri çekerek sepetin sığacağı kadar yer açtı. “Burası 

sıcak olur. Üstelik, güvenli de... Umarım, bir an önce ananız gelir alır sizi.” 

İçini çekerek ofisine geçti. Başını kaldırıp Van kedisi posterine baktı. Omuzunu kaldırdı 

ve, “N’apa- lım?” dedi. “Sen de kal bari. 

Meraklılara not: 

Duman ile îsli, küçük matbaada tavuk ciğeri yiyerek ikinci yaş günlerini kutlarken, Siyami Bey bir daha 

dönmemek üzere evini terk etti. 

Bir kişi dışında bütün aile hâlâonun yolunu gözlüyor... 

(Zeynep Cemali) 
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GÖZLERİMİ GERİ VERİN 

"Vitrindeki tarak takımına bakabilir miyim?" 

"Elbette. Harika bir seçim. Fildişinden yapılmış dört tane tarakla bir aynalı fırça. 

Annene alabileceğin en şık, en ucuz hediye." 

"Fiyatı ne kadar?" 

"Sadece on lira. KDV'si de içinde." 

Tarak takımı annemin tuvalet masasında ne güzel dururl Annem saçlarını her gün başka bir 

tarakla tarar. Saçları pırıl pırıl olur. Neler düşünüyorum? Artık onu unutmak, vazgeçmeliyim. 

"Beğenmedin mi?" 

"Yo, çok güzel. Ama bir de babama sorayım, birlikte alacağız da." 

Dükkândan kaçarcasına çıktım. Satıcı, fiyatı söylerken nasıl da utandım! Yüzüne 

bakamadım. Cebimde bir lira olduğu sanki gözbebeklerimde yazılıydı. 

Yarın Anneler Günü. Her yerde bir telaş. 

Cadde kıvrıla kıvrıla akan bir ırmak. Ben bir su damlası. Bir sürü damla ile birlikte 

akşama dek dolanıp duracağım. Akşam yanımızda küçük su damlalarından hediyelerimiz 

olacak. Hep birlikte denize döküleceğiz. Denizde bizi annelerimiz bekleyecek. Sevgiyle 

boynumuza sarılacaklar. Küçük su damlaları parlak yıldızlara dönüşecek. Tepemizde 

ışıyacaklar. Oraya varana kadar boğulmasam... 

Şu köşe neden kalabalık? "Tadilat nedeniyle büyük ucuzluk' yazısından dolayı mı? 

Dükkâna girmek oldukça güç olacak. İçerisi hıncahınç dolu. Şişman bir kadın önündekileri 

iterek dükkâna girmeye çalışıyor. Kadının eteğine yapıştım. Açtığı yoldan ilerledim. Malların 

üzerine kapaklanmış insanların arasına karıştım. 

Tarak takımının yerine ne alsam? Bir küllük. Olmaz. Çünkü annem sigara içmez. 

Alacağım hediye anneme ait olmalı; yalnızca o kullanmalı. Küllük alırsam en çok babamın 

işine yarar. Vazo alsam. Yo, yo... O da olmaz. Evimize ait olur o zaman dâ. Duvar nazarlıkları 

nasıl? İyi, ama ne işe yarar? Annemi kötülüklerden, felaketlerden, hastalıktan korur. Oooo, 

hem de üç lira. Bir liraya olsa ne iyi olurdu! 

Şurada bir kahve fincanı var. Tek kalmış. Ucuzdur herhalde. 

Tezgâhtara seslendim: 

"Bakar mısınız?" 
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İlgilenmiyor. Sesimi duymadı belki de. 

“Bakar mısınız?" 

Yine duymadı. 

En iyisi ben yanına gideyim. Elimi uzattım. Fincana yetişemedim. En alt rafa basarak 

uzandım. Başardım. Fincan elimde. O ne? Raflar üzerime yıkılıyor. Eşyalar da yere. Hepsi 

paramparça. 

Fincanı iyi ki tuttum. Bir tek o sağlam. 

Deminden beri sesimi duyuramadığım tezgâhtarlar hemen başıma üşüştüler. 

"Sersem! Yaptığını beğendin mi?" 

"Şey, şu fincanın fiyatını soracaktım." 

Tezgâhtar öfkeyle elimdeki fincanı kaptı. Bağırmaya başladı 

"Kim bu çocuğun annesi?" 

Ses yok. 

"Çocuğun annesi kimse ortaya çıksın. Susmakla kırdığı eşyaların parasını ödemekten 

kurtulamayacak. Çünkü birazdan polis gelecek." 

Tezgâhtar, yere eğilmiş saksı seçmeye çalışan orta yaşlı bayana sesleniyordu şimdi de. 

"Bayan, lütfen gizlemeyin kendinizi. Onun sizin kızınız olduğunu biliyorum. Az önce 

yanmızdaydı çünkü." 

Kadın doğruldu. 

"Üstüme iyilik sağlık... Bu yaştan sonra bir de çocuk sahibi mi oldum? Pes vallahi." 

Müşterilerden biri dirseğiyle kadını dürttü. 

"Parayı ödeyin de kapansın şu iş. Boşuna vakit kaybediyoruz." 

"Parayı ödeyecekmişim! Baksana sen bana! Gözümde enayi mi yazıyor? Çocuğu 

görmedim bile." 

"Ahlaksız kadın! Yaşından utan. Çocukla konuştuğunu herkes gördü. Yalan söyleme 

bari." 

Beni unuttular. 

Bacakların arasından sızarak kapının önünden akan insan seline karıştım. 

Aaa, şu Emre değil mi? 

Koca bir paketi kucaklamış gidiyor. Ne çok para biriktirmişi Belki de babası vermiştir. 

Annesi şanslıymış. Ne aldı acaba? 

Yanımdan geçerken omzuna dokundum. 

"Şişt, ne aldın?" 

Emre bana bakmak için arkasını döndü. O sırada karşıdan gelmekte olan seyyar 

satıcının arabasına çarptı. Koca paket uçtu, uçtu. Önce tablanın kenarına çarptı, sonra 

şangırtıyla kaldırım kenarına sert bir iniş yaptı. Paketin yırtılan köşesinden bardak kırıkları 

görülüyordu. Çay bardağı almış meğerse. Şimdi o da benden farksız oldu. Annesi de benim 

annemden. 

Kalabalık beni sürüklüyor. Emre geride kaldı. Sesi kulaklarımda. 

Akıntıdan bir çiçekçi dükkânının önünde ayrıldım. Öğretmen, 'Annenize hiç hediye 

alamasanız bile bir demet çiçekle gönlünü alın,' demişti. Ben de öyle yapmaya karar verdim. 

Sevinçle dükkâna girdim. İçi çiçek doluydu. En renkli demeti kapıp çiçekçiye uzattım. 

"Bunu alıyorum." 

Çiçekçi demeti şeffaf bir kâğıda sardı. Saplarına pembe kurdele doladı. Üzerine 

kartını iliştirdi. Eve gidince karta 'Anneme sevgilerimle' yazacağım. 

"Beş lira rica edeyim." 

Afalladım. 

"Ne dediniz?" 

"Beş lira." 

Beş liram olsaydı anneme neler neler alırdım. Öğretmenin yüzünden başım belaya 

girecek şimdi. Ne demek istedi acaba? Ucuz çiçekler de olabilir mi demek istedi. Ne aptalım, 

parklardan, bahçelerden toplayın demiştir tabii... 
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"Şeey, bir dakika. Babam kapıda bekliyor. Parayı alıp gelirim hemen." 

Dükkândan kıpkırmızı bir suratla çıktım. Arkama bakmadan hızla uzaklaştım. 

Kalabalıkta bana bakan birini görsem adımlarımı sıklaştırıyordum. Ya çiçekçi beni 

aratıyorsa... 

Uzunca bir süre oradan oraya sürüklendim. Vitrinlerdeki rakamlar giderek büyüyordu. 

Önüme bakıyorum: koskoca 10'lar, 15'ler, 20'ler Arkamı dönüyorum 30'lar, 35'ler, 50'ler. 

İnsanlar da birer etikete dönüşmüşlerdi. Dört yanım, üzerinde şişman rakamlarla sarıldı. 

Nefesim daralıyordu. Gökyüzü nerede? Göremiyordum. Her yer koyu karanlık. Gözlerim ne-

rede? Kim götürdü gözlerimi? Gözlerimi geri vermezseniz boğulurum... Geri verini.. 

Gözlerimi verdiklerinde kaldırımın kenarındaydım. 

Yaşlı bir bayan yüzüme kolonya serpiyordu. 

"Ayıldı neyse... Kalabalıktan bayıldı yavrucak." 

Ayağa fırladım. 

"Biraz dinlen yavrum. Birden kalkma. Yine düşersin." 

"İyiyim, eve gideceğim." 

Artık dolaşamazdım. Dizlerim titriyordu. Anneme olan sevgim cebimdeki parayla 

ölçülemezdi zaten. 

Geçen Anneler Günü'nde hediyesini verirken annem, 'Bir tatlı öpücük yeterdi, neden 

zahmet ettin?' dememiş miydi? Ben de bu yıl öyle yaparım. 

Sallana sallana mahallemize geldim. Camına boydan boya etiketler yapıştırılmış 

dükkânlardan biri de buradaymış. 10, 15, 20 yazan etiketler. Aman Allahım, olamaz!.. 

Etiketlerden biri tam bana göre!.. 

Heyecanla dükkâna girdim. Hediyemi aldım. Bir güzel paket ettirdim. Anneler 

Günü'nde annemi hediyesiz bırakacak değildim ya... 

Ertesi sabah kahvaltı masasında hediyem başköşedeydi. Annem çayları koydu. 

Şekerleri ben koymak istedim. 

Babamla ikimize ikişer kaşık toz şeker... Annemin bardağına hediye paketinden bir 

kesme şeker. 

(Sevim AK) 
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Benim Annem Bir Tane 

 
Annem, anneanneme kırgındı. Zaman zaman arayıp sorar, bayramlarda bizi de 

yanına alıp el öpmelere gidilir; ama kırgınlığı içten içe hep sürerdi. 

Dedemi yitirdikten sonra anneannem daha çok, dayılarımla yakınlaşmıştı. Gerçi 

dayılarımla birlikte oturmuyordu, herkesin evi ayrıydı ama açıkça onlara yakın duruyor, onların 

yaşamının içinde olmak istiyordu. 

Anneannem dedemin ikinci eşiymiş. İlk eşi, annemin annesiymiş. Annem, asıl 

annesini hiç tanımamış; çünkü o henüz bebekmiş. Gözlerini, bu, şimdiki anneannemin 

kucağında açmış annem. On üç yaşına kadar, öz annesi bilmiş anneannemi. Sonra iki oğlan 

çocuğu, yani dayılarımı dünyaya getirmiş. Onlar da annemi, öz abla olarak benimsemişler. 

Hâlâ iki dayım da çekinir annemden, ablalarını kolay kolay çiğneyemezler. 

Elbette, aile içindeki bağların sıkılığı dedemin ağırlıyla oluşmuş. İkinci eşini eve 

getirdiğinde, onunla sıkı sıkıya pazarlık etmiş: “Kızıma üvey annelik yapmayacaksın!” diye 

öğütlemiş. 

Anneannem de, annem kendisini öz anne olarak benimsesin diye, ona hamileliği ve 

doğumuyla ilgili bir dolu öykü anlatırmış çocukluğunda. “Sana hamileyken canım ne kadar erik 

istemişti, anlatamam! Mevsim de kış ortası, erik nerde bulunsun? Baban, Adana’ya, An-

talya’ya haber saldı ki, erik varsa göndersinler... Kuru erik getiriyorlar, ı-ıh, gözümde yok. 

Canım kütür kütür, ağzı sulandıran ekşi erik yemek istiyor... Neyse, doğduğunda mayıs 

ortasıydı. Bahçedeki erik ağaçlarının dalları kırılıyordu meyveden! Bu kız kısmetli olacak, 

dedim içimden...” 

Gelgelelim, annemin kısmeti olan şeylerin ona pek bir yararı dokunmamıştı! 

Dedemden onca ev, dükkân kalmasına karşın, bizim bir evimiz bile yoktu... Bunun da nedeni, 

anneannemdi. 

Dedem, iki yıl arayla dünyaya gelen iki oğlunu da, onları dünyaya getiren ikinci eşini 

de pek severmiş. Ama anneme olan düşkünlüğü hepsinden başkaymış. Erkek çocuklarından 

ayırt etmediği gibi, annemi daha çok şımartır, adeta tepesine çıkarırmış! 

“İki oğlunu İki koluyla sarıp kucaklar, ben de omzuna tırmanarak ensesine binerdim!” 

diye anlatır annem. “Kardeşlerimi kıskanır, babamı onlarla paylaşmak istemezdim. Babamı 

daha fazla görebilmek için, sabahları ardına takılır, onunla birlikte işyerine gitmelere kal-

kışırdım. Babam kırmak istemez bazen, elimden tutup tamirhaneye götürürdü. Tamirhanede 

çalışanların maskotu olmuştum. İşlerini güçlerini bırakır, beni aralarına alıp konuşturur, 

sözlerime gülerlerdi. Babam, çekmekat- taki kendi yerine çıkartırdı. Orada, kâh babamın 

kucağında, kâh masasının üstünde oturur; neredeyse kediler gibi sürünür, ellerine, yüzüne, 

saçlarına dokunurdum. İşiyle değil de, benimle ilgilensin isterdim. Üstüm başım kirlenmesin 

diye, annem bir de tulum dikmek zorunda kalmıştı. Tulum tamirhanede kalır, oraya gidince 

üstüme giydirmesi için babamı sıkılardı. Saçlarım da kısa kesildiği için, tamirhanenin en küçük 

çırağı gibiydim.” 

Ah, yazık ki annemin o yaşlarda çekilmiş bir resmi yok! O şeker hallerini ben 

hayalimde canlandırmaya çalışırım... Gerçi, şimdi de şekerdir ya! 

Mutlu bir çocukluk dönemi olmuş annemin. İlkokula başladığı yıl -hani neredeyse, yoldaki 

taşlar ayağına değmesin diye!- dedem, sevgili kızını arabayla okula götürüp getirirmiş... 

Dedemin eski model bir Amerikan arabası varmış o yıllarda. Annem, “Yayla gibi arabaydı, 

sekiz kişi binerdik,” diye anlatır bazen. “Taşlı köy yollarında bile sarsıntı hissetmezdiniz 

içinde.” Her parçasını tek tek, kendi zevkine göre toplatmış dedem. Koltuk kaplamaları ceylan 

derisi. Bir, valinin çocukları arabayla okula gelirmiş, bir de annem, düşünsenize! O yıllarda, 

özel araba sayısı koca kentte yirmiyi, bilemedin otuzu geçmezmiş. 

Bahar gelince, hafta sonları dedem doldururmuş bütün aileyi arabaya, kır gezmelerine 

götürürmüş. Annem, araba kullanırken bile dedemin dizinin üstüne oturmak ister, direksiyonu 

birlikte çevirmelere kalkışırmış. Dedem de onu kırmaz, kucağına alır, minik elleriyle direksiyon 
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simidini tutmasına izin verirmiş. Aşka bakar mısınız? Oysa ben küçükken annem hiçbir zaman 

ön koltuğa almaz; hep arka koltukta oturmamı, isterdi. 

Kır gezmelerinde, dedem tüfeğini alıp avlanmaya çıkar, anneannem ocak kurup odun 

toplarmış çevreden. Annemle dayılarım da oyun oynarmış. Dedem avdan tavşan ya da 

yabanördekleriyle döner, anneannem bir güzel pişirir, sonra hep birlikte yerlermiş. Yine 

çevreden yabanisoğan, yabanikekik bulup katarmış yemeğe. Tabii, annem yemeğini de yine 

babasının dizinin üstünde yermiş. 

Bazen yakınlarda koyun otlatan çoban olursa, dedem onlara da yemekten pay 

verirmiş. “Kokusunu almışlardır, ayıp olmasın, onlarınki de nefis...” dermiş dedem. Eski 

insanlar daha düşünceli miymiş, ne? Bakıyorum da şimdi, sokaklarda açlıktan çöp karıştıran 

hayvanlara bile bir lokma yiyecek vermeye yanaşmıyor insanlar! Alışır da yine ister diye 

tekmeyle kovuyorlar aç hayvanı. 

Neyse... Annem büyüdükçe babamdan uzaklaşır olmuş sonra. Annesine yakın 

hissetmeye başlamış kendini. Yok, baba kız aşkları sürüyormuş yine; ama genç kızlık çağına 

yaklaşınca, birtakım sırlarını annesiyle paylaşma durumu çıkmış ortaya. E tabii, bir genç kızın 

babasıyla konuşmaktan çekineceği konular da olabiliyor. 

Tam işte o dönemlerde, komşu çocuklardan biri annemi üzmek için; “Senin annen öz 

annen değil, üvey!” deyivermiş... Annem inanmamış elbet komşunun çocuğuna; hemen eve 

koşup annesinin yakasına yapışmış, işittiklerini yalanlaması için... 

“Annem bir an durakladı,” diyor. “Benim işittiğim şey, onu da şaşırtmıştı sanki. Kısa bir 

suskunluktan sonra karşı çıktı: ‘Öyle her işittiğine inanma, çocuğum!’ dedi. ‘Bunlar, bizi 

çekemeyenlerin uydurması. Seni üzmek için uydurmuşlar. Seni dünyaya getirdiğimde, onlar 

yanımda mıydı sanki? Nasıl bilebilirler ki?’ Kalbimin bağlarından biri kopmuş gibiydi! Annemin 

sözleri kopan bağı onarmaya yetmiyordu. Çılgın gibi ağlamaya başladım. Gerçek annem o 

anda ölmüştü benim için... Gözyaşlarım öz annem içindi!” 

O günden sonra annemin üzerine daha çok düşmüş dedem. Onun artık çocuk 

olmadığını, bir çift beyaz yalanla aldatılamayacağını anlamış olmalılar. Tabii anneannem, 

yıllardır oluşturduğu ana evlat sıcaklığının düşmemesi için daha bir özenli davranmaya 

başlamış o günden sonra. Ancak daldaki yaprak düşünce bir kez, onu yerine yapıştırmak 

olanaksızdır. Annemin içindekiyeşil yapraklar da öyle düşüvermiş işte. Hele, o yaşına kadar 

kendisinden saklanan nüfus cüzdanındaki anne adının da başka olduğunu fark edince, 

kuşkusu büsbütün derinleşmiş. 

Bir yandan, genç kızlığın eşiğinde bulunduğu için babasından uzaklaşmaya başlamış 

annem; bir yandan, annesinin üvey olduğunu öğrenmenin yaratığı düş kırıklığıyla içine 

kapanmış... Onun bu durumu dedemi de üzüyormuş doğal olarak. “Çektiği üzüntünün etkisiyle 

dalgınlaştı,” diyor annem, dedem için. “Yine öyle dalgın bir gününde, tamirhanede üstüne 

araba düşmüş! Kaza sonucu sakatlanarak önce haftalarca hastanede, sonra da uzunca bir 

süre evde yattı. Bu arada tamirhanede işler azaldı, kazanç azaldı. Çaresiz yattığı yerde 

sinirleri büsbütün bozuldu. Olur olmaz nedenlerle anneme çatıp kavga çıkarmaya başladı!” 

Hem işleri bozulan sakat ve sinirli babasına, hem de gözü yaşlı üvey annesinin durumuna 

üzülüyormuş annem. 

Aile ortamının yıpratıcı bir döneme girdiği işte o günlerde, annem yatılı öğretmen 

okulu sınavlarını kazanmış. Önünde açılan bu kapı, onun evden uzaklaşması için bir fırsat 

olmuş. 

Yatılı okulda, kendini ve aile sorunlarını unutmak için tümüyle derslere adanmış. 

Başarılı bir öğrenci olarak öğretmenlerinin ilgisini çekmiş ve arkadaşları arasında sivrilmiş. 

Okul hayatı onun için yeni bir aile ortamı olmuş adeta. Kendi ailesinden uzakta kaldığı için, 

onları daha farklı bir duyguyla özlemeye ve sevmeye başlamış. Eve döndüğü zamanlarda, 

babasının artık o sinirli hallerinin azaldığını görüyormuş. Annemin okulda kazandığı başarılar, 

dedemin bozulan duygu dünyasını düzeltiyordu belki de. 

Annemin öğretmen çıktığı yıl, dedem de tamirhaneyi kiraya verip kendini emekliye 

ayırmış. Dayılarım henüz öğrenciymiş; ama annem gibi başarılı bir öğrenci olamamış ikisi de. 
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Dedem onların da annem gibi okuyup meslek sahibi olmasını istiyormuş ama, bu isteğinin 

gerçekleşmeyeceğinin de farkındaymış. 

Dedem yanılmamış: Çünkü sonunda dayılarımdan biri kamyon şoförü olmuş, biri de 

gazinocu. 

Dedem hayattayken anneme öz kızıymış gibi davranan anneannem, dedem 

dünyadan göçünce yapmış yapacağını... Dedemden kalan üç katlı evin bir katını kendine 

ayırıp, kalan iki katını da iki oğlu arasında pay etmiş. Kira getiren dükkânı satarak, büyük 

dayıma kamyonet almış. Meyve bahçesini satıp, küçük dayıma gazino açmış. Dedemin 

emekli aylığı zaten kendisine bağlanmış. Anneme de hiçbir şey kalmamış... 

Annem, hiç değilse başımı sokacak bir evim olsun dediğinde; “Çok şükür kızım, sen 

devlet kapısındasın. Bir baban öldüyse, devlet baba ekmek veriyor sana! Kardeşlerin ekmeğe 

muhtaç durumda! Ben ölünce, bu oturduğum ev de senin olsun...” sözleriyle onu avutu- 

yormuş. 

Annemin, anneanneme kırgınlığının nedeni buydu. Biliyorum ki, hiçbir zaman da 

gönlünde bağışlamadı onu. Ama hiç saygısızlık etmedi, kimsenin etmesine de izin vermedi. 

Öyle zaman oldu ki, üvey annesini, öz evlatlarına karşı savundu. Anneannemi, dedemin bir 

emaneti olarak gördü hep., 

Büyük dayım, kamyonetiyle kaza yaptı. Ağır darbe alan aracı elden çıkararak 

başkasının kamyonunda çalışmaya başladı. Ama hiçbir zaman da iki yakası bir araya gelmez. 

Hep parasızdır, boyuna durumundan yakınır. 

Küçük dayımsa -nerden merak sardıysa- gazinoculuk ederken, başka birtakım işlere 

bulaşmış. Gazinosunda çalışan bir adamı, aynı zamanda uyuşturucu hap satıyormuş. Bu 

yüzden polisle başları derde girmiş. Hem adamı, hem de dayım hapsi boyladılar. Anneannem, 

dayımı kurtarabilmek için anneme vaat ettiği dairesini ipoteğe koymuş. Tabii sonunda ev 

satıldı. Kendi de dayıma verdiği daireye taşındı. Niyeti, dayım hapisten çıkınca birlikte 

oturmakmış. Oysa, dayım hapisten çıktıktan sonra annesiyle birlikte oturmak istemedi. Ana 

oğul arasında tatsızlık çıktı. 

Bütün bu olanları üzülerek izleyen annem, sonunda üvey annesini alıp bize getirdi. 

Her ne kadar olanlardan anneannemi sorumlu tutuyorsa da, onun sığıntı durumuna düşmesini 

içine sindiremedi. 

Annemle babam ayrıldıkları için biz de zaten yalnızdık. Kimi aylarda, evimizin kira 

ücretini vermekte zorlanıyordu annem. Parasızlıktan, okula yaya gidip geliyordum. Bu türden 

sıkıntıları iyimserlikle, neşesini yitirmeden göğüsleyen annem, beni de zaman zaman 

yüreklendirir bu konularda. Zorluklar karşısındaki iyimserliğini bana aşılamaya çalışır. En 

küçük mutluluk anlarında bile, büyük bir mutluluk yaşıyormuş gibi kahkaha atmaktan kendini 

yoksun bırakmaz. Sözgelimi, mutfakta hiçbir şey olmadığı zamanlarda, zeytinyağına pul biber, 

kekik dökerek karşılıklı ekmeğimizi banar, bir şölen sofrasındaymışız gibi keyifle yeriz. 

Anne kız, böyle kendi yağımızla kavrulup giderken, hemen her konuda bize karışan, 

bizi kendi yaşam biçimine sokmaya çalışan anneannemin çıkıp gelmesi, doğrusu ya, bazen 

beni bunaltıyor! Annem, kâh annesinin katı kurallarıyla dalga geçerek, kâh benim sıkılmala-. 

rımı alaya alarak ilişkilerimizin bozulmadan yürümesini sağlar. 

Anneannem, dedemden kalma üç aylığını koynun- da taşıyarak gıdım gıdım harcar. 

Çok zorda kalmazsak, çıkarıp da anneme ya da bana para vermez. Annemin iyiliğine karşı 

onun bu cimriliği bana dokunur. Bazen annemle yalnız kaldığımızda, onu eleştiririm, 

anneanneme bu denli iyi davrandığı için. Anneannemin bunca iyiliği hak etmediğini söylerim. 

Annem her zamanki iyimserliğiyle gülerek karşılar bu tür yakınmalarımı. 
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“Çocuğum, ben anneme iyi davranayım ki, ilerde sen de bana iyi davranasın...” 

karşılığını verir. “Anlayacağın, ben de kendi iyiliğim için yatırım yapıyorum!” 

Bu sözlerle kafamın içine hafifçe bir rüzgâr üfler sanki düşüncelerimi karartan bulutları 

dağıtır... Onun kızı olmakla ne denli şanslı olduğumu bir kez daha duyumsatır bana! 

Şundan eminim, dünyada her şeye kızılabilir, ama anneme kızılamaz! Benim annem 

bir tanedir. Onunla, yaşamın her güçlüğü göğüslenebilir. 

Mayıs 2010 

(Necati GÜNGÖR) 
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VİTRİNDEKİ MAVİ BAHÇIVAN 

 
Sabah sabah annemle alışverişe çıktık. Annem bana sınıf geçme hediyesi alacaktı. 

Hediyemi çok önceden seçmiştim. Açık mavi bahçıvan pantolonu. Anneme henüz 

söylememiştim, ama üstüne bir de kırmızı tişört istiyordum. 

İki hafta sonra Murat'ın doğum günü. Yeni giysilerimi ilk o gün giyeceğim. Kapıdan 

girince bütün gözler üzerime çevrilecek, giysilerime imrenerek bakacaklar. Murat uzun 

pantolonumu görünce büyüdüğümü anlayacak, ikide bir 'Meltem kardeş' demekten 

vazgeçecek. 

Dükkâna girmeden önce anneme vitrinde beğendiğim pantolonu gösterdim. Onun da 

hoşuna gitmişti. Etiketten fiyatının on sekiz lira olduğunu öğrendi. Gülümsemesi birden 

kayboldu sanki. 

Pantolonu giymek için sabırsızlanıyordum. Annemkapının önündeki askılara asılı 

pantolonlara tek tek bakıyordu. 

Tezgâhtar yanımıza yaklaştı. 

"Buyurun! İçeride çok çeşidimiz var!" 

Öbür modelleri görmek istemiyordum, birden atıldım: 

"Vitrindeki mavi bahçıvan pantolona bakacaktık." 

"Göstereyim. Tam sana göre. Senin bedeninden tek kaldı." 

Pantolonu giyip geldim. Aynanın karşısında şöyle bir kendime baktım. Nasıl da 

değişmiştim! Eski giysilerimin bu kadar berbat olduğunu bilmiyordum. Bana hasta görünümü 

veriyorlarmış meğerse. Bir de kırmızı tişört aldırtabilseydim! 

Tezgâhtar da pantolonu bana çok yakıştırmıştı. 

"Dememiş miydim? Tam sana göre! Ismarlasan bu kadar güzel oturmazdı." 

Annem dudak büktü. 

"Şimdi tam üzerine göre ama, çocuk büyüme çağında. Bir-iki aya kalmaz ne olur biliyor 

musunuz? Bacağından bile geçmez." 

"Aman yapmayın, hanımefendi! Bu yazlık bir pantolon. Çocuğun üzerinde kazak var. İnce 

bir tişörtle bol bile durur. Üstelik askıları ayarlı. İstediğiniz boya ayarlayabilirsiniz..." 

Annem mızıkçılık etmeye başlamıştı. Pantolonu almaktan vazgeçerse ne yapardım! 

Günlerden beri buvitrine bakıyor, kendimi mavi bahçıvan pantolonunun içinde hayal 

ediyordum. 

"Anne, amcanın söyledikleri doğru. Sen merak etme. Önümüzdeki yıl da giyerim. Ne olur 

alalım..." 

"Olmaz! Üstelik çok pahalı." 

"Bakın bayan, burada daha ucuz pantolonlar var. Kumaşı aynı kalitede değil ama çocuk 

için çok kullanışlı. Bakın işte şu gördüğünüz on bir lira. Denemek ister misiniz?" 

Tezgâhtar gri bir pantolonu elime tutuşturdu. İsteksiz isteksiz kabine girdim, pantolonu 

giydim. Büyümüş de küçülmüş gibi olmuştum. 

Annem pantolonun paçalarını düzeltti. 

"Paçalar biraz uzun. Kıvrılırsa fıstık gibi olur. Ne dersin?" 

"Beğenmedim... Aynı babamın pantolonuna benziyor." 

"Saçmalama!" 

"Üstelik çok bol." 

"Bol olur mu? Modeli öyle. Biraz zengin duruyor. Fena mı?" 

Tezgâhtar bu kez kırmızı bir pantolon gösterdi. 

"Bir de bunu dene bakalım. Griyi beğenmedin. Kırmızıya ne kusur bulacaksın?" 

Kırmızı pantolon istemiyordum. Vitrindeki mavi hoşuma gitmişti. Artık başkasını 

beğenemezdim. 

Annem kırmızı pantolonun kumaşını inceledi. 

"Bu ne kadar?" 

"Dokuz lira. Geçen yılın malı. Bu fiyata bu kaliteyi şimdi hiçbir yerden alamazsınız." 
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Annem ısrar edince pantolonu giymek zorunda kaldım. Üzerimden dökülüyordu. 

"Bu bana üç beden büyük galiba." 

"Sus bakayım. Yanlardan ikişer parmak alırsam, boyunu da kısaltırsam çok güzel olur. 

Haydi nazlanma, alalım bunu..." 

"Hayır istemem. Mavi pantolonu istiyorum." 

Annem sinirli sinirli pantolonun fermuarını indirdi. 

"Peki o zaman çabuk üstünü değiştir de çıkalım. Amcanı çok yorduk." 

"İsterseniz kırmızıyı sarayım. Beğenmezse evde giyer. Sudan ucuz." 

"Yok, yok, kalsın. Biraz daha bakalım da..." 

Dükkândan çıkınca bir süre hiç konuşmadan yürüdük. Çok kızmıştım. Annem istediğimi 

almamak için elinden geleni yapmıştı. 

"Asma suratını yavrum. Çok mu beğendin o mavi pantolonu?" 

Sesimi çıkaramadım. Gözyaşlarını yanaklarıma doğru süzülmek için ufak bir hareket 

bekliyorlardı. 

"Ben aynı kumaştan alır, aynı modeli dikerim. Yeter ki sen üzülme. Hem on sekiz lira 

ona verene kadar bir-iki parça şey daha alırız sana." 

Kırmızı tişörtü bir türlü söyleyemiyordum. Oysa şimdi tam sırasıydı. 

"Bana bir de kırmızı tişört alır mısın?" 

"Elbette. İstediğin o olsun." 

Annem güzel dikiş diker. Kendi elbiselerini, babamın ve benim pijamalarımızı diker, 

komşulara provalarda yardım eder. Bir bahçıvan pantolonu mu beceremeyecek? 

"Sen yavaş yavaş eve git. Ben kumaşçıdan kumaşı alayım. Pantolonun modeline bir kez 

daha bakayım. Evde görüşürüz." 

Yarım saat sonra annem elinde paketlerle eve geldi. Sevinçliydi. 

"İstediğimden iyisi oldu. Çok ucuza parça kumaş düşürdüm." 

Paketi açtım... Aaa! Bu lacivert! 

"Hani mavi kumaş alacaktın?" 

"Mavi yoktu. Lacivert senin için daha iyi. Kirini göstermez. Açık mavi çabucak kirlenir. Sık 

sık yıkanması gerekir." 

"Olsun. Ben temiz tutardım. Keşke açık mavi olsaydı!" 

"Sen pantolon bittikten sonra gör. Bayılacaksın." 

"Aynı model yapacaksın değil mi?" 

"Tabii... Gelirken Ayten Teyze'nden patron bile aldım. Bak, sana bir de sürprizim var. Aç 

bakalım şu paketi..." 

Ufak bir paket uzattı... Heyecanla açtım. İçinde nar çiçeği renginde kısa kollu bir tişört 

vardı. 

"Ama ben kırmızı istemiştim. Bu kırmızı değil ki! Nar çiçeği." 

"Amma yaptın... O da kırmızı, bu da. Biraz koyu biraz açık ne fark eder?" 

"Bir kere, bu çok cırtlak bir renk,.. Hiç beğenmedim." 

"Cırtlak renkler çocukken giyilir. Sonra istesen de giyemezsin... Ben giyebiliyor muyum?" 

Susmaktan başka çarem yoktu. 

Öğleden sonra annem pantolonluk kumaşı biçti. Akşama doğru provaya hazırdı. 

Pantolon, beğendiğim bahçıvan modeline hiç uymuyordu. Askıları vardı ama göğsündeki 

kocaman fermuarlı cepten eser yoktu. 

"Anne bu bahçıvan tipi olmayacak mıydı?" 

"Yavrum, sana söylemeyi unuttum. Kumaşı parçacıdan aldım ya... Klasik pantolona gitti 

aklım... Çıkar diye düşündüm, ama bahçıvan modelinde yaparsam çıkmıyordu. Çok istersen, 

üstünü başka kumaştan yaparım." 

Artık gözlerimden akan yaşları tutamıyordum. İki elimle yüzümü kapayıp odama koştum. 

Yatağımın üzerine kapanıp ağladım. 

Annem arkamdan geldi. Onun da gözleri yaşlıydı.  
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"Ağlama yavrum. Beğenmediğini biliyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, elimden gelirken 

on sekiz lira vermek çok ağrıma gitti. Şimdi sana söz veriyorum. Ucuzlukta almazsam gözüm 

çıksın. Kes ağlamayı şimdi. Ben de ağlarım yoksa...” 

Pantolonu çıkardım. Alıp başımı gittim. Ara sokaklarda bir süre dalgın dalgın dolaştım. 

Sonra mavi bahçıvanın durduğu vitrinin önüne geldim. Kaldırımda oturdum, doyasıya 

seyrettim. Ne güzeldi! 

Çaresiz, Murat'ın doğum gününde annemin diktiği lacivert pantolonu giyeceğim. Murat 

beni fark etmeyecek bile. Ama indirimli satışlardan sonra, 15 Eylül'de okulun tanışma çayında 

gözlerini benden ayıramayacak. Mavi bahçıvan pantolonum ve mavi beyaz çizgili tişörtümle 

kimbilir ne gösterişli olacağım! 

(Sevim AK) 
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BİSİKLET AŞKINA 

Öztürk için evin havası, son günlerde parçalı bulutluydu. Karnesini ve başarı belgesini 

annesine kasılarak uzatırken, kapının önüne bir bisiklet geleceğinden emindi. Oysa, verilen 

söz tutulmamış; üstelik, her zaman olduğu gibi, annesinin kırmızı ojeli parmağı burnuna 

uzanmış (Bir gün bu yüzden şaşı kalacaktı!) ve buyurgan sesi düşlerine son vermişti. 

“Derslerine çalışmak görevin, küçükbey. Kimseye görevini yaptığı için ödül verilmez!” 

Sokak kapısının kapandığını duyan Öztürk, yatakta yay gibi gerildi. Doğrularak ayaklarını 

sarkıtırken ablası İnci içerden seslendi. “Özüüü! Kahvaltıya gel! 

Hadi, sofrayı toplayacağım.” 

' “Geliyorum!” Sağ ayağı terliği buldu, sol ayağı arandı. Bulamayınca, diğerini de çıkardı. 

Yer karolarının serinliğini çıplak ayaklarında hissederek banyoya girdi. 

Açıkyürekli olması gerekirse, bisiklet o kadar da önemli değildi. Annesinin geliri 

ortadaydı. Onu deli eden, annesinin artık bir erkek olduğunu kabul et- memesiydi. Annesi, ev 

kuşu olan ablası gibi, oğlunun da ana kuzusu olmasını istiyordu. Musluğu açtı, avucuna 

doldurduğu suları yüzüne çarpıp durdu. Havluyu alırken lavabonun üstündeki aynaya takıldı 

gözü. Üst dudağını, alt dudağına doğru çekti. Sonra da çenesini sıvazlayarak, “Ne zaman 

çıkarlar acaba?” diye mırıldandı. ' 

Yüzünü kurularken kapı çaldı. Merakla, ‘Annem geri döndü!’ dedi içinden. Havluyu 

askısına asıp banyodan çıkarken kapının açıldığını ve ablasının cırıl cırıl cırladığını duydu. 

“Dayıcığııım!” 

Aile içindeki adıyla Özü, ok gibi aştı koridoru. Ablasının kollarından sıyrılan dayısının 

boynuna atıldı, ayaklarını beline doladı. 

İşte, o gün dayısı gelmeseydi, onu dinlemeseydi; ablasına inat yeğenine “Kırmızı 

Şimşek”i armağan etmeseydi, Özü’cük bıyığı terleyene, sakalı çıkana dek kendini bebek gibi 

hissedecekti. 

Özü, portakal kadar kalan güneşe doğru durmadan pedal çeviriyordu. Üstüne bol gelen, sarı-

lacivert forması sırtında havalanıyordu. Annesinin sürmeli gözlerini açması, parmağını 

sallaması dayısına vız gelmiş- 

ti. Ama, Özü de söz vermişti dayısına. Ablasını dinleyecek, mahallenin dışına 

çıkmayacak, annesi işten döndüğünde de evde olacaktı. 

Annesi az sonra eve varırdı. Yel gibi geçti bakkalın önünden. Geniş bir yay çizip, 

gidonu sağa kırdı. Otuz metre ötedeydi evi. Tam, “Oh be, yetiştim!” demek üzereyken, 

önüne bir şey fırladı! îriyarı bir Siyam kedisi! Frenlere mi asıldı, gidonu mu kırdı, ayrımına 

varamadı. Havada uçarken ablasının feryadını duydu. “Kardeşiiiiiiiim! ” 

Özü, apartmanın bahçesindeki yeni sulanmış çimenlere serilmiş, bisikleti Kırmızı 

Şimşek ise bahçenin demir korkuluklarına çarpıp yamulmuştu. Ciğerlerindeki çimen 

kokusuna ve gözünün önünde uçuşan yıldızlara karşın Özü, yardımına koşan kapıcıya 

güçlükle mırıldandı. “Bi-bisikletim...” 

“A be, oğlum! Boş versene bisikleti şimdi!” 

“Özü, canım!..” Ateşçiçeklerini aşıp yanına çöken İnci’nin elleri hızla kolunda, 

bacağında gezindi, her yerini yokladı. “Kırığın çıkığın var mı? Canın çok yanıyor mu?” 

Kapıcının yardımıyla doğrulan kardeşinin çamurlanan burnunu sildi. 

“A be, kaygılanmayasın, hanım kızım!” dedi kapıcı. “Çok şükür; bak, bir şeyciği yok.” 

Zavallı çocuğun yaşadığı ürkü öylesine büyüktü ki, ağrısının sızısının ayrımında 

değildi. Ama, gözleri demir korkuluğa kayınca, yüreğinin de tıpkı bisikleti gibi ezildiğini 

hissetti. “Aaa-abla, bi-bisikletim!..” 

Bisiklet umurunda değildi İnci’nin! Özü tek parça, karşısındaydı ya! “Başlatma şimdi 

bisikletine!” diye 

söylendi kardeşine. “Çimene değil de betona kapaklansaydım ne olacaktı, düşündün mü?” 

Genç kız, kardeşine sarılarak koluyla destek olurken, kapıcıya teşekkür etti. Yine 
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ateşçiçeklerinin üstünden atlayarak, kaldırıma yöneldiler. 

Özü’nün bisikleti içler acısı durumdaydı. Far, gidon, kaporta, jant, ne varsa dağılmıştı. 

Ağır yaralı durumdaki Kırmızı Şimşek’i kaldırıp sürükleyen İnci yan gözle kardeşine baktı. 

Özü’nün kirli yüzünden sessizce akan gözyaşları incecik yolaklar açmıştı. Beş yıl önce, 

babalan onlan terk edip gittiğinde de böyle için için ağlamıştı. Yüreği burkuldu. “Boş ver. Sana 

bir şey olmadı ya,” dedi önce. Sonra da, sadece arka kaportası ve tekerleği sağlam kalan 

hurdaya bakarak, “Fazla da kötü değil,” diye ekledi. “Sabit pazarın orada bir bisiklet tamircisi 

var. Dur bakalım...” 

“Kim bilir kaç para ister! Annem hayatta vermez!” “Bunu sonra düşünürüz.” 

Dayısı da yoktu artık. Gitti mi, ne zaman döneceği belli olmazdı. Hem zaten onarım 

parasını ondan isteyemezdi. Hatta, o tekrar gelmeden önce bu işi halletmiş olmalıydı. 

Babasını andı. Aylardır sesini bile duymamıştı. Şimdi bir telefon etse, onlarca özür bulur, 

ardından da, “Bir istediğin var mı, oğlum?” diye sorardı. Üst üste yutkundu, kırgın yüreği daha 

da buruldu. 

Bahçe kapısını açıp, ablasının Kırmızı Şimşekle içeri girmesini bekledi. Dar yolağı aşıp 

apartmanın kapısına geldiklerinde duraksayan İnci, başını önüne eğip fısıldadı. “Babamı 

arayabiliriz.” 

“Unut gitsin! Dayımı beklerim ben... Bir daha bisiklete hiç-” Gerisini getirmeye yüreği el 

vermedi. Kırmızı Şimşek’i merdiven altındaki boşluğa bırakıp eve girdiler. 

Kapı çaldığında Özü duşunu yapmış, temiz eşofmanını henüz giymişti. Annesinin olanı 

biteni öğrendiği zilin sesinden belliydi. Kapı açılır açılmaz beklediği soru geldi. 

“Nerde o?” 

Bir kamyon dolusu lafı göğüslemeye hazır, odasından çıktı. 

“Buradayım, anne.” 

Kadın, bol kullandığı allığa karşın beyaza kesen yüzünü oğlunun yüzüne yapıştırıp, 

dikkatle inceledi. Burnundaki kırmızı çizgiyi umursamadı. Doğrulurken, “Çok şükür, 

ayaktasın!” dedi. Boynundan geçirdiği çantayı çıkarıp kızına uzatırken, peş peşe sordu. “Mi-

den bulanıyor mu? Başın dönüyor mu? Gözlerin kararıyor mu?..” 

“Hayır, anne! Hiçbir şeyim yok. Sadece bisikle-” 

“Hiçbir şey senden değerli değil, canım!” Oğlunu kucakladı. Bir yandan da mutfağa 

geçen kızına seslendi. “Köfte kalsın! Kızartma ağır gelir şimdi.” Özü’nün san kafasını öperek 

ekledi, “Dolapta tavuk olacaktı. En iyisi çorba! Dur, şu üstümü değiştireyim, geliyorum.” 

“Boşuna kaygılanıyorsun. Özü’nün bir şeyi yok.” 

“Umarım, yoktur!” diye yanıtladı kızını hışımla. “Oğluma bir şey olursa, dayın da, sen de 

kaçacak delik arayın!” 

Ne yemekte, ne yemekten sonra, ne de televizyon izlerken, anneleri bir daha kazadan 

söz etmedi., 

Kaza sanki hiç yaşanmamıştı. 

Özü o gece düşlerinde hep önüne fırlayan azman bir Siyam kedisiyle boğuştu. Kırmızı 

Şimşek’in üstünden uçarken gördü kendini defalarca. Her seferinde de, çimenlere 

kapaklanmadan sıçrayarak uyandı. Her uyandığında, annesinin sıcacık sesi ve saçlarında 

gezinen sevecen eli sayesinde yeni bir düşe daldı. “Buradayım, canım...” 

Gözlerini açtığında, yaz güneşi perdeleri delip geçiyordu. Annesinin sesi başucundan 

değil, bu kez holden geliyordu. Geceki sevecen tınının yerini, olağan buyurgan tonlama 

almıştı. 

“İyice anladın, değil mi, kızım? Akşam döndüğümde o bisikleti görmeyeceğim. Kapıdan 

geçen ilk hurdacıya verilecek!” 

Yataktan fırlayan Özü, bacaklarına dolanan pike yüzünden az daha yere kapaklanacaktı. 

Sendeleyerek kapıya tutundu. “Anne!” diye seslenerek odasından çıktı ve evden çıkmak 

üzere olan kadının önünde dikildi. Özü’nün işaretparmağı ilk kez annesine uzandı. “Asla 

bisikletimi hurdacıya vermem!” 

Kadının kahverengi gözlerinde şimşekler çaktı. “Bana kafa tutacak kadar büyümedin, 
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küçükbey! O bisikletin tamiri için beş kuruş vermem, verdirtmem!” Çantasını başından 

geçirdiği gibi çıktı ve kapıyı olanca gücüyle çarptı. 

Ana oğulun arasında şaşkına dönen genç kız, kızgın boğa gibi burnundan soluyan 

kardeşine baktı. “Kutlarım! Küçük de olsa bir şansın vardı, ama onu da yitirdin. Senin için 

kaygılanıyor, anlamıyor musun? Sabaha kadar başında bekledi. Uykusuzluktan gözlerinin 

altında halkalar oluştu.” 

“O beni değil, vereceği tamir parasını düşünüyor!” dedi Özü elleri belinde. 

Uzatmadı, burnundan soluyarak odasına döndü. Bütün bunlar o aptal Siyam kedisi 

yüzündendi. Onu bir eline geçirse!.. Öfkeyle pikeyi yerden alıp yatağa bıraktı. Pencereye 

gidip perdeyi çekti ve camı açtı. Sabah yeli odaya dolarken, teninde temmuz güneşini 

hissetti. “Çalıştır saksıyı, oğlum!” dedi kendi kendine. “Para bulmalısın. Ama nerden?..” 

Pencereden uzaklaşırken, komodinin üstündeki kumbarasına ilişti gözü. Eline alıp 

salladı. Boşluktan çıkan takırtı sesi moralini bozdu. Oynamaktan usandığı logolar, yapbozlar, 

model uçaklar, uzaktan kumandalı araba... Bunlan satsa, acaba kaç lira verirlerdi? Hoş 

nerede, kime satacaktı? Eskiciler, eskici değil, beleşçiydi neredeyse. Bitpazarının yolunu da 

bilmiyordu. 

“Sakin ol, Özü!” dedi kendi kendine. “Önce sana kaç lira lazım, onu öğren.” 

Pijamasını bir çırpıda çıkardı, dolaptan çekip aldığı bermuda şortla tişörtü giydi. 

Üstünden çıkardıklarını yerde bırakıp odasından fırlarken, ablası kapıda belirdi. 

“Nereye gidiyorsun?” 

Özü, yanıt vermeden önü sıra geçti. Holde sandaletlerini giyerken, ablasının sesi 

sertleşti. 

“Nereye gidiyorsun?” 

“Tamirciye... Kırmızı Şimşek’i götüreceğim. Tamam mı?” 

“Bu afra tafra ne, oğlum? Önce otur, kahvaltını 

yap. Sonra bakarız.” 

Hiç oralı olmayan çocuk dışarı çıktı ve arkasından kapıyı hızla çekti. 

Başı yukarda efeler gibi Kırmızı Şimşek’i sürükleyerek bayır aşağı inen Özü yarım saat 

sonra, bu kez süngüsü düşmüş asker gibi bayırdan yukarı çıktı. “Bisikletin üç gün sonra 

hazır,” demişti tamirci. “Ne zaman istersen, gelir alırsın.” 

Yüz otuz lirayla beş tekliğe ihtiyacı vardı. Otuz beş lira kolaydı, ama yüzlüğü bulmak 

olanaksızdı. Ezilmiş bir içecek kutusunu tekmelerken ablasını gördü. Balkonda gazete 

okuyordu. Kapıyı öyle çarptıktan sonra artık ondan da yardım umamazdı. Adımlarını 

sıklaştırarak evin önünden geçip köşeyi döndü. Bakkalın önü boştu. Arkadaşları gitmiş, sabah 

servisini bitiren kapıcılar çoktan dağılmıştı. Gazeteliğin yanında duran tabureye oturdu. 

Dirseklerini dizlerine dayadı, başını ellerinin arasına aldı ve ağlamamak için gözlerini yumdu. 

Önce, “Hev hev!” sesleri geldi kulağına, ardından yapışkan bir ıslaklık hissetti ayak 

bileklerinde. Hızla ayaklarını çekti. Aynı anda taburenin dibinde uzun tüylü, dili bir karış 

dışarda durmadan kuyruksallayan köpeği gördü. Tam ona, “Defol git!” diyecekken gevrek bir 

kadın sesi, “Ah, abisi! Seni pek sevdi,” dedi ve tasmanın kayışını hafifçe çekerek ekledi. 

“Hoşlanmadığı birinin ayağını kesinlikle yalamaz, Bağcık.” 

Özü içinden bildiği bütün sövgüleri sıralarken, Bağcık da arka ayaklarının üstünde 

oturdu. Gözleri çocuğun sandaletlerinde, dili bir karış dışarda kuyruğunu sallamaya başladı. 

Sürekli köpeğiyle konuştuğu için mahallede “kaçık” diye ünlenen yaşlı kadınsa bakkala döndü 

ve, “Söylediğim gibi, Ahmet Efendi,” dedi. “Hem sabah hem akşam, birer saat gezdirecek. 

Günde beş lira vereceğim. Yeter ki, oğlum onu sevsin.” Günde beş lira! Yirmi günde yüz lira! 

Karşısında oturan terrier cinsi köpek nedense Özü’nün gözüne pek sevimli göründü. Oturduğu 

tabureden kalkıp yaşlı kadına seğirtti. “Köpeği... af edersiniz, o... oğlunuzu ben 

gezdirebilirim... İsterseniz.” 

Az önce gülümseyerek bakan kadın, bu kez kuşkuyla süzdü Özü’yü. “Nerde oturuyorsun 

bakayım sen?” 

“Hemen şurda!” Bakkal Ahmet Efendi eliyle Özüler’in apartmanını işaret etti. “Komşu 
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sayılırsınız, Per- vin Hanım. Bence Öztürk’e güvenebilirsiniz.” 

Yaşlı kadının gergin yüzü yumuşadı. Gözleri parladı ve “oğlu”na dönerek sordu, “Ne 

dersin, Bağcık?” Yine “Hev hev!” sesleri çıkararak ayaklanan köpecik, Özü’nün ayak 

parmaklarını yalamaya başladı. Çocuk, kabaran midesini yutkunarak bastırmaya çalışırken 

Pervin Hanım, “Pekâlâ, Öztürk,” dedi. “Saat beşte bekliyorum seni.” 

Havalara zıplamamak için zor dayandı. Yaşlı kadınla köpeği gözden kaybolur olmaz, 

“Yupppppiiiiiiiiii!!!!” diye bağırarak sıçradı. 

İnci, kardeşinin hoplaya zıplaya gelişini, mutfak penceresinden gördü. Hazırladığı tostları 

makineye koyarken, Özü balkondan atlayarak içeri girdi. Ela gözlerinde binlerce ışıltıyla 

mutfağa daldı. 

“İş buldum, abla!” Makinenin kapağını kaldırıp tostlara baktı. “İki tane yetmez bana, bir 

tane daha isterim.” 

“Ne işiymiş bu?” 

“Pervin Teyze’nih köpeğini gezdireceğim.” “Pervin Teyze de kim?” 

“Offf! Çok soru soruyorsun, abla. Hani şu köpeğiyle konuşan ‘kaçık’ var ya, işte o.” 

“Unut gitsin!” diyen İnci, tost makinesinin kapağını kaldırdı. Kaşarları taşan kızarmış 

ekmekleri tabağa alırken ekledi. “Annem asla izin vermez!” 

Özü, ablasının önüne koyduğu tostlardan birini, parmaklarının yanmasına aldırmadan 

aldı. “Ona soran kim?” diye homurdandı ve işaretparmağını tıpkı annesi gibi ablasına doğru 

salladı. “Eğer anneme söylersen, bir daha senin de yüzüne bakmam!” “Bisikletin tamirden 

gelince ne olacak?” 

Özü, uzayan kaşarı diliyle toplamaya çalışırken, “Onu sonra düşünürüm,” dedi. “Hem o 

zamana kadar dayım da gelir.” 

İnci, kardeşinin sipariş verdiği üçüncü tostu hazırlarken, ‘Söylesem ne değişecek?’ diye 

geçirdi içinden. Annesi eser, gürler, gözdağı verirdi. Ama, sabah söylediğini akşam, akşam 

söylediğini sabah unuturdu. Özü’yse onun tam tersiydi. Susar, gözlerini dikerek bakar ve 

kendi bildiğini okurdu. Keçiden farksızdı kardeşi. 

Üçüncü tostu makineye koyarken, “Tamam,” dedi, “anneme söylemeyeceğim.” 

Kardeşine dönerek tezgâha dayandı. “Ama sen de benden hiçbir şey gizlemeyeceksin. 

Anlaştık mı?” 

Ağzındaki lokmayı çiğnemeden yutan Özü, “Söööz!” diye bağırarak ablasının boynuna 

atıldı. “Söz! Söz! Söz!” diye yineledi minnetle. 

“Hoşlanmadığı birinin ayağını kesinlikle yalamaz,” sözü besbelli koca bir balondu. Bağcık, 

sandaletli, terlikli, botlu, neli olursa olsun hareketsiz duran her ayağa dilini uzatıyor, yalamak 

istiyordu. Duvar diplerini kokluyor, çimlerden nefret ediyor, bağırsaklarını ağaç diplerinde 

boşaltıyor ve insan dışında, gördüğü her yaratığın peşinden kuyruğunu sallayarak koşuyordu. 

Tabii, bir de arabalar! Dönen tekerleklerle yarışmaya bayılıyordu. 

Özü sonunda dayanamadı. Beşinci günün sabahı, yaşlı kadından uzun tüylü “oğlunu” 

teslim alırken, “Pervin Teyze,” dedi. “Bağcık dur durak bilmiyor, sürekli koşuyor. Korkarım, 

ona iki kat mama vermek zorunda kalacaksınız.” 

Yaşlı kadın kıkırdadı, “İlahi, oğlum! Kendine arkadaş arıyor o.” Bağcık’ın tasmasını 

Özü’ye uzatırken devam etti. “Onunla konuşmalı, şakalaşmaksın. Bundan pek hoşlanır. 

Yanında uslu uslu yürür, görürsün.” 

Gözünün önünde aldığı yirmi lira, aklı kazanacağı beşliklerde, yutkundu Özü. “Anladım, 

Pervin Teyze.” Bağcık’ın peşi sıra patır patır indi basamakları. Koşmaya can atan köpeğin 

peşinden sürüklenerek apartmandan çıktı. Bahçe kapısına doğru yürürken kayışı hafifçe 

çekmeyi akıl edebildi. Bağcık duraksayınca, yüzünde beliren kocaman gülücükle dişlerinin 

arasından fısıldadı. “Bana bak, yılışık şey! Senin peşinde koşarım, ama kendime de ‘kaçık’ 

dedirtmem! Ona göre! Anladın mı beni?” 

Köpeğin yanıt gibi çıkardığı “Hev hev!” seslerinin ardından aralarındaki kayış gerildi ve 

bakkala doğru uçuşa geçtiler. 
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Bakkalın karşısındaki duvara sıralanmış oturan çocuklardan biri, “Geliyorlar!” diye 

bağırdı. Altı çocuk da aynı anda ayaklarını kaldırırken, içlerinden biri Özü’ye, “Bu salyalı iti 

daha ne kadar gezdireceksin, oğlum?” diye seslendi. 

“Salyalı it dediğin, safkan Avustralya terrieri,” diyerek diklendi Özü. Yalayacak ayak 

bulamayan Bağcık da süt kasalarına saldırdı. 

“Sen ona aldırma,” dedi bir başka çocuk. “Altıda top sahasında ol. Bizim takımın maçı 

var, amigoluk; yapacağız.” 

Özü’nün içi gitti, ama yine de boynunu bükerek, “Gelemem,” dedi. “Altıda Bağcık’ı 

bırakacağım. Sonra da ablamla markete gideceğiz. Söz verdim.” 

“İyi aile çocuğu!” diye gülüştü bazı arkadaşları. 

Homurdanarak ağzının içinde bir şeyler geveleyen Özü eline doladığı kayışı çekti. 

Tasması gerilen Bağcık, havlamaya benzer sesler çıkardı. Köpek, tasması gevşer gevşemez, 

dört günde adamakıllı bellediği tur yoluna doğru atağa geçti. 

Pervin Hanım her ne kadar yasaklasa da, günün ilk turunun yönü sabit pazardı. Sokak 

aralarında yaşlı kadının korktuğu trafik yoktu. Yine de Özü, Bağcık’ın kayışını eline dolayarak 

kısaltıyordu. Tasması gerilen Bağcık köpek gibi havlıyor, diğerininse eline kan oturuyordu. 

Sokağın köşesindeki asırlık kestaneye doğru ilerlerken Özü’yü şeytan dürttü. Ya tamirci 

Kırmızı Şim- şek’i onardıktan sonra satarsa ya da kiralarsa! Ya o simsiyah deri seleye 

kendinden başka biri oturursa! Bağcık kestanenin dibinde arka ayağını kaldırmış rahatlarken, 

Özü de derin bir soluk aldı. Kırmızı Şimşek dükkânın önündeydi. Farı, gidonu, kaportası 

düzeltilmiş, sıyrıkları çizikleri boyanmıştı. Ne gövdesinde ne tekerleklerinde kazadan eser 

kalmamış, yepyeni olmuştu. Ama daha da önemlisi, gidonundan sarkan koca etikette, 

kocaman harflerle SATILIK YA DA KİRALIK DEĞİLDİR yazıyordu. 

Ağzı kulaklarına vardı Özü’nün. Ablasının da yardımıyla tam on altı gün sonra Kırmızı 

Şimşek’in pedalına basacaktı yeniden. Annesi istediği kadar parmağını sallasın, umurunda 

değildi. 

Ne kadar dile getirmese de Özü, Bağcıkla her geçen gün daha iyi anlaşıyordu. Kuşkusuz 

köpekçik, Sivas kangalı ya da Alman kurdu olsaydı, havası bir başka olurdu. Hatta, “kaçık” 

diye ünlenmeye aldırmaz, “Oğlum, Bağcık!” diye konuşmaya bile başlardı. Bağcık da onca 

zaman, ne kısılan kayışın postunu ezmesine ne de özgürlüğünün kısıtlanmasına aldırdı. 

Özü’nün, peşinde şeytan uçurtması gibi savrulmasıyla eğlendi durdu. 

Özü işinin zorluğundan yakınmadı. Günlerce yorgunluktan titreyen bacaklarla eve döndü. 

Uykulu gözlerle yedi yemeğini. Akşamları televi2yonun karşısına geçer geçmez sarı kafası 

omuzuna düşüverdi. Geceleri annesinin dürtmesiyle yatağına sürüklenirken, yastığının 

altında birikti beşlikler... 

O gün alacağı beşliğe ablasının vereceği yirmiliği ekleyince, geriye üç günü kalıyordu. 

Tamirciye parayı sayacak, sonra da bisikletinin selesine oturup basacaktı pedala. 

Gülümseyerek parasını zulasına bıraktı. Komodinin üstündeki saate baktı. Beşe beş vardı. 

Çöktüğü yataktan kalkıp, odasından çıktı. Salondan ablasıyla arkadaşının gülüşmeleri 

duyuluyordu. Şöyle bir göz attı kızlara. Bağdaş kurup oturduklan kanepeye yayılmış, 

broşürler, kataloglar, bir sürü zırvayı inceliyorlardı. “Kikirik şeyler,” diye geveledi Özü. “Bir 

aydır hangi kursa gideceklerine karar veremediler.” Ayakkabılığa yönelirken, içeri doğru 

homurdandı. “Ben çıkıyorum!” Gözleri ayakkabı dolabındaki spor ayakkabısıyla sandaletler 

arasında gidip geldi. Sandaletlerini alırken înci içerden seslendi. “Dün akşam geldiğinde saat 

yediyi geçiyordu, anımsatırım!” 

“Üfff! Tamam, abla, gecikmem!” 

Daha Pervin Hanım’ın daire kapısına varmadan duydu havlamaları. Ne olduğunu merak 

ederek zile bastı. Kapının açılmasıyla Bağcık’ın üstüne atılması bir oldu. Köpek tişörtünü 

yalarken, kadın gülerek tasmasını uzattı. “Tam dört dakika geciktin. Huysuzluğu ondan,” dedi. 

“Ben...” 

“Rica ederim, çocuğum. Önemli değil. ‘Oğlan’ın sabırsızlığı işte!” 



 

148 
 

Bağcık çoktan basamakları inmeye başlamıştı bile. Özü bir anda gerilen kayış yüzünden 

sendeleyiverdi. Aşağı doğru koştururken Pervin Hanım’a seslendi. “Hoşça kalın!” 

Az sonra bakkalın önündeydiler. Bir kadın elindeki poşete patates dolduruyordu. 

Gazeteliğin önünde dikilen iki genç dergi seçiyordu. Görünürde arkadaşları yoktu. Elinde süt 

kasasıyla dükkândan çıkan Ahmet Efendi, Özü’yü görünce, “Seninkiler parkta,” dedi. “Dizi mi, 

film mi, her neyse işte, televizyoncular çekim yapıyormuş.” 

“Yürü, Bağcık!” diye bağırdı çocuk, süt şişelerini koklayan hayvana. Park yukarı 

mahalledeydi. Üstgeçitten otoyolu geçecek, üstüne -nereden baksan bir on dakika da 

yürümesi gerekecekti. Bağcık her ağacın altında durmazsa, yirmi dakika sonra oradaydı. 

Park, Özü’nün bisiklet turu attığı alanın bile dışındaydı. Eskiden, babası terk etmeden önce, 

ailecek yürüyüş yaparlardı oraya. İki kez de okulla pikniğe gitmişlerdi. 

Park ana baba günüydü. Yol yolak gezici satıcılarla dolmuştu. Oyun bahçesiyle kum havuzu, 

kameralar, spotlar ve görevlilerce ablukaya alınmıştı. Özü, kalabalıktan şaşkına dönen 

Bağcık’a baktı. “Keyfin yerinde olmalı. Burada yalayacağın bir sürü ayak var,” dedi. 

Bağcık neşeyle havlarken, Özü’nün içine kurt düştü. Gözleri ürküyle çevrede dolaştı. 

“Kaçık” diye ünleyecek bir tanış olmadığından emin olunca, gülümsedi. Doğrusu, işinin 

bitmesine iki gün kala hiç de hoş karşılanmayacak bir nam salmak istemezdi. 

Parmaklarının ucunda yükselerek oyun parkına baktı. Salıncakta sallanan kızla oğlanı 

tanıdı. Annesinin tutkuyla seyrettiği dizinin küçük oyuncularıydılar. Az ilerde dizinin başrol 

oyuncuları olan genç kızla genç adam, dazlak kafalı birini dikkatle dinliyorlardı. Yanlarında, 

spotların aydınlattığı bir masada kılkuyruk saçlı, mavilere bürünmüş bir makyöz, 

oyunculardan birinin suratını boyamakla meşguldü. 

Sağında solunda o kadar çok uğultu vardı ki, Özü serseme döndü. Bağcık’ın çekiştirdiği 

yana doğru gidince, birbirlerine paparazzi programlarında izlediklerini anlatıp gülüşen iki kıza 

çarptı. 

“Ne itiyorsun, ufaklık?” diye diklendi kızlardan biri. 

O sırada Bağcık, kızlardan birinin terlikli ayaklarını yalayıverdi. 

“Îiiğğğyyy! İğrenç yaratık, ayağımı yaladı!” 

“Hoop! O safkan Avustralya terrieri ’dir!” 

“Neyse ne! Ufaklık, köpeğini al ve uza! Burası gezi alanı!” 

“Madem gezi alanı, siz niye sırık gibi dikiliyorsunuz?” 

Çam yarması gibi bir delikanlı araya girmeseydi, Özü kızlara parkı dar edecekti! 

“Küçükhanımlar haklı, çocuk!” Adamın gür sesinden, Bağcık’ın havlaması bile duyulmaz 

olmuştu. 

“Aman be, gidiyorum işte!” Bağcık’ın kayışını öfkeyle çeken Özü, eline gelen boş 

tasmaya bakakaldı. Soluğu anlamsız seslere yetti ancak. “Bağ... Ba... Ba...” 

“Kaybolur diye korkmam. Yolunu nasıl olsa bulur o,” demişti Pervin Hanım. “Ama, dikkatli 

olmalısın. Safkan olduğu için çok değerli bir köpektir. Hani meraklı biri!.. Bir köpek hırsızı!..” 

Özü, avaz avaz seslenerek her yerde aradı Bağcık’ı. Her ağacın arkasına, her tümseğin 

gerisine, her sıranın altına baktı. Onun deli dana gibi dönendiğini gören arkadaşları da 

başladılar ünlemeye. “Bağcıııık! Bağcıııık!” Ne ses ne nefes... 

Tanıdık tanımadık herkese sordular. “Postu sırtından sağrısına doğru beyazlayan, uzun 

kahverengi tüylü, bacakları kısa, üç yaşında, Avustralya terrieri, diye anlattılar durmadan. Artık 

toparlanmaya başlayan dizi ekibinden biri gülerek yüreklerini hoplattı. “Görseydim, alırdım 

vallahi.” 

Gün battı. Gökyüzünün rengi eflatundan mora dönerken, arkadaşları birer ikişer dağıldı. 

Özü çaresiz, parkın çıkışındaki bekçi kulübesinin önündeki sıraya ilişti. Tüm bedeni 

yanıyordu; sırtından aşağı sular akıyor, titriyor ve üşüyordu. Düşünme yetisini yitirmiş gibiydi. 

Parkın büyük demir kapısının bir kanadını kapatan bekçiye baktı. Ona sorup sormadığını 

hatırlamıyordu. 

Demir sürgüyü betondaki yuvaya geçiren bekçi, kapının öteki kanadına doğru yürürken, 
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“Hayırdır, çocuk!” diye seslendi ona. “Saat kaç oldu, haberin var mı senin?” 

“Köpeğimi çaldılar!” dedi Özü ağlamaklı. “Köpeğini mi çaldılar? Yok ya, tüüüh!..” Birden 

hatırlamış gibi, “Dur bakayım!” dedi. “Senin köpeğin kah- verengi-beyaz, uzun tüylü, cins bir 

şey miydi?” 

“Ta kendisi!” Sevinçle doğruldu Özü. 

“Bir, bir buçuk saat önceydi herhalde...” Bir an duraksayan bekçi devam etti. “Kara yağız 

bir gencin kucağındaydı... Bir tuhaf havlıyordu hayvancağız. Nesi var diye soracak oldum. 

Tam o sırada, dişlerini gencin koluna geçiriverdi. Biri can havliyle böğürürken, öteki de 

kucağından fırladı. ‘Aman kardeşim, hemen bir doktora git,’ dedim hatta. Kuduz muduz olur, 

Allah korusun!” 

Özü gerisini dinlemek istemedi. Bir anlık sevinci kursağında kalmıştı. “Öteki... yani 

Bağcık nereye, ne tarafa fırladı?” 

“Aha böyle!” Bekçi eliyle sağlı sollu servi ağaçlarının yükseldiği mıcır kaplı yolu gösterdi. 

Ok gibi fırlayan oğlanın arkasından bağırdı. “Dur! Dur! Hey, baksana! Evine gitmiştir o, evine! 

Hem o yol...” Çocuk çoktan gözden kaybolmuştu. Başını iki yana salladı. “Dinlemedi ki, bana 

ne?” 

Özü, akşam alacasında gökyüzüne uzanan kara gölgeleri ve onların arasındaki ak 

mezar taşlarını ancak yolu yarıladığında fark etti. Başı döndü, midesi ağzına geldi. Ne 

gözyaşlarını, ne akan sümüğünü silecek bir şey bulamadı. Tişörtünün eteğini kaldırıp, salya, 

sümük ve gözyaşı bulamacını büsbütün yapıştırdı yüzüne aklınca. Külçe gibi olduğu yere 

yığılırken, yine o kahverengi-siyah kırçıllı uğursuz kediyi gördüğünü sandı. Üzerine çöken 

baygınlık mı, yoksa uykuya sığınmak mıydı; bilinmez... 

Annesinin kırmızı ojeli parmağı burnuna doğru uzuyordu. “Beni dinlemedin! Oh olsun!” 

Annesinin öfkeli, buyurgan sesine, servilerden gelen başka bir hışırıtı karışıyordu. Bağcık, 

mezar taşlarının arasından çıkıyor ve Kırmızı Şimşek’i korkusuzca annesinin uzayan 

parmağına doğru sürüyor; ardından Özü’nün burnunun dibinden geçerek, gözden yitip 

gidiyordu. 

Özü başını kaldırmaya çalışıyor, beceremiyordu. Otoyoldan gelen trafiğin uğultusuna 

cırcırböceklerinin sesi karışıyor, ama sonra gözünün önünde yine annesinin parmağı 

uzamaya başlıyordu. Üç beş derken kim bilir kaçıncı denemesinde, Kırmızı Şimşekle gelen 

Bağcık’ın görüntüsüne bu kez havlama sesleri de eklendi. Uzayan parmağın yerine, her 

yanını yalayan ıslak dili hissetti; annesinin yürekten çağıran sesini duydu. “Öztürk, oğlum!” 

Gözlerini araladığında İnci’nin yüzünü seçti önce. “Abla...” diye fısıldarken üzerine 

eğilmiş Pervin Hanım’ın gülümseyen yüzünü fark etti. Doğrulmak istedi; bir kez daha 

kendinden geçti. 

Kendine geldiğinde evindeydi. Başının altında yastığı, kanepede yatıyordu. Karşıdaki 

koltuklarda oturan annesiyle Pervin Hanım fısıldaşıyor, biri çayını, diğeri kahvesini 

yudumluyordu. Başucundaki puftan sarkan ayaklarsa ablasına aitti. Hafifçe kıpırdandı. Aynı 

anda ayakucundan doğrulan Bağcık, “Hev hev!” diyerek müjdeyi verdi. 

Annesi elindeki kahve fincanını bıraktığı gibi başında bitti. “Canım oğlum!” Kırmızı ojeli 

bakımlı parmaklan Özü’nün san saçlarının arasında gezindi. Buyurgan gözleri doldu. “Özü’m 

benim! Geçti, geçti, bir tanem.” “Anne... Ben...” 

“Sus, canım. Yorma sen kendini. Ablan her şeyi anlattı bana. Ben... ben biraz sert 

davrandım...” 

İnci ağlamaklı bir sesle atıldı. “Gizini saklayamazdım, Özü’cüğüm. Çok, ama çok 

kaygılandık.” 

Pervin Hanım araya girdi. “Kaygılanmak ne demek, ayol?” Annesinin yardımıyla 

doğrulan Özü’ye gülümsedi. “Yüreğimize indirdin vallahi!” 

“Ama Bağcık...” 

“İlahi, çocuk! Sana söylemiştim, o kaybolmaz, demiştim ya.” Boşalan bardağını sehpaya 

bırakırken kaşlarını çattı. “Umarım, ‘oğlum’u ortada bırakmazsın.” Özü, merakla annesine 

baktı. Annesinin kahverengi gözleri ışıldadı. “Kırmızı Şimşek’i tamirciden alabilmek için iki 
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gün daha çalışman gerekiyor. Ondan sonrası içinse, sanırım şimdi de Bağcık’a borçlandın. 

Üstelik bu borç, parayla ödenecek türden değil. O olmasaydı seni nasıl bulurduk, 

bilemiyorum.” 

Kanepenin koluna dayanan Özü, ayaklarının dibine kıvrılmış, sessizce kuyruğunu 

oynatarak yatan Bağ- cık’a baktı. ‘Keşke bir Sivas kangalı, benekli bir Dal- maçyalı ya da bir 

Alman kurdu olsaydı,’ dedi içinden. Terrier, onun sessiz “keşke”lerini anlamışçasına hırladı ve 

ön patisini kaldırıp, pençesini Özü’nün çıplak ayağına hafifçe geçirdi. 

(Zeynep CEMALİ) 
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UZMAN GÖRÜŞÜNE SUNULAN ÇOCUK KİTAPLARI ÇİZELGELERİ 
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ÇOCUK KİTAPLARI UZMAN GÖRÜŞ ÇİZELGESİ 

Sayın Hocam, 

“Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Çocukların Eşduyumsal (Empatik) Eğilimlerine Etkisi” 

başlıklı yüksek lisans tezimin uygulamaları sırasında 4. sınıf öğrencilerine okunmak üzere 3 

öykü kitabının belirlenmesi gerekmektedir. Sizden 2010- 2013 yılları arasında yayımlanmış 

aşağıdaki öykü kitaplarından yazınsal nitelik taşıyan ve eşduyumsal eğilim kazandırmaya 

katkıda bulunacağını düşündüğünüz en çok 6 kitabı seçmeniz beklenmektedir. Kitaplarla ilgili 

arka kapak/tanıtım yazıları ekte sunulmuştur. Katkı ve görüşleriniz için şimdiden içten 

teşekkürlerimi sunarım.  Saygılarımla…      

 Arş. Gör. Emine AKYÜZ 

Ankara Üniversitesi 

KİTABIN ADI VE YAZARI AÇIKLAMA/ÖNERİ 
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Ala Çocuk Yollarda 

Mine Soysal 

Aydede Her Yerde 

Hacer Kılcıoğlu 

Ege Kıyılarından Eski 

Zaman Masalları 

Ahmet Ünver 

Geleceği Görme Ortaklığı 

Tolga Gümüşay 

Kuuzu ve Lunapark Ailesi 

İrem Uşar 

Anneme Bir Ev Alacağım 

Necati Güngör 

Ben, Çınar Ağacı ve Puf 

Böreği 

Zeynep Cemali 

Çılgın Babam 

Zeynep Cemali 

Gül Sokağı’nın Dikenleri 

Zeynep Cemali 

Öykü Öykü Gezen Kedi 

Zeynep Cemali 

Muhteşem İkili 

İsmet Bertan 

Kısa Pantolonlu Sevda 

Nihat Ziyalan 

Dayım Balon Olmuş… 

Necati Tosuner 

Erik Çekirdeği 

Lev Nikolayeviç Tolstoy 

Çev. : Kezban Akçalı 
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Lastik Pabuçlar 

Mihail Zoşçenko 

Çev. :  Ataol Behramoğlu 

      

Oklu Kirpi ile Konaklı 

Kaplumbağa 

Süleyman Bulut 

      

Uçurtmam Bulut Şimdi 

Sevim Ak 

      

Çilekli Dondurma 

Sevim Ak 

      

Dalgalar Dedikoduyu 

Sever 

Sevim Ak 

      

Dört Göz 

Sevim Ak 

      

Karşı Pencere 

Sevim Ak 

      

Mahalle Sineması 

Sevim Ak 

      

Pembe Kuşa Ne Oldu? 

Sevim Ak 

      

Penguenler Flüt Çalamaz 

Sevim Ak 

      

Kurbağa Çiftliği 

Kemal Bilbaşar 

      

Soytarının Tuhaf 

Hikayeleri 

Eric Kastner 

Çev. : Süheyla Kaya 

      

Kuafördeki Domuz ve 

Başka Öyküler 

Eric Kastner 

Çev. : Süheyla Kaya 

      

Zurna Çalan Kuş 

Erdoğan Tokmakçıoğlu 

      

Üç, İkiii, Birr, Ateş! 

Aslı Tohumcu 

      

Annem Neden Çıldırdı? 

Aytül Akal 

      

Oğlum, Nerdesin? 

Aytül Akal 
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UYGULAMA İZİN BELGELERİ 
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DENEY SÜRECİNDEN GÖRÜNTÜLER 
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Savsöz Oluşturma Çalışmasından (Siyami Bey) 
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“BEN SEN OLDUM” Oyunundan (Gözlerimi Geri Verin) 
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6 Şapkalı Düşünme Etkinliğinden (Benim Annem Bir Tane) 
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Kısa Film İzlerken (Benim Annem Bir Tane) 
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Canlandırma Yaparken (Vitrindeki Mavi Bahçıvan) 

 

 

 

 

Kitap Armağanları Verildiği Sırada 
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Konuşma Halkası Etkinliğinden (Bisiklet Aşkına) 


