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ÖZET 
 

 Çocukluk dönemi çocukların fiziksel, bilişsel, kişilik ve sosyal gelişimlerinin yeni 

yeni oluştuğu dönem olduğu için okuma alışkanlığının da çocuğa kazandırılabileceği 

en doğru zamandır.  Anne, baba ve öğretmenler çocuklarının fiziksel, bilişsel, kişilik 

ve sosyal gelişimlerini sürekli olarak kitaplarla destekler ve onlara düzeylerine uygun 

kitaplar sunarlarsa çocuklar için kitaplar hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline 

gelir. Unutulmamalıdır ki ebeveynler ve öğretmenler çocuklara model olması 

gereken kişilerdir.    Evde anne-babasını kitap veya gazete okurken gören çocuk, 

kendisine ait bir kitaplığı olduğunda, anne ve babasıyla aynı anda kitap okumak 

isteyebilir.  

 

 Günümüzde her yaşa uygun çocuk kitapları yazılmaya ve yayınlanmaya 

başlamıştır.  Çocuk kitapları alanında Türkiye son dönemlerde gelişimini 

hızlandırmış ve her yaşı destekleyecek yayınları kitapçıların raflarında bulmak 

mümkün hale gelmiştir.   

  

 1-3 yaş grubu çocuklar için kitaplar, yarı oyuncak, yarı kitap demektir. Bu 

kitaplarda genellikle yazı olmaz, varsa bile çok az olur. Bunlar bol resimli ABC 

kitaplarıdır;      4-5 yaş çocukları için öyküler dikkat çekici hale gelmeye başlamıştır. 

Çocuğun hayal gücü çevresinde gördükleriyle sınırlı olduğundan hikâyelerde de 

gerçekliğe önem verilmektedirler. 6-7 yaş çocukları konusu doğa, hayvan ve çocuk 

olan bol resimli kısa öyküler okumaktan veya dinlemekten çok zevk alırlar. Harfler ve 

resimler arasında farkı ayırt edebilirler. 8 yaş çocukları okumayı öğrendiklerinden 

doğa, insan yaşamı, gezi, vb. ilgilerini çekecek konulardaki kitaplarla 

karşılaştıklarında okumayı süreklilik haline dönüştürebilirler.   

 

 Sonuç olarak diyebiliriz ki çocuklarla resimli çocuk kitaplarının ilişkisi mümkün 

olduğunca erken kurulmalıdır. Bunun yanı sıra kitapların mutlaka çocukların gelişim 

düzeylerine uygun olması; okumayı öğrendikten sonra da gelişim düzeyinin yanı sıra 

onların okuma düzeylerini de desteklemesi gerekir ki çocuklar okuma alışkanlığı 

edinebilsinler.  
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ABSTRACT 

 

 Childhood is the right time to gain the reading habit as it is the period with the 

pyhsical, cognitive, personality and social development. Books will become an 

essential ingredient of life if the caregivers/parents and teachers regularly support 

the pyhsical, cognitive, personality and social development of the child with age 

appropriate books. It shall not be forgotten that caregivers/parents and teachers are 

rolemodels for children. A child observing his/her mum/dad reading, either books, 

newspapers or the like, if he/she owns his/her own bookshelf, will be eager to join 

the reading hour with his/her parent/s. 

 

 In today’s world there is a book for every age group.  Turkey has come a long 

way in this matter and it is now possible to find any kind of book on the bookshelves 

to support any age group. 

 

 Books are half toys, half books for the children aged between 1-3. These books 

are usually ABC type of books with little or no text, decorated with pictures of 

people, objects or animals they see around. Stories start to become attractive for 

children between ages 4-5. Authenticity is an important issue in books for this age 

group as children’s imagination is still limited with what they see around.  Children 

between ages 6-7 enjoy reading and listening to short stories with pictures of other 

children and/or animals. The difference between text and illustration is more solid for 

them at this stage. By the time they are 8 years old, children are literate. Their 

reading adventure will become even stronger when they have a chance to read 

books on nature, human life, traveling, adventures, and such, that are attractive to 

them.  

 

As a last word, the earlier the child meets with the book, the better. For the children 

to gain the reading habit, they need to meet books appropriate to their 

developmental characteristics, and books that support their literacy level once they 

become literate. 
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ÖNSÖZ 
 
 12 yıldır bir okul kütüphanesinde 6-11 yaş grubunu oluşturan çocuklarla 

çalışmaktayım. Çocuklarla çalışmak benim için hep özenli davranmayı gerektirdi. 

Çünkü onların yaşadığı dünya, bizim yaşadığımız dünya ile aynı değil, onlarla 

iletişim kurmak bir beceri gerektiriyor. Sevgilerini hissetmek ise içtenlik…  

 

 Onların dünyasına dâhil olmak beni hep mutlu etti. Her zaman onların yararına 

olacak bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim. Bu tezin çocuklardan ziyade ailelere ve 

öğretmenlere hitap edişi bu sebeptendir.  

 

 Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak, onların gelecekte okuyan, 

eleştiren, sorgulayan, anlayan, dinleyen başarılı bireyler olmasına katkı sağlar.  

 

 Öncelikle eleştiri, fikir ve olumlu motivasyonuyla her an bana yanımda olduğunu 

hissettiren, beni asla yalnız bırakmayan Değerli Hocam Prof. Dr. Ayşe Üstün’e 

teşekkürü bir borç bilmekteyim. Tez danışmanım olmayı kabul etmiş olması beni en 

başından beri onore etmiştir, kendisiyle çalışmanın onurunu içimde hep 

taşıyacağım. 

 

 Ayrıca çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla örnek bir yazar ve çizer olarak 

tanınan ve lisans eğitimim sırasında öğrencisi olma ayrıcalığını tattığım sevgili 

Hocam Dr. Fatih Erdoğan’a da minnettarım. Mesleki tecrübesi ve konuya yönelik 

bilgileriyle beni hep aydınlattı. 

 

 Yüksek lisans eğitimim boyunca beni her türlü destekleyen Değerli Aileme ve 

Sevgili Arkadaşlarım Elif Köklü’ye, Melis Evsen’e, Leyla Beştepe’ye, Aysun 

Kayacık’a, Yasemin Erdoğan’a, Barış Sarıkeçe’ye, Esmeray Karataş Ateş’e, Ebru 

Şeyda Toraman’a, Ozan Arslaner’e, Yıldız Ayyıldız’a, Bilgen Hızarcı’ya, Aslı 

Çelebi’ye, Pınar Balta’ya, Tuğba Yüce’ye, Ayşegül Özdemir’e,  Tuna Tuna’ya ve 

Serap Ataman’a  çok teşekkür ediyorum. Tezimde sizlere ait izlerin olduğunu 

bilmenizi istedim.  

 

 Son olarak anlayışı ve desteğiyle Eşim Ender Uğur Bayram’a teşekkürlerimle. 

 

         Zeynep Turgut Bayram 
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GĠRĠġ 

 

 Resimli çocuk kitapları,  okul öncesi dönemden baĢlayarak her yaĢ ve dönemde 

çocuğun eğitim ve öğretiminde çok etkili olmakla birlikte çocuğun fiziksel, biliĢsel, 

ahlaki, dil, kiĢilik ve sosyal geliĢimini de doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.  

 

 Çocukların kitaplara olan ilgileri her yaĢa göre değiĢiklik göstermektedir. Bu 

değiĢiklikler çocukların hem yaĢlara göre geliĢimleri hem de okuma düzeylerinden 

kaynaklanan değiĢikliklere bağlı olmaktadır. 

 

 Onların kitap okumayı sevmeleri ve bunu bir alıĢkanlık haline getirip devam 

ettirmeleri ilköğretim döneminde gerçekleĢmektedir. Ancak okuma alıĢkanlığını 

çocuklara kazandırmak ve bu alıĢkanlığı kazanan çocukların bunu sürdürmelerini 

sağlamak için okul öncesi dönemden itibaren çocuklarla kitapların iliĢkisinin 

kurulmuĢ olması gerekmektedir. 

 

 Günümüzde çocuk kitapları eskiye oranla hem daha kaliteli hazırlanmakta hem 

de hızlı bir Ģekilde artıĢ göstermektedir. Çocuk yazını alanında eserler veren önemli 

çocuk yazarlarımız ve çizerlerimiz sayesinde bunun daha da geliĢmesi 

beklenmektedir.  Artık çocukların 3. aylarından itibaren her yaĢta zevkle 

okuyacakları resimli kitapları vardır. Ebeveynlerin çocukların geliĢim düzeylerini 

bilmek kaydıyla onları zamanında doğru kitaplarla karĢılaĢtırmaları ve onlara sürekli 

okuyan ebeveynler olarak model olmaları çocukların kitaplara olan sevgisini artırır.  

 

 Yine günümüz ve geçmiĢ dönem çocuk yazını karĢılaĢtırıldığında görülecektir ki 

geçmiĢ dönemde gerçekten çocukların zevklerine, beğenilerine ve düzeylerine 

uygun yayın bulmak oldukça zor olmuĢtur. Ama artık Ģartlar böyle değil, artık okuyan 

bir toplum olabilmek için çocuklarımızı ufacık yaĢlardan itibaren kitaplarla 

tanıĢtırmamızın ve geleceğe okuyan nesiller yetiĢtirmemizin bir engeli kalmamıĢtır. 

Günümüzde iyi tasarlanmıĢ, kullanılan resimlerin ve çizimlerin sanatçı duyarlılığıyla 

hazırlanmıĢ, kâğıt kalitesi ve sayfa düzeninde belli bir kalite tutturulmuĢ, resim-metin 

iliĢkisi iyi kurulmuĢ, görsel okumaya uygun resimli çocuk kitapları bulunmaktadır. Bu 

kitaplar çocukların dikkatini çekmekte, çocukları kitap okumak için 

heveslendirmektedir. Geriye kalan değinildiği gibi model olacak ebeveyn ve 
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öğretmenlerin katkılarıyla çocukların geliĢim düzeyleri göz önünde bulundurularak 

doğru kitapların çocuklara doğru zamanda sağlanması kalmıĢtır.  

 

 Bu tezin hipotezi, “Çocuklar, geliĢim dönemlerine göre doğru zamanlarda, doğru 

resimli kitaplarla karĢılaĢtırılırsa okuma alıĢkanlığı kazanırlar” olarak belirlenmiĢtir.  

 Alt problemler Ģunlardır:  

 Çocuklara okuma alıĢkanlığı kazandırmada ailelerin, öğretmenlerin ve 

kütüphanelerin katkısı ne olmalıdır? 

 Okuma alıĢkanlığı kazanmak için en etkili yaĢlar hangi yaĢlardır ve bu yaĢlara 

uygun okumalar ne Ģekilde yapılmalıdır? 

 Çocuklar için hazırlanan resimli çocuk kitaplarının çocukların ruhsal geliĢimi 

üzerinde ne gibi etkileri vardır? 

 

 Tezin hazırlanmasında kullanılan yöntemler Ģu Ģekildedir: Konuyu tanımlamak, 

anlaĢılmasını sağlamak, mevcut durumunu ortaya koymak için betimleme yöntemi; 

geliĢim dönemlerine uygun olarak okuma alıĢkanlıklarını, beğenilerini, düĢüncelerini 

görmek için gözlem tekniği ve gözlem raporları kullanılmıĢtır. Uygulamada bulgulara 

eriĢmek için istatistik yöntemi kullanılmıĢ ve istatistiklerden yola çıkarak çocukların 

beğendiği kitapların resim incelemeleri yapılmıĢtır.  

 

 Üç bölümden oluĢan bu tezin birinci bölümünde, çocuk psikolojisinin 

alanlarından biri olan geliĢim psikoloji anlatılmıĢtır. 1. Bölümü ayrıntılı olarak  geliĢim 

psikolojisinin tanımı, geliĢime ait temel kavramlar, geliĢimi etkileyen faktörler, 

geliĢimin ilkeleri,  yaĢam dönemleri, geliĢim görevleri ile fiziksel, biliĢsel, dil, kiĢilik ve 

ahlak geliĢimlerinden bahsedilmiĢtir. BiliĢsel geliĢim alanında Jean Piaget’in biliĢsel 

geliĢim kuramı; kiĢilik geliĢimi alanında Freud’un psiko-seksüel, Eric Erikson’un 

psiko-sosyal geliĢim kuramı; ahlak geliĢimi alanında yine Jean Piaget’in ahlak 

geliĢim dönemleri ve Kohlberg’in ahlak geliĢim kuramından söz edilmiĢtir.  Ayrıca 

Gander ve Gardiner’in dil geliĢim kuramlarına ve 1983’ten bu yana en çok kabul 

gören Howard Gardner’in çoklu zeka kuramıyla ilgili bilgiye bu bölümde yer 

verilmiĢtir.  
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 Ġkinci bölümde “Resimli Çocuk Kitapları” konusu ele alınmıĢ ve devamında 

resimli çocuk kitaplarının 0-8 yaĢ arası çocukların geliĢimine yapmıĢ olduğu etkiler 

anlatılmıĢtır. Ayrıca fiziksel, biliĢsel, kiĢilik, sosyal, dil ve ahlak geliĢim kuramları göz 

önünde bulundurularak , çocukların geliĢim dönemlerine uygun resimli çocuk 

kitaplarından nasıl en etkili ve verimli Ģekilde yararlanabileceğine yer verilmiĢtir.  

 

 Üçüncü bölümde okuma alıĢkanlıkları üzerinde durulmuĢ, “neden okumuyoruz?” 

sorusuna cevap verilmeye çalıĢılmıĢ ve  “okumak için neler yapmalıyız?” sorusuna 

yönelik bir örnek proje uygulama olarak kullanılmıĢtır. Projenin sonuçları gözlem 

raporlarından ve istatistiklerden elde edilen bulgularla desteklenmiĢtir.  

  

Tezle ilgili yapılan kaynak taramaları Ģunlardır:  

 

 Türkçe kaynaklar: Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, 

Türk Kütüphaneciliği Dergisi, YÖK Tez Kataloğu  

 

 Yabancı kaynaklar için: LISA (Library and Information Science Abstract), 

Current Content, Library Literature taranmıĢtır.  

 

 Ayrıca bu tezin hazırlanması aĢamasında Türkiye’nin çeĢitli yerlerinde 

düzenlenen çocuk edebiyatı, okuma kültürü, okuma alıĢkanlıkları konulu seminerlere 

katılarak, konuyla ilgili uzmanların kiĢisel görüĢlerinden de yararlanılmıĢtır. 
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I.BÖLÜM 

 

1. GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ   

 

Ġnsan sürekli olarak değiĢen, geliĢen ve çevresi ile etkileĢimde bulunan canlı bir 

organizma ve psiko-sosyal bir varlıktır. Ġnsanın geliĢimi ise çok yönlü ve karmaĢık bir 

süreçtir.1 Bu süreç kendiliğinden oluĢan rastlantılara bağlı bir düzensizlik içinde 

değil, programlanmıĢ etkinlikler halinde gerçekleĢmek zorundadır. Çünkü kiĢi geliĢim 

süreçlerinin etkisini ömrü boyunca üzerinde taĢıyacaktır. 2 

 

Ġnsanın, doğumundan ölümüne dek tüm yaĢamı boyunca gözlemlenen biyolojik, 

fizyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel davranıĢlarını inceleyen bilim dalına geliĢim 

psikolojisi denir.3 Doğum öncesinden baĢlayarak ölüme kadar uzanan yaĢam 

süresinde insan geliĢiminin evreleri üzerinde çalıĢan geliĢim psikologları ise, yaĢa 

bağlı davranıĢ değiĢikliklerinin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenirler.  

 

 

1.1. GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠNĠN TEMEL KAVRAMLARI 

 

“Resimli Çocuk Kitaplarının Okuma AlıĢkanlığı Üzerindeki Etkisi” olan tez 

konusunun geliĢim psikolojisi ile yakın ilgisi olduğu açıktır. Dolayısıyla geliĢim 

psikolojisini, belirli kavramları ve bu kavramların anlamlarını bilmek gerekir. GeliĢim 

psikolojisi alanında sıklıkla kullanılan temel kavramlara göz atmakta fayda vardır.  

 

1.1.1. GELĠġĠM  

 

GeliĢim, bir organizmanın, döllendiği andan itibaren ölünceye kadar devam 

eden süreçte; bedensel, zihinsel, dilsel, duygusal ve sosyal açıdan belirli bir yöne 

doğru, belli bir sıra izleyerek, sürekli ilerleme kaydeden değiĢimidir.4 Bazı 

                                                 
1
 Ziya Selçuk, GeliĢim ve Öğrenme, 10. bs., Ankara, Nobel, 2004, s. 13.  

 
2
 Doğan Cüceloğlu, Ġnsan ve DavranıĢı: Psikolojinin Temel Kavramları, 12. bs. Ġstanbul, 

Remzi Kitabevi, 2003,  s.331. 
 
3
 Kerim Yavuz, Çocuğun Dünyası ve GeliĢme, Ġstanbul, Çocuk Vakfı, s.11. 
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dönemlerde hızlı, bazı dönemlerde yavaĢ ilerleyen geliĢim, özellikle çocukluk 

çağında çok hızlı bir büyüme, geliĢme ve değiĢme sürecinden geçer. Çocukluk çağı, 

döllenme anından itibaren baĢlar ve ergenliğin bitimine kadar devam eder. 5 GeliĢim 

süreci, büyüme, olgunlaĢma ve öğrenmenin sonucunda gerçekleĢir. 

 

1.1.2. BÜYÜME  

 

Bir organizmanın, yaĢına bağlı olarak gösterdiği ölçülebilir ve gözlemlenebilir 

değiĢikliklerine (boy, ağırlık, hacim artıĢı) büyüme denir. Büyüme bireylerin fiziksel 

özellikleri için kullanılmakta ve organizmanın bedensel olarak gösterdiği niceliksel 

değiĢiklikleri ifade etmektedir.6 Doğum öncesi dönemlerde hücrelerin çoğalması, 

doğumdan sonraki dönemlerde ise yaĢa göre kilo artıĢı, boy uzaması vb. gibi fiziksel 

yapıda meydana gelen değiĢiklikler büyüme sonucunda oluĢur.  

 

1.1.3. OLGUNLAġMA  

 

OlgunlaĢma organizmada, gizil bir güç olarak doğuĢtan var olan yetilerin, 

zaman içinde ortaya çıkıĢı olarak tanımlanır. Bu yetiler, organizma belli bir olgunluğa 

ulaĢmadan ortaya çıkamazlar. Örneğin bir çocuğun yürüyebilmesi için önce ihtiyaç 

duyduğu bedensel geliĢimini tamamlaması gerekir. Bedensel geliĢim 

tamamlandıktan sonra çocuk yürümeye hazır hale gelir. Yani olgunlaĢmanın 

oluĢabilmesi için organizmanın öncelikle büyümesi gerekmektedir. 7  

 

Organizmanın büyüyerek kendisinden beklenen bir iĢi yapabilecek düzeye 

ulaĢma süreci olan olgunlaĢma kendiliğinden gerçekleĢtiği için bu süreçte bireyin 

herhangi bir çaba sarf etmesine gerek yoktur. KiĢiyi öğrenmeye hazırlayan bu 

sürece öğrenmenin de herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. 8 

                                                                                                                                          
4
 David R. Shaffer, Katherine Kipp, Developmental Psychology, Florence, Wadsworth 

Publishing, 2009, s. 2. 
 
5
 Dilara Sevimay Özer, Kamil Özer, Çocuklarda Motor GeliĢim, Ankara, Nobel, 1998, s. 2. 

 
6
 Hasan Bacanlı, GeliĢim ve Öğrenme, Ankara, Nobel,  2002, s. 41. 

 
7
 Selçuk, a.g.e., s. 16. 

 
8
 Özer, Özer, a.g.e., s. 1-2. 
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1.1.4. ÖĞRENME 

 

 Tekrar ve yaĢantı yoluyla organizmanın davranıĢlarından meydana gelen 

oldukça kalıcı ve sürekli değiĢiklikler olarak tanımlayabileceğimiz öğrenme süreci, 

geliĢimin en önemli kavramlarından birisidir.9 KiĢinin örnek aldığı modeller, yaptığı 

denemeler, alıĢtırmalar ve kiĢiye yapılan desteklemeler ile kiĢi yeni davranıĢlar 

kazanır. Öğrenme sürecine olgunlaĢma da eklenerek, geliĢme üst düzeylere 

çıkarılır. Ancak öğrenme ve eğitme olmadan kiĢi olgunlaĢsa bile geliĢme belli bir 

düzeyin üzerine çıkamaz.10 Öğrenmenin oluĢabilmesi için üç ana koĢula ihtiyacı 

vardır. 

 

 DavranıĢın tekrar veya yaĢantı yoluyla oluĢmuĢ olması,  

 DavranıĢta bir değiĢiklik meydana gelmiĢ olması,  

 DeğiĢikliğin kalıcı olması  

 

Eğer bu Ģartlardan herhangi birisi eksikse o davranıĢ, öğrenme değildir. 

 

1.1.5. HAZIRBULUNUġLUK  

  

 HazırbulunuĢluk kavramı, bireyin olgunlaĢma ve öğrenme sonucu belli bir 

davranıĢı yapmaya hazır hale gelmesidir. Bireyin bir davranıĢı öğrenebilmesi için 

gerekli olgunluğa ulaĢmasının yanı sıra, yapılacak davranıĢla ilgili gerekli bilgi ve 

becerileri de kazanmıĢ olmasını gerekir. Aynı zamanda öğrenmeye hazır olmak için 

yaĢ, geliĢim, olgunluk seviyesi, yetenekler, ilgiler, tutum, motivasyon ve sağlık 

durumu da yeni öğrenme ortamında etkili olacak öğelerdir. Bu öğeler tamam 

olmadığı sürece, yeni bir konuyu bireye öğretmeye kalkıĢmak baĢarısızlıkla 

sonuçlanır. 11 

 

 

                                                 
9
 John W. Santrock, Adolescence, 11. bs., Columbus, McGraw-Hill Humanities, 2005, 

s.112. 
 
10

 Özer, Özer, a.g.e., s. 2. 
 
11

 A.e., s. 2-3. 
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1.2. GELĠġĠMĠN GÖREVLERĠ  

 

Sosyolog Robert Havighurst tarafından ortaya atılmıĢ olan geliĢim görevleri 

kavramı. Öğrenme ve öğrenilmiĢ davranıĢlar üzerine kuruludur. Havighurst’a göre 

yaĢam, belirli dönemlerden oluĢur ve her döneme ait belirlenmiĢ geliĢim görevleri 

vardır. Birey geliĢimini bu dönemlerdeki görevlerini yerine getirerek tamamlar. Her 

dönem için ayrı ayrı belirlenmiĢ olan bu geliĢim görevlerinden herhangi birisi 

zamanında yerine getirilemez ise, bir sonraki dönemde bu,  kiĢiyi baĢarısızlığa 

götürecek veya kiĢinin zorluklarla karĢılaĢmasına neden olacaktır. Eğer baĢarılı bir 

Ģekilde bir sonraki döneme geçilmiĢse bu da daha sonraki görevlerinde kiĢinin 

baĢarılı sonuçlar almasına neden olacaktır. Buradan yola çıkarak denilebilir ki 

geliĢim görevi, kiĢinin içinde bulunduğu yaĢam döneminde baĢarmak durumunda 

olduğu becerileri ve kazanmak durumunda olduğu davranıĢları ifade etmektedir.12   

 

1.3. KRĠTĠK DÖNEM  

 

 Kritik dönem ve geliĢim dönemleri kavramları birbirleriyle iliĢkili fakat farklı 

anlamlar içeren kavramlardır. GeliĢim psikolojisinde belli davranıĢların kazanılması 

gereken belli geliĢim dönemleri vardır. Bu dönemler içinde de geliĢmeye veya 

öğrenmeye eğilimli belli zaman aralıkları vardır. Bu aralıkların oluĢturduğu döneme 

kritik dönem denir.13    

 

 Kritik dönemler içinde geliĢmesi beklenen davranıĢlar önce veya sonra değil 

tam zamanında geliĢtirilmelidir.  Eğer bu davranıĢlar zamanından önce geliĢtirilirse 

yeteri kadar etkili olmayacak; zamanından daha geç geliĢtirilirse ya da hiç 

geliĢtirilemezse gelecekteki geliĢimi olumsuz yönde etkileyecektir. GeliĢimdeki her 

özellik daha önceki özellikler üzerine eklenir. Bu nedenle ilgili davranıĢ, ilgili 

dönemde kazanılamazsa daha sonraki dönemlerde, yerine getirilmesi gereken 

                                                 
 
12

 Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle, Fundamentals of Nursing: Human Health and 
Function, 6. bs.,  Wolter Kluwer Health, 2008, s.248. 
 
13

 Bacanlı, a.g.e., s. 43. 
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görevler üst üste bineceğinden telafi edilemez veya kazanılması çok zor hale 

dönüĢür.  14 

 

Örneğin gebelik döneminde ilk 3 ay kritik dönemi oluĢturur. Bu dönemde bebek,  

anneden geçecek bir enfeksiyondan  % 80 oranında zarar görür ki bu oran, bebek 3-

4 aylıkken % 50 ye, 4. aydan sonra ise % 3-5 e kadar düĢecektir. Hamileliğin kritik 

dönemi olan bu ilk 3 ay içinde anne adayı, yanlıĢ ilaç kullanımından ya da 

radyasyona maruz kalma gibi durumlardan da sonraki aylara nazaran daha fazla 

etkilenir. Yine bu dönem içinde anne adayının kızamıkçık geçirdiği tespit edilirse 

hamilelik bekletilmeden sona erdirilmelidir aksi takdirde bebek kör sağır beyin özürlü 

ya da deforme Ģekilde doğabilir.15 

 

1.4. GELĠġĠMĠN ĠLKELERĠ 

 

 GeliĢimde bazı evrensel ilkeler vardır ve her insan geliĢimini bu ilkelere göre 

gerçekleĢtirir. Bu ilkelerden bazıları Ģunlardır: 

 

1.4.1. GELĠġĠMĠN YÖNÜ 

 

 Bir organizmanın geliĢimi baĢtan ayağa, içten dıĢa ve genelde özele doğru olur. 

Yani bir embriyonun önce baĢı, sonra kol ve bacakları geliĢir. Bu onun baĢtan ayağa 

doğru geliĢiminin göstergesidir. Ġçten dıĢa geliĢimi ise önce bedenin ve iç organların 

daha sonra da dıĢarıya doğru uzayan kolların geliĢimi ile gözlemlenir.  Büyük kas 

hareketlerinin, küçük kas hareketlerinden önce kontrol edilmesi ise genelden özele 

geliĢimdir.16 

 

 

  

 

                                                 
14

 Enver Özkalp v.d., DavranıĢ Bilimlerine GiriĢ, ed. Enver Özkalp, 3. bs., EskiĢehir, 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2004, s.183. 
 
15

 D. A. Louw, Human Development, 2. bs,. South Africa, Kagiso, 2002, s. 6-7.  

 
16

 Pınar San Bayhan, Ġsmihan Artan, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi, Ġstanbul, Morpa, 2005, 
s.14. 
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1.4.2. GELĠġĠMĠN DEVAMLILIĞI 

 

 GeliĢim sürekli olarak ileriye doğru devam eden bir süreç izler.  Dönemlere göre 

ilerleme hızı ise kimi zaman yavaĢ kimi zaman da daha hızlı olur. Örneğin fiziksel 

geliĢim açısından baktığımızda bir organizmanın en hızlı geliĢtiği dönemler 0-2 yaĢ 

arası ve ergenlik dönemidir. Doğumdan ölüme kadar öğrenme, yaĢantı ve 

olgunlaĢmanın sonucu olarak devamlılığını sürdüren geliĢim birbirini takip eden 

dönemlere ayrılmıĢtır ve her bir dönemde bir önceki dönemin birikimlerine dayalı 

olarak ortaya çıkan bir süreç içinde gerçekleĢir. 17 

 

1.4.3. GELĠġĠM ALANLARININ ETKĠLEġĠMĠ 

 

 GeliĢim fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlarda bir bütün olarak ilerler ve 

bütün bu alanların geliĢimi birbiriyle iliĢki içinde ve etkileĢim halindedir. Bundan 

dolayıdır ki geliĢim alanlarından birinde oluĢan olumlu ya da olumsuz özellik diğerini 

de olumlu ya da olumsuz olarak etkiler.18  Bunu bir örnekle açıklayacak olursak 

fiziksel geliĢimi sayesinde kasları normal olarak geliĢen bir çocuk hareket etmeye 

baĢlar. Hareket geliĢimini tamamlamıĢ olan çocuk, insanlarla iletiĢime daha rahat 

girer ve böylece sosyal geliĢimi hızlanır. Sosyal geliĢimin hızlanması sonucu çocuk, 

sosyal etkileĢimler kurabilir ve bunun sonucunda zihinsel geliĢimi hızlanır. Yani 

böylece her bir alandaki geliĢim, diğer alanlardaki geliĢimle etkileĢerek çocuğun 

genel geliĢimine katkı sağlar.19   

 

1.4.4. GELĠġĠMDE ĠLK YILLARIN ÖNEMĠ 

 

 Doğum öncesinde çok hızlı bir geliĢim içinde olan bebeğin her ay yaklaĢık 

olarak 5 cm büyüdüğü bilinir. Bu hızlı geliĢim doğum sonrasındaki aylarda ve 

yıllarda da devam eder. Ġlk 5 yıl içinde bir çocuğun zihin geliĢiminin üçte ikisi, sinir 

sistemi geliĢiminin yaklaĢık olarak beĢte dördü tamamlanır.  Temel kiĢilik 

özelliklerinin büyük bir kısmı da yine bu ilk 5 yıl içinde belirlenmiĢ olur. Bu yüzden 

                                                 
17

 Selçuk, a.g.e., s. 19. 
 
18

 Bacanlı, a.g.e., s. 42. 
 
19

 Selçuk, a.g.e., s. 19-20. 



                                                                                                                         10 

geliĢimin çok hızlı olduğu bu dönemde çocuğun alacağı eğitimin niteliği son derece 

önem kazanır.   Oldukça kritik sayılabilecek bu dönemde çocuğa mümkün 

olduğunca fazla uyaran sunulması ve gizil güçlerin ortaya çıkarılarak geliĢtirilmesi 

onun içindeki potansiyelin gücünü gerçekleĢtirme düzeyini doğrudan etkileyecektir.20 

 

1.4.5. GELĠġĠMDE BĠREYSEL FARKLILIKLAR  

 

GeliĢme, olgunlaĢma ve öğrenmenin etkileĢiminin bir ürünüdür ve kalıtımsal 

özelliklerden ve yaĢantılar sonucu elde edinilen öğrenmelerden etkilenir. Bu nedenle 

her bireyin kalıtımla getirdiği özellikler ve çevreden aldığı etkiler birbirinden farklı 

olacağından geliĢim çizgileri de birbirlerinden farklı olur.21 Yani genotipler ve 

fenotipler farklılık gösterir. Genotip ve fenotiplerdeki bu farklılıklar nedeniyle bireyler, 

kendilerinden beklenen geliĢim görevlerini aynı zamanda ve aynı Ģekilde 

göstermeyebilirler. Çocukların aynı yaĢta oldukları halde boyları, cinsiyetleri, 

zekâları, kiĢilikleri, fiziksel görüntüleri farklıdır çünkü bu bireysel farklılıklar zekâ, 

duygu, heyecan, ön öğrenme, dikkat ve sosyal geliĢim gibi birçok açıdan da 

farklılığa neden olur.22     

  

1.5. GELĠġĠMĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

 

GeliĢim, bir organizmanın döllendiği andan itibaren, hayatının sonuna kadar 

devam eden süreçte geçirdiği değiĢimlerdir. Bu değiĢimler oluĢurken, kalıtımın mı 

yoksa çevresel koĢulların mı bireyin üzerinde daha etkili olduğu sorusu halen 

tartıĢılmaktadır. GeliĢim kuramcılarına göre 20. yüzyıla kadar geliĢimde önemli olan 

kalıtımın rolüydü fakat 20. yüzyılın baĢlarında çevre koĢulları ve öğrenme rolünün 

daha fazla olduğunu savunan yeni görüĢler ortaya çıkmıĢtır.   

 

GeliĢimde kalıtımın mı yoksa çevrenin mi daha fazla role sahip olduğu 

konusunda kesinlik kazanmıĢ bir görüĢ olmadığından geliĢimi etkileyen faktörler 

kalıtım ve çevre olarak iki grupta incelenmektedir.   

                                                 
 
20

 Selçuk, a.g.e., s. 20. 
 
21

 Bayhan, Artan,,a.g.e., s. 13. 
 
22

 Selçuk, a.g.e., s. 20-21. 
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1.5.1. KALITIM 

 

 Kalıtım, bireye anne ve babasından genler yoluyla geçen özellikleri içerir. 

Döllenen yumurtadan baĢlayarak insanın büyümesine, organlarının geliĢimine ve 

yaĢamının ilk anından ölünceye kadarki her bir aĢamada ne gibi özellikler 

göstereceğine dair bütün bilgiler genlerde depolanmıĢtır. Genler, saçımızın, 

gözümüzün, cildimizin rengini, kemiklerimizin uzunluğunu, kısacası bedenimizin tüm 

fiziksel yapısını belirler.23  

 

 Babadan gelen sperm hücresi ile anneden gelen yumurta hücresinin 

birleĢmesiyle zigot oluĢur. Yumurta ve spermde yirmi üçer adet kromozom vardır ve 

bu kromozomlar görünüĢlerine göre X veya Y kromozomu olarak adlandırılırlar. 

Anne ve babadan çocuğa geçen ilk 22 kromozom aynı türden, cinsiyetle ilgili olan 

23. kromozom ise ya aynı türden ya da farklı olabilir. Anneden gelen yumurta 

hücresindeki X cinsiyet kromozomu ile babadan gelen sperm hücresindeki X ya da 

Y cinsiyet kromozomunun XX olarak birleĢmesi kız; XY olarak birleĢmesi ise erkek 

çocuğunu meydana getirir. Her kromozomun içinde de 20.000 ile 120.000 arasında 

olduğu tahmin edilen genler vardır. Bu genlerde kiĢinin tüm genetik özelliklerinin 

kodlandığı DNA’lar vardır. DNA’yı oluĢturan kimyasal madde molekülleri hücrenin 

içinde serbest biçimde yüzer ve kusursuz bir düzenle bir araya gelirler. DNA’yı 

oluĢturan kimyasal maddelerin içeriğinde sırasıyla Adenin (A), Timin (T), Sitozin (C), 

Guanin (G) adı verilen bazlar vardır. A ile T, T ile A, C ile G, G ile C’nin eĢleĢmesi 

DNA’nın kendini kopyalaması açısından önemli bir role sahiptir. Bu eĢleĢmeler hep 

aynı kombinasyonla olur. Genler, tıpkı kromozomlar gibi çift çift birleĢirler. 24 Farklı 

sperm ve yumurtalarda farklı gen kombinasyonları bulunduğundan aynı anne 

babaya sahip olmalarına rağmen farklı özelliklere sahip bireyler doğar. Genlerin 

bazıları baskın (dominant) bazıları çekiniktir (recessive). Genlerin birleĢmesi 

sırasında baskın genler kendi özelliklerinin zigota geçmesini sağlarlar. Eğer baskın 

olan gen anneden geliyorsa annenin, babadan geliyorsa babanın özelliğini taĢır. 

Göz, rengi, saç rengi ve Ģekli, renk körlüğü gibi özellikler baskın genler aracılığıyla 

                                                 
 
23

 Cüceloğlu, a.g.e., 12. bs., Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2003, s.87. 
 
24

 A.e., s.88-91. 
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çocuğa geçen genlerdir. Anne ve babadan çocuğa kalıtımla geçen yapıya genotip, 

bu genetik yapının dıĢarıdan gözlemlenebilen Ģekline ise fenotip denir. Zekâ ve 

bedensel özellikler çevresel faktörlerden etkilenmekle beraber büyük oranda 

genotiple belirlenir. DeğiĢik fenotiplerin oluĢmasında doğum öncesi, doğum sırası ve 

doğum sonrası çevre etkili olmaktadır.25 

 

 GeliĢimin biyolojik temellerinde hormonların katkısı da büyüktür. Hormonlar 

vücut büyüklüğünü, iç dengeyi ve üremeyi sağlar. Büyüme ve geliĢme de hormonlar 

aracılıyla gerçekleĢir. Salgılarını doğrudan kana akıtan bezlere iç salgı bezleri, iç 

salgı bezlerinin salgılarına da hormon denir. Ġnsan bedeninde önemli olan altı tane iç 

salgı bezi vardır.  Bunlar: 

 

 Beynin altındaki hipofiz bezi 

 Boyundaki tiroid bezi 

 Troid bezinin yanındaki paratroid bezi 

 Midenin arkasındaki pankreas  

 Her böbreğin üstünde birer tane olmak üzere böbrek üstü bezleri 

 Kadınların alt karın bölgesindeki yumurtalıklarda, erkeklerin de testis 

torbalarındaki cinsiyet bezleridir. 

   

1.5.2. ÇEVRE 

 

 Çevre, insanın geliĢimine döllenmeden baĢlayarak tüm geliĢim evrelerinde etki 

eden dıĢ uyarıcıların tümüdür. Doğumdan önce döllenmiĢ yumurtanın geliĢimiyle, 

doğumdan sonra bireyin ölümüne dek yaĢadığı süreçte fiziksel, sosyal ve psikolojik 

etkenlerin tümü çevreyi oluĢturur. Bireylerin, kalıtımla getirdiği gizil güçleri, içinde 

yaĢadıkları çevrenin uyarıcıları etkisi ile körelebilir ya da geliĢebilir. Yani sahip 

olunan aile, anne baba tutumları, beslenme koĢulları, eğitim olanakları gibi pek çok 

durum geliĢimi etkilemektedir. 26  

 

                                                 
25

 Ġbrahim Ethem BaĢaran, Eğitim Psikolojisi, 5. bs., Gül Yayınevi, Ankara, 1997, s.34. 

 
26 Ethem Özgüven v.d., Rehberlik, ed. Gürhan Can, EskiĢehir, Anadolu Üniversitesi, 2000, 

s. 60. 
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1.6. GELĠġĠM DÖNEMLERĠ VE GELĠġĠM GÖREVLERĠ 

 

GeliĢim kavramını tanımlarken, “Bir organizmanın döllendiği andan ölünceye 

kadar geçen zamandaki, bedensel, zihinsel, dilsel, duygusal ve sosyal açıdan belirli 

bir yöne doğru sürekli ilerleme kaydeden değiĢimidir.” demiĢtik. Bireyler geliĢimlerini 

gerçekleĢtirirken belli ortak özellikler taĢıyan belli dönemlerden geçerler. Bu 

dönemlere yaĢam dönemleri veya geliĢim dönemleri denir.  Her geliĢim döneminde 

kazanılması gereken geliĢim görevleri vardır ve bireylerin, geliĢim dönemlerinin her 

bir aĢamasında, o dönemin özelliklerine uygun geliĢim görevlerini de yerine 

getirmeleri gerekmektedir. Bunlar bireyin geliĢiminde ve ilerideki yaĢantısında 

önemli izler bırakabilecek davranıĢlardır. 

 

Ġnsan geliĢimi bedensel, biliĢsel, dil, kiĢilik, ahlak geliĢimi Ģeklinde alanlara 

ayrılarak incelenir. Bu geliĢim alanları birbirleriyle her zaman etkileĢim halindedirler. 

BiliĢsel geliĢim alanında Jean Piaget’in geliĢim kuramı, kiĢilik geliĢimi alanında 

Freud’un Psiko-Seksüel, Eric Erikson’un Psiko-sosyal geliĢim kuramı, ahlak geliĢimi 

alanında yine Jean Piaget’in ahlak geliĢim dönemleri ve Kohlberg’in ahlak geliĢim 

kuramını inceleyeceğimiz bu bölümde aynı zamanda kuramlara göre geliĢim 

görevlerine de ele alacağız.  

 

GeliĢim görevleri, eğitim açısından oldukça önemli bir konudur. Çünkü 

çocukların belli olgunluğa gelmeden öğrenmeleri mümkün değildir. GeliĢim görevleri, 

bireyin neyi, ne zaman ve ne Ģekilde öğreneceğini ve gerçekleĢtireceğini geliĢim 

alanlarına göre ayırıp, inceleyerek belirlemiĢtir.  

 

1.6.1. DOĞUM ÖNCESĠ DÖNEM 

  

 Döllenmeden doğuma kadar olan zaman dilimindeki değiĢiklikleri içeren bu 

dönem, döllenmeyle beraber hücre seviyesinden doğaya uyum sağlayabilecek bir 

insan oluncaya kadarki dokuz aylık süreyi kapsamaktadır. Fiziksel geliĢim bu 

dönemde oldukça yoğundur. GeliĢim, zigot ile baĢlar, embriyo ve fetüs dönemleri ile 

devam eder, doğum ile sonuçlanır. 
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 Annenin beslenme alıĢkanlıkları, aldığı ilaç ve kimyasal maddeler, sigara, alkol 

gibi kullandığı zararlı maddeler, hamilelik döneminde geçirdiği kızamıkçık, suçiçeği, 

frengi gibi rahatsızlıklar, maruz kaldığı yoğun radyasyon etkileri, uzun süreli 

psikolojik sıkıntı, stres, heyecan ve korku, doğum öncesindeki bebeğin geliĢimini 

büyük ölçüde etkileyen faktörlerdendir. Anne karnında geçen süredeki dıĢ 

etkilenmeleri kapsayan doğum öncesi etkenlerden biri de çocuğun 9 ay boyunca 

içinde yaĢadığı döl yatağının niteliğidir. Döl yatağı uygun olmazsa gebeliğin ilk 

günlerinde bebek yaĢamını yitirebilir. 

 

 Doğum sırasında bebeğin boynuna göbek kordonunun dolanması vb sebeplerle 

çocuğun oksijensiz kalması, forseps, vakum gibi araçların uygun olmayan biçimde 

kullanılması ve bebeğin baĢının çok fazla basınçla karĢılaĢması, baĢta beyin 

geliĢimi olmak üzere bedenin tümünün geliĢimini olumsuz etkileyebilmektedir.  

 

 Doğum sonrasında çocuğun iyi, dengeli, düzenli ve yeterli beslenmesi, fiziksel 

geliĢimini rahat geçirmesine sebep olur. Bunun yanı sıra çocuğun geçirdiği bulaĢıcı 

hastalıklar, uğradığı kazalar büyümeyi yavaĢlatan veya gerileten etkenlerdir. Ailenin 

sosyo-ekonomik, kültürel durumu, fiziksel; çocuğun üyesi olduğu ailenin sağlıklı ve 

mutlu bir aile olması sosyal geliĢimini etkileyen faktörlerdir. GeliĢimi etkileyen doğum 

sonrası faktörlere çocuğun aldığı eğitimi, içinde yaĢadığı kültürü, arkadaĢ çevresini 

vb. pek çok etkeni de eklemek mümkündür.27 

 

1.6.2. BEBEKLĠK DÖNEMĠ  

 

 0-2 yaĢ dönemini kapsar. YetiĢkinlerin bakımına ve denetimine ihtiyaç duyulan 

bu dönemde çocuk tamamen yetiĢkine bağımlıdır. Ana dilini ve sembolik düĢünceyi 

bu dönemde edinir. Yeni doğan bebeklerin ilk davranıĢları çok sınırlı olmasına ve 

ilkel davranıĢlar olarak adlandırılmasına rağmen geliĢimin temelini oluĢtururlar. 

Doğdukları andan itibaren sürekli olarak öğrenirler fakat öğrendiklerini yapabilme 

potansiyelleri çok zayıftır. Doğarken sahip oldukları ve yaĢamaları için gerekli olan 

refleks hareketleri vardır.  Nefes alma, emme, yakalama bunların içinde en önemli 

olanlarıdır. Bebeklik döneminin ilerleyen aĢamalarında bu refleks hareketleri yerini 

                                                 
27

 Duygu Anıl, Gürcü Koç, Meliha Tuzgöl, KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık 
Kılavuzu, glĢ. 8. bs., Ankara, ÇağdaĢ Öğretmen, 2004, s. 5-6. 
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deneme yanılma yoluyla öğrenmeye bırakır. Daha sonra da bunlar bilinçli 

hareketlere dönüĢür. KaĢık tutabilir, yemeklerini dökmeden ağızlarına götürebilirler. 

Ayakkabılarını, çoraplarını çıkarabilirler ama giyemezler. DıĢkılarını kontrol edemez 

ama önceden haber verebilirler. Söylenenlerin büyük bir kısmını anlarlar, talimatlara 

uyarlar ama kendilerini ifade edebilmeleri 3 ile 30 arasında değiĢen sözcüklerle 

sınırlıdır. Bu nedenle isteklerini anlatmak için “istediği nesneyi gösterme” vb. değiĢik 

yollar denerler. 28 

 

Bu döneme ait geliĢim görevleri Robert Havighurst tarafından Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 

 Doğum sonrasında fiziksel çevredeki değiĢikliklere uyum sağlama 

 Nefes almayı öğrenme 

 Katı yiyecekleri yemeyi öğrenme 

 Belli zamanlarda uyumayı ve uyanık kalmayı öğrenme29 

 

1.6.3. ĠLK ÇOCUKLUK DÖNEMĠ 

 

 Ġlk çocukluk dönemi, 2-6 yaĢ dönemini kapsamaktadır. Bu dönemin baĢında 

çocuklar ileriye ve geriye doğru yürüme, sıçrama, merdiven çıkma, koĢma gibi 

becerilerini geliĢtirirler. Ġtme, çekme, dengede durma, eĢya tanıma gibi becerilerde 

de ustalaĢırlar. Daha önce gözlemledikleri eĢyalara eriĢmeyi ve onları ellemeyi 

baĢarırlar. YetiĢkinlere bağımlılıkları bu nedenle önemli ölçüde azalır. Kendi 

baĢlarına hareket edebilirler. DiĢlerinin çıkmasıyla birlikte katı yiyecekleri yemeye, 

biyolojik geliĢimine paralel olarak kaslarına hâkim olabilmeleriyle de dıĢkılarını 

kontrol etmeye baĢlarlar. Dil geliĢimi sayesinde dıĢ dünyayla etkileĢime geçerler. 

YaĢıtlarıyla iliĢki kurabilir, oyun oynayabilirler. Dönemin sonlarına doğru küçük motor 

kasları geliĢmeye baĢladığından kalem, fırça, makas gibi aletleri rahatlıkla 

kullanabilirler. Sosyal yönden hala ailelerine bağımlı olmakla birlikte artık 

öğretmenleri ve arkadaĢlarına verdikleri önem de gittikçe artar. Ġlk zamanlara göre 

oyun oynadıkları gruplar da daha geniĢtir. Oyunlarında yetiĢkin denetiminde 

kendilerine verilen rolleri yerine getirebilirler. Çizdikleri resimler daha anlaĢılırdır.   

                                                 
 
28

 Haluk Yavuzer, Çocuğunuzun Ġlk 6 Yılı, res. Ertuğrul Edirne, Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 
1997, s. 108-118. 
 
29

 Phillip T. Slee, Child, Adolescent and Family Development, 2. bs., Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002, s. 424-425. 
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Bu dönemin sonuna doğru artık çocuğa okula hazırlık becerileri kazandırılmaya 

baĢlanır. 30 

 

Bu döneme ait geliĢim görevleri Robert Havighurst tarafından Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 

 Yürümeyi ve koĢmayı öğrenme 

 KonuĢmayı öğrenme, dil ve ifade yeterliliğini geliĢtirme 

 Psikolojik dengeyi sağlama 

 DıĢkı kontrolünü gerçekleĢtirme 

 Yemek yeme, kendi kendine giyinebilme, kendi temizliğini yapabilme gibi öz 

bakım becerilerini yerine getirebilme 

 Sosyal ve fiziksel gerçeklilik konusunda basit de olsa bir fikre sahip olma 

 El-göz uyumunu sağlamaya baĢlama 

 Cinsiyet farklılıklarını öğrenme ve cinsel kimliğini kazanmaya baĢlama 

 Doğru, yanlıĢ davranıĢı ayırt etme ve ahlaki duygular geliĢtirme 

 Anne, baba veya kendisi için önemli gördüğü bir yetiĢkini model alarak 

toplumsal rollerini öğrenme 

 Okuma yazmaya hazır hale gelme 

 Ailesi, kardeĢleri ve diğer insanlarla duygusal iliĢkiler kurabilmeyi öğrenme ve 

onlara karĢı hissettiği duygularının farkına varabilme  

 Sevmeyi, sevilmeyi, sevgiyi paylaĢmayı ve bunları ifade edebilmeyi 

öğrenme31 

 

1.6.4. ĠKĠNCĠ ÇOCUKLUK DÖNEMĠ  

 

 Ġlköğretim yıllarının birinci kademesini kapsayan bu dönem, 6-11 yaĢ arasını 

içerir.  Büyüme, geliĢim ve değiĢimleri devam etmektedir. Bu dönemde eğitim 

öğretim faaliyetleri ön plandadır.  Okuma, yazma ve hesap ile ilgili temel becerileri 

kazanırlar böylece ileriki yaĢlarda karmaĢık problemleri çözebilir hale gelirler. Somut 

düĢünceye sahip olduklarından sadece duyu organlarıyla algılayabildikleri kadar 

                                                 
 
30

  Ayla Oktay, YaĢamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem, 5. bs., Ġstanbul, Epsilon, 2004, 
s. 116-120. 
 
 
31

 Slee, a.g.e., s. 424-425. 
 



                                                                                                                         17 

düĢünüp akıl yürütürler yani muhakeme etme becerileri tam olarak geliĢmemiĢtir. 

SosyalleĢme ve baĢarı arzusu bu dönemde en ön sıradadır. Kendilerini sözel olarak 

ifade edebilecek temel kavramları edinmiĢlerdir. Kendi baĢlarına hareket edebilme, 

kendi davranıĢlarını baĢlatma ve yönlendirme gibi kiĢisel bağımsızlığa dayalı 

kararlarını alabilir ve uygulayabilirler. Aldıkları kararları ve amaçladıklarını hemen 

gerçekleĢtirmek isterler, uzun dönemli planlar yapamazlar. Dikkatleri kısa sürelidir 

bu nedenle uzun süreli aktivitelere yoğunlaĢamazlar. Dönemin sonuna doğru 

çocukların zihin geliĢimleri soyut iĢlemlere hazırlanmaya baĢlar o nedenle 

ülkelerinde ve dünyada olup bitenler hakkındaki fikirlerini söyleme, siyasi tercihlerde 

bulunmaya, olaylar hakkındaki olumlu veya olumsuz düĢüncelerini paylaĢmaya 

baĢlar. 32 

 

Bu döneme ait geliĢim görevleri Robert Havighurst tarafından Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 

 Büyük ve küçük kaslarını kullanmayı öğrenme 

 ÇeĢitli oyunlarda ve hareketli (devinsel) aktivitelerde beceri kazanmak 

 Kurumsal kurallara uyarak yaĢamayı öğrenme 

 Kendine karĢı olumlu tutumlar oluĢturma 

 Sosyal geliĢimine bağlı olarak yaĢıtlarıyla iyi geçinmeyi öğrenme, kiĢiler arası 

iliĢkilerini zenginleĢtirme 

 Okuma, yazma ve hesap yapma ile ilgili üç temel beceriyi geliĢtirme 

 Anne baba dıĢındaki yetiĢkinlerle iliĢki kurabilme 

 Bedenini kendine özgü nitelikleriyle tanıma ve kabul etme  

 Kendi cinsiyle özdeĢim kurabilme ve cinsiyetine uygun rolü geliĢtirme 

 Kendisi için önemli olan bir yetiĢkini ya da yetiĢkinleri model alarak toplumsal 

ve mesleki roller geliĢtirme 

 Zaman kavramını öğrenmek 

 Somuttan soyuta akıl yürütme becerisini kazanma 

 Vicdan ve değerler sistemini geliĢtirme 

 Kendi kararlarını vermesine ve sorumluluk almasına olanak sağlanırsa, 

kiĢisel bağımsızlığını kazanmaya baĢlama33 

 

                                                 
32

 Bacanlı, a.g.e., s. 48-49. 
 
33

 Özgüven, a.g.e., s. 65-66 
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1.6.5. ERGENLĠK DÖNEMĠ 

 

 Ergenlik dönemi, geliĢim dönemleri içinde üzerinde en çok durulan 

dönemlerden biridir. Bu dönemde fiziksel büyümenin hızlanmasıyla boy ve ağırlık 

artıĢı da hızlanır. Özellikle ergenlik döneminin baĢlangıcında, boy; daha sonraki 

evrelerinde ise kilo artıĢları oldukça belirgindir. Ġç organlarındaki geliĢmelerin yanı 

sıra iç salgı bezlerinin salgılarında da artıĢlar olmaktadır. Yüz, kol ve bacaklardaki 

büyüme ise ilk baĢlarda orantısız bir beden yapısı oluĢturur ki bu da ergenin 

hareketlerinde dengesizlik ve bazı koordinasyon bozuklukları yaratabilir. Ergenlik 

döneminde sıklıkla rastlanılan sakarlıklar bunun bir sonucu olarak düĢünülebilir. 

Fakat zamanla yeni bedenlerine uyum sağlayan ergenler, onu benimser ve 

kabullenirler. Böylece yeni bedenlerini daha becerikli bir Ģekilde kullanmayı 

öğrenirler.  Bu dönemde ergenlerin eskiye oranla kiĢiler arası iliĢkileri daha 

kuvvetlidir. Sesleri değiĢir, cinsiyet hormonları faaliyetlerini artırır böylece cinsel 

kimliklerine uygun bir görünüm kazanırlar. Bu geliĢme sosyal etkinliklerine de yansır. 

ArkadaĢlık iliĢkileri boyut değiĢtirir.34 Her iki cins yaĢıtlarıyla yeni ve daha olgun 

iliĢkiler kurmaya baĢlarlar. KarĢı cinse duygusal yakınlık gösterirler. Buna bağlı 

olarak iliĢki baĢlatma, sürdürme ve gerektiğinde bitirebilme becerisine sahip olurlar. 

Geleceğe yönelik olarak nasıl bir eĢ ve evlilik öngördüklerini yavaĢ yavaĢ 

belirlemeye baĢlarlar. BiliĢsel geliĢim açısından önemli değiĢiklikler baĢlar, soyut 

düĢünceye hâkim olduklarından felsefe ve toplumsal içerikli konulara merak salarlar. 

Kendi değerler sistemini ve ahlak sistemlerini oluĢtururlar. Toplumsal 

sorumluluklarını yerine getirmeyi ve toplumsal bakımdan sorumluluk üstlenmeyi 

isterler ve bunu gerçekleĢtirirler. Buluğ çağını yaĢadıkları bu dönemin ergenler 

açısından en önemli yanlarından birisi de kendi kimliklerinin arayıĢına girerek “Ben 

kimim?” sorusunun cevabını aramalarıdır. Benlik kavramının bir uzantısı olarak 

mesleki tercihlerini yaparlar, bunun için hazırlıklara baĢlarlar. Ergenlere rehberlik 

etmek bu dönemde çok önemlidir. 35 

 

 

                                                 
 
34

 Beria Bilge ġener, Zafer Çelik, Ġbrahim Uçak, Psikoloji, Ankara, Evos, 2004, s. 183-184. 
 
35

 Bacanlı, a.g.e., s. 50-51. 
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Ergenlik dönemine ait geliĢim görevleri Robert Havighurst tarafından Ģu Ģekilde 

belirtilmiĢtir: 

 Her iki cins yaĢıtlarıyla yeni ve olgun iliĢkilere eriĢme 

 Akranlarınca önem verilen etkinliklerde beceri kazanma 

 Toplumdaki cinsel kimliklerine uygun olarak erkek ya da kadın sosyal rolünü 

edinme 

 Bedenini kabul etme ve etkili bir Ģekilde kullanma 

 Cinsel ilgilerini gizli tutmayı ve denetlemeyi öğrenme 

 Kendi cinsi olan yaĢıtlarıyla özdeĢleĢme 

 Sevilme, sevme, sevgisini baĢkalarıyla paylaĢmayı öğrenme 

 Uygun bir bağımlılık, bağımsızlık tarzı geliĢtirme ve yürütme 

 YetiĢkinlerden bağımsız, kendi duygusal özerkliğini elde etme 

 Kendi cinsinin psikososyal, biyolojik rolünü öğrenerek buna uygun 

davranıĢlar, tavırlar geliĢtirme 

 Fiziksel ve fizyolojik değiĢiklikleri kabul etme, kendini bu değiĢimlere 

uydurabilme, kas koordinasyonunu ve kontrolünü sağlama 

 Topluma ve baĢkalarına karĢı ödevlerini kavrayacak bir vicdan duygusuyla 

ahlak anlayıĢı ve değerler sistemi geliĢtirme ve bu değerler sistemine uygun 

olarak doğru ve yanlıĢ kavramlarını geliĢtirme 

 Dil, sayılar, Ģekiller ve benzeri simgelerle düĢünmesini, bunları etkili bir 

biçimde kullanmasını öğrenme, soyut kavramları anlama, oluĢturma 

yeteneğini geliĢtirme ve genel ilkeleri soyut durumlara uyarlayabilme 

 Gelecekteki yaĢamına yönelik düĢünme ve bir mesleğe doğru yönelip, 

hazırlanmaya baĢlama 

 EĢ seçme, evlenme ve aile kurmaya hazırlanmaya baĢlama 

 Fiziksel çevre ve kendi dünyasını keĢfetme ve kontrol edebilme, aynı 

zamanda fiziksel ve sosyal çevreye çeĢitli biçimlerde uyum yollarını öğrenme 

 DeğiĢen toplumsal gruplara dahil olma, bu gruplardaki değiĢik rolleri ve kendi 

rolünü öğrenme 

 Toplumsal sorumluluklar almaya isteklilik, toplumsal görevini yerine 

getirebilme gibi özelliklerdir. 36 

 

                                                 
36

 Özgüven a.g. e., s. 66-69. 
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1.6.6. GENÇ YETĠġKĠNLĠK DÖNEMĠ 

 

 Birey ekonomik özgürlüğünü kazanmaya baĢlar, kendi yaĢamını ve kendi 

ailesini kurar. Kariyerinde önemli kararlar alarak toplumda aktif hale gelir. 

 

 Bu döneme ait geliĢim görevleri Robert Havighurst tarafından Ģu Ģekilde 

belirtilmiĢtir 

 Bir iĢe baĢlama ve iĢinde kendine bir yer edinme 

 Bir eĢ seçip, evliliğe uyum sağlama 

 Bir aile kurmaya yönelme veya kurma 

 Çocuk yetiĢtirme 

 Ev ve aile sorumluluklarını yürütme 

 Toplumsal sorumluluklarını üstlenerek sosyal rollerini ve görevlerini yerine 

getirme 

 Kendi değer ve tercihlerine uygun, uyumlu arkadaĢlıklar edinme ve sosyal 

gruplarda yer alma 

 VatandaĢlık sorumluluklarını üstlenme gibi sorumluluklar üstlenir.37 

 

1.6.7. YETĠġKĠNLĠK DÖNEMĠ 

 

 Bu dönemin baĢı ve ortasında kariyerinin en üst noktasına ulaĢan birey 

dönemin sonuna doğru emekliliğe hazırlanır. Kendinden sonraki kuĢaklara destek 

verir ve yardım eder. 

 

Bu döneme ait geliĢim görevleri Robert Havighurst tarafından Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 

 Ekonomik bir yaĢam standardı oluĢturma ve devam ettirme 

 Mesleğinde ilerleme ve baĢarı sağlama 

 Evlilik yaĢantısına ve eĢine uyum sağlama 

 Sorumluluk sahibi yetiĢkinler olarak çocuklarının sorumluluklarını alabilme ve 

onları destekleme 

 BoĢ zaman etkinlikleri geliĢtirebilme 

                                                 
37

 Lawrence S. Wrightsman, Adult Personality Development : Theories and Concepts, 
California, Sage, 1994, s. 112. 
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 Sosyal sorumluluklarını ve vatandaĢlık sorumluluklarını baĢarıyla üstlenmiĢ 

bir yetiĢkin olma  

 Orta yaĢın getirdiği psikolojik değiĢiklikleri kabul etme ve bunlara uyum 

sağlama38 

 

1.6.8. YAġLILIK DÖNEMĠ 

 

 AltmıĢlı yıllarda baĢlayıp ölüme kadar süren yaĢam dönemidir. Bireyin iĢ 

yaĢamı, genel olarak sonlanmıĢtır. Ailede kayıpların yaĢanır bu nedenle yalnızlıkla 

baĢa çıkma önem kazanır. Fiziksel gücün ve gelirin azalmasıyla yaĢamı yeniden 

gözden geçirir.39 

 
Bu döneme ait geliĢim görevleri Robert Havighurst tarafından Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 

 Azalan fiziksel güç ve sağlığına uyum sağlayabilme 

 Emekliliğe ve azalan gelire uyum sağlama 

 EĢinin ölümüne uyum sağlama 

 YaĢ grubu ile açık bir yakınlık kurma 

 Sosyal rollerin değiĢebilir taraflarına uyum sağlama ve bunları benimseme 

(örneğin; aile ve toplumdaki büyümeler, geliĢmeler, yapılan etkinliklerin 

hızlarında yaĢlılığa bağlı olarak yavaĢlamalar vs.)40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
38

 A.e, s. 112. 
 
39

 Özkalp, a.g.e., s. 185. 
 
40

 Wrightsman, a.g.e., s. 112. 
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1.7. GELĠġĠM ALANLARI VE GELĠġĠM KURAMLARI  

 

Ġnsan geliĢimi bedensel, biliĢsel, dil, kiĢilik, ahlak geliĢimi Ģeklinde alanlara 

ayrılarak incelenir. Bu geliĢim alanları birbirleriyle her zaman etkileĢim halindedirler.  

 

1.7.1. FĠZĠKSEL VE MOTOR GELĠġĠM 

  

 Fiziksel geliĢim, bedenin ağırlıkça artıp boyca uzamasının yanı sıra, bedeni 

oluĢturan kas, iskelet, sinir, solunum, sindirim vb. alt sistemlerin de büyüyüp, 

olgunlaĢmasını içerir.  

 

 Fiziksel geliĢimi sağlıklı olan bireyler diğer geliĢim alanlarında da sağlıklı 

geliĢmeler gösterir. Çünkü her bir geliĢim alanı diğer bir geliĢim alanını doğrudan 

veya dolaylı olarak etkilemektedir. Örneğin, 6-8 yaĢlarındaki çocuklar, geliĢim 

özelliklerine göre takım oyunlarından ve yarıĢlardan hoĢlanırlar. YaĢlarına göre 

sağlıklı bir fiziksel geliĢme gösteren çocuklar, bu tarz spor ve oyun aktivitelerinde 

akranlarıyla eĢit koĢullarda yarıĢırlarken; iyi geliĢme gösterememiĢ çocuklar ise 

diğerlerinden geri kalırlar ve gruptan atılırlar. Bu fiziksel geliĢim ile doğrudan ilgili bir 

davranıĢ örneğidir.  

 

 Fiziksel geliĢim davranıĢları dolaylı olarak da etkiler çünkü çocukların 

kendilerine ve diğer çocuklara karĢı tutumu, diğer alanların olduğu gibi fiziksel 

geliĢimin de etkisi altındadır. Buna da örneklemek gerekirse; kilolu çocuklar, 

kendilerinden daha zayıf çocuklara göre daha yavaĢ hareket ederler. Bunun 

sonucunda kilolu olan çocuklar kendilerini yetersiz hissetmeye baĢlarlar. Ek olarak, 

akranları daha yavaĢ davrandıklarından dolayı onlarla oyun oynamayı istemez ve 

alay ederlerse bu çocuklar aĢağılık duygusu geliĢtirebilirler. Bu tür duygular 

çocukların kiĢilik geliĢiminde oldukça önemli bir rol oynar.41  

 

 Fiziksel geliĢim, motor geliĢimin temelini oluĢturur. Motor geliĢim zihin-kas 

kontrolünün koordinasyonuna dayalı davranıĢların geliĢimidir.  

 

                                                 
41

 Haluk Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, glĢ. 26. bs., Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 2004, s. 33-34. 
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 Motor geliĢim, hareket anlamına gelir ve bu geliĢim türünün belli aĢamaları 

vardır. Örneğin, bir bebeğin yürümeye baĢlamadan önce sırasıyla baĢını 

kaldırabilmesi, oturmayı öğrenebilmesi ve emeklemesi gerekir. Hemen hemen bütün 

çocuklar motor geliĢim aĢamalarından aynı yaĢlarda geçerler.  

 

 Motor beceriler, iki ana gruba ayrılırlar. Bunlar; 

 Büyük motor beceriler (kaba motor): Kol, bacak ve karın kaslarıyla yapılan 

becerilerdir. Uzanma, yürüme, oturma vb. hareketler bu motor beceri türüne 

örnektir.   

 Küçük motor beceriler (Ġnce motor): El ve yüzdeki kaslarla yapılan 

becerilerdir. Kalem tutma, ayakkabı bağcıklarını bağlama, gülümseme vb. 

hareketler, bu motor beceri türüne örnek olarak gösterilebilir.  

 

 Motor geliĢim, dört temel ilkeye göre gerçekleĢir. Ġster yetersiz olsun, ister 

herhangi bir yetersizliği olmasın fark etmeksizin bütün çocukların motor geliĢimi aynı 

ilkeleri takip eder.  

 BaĢtan ayağa doğru geliĢim: Motor beceri, bu geliĢim özelliğine göre 

baĢtan, ayak tırnağına doğru geliĢir. Motor kontrolün evrimi ise önce baĢ, 

sonra omuzlar, kollar, bacaklar ve nihayet ayaklar Ģeklindedir.  

 Ġçten dıĢa doğru geliĢim: Motor beceri, bu geliĢim özelliğine göre merkezi 

bir eksenden baĢlar ve bedenin uç kısımlarına doğru geliĢir. Motor 

kontrolüne örnek olarak ise önce beden, sonra omuz hareketleri ve 

sonrasında kol hareketleri, el ve parmak kontrolü Ģeklindedir. Bebek bu 

durumda önce karın kaslarını kontrol eder, daha sonra kol ve bacak kaslarını 

kontrol edebilir hale gelir.  

 Genelde özele doğru geliĢim: Bu geliĢim özelliğine göre önce büyük kaslar, 

daha sonra da küçük kaslar geliĢir.  

 Basitten karmaĢığa doğru geliĢim: Bu geliĢim özelliğinde sinir sisteminin 

ve özellikle de beynin geliĢip olgunlaĢmasının rolü oldukça önemlidir. Bebek 

önceleri nesnelere aynı biçimde kuvvetlice vururken, ilerleyen zamanlarda bu 

nesneleri itmeye, çekmeye, evirip çevirmeye baĢlar. 42
 

                                                 
 
42

 Ümran Tüfekçioğlu  v.d., ĠĢitme, KonuĢma ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi, 
3. bs., EskiĢehir, Anadolu Üniversitesi, 2005,  s. 245-246. 
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1.7.1.1. BEBEKLĠK DÖNEMĠ (0-2 YaĢ) 

 

 Doğum öncesi geliĢimin ardından, fiziksel geliĢimin en hızlı olduğu dönem 

bebeğin doğduktan sonraki ilk yılıdır. Yeni doğan bir bebeğin boyu ortalama 48-53 

cm., kilosu ise 3-3,5 kg. arasında olup, erkek bebeklerin boy ve kilosu kızlara göre 

biraz daha fazladır.  Bebek 1 yaĢına geldiğinde boyu, doğumdaki boyunun % 

50’sine; kilosu ise 3 katına ulaĢır.   

 

 Diğer organlarına göre daha büyük olan baĢı, bedeninin toplam uzunluğunun 

yaklaĢık ¼’ü oranındadır. Bu oranın fazla oluĢu, bebeğin baĢını dik tutmasına ve 

denge kurmasına engel olur. 5-6 yaĢlarına doğru, baĢ ve vücut orantısı ancak 

yetiĢkinlerin sahip olduğu oranlara yaklaĢır. Beyninin ağırlığı 300-350 gram 

arasındadır ki bu bir yetiĢkinin beyin ağırlığının ¼’ü kadardır. 43 

 

 Beyin henüz tam olgunlaĢmamıĢtır. Bebek, yaĢamı boyunca sahip olacağı 

bütün nöron hücreleri ile dünyaya geldiği halde var olan nöronları, henüz 

geliĢimlerini tamamlamamıĢlardır. DoğuĢtan bazı reflekslere sahip olarak dünyaya 

gelen bebeğin sinir sistemi ve beyni geliĢtikçe refleks hareketleri, yerini bilinçli 

hareketlere bırakır.44 Refleks, belli bir uyarıcıya karĢı verilen istem dıĢı fiziksel 

yanıtlardır, bunların bir kısmı bebeğin yaĢama uyum sağlaması ve hayatta kalmasını 

sağlaması açısından son derece önemlidir. Emme, yutma, arama refleksleri bunlara 

örnek verilebilir. Refleksler, bebekten bebeğe bazı farklılıklar gösterir. Eğer 

reflekslerden bazıları hiç gözlemlenmiyorsa ya da zamanı geldiğinde kaybolmuyorsa 

bu, bebekte nörolojik veya benzeri bir sorun olup olmadığına dair ipuçları verebilir.  

Bu nedenle reflekslerin dikkatle gözlemlenmesi önemlidir.  

 

 

 

 

 

                                                 
 
43

 Selçuk, a.g.e., s. 30-32. 
 
44

 Özer, Özer, a.g.e., s. 77. 
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Tablo 1: Bebeğin En Sık Gözlenen Reflekslerinden Bazıları 
45

 
 

Refleks Uyaran Tepki Dönem 

Moro Bebeği aniden sarsmak veya 

kollarından tutup kaldırmak 

tekrar yatağa bırakmak  

Kollarını elleriyle birlikte 

açar ve sonra kucaklama 

hareketi yapar gibi kapar. 

3-6. aylarda kaybolur.  

Tonik Bebek ağlamazken, sırt üstü 

yatıĢ pozisyonunda baĢını 

aniden sağa sola çevirmek 

BaĢının çevrildiği yöndeki 

kolunu ve bacağını düz 

olarak uzatır. Diğer kolu ve 

dizini büker.  

3-4. ayda kaybolur. 

Babinski Ayak parmaklarından topuğa 

doğru, ayak tabanını tırnak 

veya bir nesneyle hafifçe 

çizmek/dokunmak 

Ayak parmaklarını yelpaze 

gibi açar, baĢ parmağını 

büker. 

8-12. aylarda 

kaybolur. 

Yakalama 

Kavrama 

Avuç içine herhangi bir 

nesneyle dokunmak 

Parmaklarını kapar, nesneyi 

kavrar. 

3-4. aylarda kaybolur. 

Arama Yanağına veya dudağına 

dokunmak 

BaĢını o yöne doğru çevirir, 

ağzını açarak meme arar. 

3. ayda kaybolur. 

Refleks Uyaran Tepki Dönem 

Emme Dudaklarına dokunmak veya 

parmağı bebeğin ağzına 

sokmak 

Ritmik bir Ģekilde emer. Uyanıkken 4. aya, 

uykuda 7. aya kadar 

sürer. 

Göz kırpma Gözüne parlak ıĢık tutmak Hemen gözlerini kapatır. Kalıcıdır. 

 

Adımlama 

Koltukaltlarından kavrayıp, 

ayakta tutma 

YürüyormuĢ gibi adım atar.  3-4. haftada kaybolur.  

 

 Yeni doğmuĢ bir bebekte kemikler kıkırdak dokular halindedir ve bu dokular 

zamanla kemikleĢir. Kemikler doğumdan sonraki ilk iki yılda hızla geliĢir, sonra bu 

geliĢim yavaĢlar ve ergenlik döneminde tekrar hız kazanır. Kemiklerin olgunlaĢması 

kızlarda erkeklere oranla daha çabuk olur. Bazı kemiklerin tam olarak sertleĢmesi 

ergenlik yıllarına kadar sürebilir bu nedenle bebeklik dönemindeki yanlıĢ tutmalar, 

sıkıĢtırmalar veya duruĢlar kemiklerin biçiminin bozulmasına neden olabilir.  

 

 DiĢ tabakaları embriyon döneminde oluĢmaya baĢlar ve bebek doğduktan sonra 

olgunlaĢmasını tamamlayan diĢler, belli bir sırayla çıkmaya baĢlar. Önce alt kesici 

diĢler daha sonra da ön diĢler tamamlanır. Normal Ģartlarda ilk diĢin çıkıĢı 5-8. 

                                                 
45

 Bayhan, Artan, a.g.e., s. 157-158. 
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aylara rastlar ve kimi zaman bu süre 12. aya kadar uzayabilir. Nadiren de olsa bazı 

bebeklerin doğduklarında bir veya iki diĢe sahip oldukları görülür.46  

 

 Yeni doğan bebek, dokunmaya, ısı değiĢimine ve acıya duyarlıdır.  

Beslenebilmesi için emme refleksiyle dünyaya hazır gelen bebek, anne memesini 

veya emziği dudağında hissettiği an emmeye baĢlar, emecek bir Ģey bulamazsa 

parmağını emen bebeğin 5. ayına kadar dokunma duyusunun en çok kullandığı 

organları dudakları ve dilidir.  

 

 Koklama ve tat alma duyu organları oldukça geliĢmiĢ olarak dünyaya gelen 

bebekler farklı kokuları ve temel tatları ayırt edebilir ve koklama duyusu sayesinde 

annesini tanır.  

 

 Pek çok sesi duyabilen bebeğin en çok duyarlılık gösterdiği ses insan sesidir. 

Ani ve kuvvetli seslere irkilerek tepki gösterir, kısa bir süre içinde de yabancı ve 

tanıdık sesleri ayırt etmeye baĢlar. Sesin geldiği yönü algılar ve baĢını sesin geldiği 

yöne doğru çevirerek bunu belli eder. 47 

 

 Bebeğin yeni doğduğunda en az geliĢmiĢ duyusu görme duyusudur. Çünkü göz 

kasları ve hücreleri, optik sinirler ve görmeyle ilgili diğer yapılar henüz geliĢimini 

tamamlamamıĢtır. Bu nedenle nesnelere çok fazla odaklanamazlar.48 Ġkinci haftanın 

sonunda göz teması kurmaya baĢlayan bebek, anne-babasını ve çevresini yavaĢ 

yavaĢ tanımaya baĢlar.  Belli bir nesneye odaklanabilir, hareket halindeki bir objeyi 

takip edebilir, bazı renkleri ayırt edebilir.49 

 

 Sindirim sistemi yalnızca anne sütü ve onun bileĢenlerini sindirebilecek 

güçteyken, böbrekleri vücuttaki tüm zararlı maddeleri atabilecek güçtedir. Ancak 

tuvalet alıĢkanlığını kazanacağı döneme kadar idrar atımını kontrolsüz yapmaktadır. 

Sonraki aylarda sindirime yardımcı olacak salgıların miktar ve özelliklerinin 

değiĢmesiyle anne sütünden baĢka gıdalar da sindirilmeye baĢlanır. 

                                                 
46

 Bayhan, Artan, a.g.e., s. 162-163.. 
47

 Cüceloğlu, a.g.e., s.342. 
 
48

  Bayhan, Artan, a.g.e., s.159. 
 
49

 Cüceloğlu, a.g.e., s.342. 
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 Bebeğin kan basıncı bir yetiĢkinin kan basıncına göre düĢükken, solunum sayısı 

ve kalp atıĢı yetiĢkininden daha fazladır. Bebeğin ilk aylarında kaburga kemiklerinin 

yatay durumda olması nedeniyle solunum sayısı dakikada ortalama 40-60 iken 1 

yaĢında bu sayı dakikada 30-35’e düĢer. Kalp atıĢ sayısı, dinlenirken 100-150 

civarındadır. 2 yaĢında bu sayı 90-125 arasına düĢmekte, beĢinci yaĢta ise 85-105  

arası olmaktadır. Bebek doğduğunda kalbi, bedenine göre daha büyüktür ve beĢ 

yaĢına kadar bu büyüme hızlı bir Ģekilde devam eder.50 

 

 1933 yılında Mary Shirley adlı bir Amerikalı psikolog tarafından hazırlanan ilk iki 

yılda görülen hareket geliĢimi aĢamaları hala geçerliliğini korur. Mary Shirley’e göre 

bu dönemin motor hareketleri Ģu Ģekildedir:  

 

Tablo 2: Ġlk 15  Ayda Bebeğin Gösterdiği Motor Hareketler:
51

 
 

Aylar Hareket Aylar Hareket 

Yeni Doğan Anne karnındaki pozisyon 8 aylık Yardımla ayakta durma 

1 aylık Çene kalkık 9 aylık EĢyayı tutarak ayakta durma 

2 aylık Göğüs kalkık 10 aylık Emekleme 

3 aylık Uzanma ve yakalama çabası 11. aylık Elinden tutulduğunda yürüme 

4 aylık Yardımla oturma 12 aylık EĢyaya tutunarak ayakta kalma 

5 aylık Kucakta oturma, nesneyi tutma 13 aylık Merdiven basamaklarını tırmanma 

6 aylık Çocuk sandalyesinde oturma, 

Önünde sallanan nesneyi yakalama 

14 aylık Tek baĢına ayakta durabilme 

7 aylık Kendi baĢına oturma 15 aylık Kendi baĢına yürüme 

 

1.7.1.2. ĠLK ÇOCUKLUK DÖNEMĠ (2-6 YaĢ) 

 

 Ġlk iki yılda hızlı bir artıĢ gösteren fiziksel geliĢim, ilk çocukluk dönemi ve 

sonrasında da devam eder fakat geliĢim hızı eskiye oranla azdır ve sabitlenmiĢtir.  

Ergenlik çağlarına kadar sabit bir oranda ilerleyen boy uzaması ve ağırlık artıĢı, 

ergenlik döneminde yeniden hız kazanır. Ġlk çocukluk döneminde kız ve erkek 

çocuklar arasında az da olsa boy ve ağırlık yönünden farklılıklar vardır. Erkekler 

                                                 
50

 Selçuk, a.g.e., s. 32. 
 
51

 Cüceloğlu, a.g.e., s.342-344. 
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biraz daha uzun ve ağırken, kızlar erkeklere göre daha fazla kemik ve kas yapısına 

sahiptirler.  

 

 Bu dönem boyunca boy uzunluğu 25 cm kadar artar ve çocuğun boyu, doğum 

boyunun iki katına ulaĢır. Kazanılan ağırlık artıĢı ortalama 5 kg civarlarındadır. 2 

yaĢından itibaren ergenlik çağına kadar boy her yıl ortalama 5-8 cm arası uzar; 

ağırlık ise 2-2,5 kilo arası artar. 

 

 Kemik yapıları tam olarak sertleĢmemiĢ olduğundan düĢmeler halinde kemik 

kırılmaları görülmez. Fakat kemiklerin sertleĢmemiĢ olmasından dolayı yanlıĢ duruĢ, 

travma, beslenme bozukluğu, hastalıklar, ağır iĢler vb. nedeniyle iskelet ve 

kemiklerin yapısı kolaylıkla bozulabilir. Kemik geliĢimi bakımından kızlar erkeklere 

göre 1 yaĢ daha ileridedir.52 

 

 Okul öncesi dönemde vücut oranlarında gözle görülür derecede değiĢiklikler 

olur. Gövde ve bacaklar hızla büyür. Göğüs karından daha geniĢ olmaya baĢlar. 

Mide daha az dıĢarı çıkar. Dönemin sonlarına doğru vücudun genel görünüĢü, bir 

yetiĢkinin görünüĢüne benzer.  

 

 El-göz koordinasyonu yetersizdir. Tüm duyusal yeteneklere sahiptir fakat görme 

duyusu hala çok geliĢkin değildir. Beyin geliĢmeye devam etmektedir. Ġki yaĢındaki 

çocuğun beyni, yetiĢkin insan beyninin ağırlığının %75’i kadarken, 5 yaĢında %90’a 

ulaĢır. Var olan beyin hücrelerini birbirine bağlayan bağlantıların çoğalması, beyinde 

meydana gelen değiĢikliklerin en büyük bölümünü oluĢturur. Solunum sisteminin 

geliĢimi yavaĢlamaya baĢlamıĢtır. Kalp büyümeye devam eder, kalp atıĢları bebeklik 

dönemine oranla yavaĢtır.53 Alt ve üst çenede toplam 20 adet olan süt diĢlerinin 3 

yaĢında tamamlanmasıyla sindirim sistemi tüm yiyecekleri yiyebilir hale gelir. Süt 

diĢleri, çocuğun geçici diĢleridir ve 6 yaĢından itibaren sallanıp düĢerek, yerini kalıcı 

diĢlere bırakır.54 
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 Özer, Özer,  a.g.e., s. 79-80. 
 
53

 Fahrettin Tos, Okul Öncesi Eğitim, ed. Canan BaĢoğlu, yay. haz. Fatma Can AkbaĢ, 
Ġstanbul, Kariyer, 2001, s. 87-88. 
 
54

 Yavuzer, a.g.e, 1997, s. 85.  
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 GeliĢme, olgunlaĢma ve hareket yeteneği açısından önemli olan büyük, küçük 

kaslar ve eklem geliĢimi hız kazanır.55 Yürümeyi öğrenen çocuk bütün enerjisini 

yürümeye harcar. Hoplama, zıplama, atlama, sıçrama, tırmanma vb. temel beceriler 

geliĢtirir ve bunlardan çok hoĢlanır böylece büyük kaslarının iyice geliĢip, 

güçlenmesini sağlar. Temel beceriler çocuklarda görülen ortak becerilerdir ve 

baĢlangıç, ilk ve olgunluk evresi olmak üzere kabaca üç evrede ortaya çıkarlar. Bu 

evrelerin özellikleri Ģu Ģekildedir: 

 

BaĢlangıç Evresi: Çocuğun kendi hareketlerini anlamak ve denemek için çaba 

gösterdiği bu evrede beden, hareket esnasında ya çok abartılı ya da sınırlı kullanılır, 

ritim ve koordinasyonda zayıflıklar vardır. 

 

Ġlk Evre: Ritim ve koordinasyon artar dolayısıyla hareketler uyumlu ve kontrollüdür. 

Abartma ve sınırlamalar devam eder. 

 

Olgunluk Evresi: Mekanik yönden etkili, uyumlu, kontrollü geliĢmiĢ hareketlerin 

gözlemlendiği bu döneme çocuklar 5-6 yaĢlarında ulaĢır. Hareket yeteneği yine de 

bir yetiĢkine göre olgunluk düzeyine ulaĢmamıĢtır.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Bayhan, Artan, a.g.e., s. 162. 
 
56

 Özer,Özer, a.g.e., s.124-125. 
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Tablo 3: 2-6 YaĢ Arasında Çocuğun Gösterdiği Motor Hareketler:
57

 

YaĢlar Büyük Kas Hareketleri Küçük Kas Hareketleri 

2
-3

 y
a

Ģ
 

Çift ayak sıçrar.  Geri geri yürür 

Destekle merdiven iner. 

Duran topa tekme atar. 

Destekle öne takla atar 

Ġpe 4 boncuk dizebilir. 

5-6 küpten kule yapabilir. 

Kitabın sayfalarını tek tek çevirebilir. 

Kâğıdı ikiye katlar. 

3
-4

 y
a

Ģ
 

20 cm yüksekten yere atlar. 

Hareketli topa tekme atar. 

Parmak ucunda yürüyebilir. 

Üç tekerlekli bisiklete biner. 

Salıncakta sallanır.Kaydıraktan kayar. 

Öne takla atar. 

Ayak değiĢtirerek merdiven çıkar. 

Havadan atılan topu yakalar 

Üç parçalı yap-boz yapar. 

Makasla keser. 

Çizgi üzerinden makasla keser. 

4
-5

 y
a

Ģ
 

Tek ayak üzerinde 4-8 sn durur. 

DeğiĢik yönlere koĢar. 

Dengede yürür. 

Çift ayak 10, tek ayak 5 kez sıçrar 

5 cm yükseklikteki ip üzerinden atlar. 

6 kez geriye sıçrar. 

Top sıçratır ve yakalar. 

Atak değiĢtirerek merdiven iner. 

Resimlerinde ev, adam, ağaç çizebilir. 

Makasla basit Ģekiller keser, yapıĢtırır. 

5
-6

 y
a

Ģ
 

Dengede ileri geri yanlara yürür. 

Ġp atlar gibi sıçrar. 

Topa yön vererek sıçratır. 

Tek elle top tutar. 

Ġp atlar. Sopa ile topa vurur. 

Paten kayar. Kızak kayar. 

Ġki tekerlekli bisiklete biner. 

Tek ayak üzerinde 10 sn. durur. 

Kalem tutar. 

Büyük harf çizer. 

BaĢparmakla diğer parmaklarına dokunur. 

Bir resmin sınırlarını taĢırmadan boyar.  

Resim keser. Ġsmini yazar. 

KalemtıraĢ kullanır. Çekikle çivi çakar.  

KoĢarken yerden nesne alır. 

Küçük harflere bakarak çizebilir. 
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 A.e.,  s.127-128. 
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1.7.1.3. ĠKĠNCĠ ÇOCUKLUK DÖNEMĠ (6-12 yaĢ) 

 

 YaĢamın daha önceki dönemleriyle karĢılaĢtırıldığında büyüme ve geliĢme o 

kadar hızlı olmamakla birlikte devam etmektedir. 6 yaĢındaki bir çocuğun ağırlığı 

ortalama 20 kg iken boyu 115 cm’dir. Ergenlik dönemine kadar yılda ortalama 5-7 

cm uzarlar.58 Boy ve ağırlıktaki bu yavaĢ büyüme çocuğun vücuduna alıĢmasına ve 

onu benimsemesine fırsat verir. Kızlar ergenlik dönemine erkeklerden daha önce 

girdikleri için boyları ve ağırlıkları 14 yaĢına kadar erkeklerden daha fazladır. Fakat 

14 yaĢından sonra erkekler kızları yakalar, sonra da geçerler. 

 

 Beyin ölçüsünde oldukça yavaĢ bir büyüme söz konusudur. Dönemin sonlarına 

doğru kafatası geniĢler ve uzar. 7. yaĢın sonunda beyin, geliĢiminin 9/10 u 

tamamlanırken, 12. yaĢlarda beyin bir eriĢkinin beyniyle aynı oranda büyüklüğe 

sahip olur.   

 

 Kas kütlelerinde ¼ lik bir oranında bir artıĢ olur. Bu da ergenlik döneminde 

ergenin spor aktiviteleri ve yoğun antrenmana hazırlık olur.59 Kızların küçük motor 

kasları erkeklerden önce geliĢir, erkeklerinki ise 10-11 yaĢlarında geliĢimini 

tamamlar. Küçük el kasları geliĢen çocuklar bu dönemde artık, piyano ve diğer 

enstrümanları çalmaya baĢlayabilirler. Erkekler, kızlara göre daha hareketlidir ve 

fiziksel güçlerini kullanabilecekleri etkinlikleri severler. Fakat yine de fiziksel 

kuvvetteki bu artma çok yavaĢ olur ve dikkat çekmez.  Kemik ve kas sistemindeki 

geliĢiminde, kas sistemi daha hızlı ilerlediğinden büyüme ağrıları baĢlar. Kol ve 

bacak kemikleri ağır iĢleri yapmaya hazır olmadığından, ağır yük taĢımak çocukların 

kemik yapısının bozulmasına neden olabilir. 60 

 

 Sindirim, solunum, sinir, duyu, iskelet, boĢaltım gibi sistemleri geliĢmelerini 

sürdürmeye devam eder. Gözler artık geliĢimini tamamlamıĢtır. Çocuk rahatlıkla 

görmeye baĢlar.  
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 Bayhan, Artan, a.g.e s.163. 
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 Özer,Özer, a.g.e., s. 80-82 
 
60

 Selçuk, a.g.e.,  s. 33. 
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 Dönemin baĢında süt diĢler dökülmeye ve kalıcı diĢler çıkmaya baĢlarlar. 

Dönemin sonunda tüm süt diĢler dökülür ve onların yerini kalıcı diĢler alır.61 

 

1.7.1.4. ERGENLĠK DÖNEMĠ (12-16 yaĢ) 

 

 Çocukluktan eriĢkinliğe giriĢ dönemi olan ergenlik döneminde hormonsal etkiler 

ortaya çıkmaya baĢlar. Ön ergenlik, ergenlik ve son ergenlik dönemi olarak 

incelenen bu bölümde ön ergenlikle hızlı bir fiziksel, biliĢsel ve psikolojik geliĢme 

kaydeden birey, ergenlik döneminde, ön ergenlikte meydana gelmiĢ değiĢikliklere 

uyum göstermeye çalıĢır. Son ergenlikte ise yetiĢkin sorumluluklarına, seçimlerine, 

fırsatlarına geçiĢ yapar. Cinsiyet salgı bezlerinin aktif hale gelmesiyle cinsiyet 

hormonunun üretimi baĢlar. Bu nedenle ergenlik döneminde cinsel geliĢim çok 

hızlıdır, buna karĢın beynin geliĢimi yavaĢtır. Çocukluk döneminde yavaĢlayan 

fiziksel büyüme ve geliĢme bu dönemde hızlanarak, dönemin sonunda yetiĢkinlikteki 

yapısına ulaĢır. Önce eller ve ayaklar büyür, sonra kollar ve bacaklar, daha sonra da 

beden geliĢir. Buna iskelet sistemindeki hızlı geliĢme ve değiĢme de eklendiğinden 

çocuğun vücut koordinasyonunu sağlaması zorlaĢır bu nedenle motor hareketlerde 

acemilik, sakarlık gibi durumlar gözlenmeye baĢlar. Ortalama ergenlik dönemi 

kızlarda 11-13, erkeklerde ise 13-15 yaĢları arasıdır. Kızlar ergenliğe daha önce 

girdiklerinden boy ve kiloca erkekleri geçerler ancak bu dönemin sonunda erkekler 

kızlara oranla daha ağır ve uzun olurlar. Erkekler, bu dönemin sonunda kızlara göre 

daha fazla kasa sahiptirler. Birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmasıyla 

ergenlerde uyum sorunları baĢlar. 62 
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 Bayhan, Artan, a.g.e.,   s.164. 
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 Cüceloğlu, a.g.e., s. 345-346. 
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1.7.2. BĠLĠġSEL GELĠġĠM 

 

 BiliĢsel geliĢim dönemi, bebeklikten baĢlayarak, yetiĢkinliğe kadar süren 

dönemde bireyin çevresini ve dünyayı anlama çabasının etkin olduğu dönemdir. 

BiliĢ kelimesi düĢünmeyle aynı anlama gelmektedir. Çocuklar, yetiĢkinlere göre 

daha ilkel düĢünme yetisine sahiptirler ve kendilerine özgü bir dünya görüĢleri 

vardır. Çocukların dünyayı anlamaya çalıĢması en önemli problemleridir.    

 

1.7.2.1. BĠLĠġSEL GELĠġĠM VE ZEKÂ  

 

 BiliĢsel geliĢim döneminin akla getirdiği en önemli kavram, zekâ kavramıdır. 

Zekâ, yeni ve ĢaĢırtıcı durumlarda çevreye uyum sağlayabilme, soyutlama ve 

problem çözme yeteneği olarak ifade edilebilir. Zekâyı tek bir etkenle açıklamak 

mümkün olmadığından zekâyı anlatabilmek ve açıklayabilmek için çeĢitli kuramlar 

ortaya konulmuĢtur.  Bunlar çoğunlukla zekânın genel, sözel, sayısal, görsel ve 

mekanik yetenek gibi çeĢitli etkenlerden oluĢtuğunu ve bu etkenlerin ölçülmesiyle de 

zekânın anlaĢabileceğini öne sürmüĢlerdir. 63 Bu kuramların içinden en çok kabul 

görenler tek, etmen, iki etmen, çok etmen ve son dönemlerde Gardner’in çoklu zekâ 

kuramıdır. Bu kuramlar zekânın nasıl bir yapıya sahip olduğunu açıklamaya 

çalıĢırlar.  

 

1.7.2.1.1. TEK ETMEN KURAMI 

 Bu kurama göre zekânın yapısı bir tek genel yetenekten oluĢmuĢtur. Bu 

Terman’a göre soyut düĢünme yeteneği, Davis’e göre problem çözme yeteneği, 

Stern’e göre ise düĢünme yeteneğinden yararlanarak yeni durumlara uyum sağlama 

yeteneğidir.  
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 Selçuk, a.g.e., s. 73. 
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1.7.2.1.2. ĠKĠ ETMEN KURAMI 

 

 1920’li yıllarda Spearman tarafından ortaya atılan bu kuramda, zekânın genel 

yetenek ve genel yeteneğe bağlı olarak çok sayıda özel yetenekten oluĢtuğu ifade 

edilir ve “g” faktörü olarak adlandırılan genel yetenek soyut düĢünebilme yeteneğidir.  

 

1.7.2.1.3. ÇOK ETMEN KURAMI 

  

 Çok etmen kuramının ilki 1930’lı yıllarda Thorndike tarafından ortaya 

konmuĢtur. Thorndike, zekâyı soyut, mekanik ve sosyal zekâ olarak 3 etmenle 

açıklamıĢtır.  

  

 Thurstone zekâyı sözel anlayıĢ, sözel akılcılık, sayısal etmen, mekan (uzay) 

iliĢkilerini kavrayabilme, bellek ve algısal hız Ģeklindeki özel yetenekler olarak 

açıklamıĢtır.  

  

 Bir diğer çok etmen kuramı ise 1960’lı yıllarda Guilford tarafından ortaya konan 

küp kuramıdır. Bu kurama göre zekânın üç boyutu vardır. Bunlardan zihinsel 

iĢlemler, biliĢ, bellek, yaratıcılık, yaĢantılara dayalı tepkiler ve bunların 

değerlendirmesini; içerik, algılanan duyumlar, anlamlaĢtırılan sözcük, kavram, sayı 

vb. simgeler, anlatılabilen düĢünceler ve yapılan davranıĢları; ürün ise zekânın iĢlevi 

sonucunda yapılan davranıĢları oluĢturur.  

  

 Zekâ çok etmen kuramına göre bağımsız faktörlerden oluĢur ve zihin güçleri, 

sözcükleri anlama, sayılarla akıl yürütme, kavrama, iliĢkileri görsel algılama olarak 

açıklanır. 64 

 

1.7.2.1.4. ÇOKLU ZEKÂ KURAMI 

  

 Harward Üniversitesi öğretim üyelerinden olan Psikolog Howard Gardner 

tarafından ortaya atılan çoklu zekâ kuramı 1983’ten bu yana en çok kabul gören 

kuramlardan birisidir. Gardner, 1983'de "DüĢünme Biçimi" adlı kitabında insanın 
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 Gürsen Topses, GeliĢim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara, Nobe, t.y., s. 60-62. 
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çoklu zekâya sahip olduğunu öne sürmüĢ ve çoklu öğrenme ortamlarında bireylerin 

problem çözme becerisinin ve üretkenliğinin daha fazla olabileceğini söylemiĢtir. 

  

 Çoklu zekâ yaklaĢımına göre herkesin farklı bir kiĢiliği, karakteri ve zekâ profili 

vardır.  Bir veya birkaç zekâ alanında potansiyele sahip olan birey, bütün zekâ 

alanlarından değiĢik oranlarda kullanır, önemli olan, öğretim süreci içinde öğrencide 

baskın olan zekâ alanı değil, birçok zekâ alanını iĢlevselleĢtiren öğretim tekniklerini 

geliĢtirmektir.  

  

 Çoklu zekâ kuramına göre zekâ alanları ve uygun öğrenme, öğretme etkinlikleri 

Ģunlardır:  

  

1.7.2.1.4.1. MATEMATĠKSEL ZEKÂ 

  

 Mantık kuralları, sebep-sonuç iliĢkileri, sayısal iĢlem yetenekleri iyi olan 

bireylerin yer aldığı bu zekâ alanına sahip olan kiĢiler, matematiksel problemleri 

rahatlıkla çözerler. Grafik ve istatistik ifadelerini kolayca okuyabilirler, satranç ve 

dama oynamayı, bulmaca çözmeyi ve matematik dersini çok severler, problemlere 

bilimsel çözümler üretirler, analitik düĢünme, eleĢtirel düĢünme gibi özelliklere 

sahiptirler. Bilim adamları, mühendisler, istatistikçiler bu zekâya sahiptir. 

 

1.7.2.1.4.2. GÖRSEL ZEKÂ 

  

 Üç boyutlu bir nesnenin Ģekil ve görüntüsünü hayal edebilme yeteneğine sahip 

olan bu zekâ alanındakiler, uzamsal zekâ, görsel düĢünme ve Ģekil-uzay özelliklerini 

Ģekillerle ve grafiklerle ifade etme, çizme, boyama ve Ģekil verme gibi özelliklerine 

sahiptirler. Mimarlar, denizciler, pilotlar, heykeltıraĢlar, ressamlar izciler, avcılar, 

dekoratörler ve tasarımcılar uzamsal zekâlarını en üst düzeyde kullanırlar. Yön 

duyguları çok kuvvetlidir. Çok iyi gözlem yaparlar, görerek öğrendiklerini, Ģekilleri, 

detayları, renkleri ve yüzleri kolaylıkla hatırlayabilirler. Hayal güçleri kuvvetlidir. ġekil 

kullanarak, harita, grafik çizerek, resimlerle hikâye oluĢturarak, heykel yaparak ve 

çizerek öğrenirler. Üç boyutlu modeller ve yapılar oluĢturabilirler.  
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1.7.2.1.4.3. MÜZĠKSEL ZEKÂ 

  

 Duyguların aktarımında, müziği algılama ve sunmada, müziği bir araç olarak 

kullanma yeteneği, yani ritme, melodiye karĢı duyarlı olma yeteneğidir.  Müzisyenler, 

orkestra Ģefleri, enstrüman üreticileri ve besteciler bu zekâ alanına sahip olan 

kiĢilerdir. Müzik aleti çalabilirler, Ģarkı sözlerini ve melodilerini çabuk hatırlayabilirler. 

Sese karĢı duyarlıdırlar. ġarkı söyleyerek, müzik aleti kullanarak, ritim tutarak 

öğrenirler. 

  

1.7.2.1.4.4. BEDENSEL ZEKÂ 

  

 DüĢünceleri ve duyguları ifade ederken ve de problemleri çözerken bedeni 

kullanma yeteneğidir. Bedensel zekâsı yüksek bireyler sportif hareketleri, düzenli 

ritmik oyunları kolayca uygulayabilirler. Balerinler, sporcular, heykeltıraĢlar, 

mimarlar, pandomim sanatçıları, cerrahlar, el iĢleri ile ilgilenen kiĢiler bu zekâya 

örnek gösterilebilir. Bu kiĢiler söylenenlerden daha çok yapılanları hatırlarlar. Taklit 

etme yetenekleri çok güçlüdür, motor becerileri geliĢkindir. Oyun ve dramalarda yer 

almaktan hoĢlanırlar. Rol yapma, drama, hareketsel oyunlar, gezi-gözlem yöntemleri 

bu kiĢiye uygun öğrenme yöntemleridir.  

  

1.7.2.1.4.5. SOSYAL ZEKÂ 

  

 Ġnsanlarla iletiĢim kurma, insanların ruh hallerini, duygularını, güdülenmiĢliklerini 

ve niyetlerini anlayıp, davranıĢlarını yorumlayabilme yeteneğidir. Politikacılar, 

liderler, psikologlar, öğretmenler, aktörler, turizmciler bu yeteneğe sahip kiĢilerdir.  

Bu kiĢilerin iletiĢim becerileri yüksektir. Ekip çalıĢmalarına gönüllü, yakın ve samimi 

insan iliĢkilerine giren, baĢkalarının duygu ve isteklerini dikkate alan sosyal zekâya 

sahip kiĢiler grup çalıĢmaları, tartıĢma teknikleri, proje çalıĢmaları ve yarıĢmalarla 

kolay öğrenirler.   
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1.7.2.1.4.6. BĠREYSEL ZEKÂ 

  

 Bireyin kendisini, güçlü ve zayıf yönlerini, ruh halini, arzu ve niyetlerini anlama 

ve bu doğrultuda yaĢamını planlama ve yönlendirme becerisine sahip olması 

yeteneğidir. Bu zekâya sahip kiĢiler, kendi duygularıyla baĢ edebileceğini bilirler, 

kiĢisel problemlerini çözebilirler, kendi hedeflerini belirleyip, kendilerine güvenirler. 

Psikologlar, din adamları, filozoflar öze dönük zekâları güçlü olan bireylerdir.  

Bağımsız kalmayı ve çalıĢmayı severler, amaçları belirgindir, bireysel baĢarı onlar 

için önemlidir. Kendi kendilerini değerlendirebilirler, hisleri açıktır ve günlük tutmak 

baĢlıca faaliyetleridir.  

1.7.2.1.4.7. SÖZEL ZEKÂ 

  

 Sözcükleri yazılı ve sözlü olarak etkili bir biçimde kullanma becerisine sahip 

olmak bu zekâya sahip kiĢilerin özellikleridir. ġairler, yazarlar, politikacılar, 

gazeteciler dil zekâsına sahiptir. Bilgiyi hatırlama, okuyup, yazma, tartıĢma, ikna 

etme, mizah, Ģiir, yaratıcı yazım ve hikâye anlatma konularında istekli ve 

baĢarılıdırlar. Okuduklarını kolay anlar, yorumlar ve hatırlarlar. Kelime hazineleri 

zengindir. Dilbilgisini etkin kullanırlar, öykü yaratma, sunu yapma, kitap okuma, 

hikâye ve dergi okuma, mektup yazma baĢlıca öğretim faaliyetleridir. 

  

1.7.2.1.4.8. DOĞA ZEKÂSI 

  

 Doğa zekâsına sahip olan kiĢiler doğaya ilgi duyar ve onu korurlar. Hayvan 

beslemek, bitkileri korumak, çevre temizliğine karĢı duyarlı olmak en önemli 

özellikleri, okul dıĢı geziler, gözlem ve müzelere gitmek de baĢlıca faaliyetleridir. 65 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 
65

 “Selçuk, a.e., s. 78-79. 
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1.7.2.2. PĠAGET VE BĠLĠġSEL GELĠġĠM DÖNEMLERĠ 

  

 BiliĢ, karmaĢık bir organizmanın karmaĢık bir çevreye uyum sağlayabilme 

yeteneğidir. BiliĢsel kavramı, bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, problem çözmeyi, 

kavramları ve düĢünmeyi yani zihni içine alan bir kavramdır. BiliĢsel geliĢim ise 

algılama, bellek, düĢünme, mantık, öğrenme, betimleme, problem çözme, akıl 

yürütme gibi biliĢsel özelliklerin tümünü içeren karmaĢık bir süreçtir. Piaget bu 

anlamda oluĢturduğu biliĢsel geliĢim kuramıyla karmaĢık olan bu süreci aydınlatma 

da büyük rol oynamıĢtır. 

  

 1886-1980 yılları arasında yaĢamıĢ olan Jean Piaget, Ġsveçli bir biyologken 

daha sonra psikolojiye yönelmiĢ felsefe, sosyoloji, psikoloji, biyoloji gibi çeĢitli 

alanlarda çalıĢmalar yapmıĢ bir bilim adamıdır. Piaget, biliĢsel geliĢim kuramıyla, 

bireyin doğduğu andan, yetiĢkin düĢüncesine sahip oluncaya kadar geçirmiĢ olduğu 

biliĢsel değiĢikliklerle dünyayı anlama, dünyası içindeki nesne ve olayları yorumlama 

ve onlara uyum sağlama sürecini açıklamaya çalıĢmıĢtır.66 Piaget’e göre biliĢsel 

geliĢim dört temel aĢamada gerçekleĢir.  

 

 Duyusal Motor Dönem 

 ĠĢlevsellik Öncesi Dönem 

 Somut ĠĢlevsel Dönem 

 Soyut ĠĢlevler Dönemi 

 

Bu dönemler sırasıyla ortaya çıkar ve bir dönemde kazanılmıĢ olan özellik, diğer 

dönemde devam eder. Bireyler aynı dönemlerde çoğunlukla ortak özellikler 

göstermekle beraber, aynı dönemdeki bireylerin biliĢsel özellikleri arasında farklılık 

olabilir.  

 

 

                                                 
 
66

 Burhan Çapri, Öner Çelikkaleli "Ġlköğretim Birinci Kademedeki (7-11 yaĢ Grubu) Çocukların 
Korunum GeliĢim Düzeylerinin Cinsiyet ve Sınıf DeğiĢkeni Açısından Ġncelenmesi", Mersin 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  C.I, NO: 1, Haziran 2005, s.49. 
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1.7.2.2.1. DUYUSAL MOTOR DÖNEM (0-2 YaĢ) 

  

YaĢamın ilk iki yılını kapsayan duyusal-motor dönem, en kritik kazanımların elde 

edildiği dönem olarak gösterilebilir. Sembolik düĢünce henüz geliĢmediğinden 

bebeğin biliĢsel etkinlikleri, duyusal uyarıcılar, refleksler ve basit fiziksel hareketler 

ile sınırlanmıĢtır. Bu nedenle öğrenme, duyu organları ve bedensel hareketler ile 

elde edilir. Bu dönemde bebekler, kendilerini dıĢ dünyadan ayrı bir varlık olarak 

algılayamadıklarından kendi dıĢındaki nesnelerin deviniminden de habersizlerdir.  

 

DüĢünce, duyum ve eĢgüdümü içerir, hareketler semboliktir. Emme, kavrama, 

yakalama, ısırma gibi refleks davranıĢlara sahip olan bebeğin bu dönemdeki en 

belirgin özelliği belirli türdeki hareketleri tekrarlamasıdır. Bu tekrarlama hareketine 

“döngüsellik” denir. Döngüselliğe örnek vermek gerekirse, çocuk çıngırağını 

oynattığı zaman bir ses duyar ve çıngırağı tekrar oynatır, aynı sesi yine duyan çocuk 

bu hareketten hoĢlanırsa bunu defalarca tekrarlar. Böylece duyusal ve motor 

etkinlikler arasında bir eĢgüdüm oluĢur. Genellikle bebek bu döngüsel hareketleri 

tesadüfen bulur.67 

 

Bu dönemin döngüsellikten baĢka belirleyici bir diğer özelliği ise “nesnelerin 

değiĢmezliği” özelliğidir. Bebeğe göre nesne ancak kendi görsel alanı içindeyse 

vardır, nesne ortadan kaldırılırsa, bebek, nesnenin yok olduğunu, artık var 

olmadığını düĢünür. Duyu organları dıĢındaki bir nesnenin varlığını düĢünemeyen 

bebek, eline aldığı bir nesnenin, on dakika önce de eline aldığı aynı nesne olduğunu 

bilemez. Bir yaĢına doğru “nesnenin sürekliliğini” ve algı alanı dıĢındayken bile o 

nesnenin var olduğunu keĢfeden bebek biliĢsel geliĢim aĢamalarından birini artık 

baĢarmıĢ olur böylece gözünün önünden kaldırılan bir nesneyi etrafına veya 

masanın altına bakarak arar. 

 

Deneme-yanılma yoluyla öğrenme ilk bu dönemde baĢlar, dönemin sonuna 

doğru da çocuğun deneme-yanılma yoluyla problem çözme davranıĢı, daha planlı 

bir Ģekilde problem çözme davranıĢına dönüĢür. Fakat yine de mantıklı davranıĢlar 

sergileyemez.68 

                                                 
67

 Özkalp, a.g.e., s. 187. 
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1.7.2.2.2. ĠġLEM ÖNCESĠ DÖNEM (2-7 YaĢ) 

 

Bu dönemde nesnelere ve olaylara iliĢkin biliĢsel sembollerin oluĢması ile çocuk, 

dilini etkin bir biçimde kullanmaya baĢlar. Buna paralel olarak sembol ve sembolün 

temsil ettiği nesneler arasındaki iliĢkileri kavrar, nesne ortada yokken onu tarif 

edebilir. Bir ağaç dalını at gibi kullandığı sembolik oyunlar oynar, hayali arkadaĢlar 

geliĢtirir, anne-baba rolüne girerek arkadaĢlarıyla oynayabileceği taklit oyunlar 

geliĢtirir. Taklit oyunlar sayesinde çocukların yaratıcı düĢünceleri ve hayal güçleri 

geliĢir. 

 

Nesneleri, büyüklüklerine, renklerine ve biçimlerine göre sınıflayabilir ancak bu 

sınıflamayı tek bir özellik açısından yapabilir, aynı anda iki özelliğe göre sınıflama 

yapamaz. Piaget’e göre bu dönemdeki çocuklarda sınıflandırma kavramı tam olarak 

geliĢmemiĢtir.  

 

Bu dönemdeki çocuklar, korunum ilkesi (principle of conservation) denilen bir 

nesnenin uzaydaki Ģekli ve konumu değiĢse de nesnenin miktarı, sayısı, hacmi vb. 

özellikleri değiĢmez ilkesini henüz kazanmamıĢtır. Örneğin aynı miktarda sıvı 

bulunan eĢit büyüklükteki bardaklardan birindeki sıvının daha ince ve uzun bir 

bardağa aktarıldığını gören çocuk, ince ve uzun bardaktaki suyun daha fazla 

olduğunu söyleyecektir.  

 

Dönemin bir diğer özelliği de çocukların iĢlemleri tersine çevirememeleridir. 

Tersinemezlik (Irreversibility) de denilen bu özelliğe göre çocuk, suyun ilk bardağa 

tekrar aktarıldığında aynı miktarda olduğunu düĢünemeyecektir. Korunum ve 

tersinemezlik ilkeleri çocuğun hala mantıklı davranıĢları gösteremediğinin bunun 

yerine sezgisel davrandığının bir göstergesidir. 

 

Cansız nesnelere, canlılık özelliği yüklemek anlamına gelen animizm (animism) 

bu dönemin en belirgin özelliklerinden biridir. Çocuk bu dönemde oyuncak bebeğiyle 

konuĢarak, ona yemek yedirerek, onu uyutarak, bebeğini canlıymıĢ gibi düĢünür, 

canlı ve cansız varlıların arasında ayrım yapamayan çocuk cansız varlıklara 
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 Cüceloğlu, a.g.e., s. 346-347. 
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canlıymıĢ, canlı varlıklara da cansızmıĢ gibi davranabilir. Örneğin kedinin kuyruğunu 

çektiğinde canının acıyabileceğini fark etmeyecek ya da kurabiyeler yandığında 

bunun nedenini kurabiyelerin fırıncıya kızması olarak açıklayabilecektir. 

 

Ben-merkezci düĢünce (Egocentric thinking) yapısına sahip olan bu dönem 

çocukları, kendilerini dünyanın merkeziymiĢ gibi görürler ve kendi bildiklerini 

herkesin bildiğini, kendi gördüklerini herkesin gördüğünü sanırlar. Ben-merkezci 

oluĢları olaylara bakıĢlarının bencilce olduğunun değil, düĢüncelerinin henüz 

oluĢmadığının bir göstergesidir. Dünyayı kendi bakıĢ açılarından değerlendirirler, 

baĢkalarının bakıĢ açılarından değerlendirmekten zorlanırlar. Örneğin telefonla 

konuĢurken elindeki nesneyi, telefonda konuĢtuğu kiĢinin de gördüğünü düĢünür. 

Buna paralel olarak dil geliĢimine de monologlar hakimdir. Piaget’e göre toplu 

monolog diye adlandırılan bu özelliğe göre çocuklar bir aradayken bile kendi 

kendilerine konuĢur gibidirler. 69 

 

1.7.2.2.3. SOMUT ĠġLEMLER DÖNEMĠ (7-12 YaĢ) 

 

Piaget’e göre bu dönem, biliĢsel geliĢimin en temel dönemidir. Çünkü bu 

dönemde birey iĢlem yapma becerisi ve çok önemli zihinsel beceriler kazanır. 

Öncelikle korunum ilkesini kazanarak, maddelerin görüntüsü değiĢse de sayısı, 

miktarı, ağırlığı gibi özelliklerinin sabit kalacağını bu dönemde anlar. Korunum ilkesi 

bu dönemin en temel niteliksel değiĢimidir. Korunum ilkesi sayesinde iĢlem öncesi 

dönemde karĢılaĢılan düĢüncedeki mantık dıĢı nitelik değiĢerek yerini mantıklı, 

tutarlı, geçiĢli, esnek ve akılcı düĢünceye bırakır.70  

 

Tersine çevrilebilirlilik (reversibility) özelliğini kazanmıĢ olan çocuk iĢlemleri 

tersine çevirebilir ama dönemin ilk yıllarında A x B = B x A olduğunu bilemez. Suyun 

buza dönüĢebileceğini görür ama buzun tekrar suya dönüĢebileceğini bilemez.  

Bunları ancak dönemin sonuna doğru bilebilir.  
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 Esra Ömeroğlu, Adelet Kandır, BiliĢsel GeliĢim, Ġstanbul, Morpa, 2005, sy. 28-34. 
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 Çapri,Çelikkaleli, a.g.e., s.50. 
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ĠĢlem öncesi dönemde yapamadığı çoklu sınıflamayı bu dönemde gerçekleĢtirir. 

Fakat bunun için sınıflandıracağı nesneleri somut olarak görmesi gerekmektedir. 

Gözle göremediği nesneleri henüz soyut düĢünemediğinden sınıflayamaz. 71Mantıklı 

düĢünmenin baĢlamıĢ olduğu bu dönemde somut olduğu takdirde çocuk mantık 

iĢlemlerini (logical operations) çözebilir.  

 

Yine iĢlem öncesi dönemde sahip olduğu benmerkezcilikten bu dönemde 

uzaklaĢır ve baĢka kiĢilerin gözüyle dünyayı görmeye ve onların bakıĢ açılarını 

dikkate almaya baĢlar. Böylece sosyal iliĢkilerinde yeni bir aĢamaya girmiĢ olur.  

 

Canlı ve cansız varlıkları ayırt edebilir, her hareket eden nesnenin canlı 

olmadığını anlayabilir. Gerçek dünya ile hayal dünyası arasındaki farkı kavramaya 

baĢlayan çocuk, daha önce gerçekmiĢ gibi dinlediği masalların artık gerçek 

olmadığını, hayal ürünü olduğunu fark eder ve bunu bilerek dinler. 72 

 

1.7.2.2.4. SOYUT ĠġLEMLER DÖNEMĠ   

 (12 YaĢ ve Sonrası) 

 

Bu dönemde bireyler soyut düĢünebilme yeteneğine sahiptirler. Soyut kavramları 

anlayabilirler, bu kavramlar üzerine fikir, değer ve inançlar geliĢtirebilirler. Etik, politik 

ve sosyal konular ilgilerini çeker. Bilimsel ve analitik düĢünebilirler, hipotezler 

kurarak, problemleri analiz edip, birden fazla çözüm yolu üretebilir. Problem 

çözümünü sistematik bir plan dâhilinde gerçekleĢtirebilirler.73  

 

Akıl yürütme yolu olarak, tümdengelim (deductive reasoning) ve tümevarım 

(inductive reasoning) yöntemlerini kullanabilirler. Atasözleri ve deyimleri rahatlıkla 

kavrayabilirler. TartıĢmalara katılır, mantık oyunlarıyla uğraĢmaktan zevk alır, 

düĢüncelerini sembollerle aktarabileceği resim, dans, Ģiir gibi uğraĢı alanları 

geliĢtirir.  
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 Özkalp, a.g.e., s.189. 
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Soyut iĢlemler döneminde de tıpkı iĢlem öncesi dönemdeki gibi ben-merkezcilik 

görülür fakat bu ben-merkezcilikle iĢlem öncesi dönemdeki ben-merkezcilik arasında 

fark vardır. Ergenin ben-merkezciliği, herkesin kendisiyle ilgilendiğini düĢünmesidir. 

Bu dönemin sonuna doğru insanların hep kendisiyle ilgilendiği düĢüncesinin doğru 

olmadığını fark eder. Ayrıca iĢlem öncesi dönem çocuğundan farklı olarak, ergenler 

empati kurabilirler. 74 

 

Piaget bu dört dönem dıĢında baĢka bir dönem tanımlamamıĢ, 15-18 yaĢ 

civarında en üst düzeye yaklaĢıldığını savunmuĢtur. Gerçekten de soyut iĢlemler 

döneminde ergenler mantıksal düĢüncenin altında yatan temel ilkelere eriĢmiĢlerdir 

ancak hala öğrenilecek daha çok Ģey vardır.75 

 

1.7.3. DĠL GELĠġĠMĠ 

 

 Dil geliĢiminin biliĢsel geliĢime paralel olarak ortaya çıkmıĢtır. Ġnsan seslerinin 

bir araya gelmesiyle oluĢmuĢ olan dilin bir anlam farkı meydana getiren ses birimine 

fonem denir. En ufak dil yapı birimine ise morfem denir. Dilin gelen yapısı ve 

iĢleyiĢiyle ilgili kurallara dil bilgisi (gramer) denir.   

   

1.7.3.1. AGULAMA EVRESĠ (0-12. Aylar) 

  

 Bebekler bu dönemde rahatsızlıklarını ve ihtiyaçlarını ağlayarak belirtirler. Ġkinci 

ve altıncı aylarda babıldama denilen ba-ba, ma-ma gibi ünlü ve ünsüz harflerin bir 

arada bulunduğu sesler çıkarırlar. Bu sesler anadile özgü değil, evrenseldir. Bu 

dönem kısa sürmekte ve birkaç ay sonra bebek, ana dilindeki sesleri çıkarmaya 

baĢlamaktadır. 
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1.7.3.2. TEK SÖZCÜK EVRESĠ (12-18. Aylar) 

 

 Ġlk sözcüklerini bu dönemde söylemeye baĢlayan çocuk öncelikli olarak iliĢki 

içinde olduğu nesne ve kiĢilerin isimlerini söylemeye baĢlar. Tek sözcükle çok Ģey 

anlatmaya çalıĢtıklarından bu döneme tek sözcük evresi denmiĢtir. Örneğin çocuk 

sadece “anne” kelimesini kullanarak “anne nerede”, “anne geldi”, “anne acıktım” 

demeye çalıĢır. 

 

1.7.3.3. TELGRAFĠK SÖZCÜK EVRESĠ (18-24. Aylar) 

  

 Ġki sözcüğü yan yana getirerek farklı anlamlar ifade edebildiği bu dönemde 

çocuk, sözcüklerin birbirleriyle olan iliĢkilerini artık kavrayabilir. Örneğin “anne su” 

diyerek, annesinden su istediğini ya da yere su döküldüğünü anlatabilir. Bu 

dönemdeki konuĢmalar telgraf ifadesine benzediğinden bu ismi almıĢtır. Çocuğun 

çevresindeki kiĢiler tarafından ne demek istediği kolayca anlaĢılabilir.   

 

1.7.3.4. ĠLK GRAMER SÜRECĠ (2-5 YaĢ) 

 

 Kelimeler ve gramer kurallarının çok hızlı bir biçimde öğrenildiği bu dönemde 

kelime hazinesinde hızlı bir artıĢ olur. Ġki yaĢındayken 50 olan çocuğun kelime 

hazinesi, beĢ yaĢındayken 2000’i bulur. Ġkiden fazla kelimeyi yan yana koyarak tek 

bir düĢünceyi ifade edebilir. BeĢ yaĢına geldiğinde duygu ve düĢüncelerini rahatlıkla 

ifade edebilir ve karmaĢık gramer yapılarını kullanmakta zorluk çekmez.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
76

 Duygu Anıl, Gürcü Koç, Meliha Tuzgöl, a.g.e., s. 16-17. 
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1.7.4. KĠġĠLĠK GELĠġĠMĠ 

 

 KiĢilik geliĢimi, geliĢim alanları içinde en çok incelenen, en fazla araĢtırma 

yapılan alandır. Fakat bu dönemin kuramcılarından en kabul görmüĢ olanlar Freud 

ve Erikson’ dur. Freud kiĢilik geliĢimini Psiko-seksüel açıdan, Erikson ise psiko-

sosyal açıdan değerlendirmiĢtir.  

  

1.7.4.1. FREUD VE PSĠKO-SEKSÜEL GELĠġĠM   

 KURAMI 

  

 Freud’un kuramı, kiĢilik geliĢiminde çocukluk yıllarına ve anne-baba tutumuna 

dikkat çektiğinden önemli görülmüĢ ve kendinden sonraki kuramcıların görüĢlerine 

temel olmuĢtur. Freud, kiĢiliğin baĢlıca 5 dönemden geçerek geliĢtiğini ileri 

sürmüĢtür. Belirtilen yaĢ dönemleri mutlak sınırlar olmamakla birlikte dönemler 

Ģöyledir; 

 Oral Dönem (0-1,5 yaĢ) 

 Anal Dönem (1,5-3 yaĢ) 

 Fallik Dönem (3-6 yaĢ) 

 Latens Dönem (6-11 yaĢ) 

 Genital Dönem (11 yaĢ sonrası) 

 

 Freud, kiĢilik geliĢiminin özellikle ilk 3 döneme çok önem vermiĢ ve kiĢiliğin 

temellerinin bu dönemde oluĢtuğunu, daha sonraki yıllarda kazanılmıĢ bu özelliklerin 

değiĢmesinin zorlaĢtığını ifade etmiĢtir. Bu dönemlerin herhangi birinde kiĢi, aĢırı 

doyum sağlamıĢ ya da engellemeler sonucu doyumsuzluk yaĢamıĢsa, kiĢide o 

döneme ait saplantılar geliĢebilir.  KiĢiler, saplantılı kaldığı döneme ait davranıĢ 

özelliklerini yıllar sonra bile gösterebilirler. Ġlk 3 döneme “progenital” dönemler de 

denir. 77 

 

                                                 
 
77

 Özkalp, a.g.e., s.248. 
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1.7.4.1.1. ORAL DÖNEM (0-1.5 yaĢ) 

  

 Bu dönemde ağız en önemli organ ve haz kaynağıdır. Dönemin en belirgin 

özelliği anneye bağımlılıktır. Bebek emme ve kavrama hareketleri ile doyum 

sağladığından eline geçen her Ģeyi ağzına götürür. Bebeğin memeden erken 

kesilmesi veya uzun süre emzirilmesi oral döneme bağımlı kalmasına sebep olur ve 

ilerdeki yaĢamında birey, sigara, içki, aĢırı yeme gibi bağımlılık türleriyle karĢılaĢır, 

tırnak yeme gibi alıĢkanlıklara sahip olabilir. Bebeğin ileriki yaĢamında bağımlılık ve 

güven düzeyinin olumlu yönde geliĢtirebilmesi için oral dönemde tüm temel 

gereksinimlerinin yeterli derecede karĢılanması gerekmektedir.  

  

1.7.4.1.2. ANAL DÖNEM (1.5-3 YaĢ) 

  

 Bu dönemde çocuk, fiziksel geliĢime bağlı olarak dıĢkılama faaliyetlerini kontrol 

etmeye baĢlar. Bu nedenle çocuğun ilgi odağı ve baĢlıca haz kaynağı dıĢkılama 

organları ve faaliyetleridir. Tutma ve bırakma eylemi ön plandadır. Tuvalet eğitimi bu 

dönemin en önemli geliĢim özelliklerinden birisidir. Çocuklara verilen tuvalet 

eğitiminin katı, cezalandırıcı olması ileriki yaĢlarda cimrilik, inatçılık, dik kafalılık gibi 

kiĢilik özelliklerini; aĢırı hoĢgörülü davranıĢ ise ileriki yaĢantısında dağınıklık, 

düzensizlik gibi kiĢilik özelliklerinin oluĢturmasına temel olacaktır.   

 

1.7.4.1.3. FALLĠK DÖNEM (3-6 YaĢ) 

  

 Bu dönemde çocuklar, kız ve erkeklerin farklı beden yapısına sahip olduğunu 

öğrenirler. Dönemin en temel haz kaynağı cinsel organlardır. Kız çocuğunun babaya 

(elektra karmaĢası), erkek çocuğunun anneye (oedipus karmaĢası) düĢkünlüğü ön 

plandadır. Anne ve babaya aynı zamanda duyulan sevgi, kıskançlık ve düĢmanlık 

duyguları çocukta kaygı ve endiĢe yaratır. Bu dönemin sonuna doğru çocuk 

ebeveyne ilginin kabul edilemez olduğunu kavrar ve aynı cinsten ebeveyni ile 

özdeĢim kurarak bu çatıĢmayı çözer. Cinsel farklılıkları fark etmesiyle, cinsel 

konulara ilgi duymaya baĢlar. Bu tutumlarına cezalandırıcı bir yaklaĢım gösterilirse 

çocuk cinsel kimliğini belirlemede zorluk yaĢar ve suçluluk duygusu içine girer. Anne 

ve babalar fallik dönemini yaĢayan çocuğa, sevgi ve anlayıĢla yaklaĢırsa çocuğun 
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fallik döneme saplanmasına, anne-babaya bağımlı kalmasına ve suçluluk duygusu 

yaĢamasına engel olurlar.78 

  

1.7.4.1.4. LATENS (GĠZĠL) DÖNEM (6-12 YaĢ)  

  

 Cinsel ilginin azaldığı bu dönemde çocukların ilgisi anne-babalarından 

arkadaĢlarına yönelir. Aynı cins arkadaĢlarıyla karĢı cinse göre daha iyi anlaĢırlar, 

cinsiyetiyle ilgili toplumsal rollerini güçlendirirler. Bu dönemde bağımlılık 

olmadığından, herhangi bir kiĢilik özelliği görülmez. Latens dönem, bir geçiĢ ve 

bekleyiĢ dönemidir.  

 

1.7.4.1.5. GENĠTAL DÖNEM (12-18 YaĢ)  

   

 Eğer ilk dört dönem çocuk tarafından baĢarıyla atlatılmıĢsa, bu dönem de 

baĢarıyla atlatırlır ve yetiĢkinliğe geçiĢte sorun yaĢanmaz. Bu dönemde fiziksel ve 

cinsel özelliklerde hızlı geliĢmeler baĢladığından, ilgi karĢı cinse yönelir. ArkadaĢlık, 

cinsellik, mesleğe yönelme, geleceği planlama, evlilik vb. konularda düĢünmeye ve 

hazırlık yapmaya baĢlama bu dönemde yer alır. 79 

 

1.7.4.2. ERIKSON VE PSĠKO-SOSYAL GELĠġĠM   

     KURAMI 

  

 Erikson’a göre, insanın yaĢamında belli baĢlı sekiz kritik dönem vardır. Bu kritik 

dönemlerin her birinde bireyin, çözmesi gereken geliĢim krizleri vardır. Bireyin ileriki 

dönemlere sağlıklı olarak geçebilmesi için mutlaka içinde bulunduğu dönemin 

geliĢim krizini baĢarıyla atlatması gerekir. Çünkü bu evreler tıpkı suya taĢ atılmasıyla 

oluĢan halkalar gibi iç içe geçmiĢ ve birbirleri üzerine kurulmuĢladır. Eğer 

görevlerden herhangi biri zamanında geliĢtirilemezse dönemler birbirleriyle iliĢki 

halinde olduğundan, bu kriz daha sonraki dönemlerde de devam edecek ve 

                                                 
 
78

 Slee, a.g.e., s. 51,52.  
 
79

 Anıl, Koç, Tuzgöl, a.g.e., s. 18-19. 
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çözümleninceye kadar sorun yaratacaktır. Bu nedenle dönemlerden birinde gerekli 

baĢarı sağlanamazsa, bireye mutlaka alternatif bir çözüm yolu sunulur. Birey bu 

çözümü sağlamadan ve dönemin gereklerini yerine getirmeden bir üst döneme 

geçmemelidir. Erikson’un kuramı, bireye baĢarısız olduğunda ikinci bir Ģans daha 

tanıdığından iyimser ve felaketlerle sonuçlanmayan bir yaklaĢım olarak bilinir ve 

hayat boyu süren bireysel geliĢmeleri dikkate alır.80  

 

1.7.4.2.1. TEMEL GÜVENE KARġI GÜVENSĠZLĠK    

 (0-1.5 YaĢ) 

  

 Bu dönem Freud’un oral dönemine karĢılık gelir. Erikson, Freud’un oral 

dönemle ilgili görüĢlerini kabul etmekle birlikte bu döneme daha geniĢ bir bakıĢ açısı 

geliĢtirmiĢtir. Erikson’a göre beslenme, anneyle bebek arasındaki iliĢkinin kurulması 

için bir araçtır ve bebeklik döneminde beslenmenin veya ağızla ilgili hazların 

sayısından çok çocuğa bakan kiĢinin davranıĢları önemlidir. Bebeğin bu dönemde 

bakımını üstlenen anne veya anne yerine geçen kiĢi ile iliĢkisinde süreklilik, tutarlılık, 

aynılık sağlanması gerekmektedir. Karnının doyurulması, ihtiyaçlarının giderilmesi, 

sevilip, okĢanması ile bebek ve bakımını üstlenen kiĢi arasında karĢılıklı anlayıĢ ve 

güven oluĢur. Bebek bu kiĢinin, kendisini hep seveceğinden ve terk etmeyeceğinden 

emin olur, böylece bakımını üstlenen kiĢiyle birlikte, dıĢ dünyaya da bir güven 

duygusu geliĢtirerek, toplumsallaĢmanın ilk adımını atar, iyimser, uyumlu ve mutlu 

bir çocuk haline gelir. Bu sosyal güvenin ilk belirtileri uykunun derinleĢmesi, 

bağırsaklarının rahatlamasıdır. 

  

 Bu dönemde çocuğun ihtiyaçları karĢılanmaz,  bakımını üstlenen kiĢi yanında 

olmaz ya da yanlıĢ davranıĢlar gösterirse, bebek, bu dönemi sağlıklı bir Ģekilde 

atlatamaz ve ileriki dönemlerinde, güvensiz, içe kapanık, karamsar, ümitsiz, alkol 

madde bağımlısı bir kiĢi haline dönüĢebilir.81 

  
                                                 
 
80

 Nazan Bilgel, “Aile, Okul, ĠĢ ve Bireysel GeliĢme,” Aile Psikolojisi ve Eğitimi, ed. Dursun 
Gökdağ, EskiĢehir, Anadolu Üniversitesi, 2002, s. 12.  
 
81

 Bayhan, Artan, a.g.e., s. 202-203. 
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1.7.4.2.2. ÖZERKLĠĞE KARġI KUġKU VE UTANÇ      

        (1.5-3 YaĢ) 

  

 Freud’un anal dönemine karĢılık gelen bu dönemdeki fiziksel olgunluk sonucu 

kas kontrolünün sağlanabilmesi, bebeğin emekleyip, yürümesine ve koĢmasına, 

kendi kendine giyinip, yemek yemesine ve tuvaletini kontrol etmeyi öğrenmesine 

olanak sağlar. Bu da bebeğin ebeveyne olan bağımlılığını azaltır. Bu dönem 

çocukları geliĢen kaslarını kullanarak her Ģeyi kendileri yapmak istediklerinden en 

çok “Hayır” ve “Ben kendim yapacağım” sözcüklerini kullanırlar. Bir önceki dönemde 

temel güven duygusunu kazanmıĢsa bu dönemde kendi kararlarını verebileceğini ve 

hatta bu kararlarının annesininkinden daha iyi olduğunu düĢünür. 

  

 Çocuk bu dönemde ya baĢkaları tarafından kontrol altında tutulmaya boyun 

eğer ya da kendini denetleyerek isteklerine göre davranır. Buna karar verme 

aĢamasında ailenin tutumu oldukça önemlidir. Aile eğer çocuğun eylemlerine destek 

olur ve çocuğu cezalandırmazsa, ona gereksinimi olan zamanı tanır, sabırlı ve 

anlayıĢlı bir yaklaĢım sergilerse çocuk özerklik (yeterlilik) duygusunu geliĢtirir ve 

bağımsız davranabilme özelliği gösterir. Ailenin aĢırı kontrollü ya da baskıcı tutumu, 

çocuğu sürekli azarlaması veya eleĢtirmesi ise çocuğun kendi yeteneklerinden 

kuĢkulanmasına ve yaptığı davranıĢlardan utanç duymasına neden olur. Bu durum 

çocuğun seçim yapabilme iradesine, özdenetimini sağlamasına ve yargılama 

yeteneğini geliĢtirmesine engel olur. Ancak Erikson bu dönemde çocukların bir 

miktar da olsa utanç ve Ģüpheyi hissetmelerinin gerekli olduğunu savunur. Çünkü 

Ģüphe, bazı Ģeyleri yapmaya hala hazır olmadığını hissetmesine; utanç ise belli 

kurallara uygun yaĢamayı öğrenmesine yardımcı olur. 82 

  

 

 

 

 

 

                                                 
82

 Bayhan, Artan, a.g.e, s. 203-204.  
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1.7.4.2.3. GĠRĠġĠMCĠLĠĞE KARġI SUÇLULUK  

        (3-6 YaĢ) 

  

 Freud’un fallik dönemine denk gelen bu dönemde çocuk rahatlıkla yürüyüp, 

konuĢabildiğinden artık bağımsız davranmakta ve isteklerini rahatlıkla ifade 

edebilmektedir. Çok hareketlidir ve çevresinde olan her Ģeyi merak eder. Bu yüzden 

sürekli soru sorar. Eğer ebeveynler çocuğun merak ettiği sorulara uygun cevaplar 

verir ve çevresinde olup bitenleri anlamasına yardımcı olurlarsa, çocuğun bu dönemi 

sağlıklı bir Ģekilde atlatmasını sağlarlar. Ebeveynlerin eleĢtirel yaklaĢımı ya da 

çocuğun merakını engelleyici tutumları ise çocukta suçluluk duygusuna neden olur. 

Bundan baĢka çocuğun her yaptığı hareketi desteklemek zorunda olmayan aile, 

çocuğu giriĢimlerinden dolayı ne fazla kısıtlamalı ne de aĢırı serbest bırakmalıdır. 

Anne baba çocuğa yapması ve yapmaması gerekenleri tutarlı bir dille, kısıtlamaları 

ise mantıklı gerekçeleriyle mutlaka anlatmalıdır.83
   

  

1.7.4.2.4. BAġARIYA KARġI BAġARISIZLIK  

 (6-12 YaĢ) 

  

 Bu dönem, çocuğun okula baĢladığı dönem olduğundan sosyal dünyasında 

ciddi geliĢmeler olur. Anne ve babanın çocuk üzerindeki etkisi giderek azalırken, 

onların yerini arkadaĢları ve öğretmenleri alır. Çocuklar bu dönemde bir iĢe dikkatini 

verme, çaba gösterme, o iĢi baĢarıyla tamamlama ya da üstesinden gelme ve bir 

Ģeyler üretme çabası içine girerler. Çocukların çabaları olumlu yönde desteklenirse 

baĢarılı ve çalıĢkan bireyler olurlar. Bu dönemi sağlıklı atlatan çocuklar, yetiĢkinlik 

döneminde topluma daha iyi uyum sağlarlar, sosyal iliĢkilerinde baĢarılı olurlar, gelir 

düzeyleri ise yüksek olur. 

 

 Kendi iradesiyle üstlendiği ya da görev aldığı okul çalıĢmalarında baĢarısızlık 

yaĢayan çocuk, kendisine yönelik olumsuz tutum ve yetersizlik duygusu; 

yaptıklarıyla sürekli eleĢtirilen, desteklenmeyen, beğenilmeyen çocuklar ise 

yaptıklarının değersizliğine inanarak aĢağılık duygusu geliĢtirirler. 

  

                                                 
83

 Lawrence, a.g.e., s.66. 
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1.7.4.2.5. KĠMLĠĞE KARġI ROL KARMAġASI  

   (12-18 YaĢ) 

  

 DeğiĢim dönemi olan kimliğe karĢı rol karmaĢası döneminde ergen, kendine 

yeni özdeĢim örnekleri arar. ÖzdeĢim kuracağı kiĢiler, bir öğretmen, arkadaĢ, 

sporcu, sanatçı vb. olabilir. Birey, onlar gibi giyinmeye ve davranmaya çalıĢır. Akran 

gruplarının özellikle bu dönemde, ergenler üzerinde büyük etkisi vardır, arayıĢ 

içerisinde olduklarından, akran gruplarına sorgusuz sualsiz güvenebilir ve hatta 

onlar istediği için anti sosyal davranıĢlar bile geliĢtirebilirler. 

  

 Bu dönemde kendi düĢünce, duygu ve inançlarını düzenleyen ergenler 

gelecekteki kimliğinin temellerini oluĢtururlar. Bir yandan fiziksel ve fizyolojik 

değiĢimiyle baĢa çıkmaya çalıĢan, bir yandan da gelecekteki eğitimi ve kariyeri 

hakkında yeni kararlar vermek durumunda kalan ergenler “Ben kimim?”, “Ne 

olacağım?”, “Hayattan ne bekliyorum?” gibi kendilerine ve geleceğe yönelik bilinçli 

sorular sorar ve bunlara yanıt bulmaya çalıĢırlar. Kimlik ve rol karmaĢası krizinin 

temel kaynağı da burada yatar. Ergene bir yetiĢkin gibi davranarak, onunla sevgi ve 

saygıya dayalı bir dostluk kurabilen anne babalar ve öğretmenler, bu soruların 

cevaplanmasında ergene yardım edebilirler.  

  

 Bu dönemde ergenler fiziksel olarak çocukluktan, yetiĢkinliğe doğru hızlı bir 

değiĢim gösterirler. Çevresindekilerin onlara zaman zaman çocuk, zaman zaman 

yetiĢkin muamelesi yapması sonucu akılları karıĢır ve bu dönemin en önemli sorusu 

olan “Ben kimim? sorusunun cevabını bulmakta zorluk yaĢarlar. Ergen bu sorunun 

cevabını ararken anne babadan çok akranlarından etkilenir. Oysaki ergenin sağlıklı 

bir Ģekilde kimliğini kazanması için, çevresinde uygun özdeĢimler kuracağı 

yetiĢkinlerin bulunması oldukça önemlidir. 

  

 Ergen bu dönemde kimlik kazanma sorununu çözerse kendine güvenen, 

kendinden emin bir kiĢi olarak yaĢamını sürdürür ve baĢarılı olur. Aksi durumda rol 

karmaĢası, yaĢamının ileri dönemlerinde de bu kriz çözülünceye kadar sürecektir. 84 
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1.7.5. AHLAK GELĠġĠMĠ 

 

 Ahlak, bireyin doğru ve yanlıĢı, iyi ve kötüyü ayırt edebilmesini sağlayan ilkeler 

ve değerler bütünüdür. Ahlak geliĢimi ise bu değerler sisteminin geliĢimine denir. 

Ahlaki geliĢim kiĢilik geliĢiminin en önemli öğelerinden birisidir. Çocuğun 

toplumsallaĢma sürecinde iyiyi ve kötüyü ayırt edebilme bilincini geliĢtirmesi ile 

ilgilidir. Ahlaki geliĢim ile birlikte bireyin toplum kuralları ve geleneklerine bağlı olarak 

kendisini denetlemesi beklenir. Bu denetleme iki Ģekilde olmaktadır. Eğer kiĢi toplum 

kurallarına uygun bir Ģekilde kendisini denetleyebiliyorsa içten denetimli; 

çevresindeki kiĢilerin etkisiyle karar veriyorsa dıĢtan denetimli bir ahlaki geliĢime 

sahiptir. 

 

 Ahlak ve vicdan konusunda birbirinden farklı görüĢler vardır. Freud ahlaki yargı 

ve standartların fallik dönemin sonuna doğru babayla özdeĢleĢme sonucunda ortaya 

çıktığını savunur. Çocuk, süper ego vasıtasıyla öğrendiği standartlara göre 

davranıĢlarını yönlendirir ve toplumsal rolünü benimser.  

 

 DavranıĢçı yaklaĢıma göre birey, ahlaki yargıları Ģartlanma yoluyla kazanır. 

GöstermiĢ olduğu davranıĢ eğer ödüllendiriliyorsa çocuk bu davranıĢın doğru 

olduğunu düĢünür ve yapmaya devam eder. HoĢ görülmeyen davranıĢları ise yanlıĢ 

olarak kabul eder.  

 

 Sosyal öğrenme yaklaĢımına göre ahlaki ilkeler model alma ve taklit etme 

yoluyla öğrenilir.  

 

 Piaget ve Kohlberg ahlaki geliĢim konusunda en kapsamlı araĢtırmaları yapmıĢ 

olan araĢtırmacılardır. Piaget ahlaki geliĢimi bir inĢa süreci olarak görürken; 

Kohlberg evrensel ahlaki ilkelerin keĢif süreci olarak görür. 85 

 

 

  

                                                                                                                                          
84

 Süleyman Eripek, Ġlköğretim Çağı Çocuklarının BiliĢsel, Bedensel ve KiĢilik 
Özellikleri, EskiĢehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, t.y., s.103-104. 
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1.7.5.1. PIAGET VE AHLAK GELĠġĠM DÖNEMLERĠ 

  

 Piaget’e göre ahlaki geliĢim, biliĢsel geliĢime paralellik göstererek birbirinden 

farklı nitelikler taĢıyan ve hiyerarĢik bir sıra izleyen dönemler içinde ortaya çıkar. 

Piaget, çocukların ahlak geliĢimini incelemek için onların oyunlarını gözlemlemiĢ, 

oyunlarını gözlemlerken de aynı zamanda kuralları nasıl yorumladıklarını 

öğrenmeye çalıĢmıĢtır. Bunun sonucunda çocukların doğru ve yanlıĢa iliĢkin 

yargılarının ve kuralları yorumlayıĢ biçimlerinin yaĢlara bağlı olarak değiĢtiğini 

gözlemlemiĢtir. Çocukların yaĢlarına bağlı olarak yargılama sistemlerinde ortaya 

çıkan değiĢmelere iliĢkin gözlemleri onu, daha sistemli bir araĢtırma yaparak ahlak 

geliĢim dönemlerini belirlemeye yöneltmiĢtir. Piaget ahlak geliĢimini, ahlak öncesi 

dönem, dıĢĢal kurallara bağlılık dönemi ve ahlaki özerklik dönemi olmak üzere üç 

evrede incelemiĢtir. 

 

1.7.5.1.1. AHLAK ÖNCESĠ DÖNEM (0-6 YaĢ)  

  

 Benmerkezci bir eğilime sahip olan bu dönem çocukları kendisi dıĢındaki 

bireylerin görüĢlerini dikkate almakta güçlük çekerler. 2 yaĢlarındayken oyunlarını 

kuralsız oynayan çocuklar, 2 ile 6 yaĢ arasında kuralların farkındadırlar ancak bu 

kuralların hangi amaçla konduğunu ve neden bu kurallara uyulmak zorunda 

olunduğunu bilmezler. Bu nedenle Piaget bu dönemde bir ahlaki geliĢimden söz 

edilemeyeceğini savunur ve bu döneme ahlak öncesi dönem adını verir.  

 

1.7.5.1.2. DIġSAL KURALLARA BAĞLILIK  

 DÖNEMĠ  (6-10 YaĢ) 

  

 Bu dönem dıĢa bağlı dönem olarak kabul edildiğinden, çocuklar ahlaki yargılar 

açısından baĢkalarına bağımlıdırlar. Kuralların bir otorite tarafından konulduğunu ve 

asla değiĢtirilemeyeceğini düĢünürler. Kuralları sorgulamadan kabul etmekle birlikte, 

eğer bulunulan ortamda o an için bir otorite yoksa kuralları izlemede tutarsızlık 

yaĢarlar. Otoriteye kayıtsız Ģartsız uyarlar, uymazlarsa cezalandırılacaklarını bilirler. 

Kuralları sorgulamadan kabul eden bu dönem çocukları için davranıĢın gerisindeki 
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neden veya niyet önemli değildir. Önemli olan söz konusu davranıĢın kurallara 

uygun olup olmadığı ve yarattığı sonuçtur. Eğer davranıĢ kurallara uygun değilse 

niyet ne olursa olsun davranıĢı yapan kiĢi cezalandırılmalıdır. 86 

  

1.7.5.1.3. AHLAKĠ ÖZERKLĠK DÖNEMĠ  

 (10 YaĢ ve Sonrası) 

  

 10-12 yaĢlarındaki çocuklar kuralların gereksinimler sonucu konduğunu bilirler 

ve gereksinimler değiĢtiğinde kuralları da değiĢtirebileceklerini kavrarlar. Bu 

dönemde ceza, artık kuralların ihlal edilmesiyle otomatik olarak uygulanması 

gereken bir durum değildir. Kuralları ihlal edenlerin niyetleri ve içinde bulundukları 

durumlar değerlendirilerek cezalar verilir. Bu dönemdeki ahlaki yargılarda 

baĢkalarının değerlendirmelerinden çok bireyin kendisini değerlendirmesi önem 

kazanır. Birey artık davranıĢın iyi ya da kötü olduğuna karar verirken, davranıĢın 

altında yatan niyeti de dikkate alır.  87 

 

1.7.5.2. KOHLBERG VE AHLAK GELĠġĠM KURAMI 

  

 Kohlberg, Piaget’nin ahlak geliĢim kuramını daha da geliĢtirerek, kendi 

kuramını, Ġngiltere, Malezya, Tayvan, Meksika ve Türkiye’deki köy ve kentlerdeki 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu araĢtırma bulgularına dayandırmıĢtır. Kohlberg, ahlak 

geliĢimini, gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olarak adlandırdığı üç 

düzeyde, her bir düzeyi de ikiĢer evrede açıklamıĢtır.  

  

 Bu evrelerin her biri sırasıyla yaĢanır. Birey çoğunlukla bir ahlak geliĢim 

evresinin özelliklerine uygun davranmakla birlikte bazı davranıĢları alt bazı 

davranıĢları üst evrenin özelliklerini taĢıyabilir.  

  

                                                 
 
86

 GeliĢim Psikolojisi: Konu Anlatımı, Konu Tarama Testleri, Deneme Sınavları ve Son 
Sekiz Yılın Konulara Göre YerleĢtirilmiĢ ÇıkmıĢ Soruları, Ankara, Ġhtiyaç, 2009, s.48. 
 
87

 Selçuk, a.g.e., s.111.  
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 Gelenek sonrası düzeye çok az kiĢi ulaĢabilirken, çocukların çoğu gelenek 

öncesi, yetiĢkinlerin çoğu da geleneksel düzeye uygun davranıĢlar gösterirler. 

  

 Kohlberg, çocuklara ahlaki ikilemleri kapsayan durumlar vermiĢ ve verilen 

yanıtları inceleyerek ahlaki geliĢim aĢamalarını oluĢturmuĢtur.  

  

1.7.5.2.1. GELENEK ÖNCESĠ DÜZEY (4-9 YaĢ) 

 

 Bu dönem çocuğu için otoritenin koyduğu kurallar önemlidir. Bireyin kendi 

gereksinimlerini doyurması önceliklidir.  

   

1.7.5.2.1.1. ĠTAAT VE CEZA EĞĠLĠMĠ EVRESĠ 

   

 Bu evredeki çocuklar otoritenin koyduğu kurallara uyarlar ve ceza görecekleri 

davranıĢı yapmaktan kaçınırlar. Fakat kuraları koyan ya da denetleyen ortada yoksa 

kuralları çiğnemekte bir sakınca görmezler. Ahlaki yargılar meydana gelen zararın 

büyüklüğüne bağlıdır.  

 

1.7.5.2.1.2. SAF ÇIKARCI EĞĠLĠM EVRESĠ 

  

 Bu döneme göze göz diĢe diĢ anlayıĢı hâkimdir. Bireyin kendi ihtiyaç ve 

isteklerinin karĢılanması önemlidir. Kurallara ihtiyacı karĢıladığı sürece uyulur. Bu 

dönemdeki birey için her Ģey karĢılıklıdır yani eğer birey, karĢılığında bir iyilik 

görecekse baĢkasına iyilik yapar. DavranıĢ bireyin açısından yaralıysa, doğrudur. 88 

 

 

 

 

 

                                                 
 
88

 Levent Mercin, “Piaget ve Kohlberg’in Ahlak (Moral) GeliĢim Kuramlarının Özellikleri ve 
KarĢılaĢtırılması,” SBArD, No: 5, Mart 2005, s.82. 
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1.7.5.2.2. GELENEKSEL DÜZEY (9-14 YaĢ) 

  

 Diğer insanların ve grupların düĢünceleri bu dönemde dikkate alınır. Toplumsal 

değerler benimsenir ve bireyden beklenenlerin karĢılanmasına önem verilir. Sosyal 

düzeni koruma ve destekleme eğilimi bu döneme hâkimdir. Bu nedenle birey bazen 

grubun ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarından daha çok önemser.  

  

1.7.5.2.2.1. ĠYĠ ÇOCUK EĞĠLĠMĠ EVRESĠ 

  

 Birey için gruplar tarafından onaylanmak önemlidir bu nedenle gruptan 

bağımsız davranmaz ve karar vermez. BaĢkaları tarafından kendisinden beklenen 

davranıĢı göstermenin doğru olduğu yargısına sahiptir böylece anne-baba, 

öğretmen ve arkadaĢlarının sevgisini kazanacağını düĢünür. Yaptıklarını artık ceza 

almamak için ya da kendisi için değil baĢkalarını mutlu etmek için yapar.   

  

1.7.5.2.2.2. KANUN VE DÜZEN EVRESĠ 

  

 Bu evredeki teme güdü, toplumsal düzeni korumaktır. Geçerli olan yasalara ve 

toplumsal düzene göre davranılır. Kanunlar sorgulanamaz ve aykırı davranıĢlar asla 

onaylanmaz. Toplumsal sorumluluk almaya özen gösterilir.  

  

1.7.5.2.3. GELENEK SONRASI DÜZEY  

 (14 YaĢ ve Sonrası) 

  

 Bu düzeyde bireyin kendine özgü ahlak ilkeleri vardır. Ahlaki değerlendirmeler 

insan hakları çerçevesinde yapılır. Evrensel değerlere uymayan yasal düzenlemeler 

eleĢtirilir ve değiĢtirilmesi için çaba gösterilir.  
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1.7.5.2.3.1. SOSYAL ANLAġMALARA VE  

      YASALARA UYMA EVRESĠ  

  

 Kanunlar sosyal hakları korumak, temel yaĢam ve özgürlük haklarını güvence 

altına almak için gereklidir. Gereksinimi karĢılamayan kanunlar demokratik yollarla 

değiĢtirilebilir. Yasalar ve yasaların uygulanılıĢları temel hak ve özgürlükler 

çerçevesinde eleĢtirel bir yaklaĢımla incelenir. 

  

1.7.5.2.3.2. EVRENSEL AHLAK ĠLKELERĠ  

  EVRESĠ 

  

 Ahlak geliĢiminin son aĢaması ve ulaĢılabilecek en üst evresidir. Birey bu 

evrede yasalardan tamamen bağımsızdır ve ahlak ilkelerini kendisi oluĢturur. Bu 

ilkeler adalet, eĢitlik, insan hakları gibi üst düzey evrensel değerler temel alınarak 

geliĢtirilir. Eğer kanunlar, bireyin ilkeleriyle bağdaĢmıyor ve ilkeleri ihlal ediyorsa, o 

kanunlara uyulmaz, çünkü adalet yasanın da üstündedir.  89 

 

 Bu bölümde çeĢitli dönemlerde çocukların özellikleri ile ilgi ve eğilimleri üzerinde 

açıklamalar yer almıĢtır. Bu bilgiler ıĢığında, ikinci bölümde resimli çocuk kitaplarının 

çeĢitli dönemlerde çocuğun kiĢisel geliĢimine etkisi incelenecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
89

 Duygu Anıl, Gürcü Koç, Meliha Tuzgöl, a.g.e., s. 22-23. 
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II. BÖLÜM 

 

2. RESĠMLĠ ÇOCUK KĠTAPLARININ ÇOCUĞUN GELĠġĠMĠNE 

ETKĠSĠ 

 

Çocuk Hakları sözleĢmesinin 1. Maddesine göre “çocuk” Ģu Ģekilde 

tanımlanmıĢtır; “Bu sözleĢme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre 

daha erken yaĢta reĢit olma durumu hariç, on sekiz yaĢına kadar her insan çocuk 

sayılır.” (Çocuk Hakları SözleĢmesi için Bkz. Ek 1: Çocuk Hakları SözleĢmesi) 

Tanımdaki “daha erken yaĢta reĢit olma durumu hariç”90 kısmı irdelendiğinde ise 

aslında çocuğun tanımlanmasının çok güç olduğunu ve  “çocuk” kavramın göreceli 

ve kesin sınırları olmayan bir kavram olduğunu görürüz.   

 

Ġçinde resim olan her kitap çocuk kitabı değildir. Örneğin ALA Glossary’nin 

yapmıĢ olduğu resimli kitap tanımından yola çıkacak olursak; resimli kitaplar, çocuğa 

ve onun ihtiyaçlarına göre uyarlanmıĢ ve kısmen ya da tamamen resimlerden oluĢan 

kitaplardır.91 Okul öncesi dönem ve okulun ilk yıllarındaki çocuklara hitap eden bu 

kitapların en büyük özelliği metinden çok resim, sadece resim ya da metin kadar 

resim içeriyor olmasıdır. Resimli kitaplar çocuklara kitap sevgisini ilk aĢılayan 

kitaplardır ve çocuğun ilk edebi ve estetik temellerini oluĢturur.92 Çocuklar genellikle 

ilk hikâyeleri ve bilgileri kendilerine okunan kitaplar yoluyla öğrenir. Resimlerin metin 

kadar önemli olduğu resimli kitaplardaki resimler ile metnin birbirini tamamlaması, 

eğer metin yoksa resimlerin çocuğun anlayabileceği sadelikte ve düzeyde olması 

resimli kitapların en temel özelliklerinden birisidir.   

                                                 
 
90

 RüĢt yaĢı kavramı, hem ülkeler arasında hem de belirli bir ülkedeki medeni hukuk, ceza 

hukuku, siyasal ve diğer kurallara göre değiĢiklik göstermektedir. Örneğin; Küba'da reĢit 
olma yaĢı 18, Bolivya'da 21'dır, Nikaragua'da 15 yaĢından büyük erkek, 14 yaĢından büyük 
kız çocukları anne babalarının izni olmadan evlenebilirler (UNICEF 1998 : 5- 11 ). 
 
91

 Atilla Döl, “0-6 YaĢ Çocuk Kitaplarının Resimlemeleri,” Çanakkale, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim ĠĢ Eğitimi Ana Bilim Dalı Resim Bilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi, 1999, s. 2. 
 
92

 Mübeccel Gönen, “Resimli Çocuk Kitaplarının Ġçerik, Resimleme, Fiziksel Özellikleri ve 
Türkiye’de Son On Yılda Çocuk Kitapları Alanında YapılmıĢ Tezler,” I. Ulusal Çocuk 
Kitapları Sempozyumu (20-21 Ocak 2000), yay.haz. Sedat Sever, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi-Tömer Dil Öğretim Merkezi, 2000, s.383. 
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Resimli çocuk kitapları içinde çoğunluğu oluĢturan edebi kitaplar olduğundan 

“çocuk edebiyatı” kavramını da tanımlamak gerekir. Çocuk edebiyatı kavramıyla 

anlatılmak istenen kesinlikle “çocuğu anlatan” ya da “konusu çocuk olan” edebiyat 

değildir. Çocuklar için yapılan edebiyat ile yetiĢkinler için yapılan edebiyat, konu 

bakımından aynı bile olabilir. Hatta bir çocuk kitabı çocuğun ilgisini çektiği kadar 

yetiĢkinin ilgisini de çekebilir. Fakat konu aynı olsa bile konunun anlatılıĢ biçimi ve 

iĢleniĢi, dilinin yalınlığı ve kitabın niteliksel özellikleri, çocuk ile yetiĢkinin 

algılamadaki farklılıklarından dolayı değiĢiklik gösterir. Kısaca denilebilir ki çocuk 

edebiyatının özünde bu edebiyat türünün çocuğa göre olması yatar. Çocuk 

edebiyatı, ilk çocukluk döneminden baĢlayarak ergenliğe kadar uzanan dönemde 

çocukların algı, ilgi, hayal, duygu ve düĢüncelerine hitap eden;  edebi, görsel, estetik 

ve dil geliĢimi doğrudan olmak üzere biliĢsel, sosyal ve kiĢilik geliĢimine katkısı 

bulunan, çocuğa özgü her türlü yazın kaynağıdır.93 

 

16. yüzyıldan bu yana çocukların okuduğu eserlerin çoğu, çocuklar için 

yazılmadığı halde günümüzde adı hala çocuk klasikleri diye geçen birçok eser çocuk 

edebiyatından sayılmaktadır. Aslında bu eserler önceleri yetiĢkinler için yazılmıĢ 

olup, daha sonra çocukların ilgisini çekmiĢtir, bundan dolayı da yazar ve yayıncıların 

bu eserleri tekrardan düzenleyerek, çocuklara hitap eder hale getirmesiyle çocuk 

klasikleri denilen edebi eserler ortaya çıkmıĢtır. 

 

17. yüzyılda en çok okunulan eserler arasında Ezop’un fablları gelmektedir. 

Bunun bir nedeni de 1545 yılında Hogh Rhodes’in yazmıĢ olduğu eğitim kitabında, 

anne ve babalara, çocuklarına yapmacık hayvan hikâyeleri, sudan hikâyeler, boĢ 

fantezilerden oluĢan eserleri okumalarını tavsiye etmesidir. 17. yüzyılın devamında 

gezi hikâyeleri çocukların ilgisini çekmeye baĢlamıĢtır. 

 

18. yüzyılın ikinci yarısında J.J. Rousseau’nun çocuklar için yazılmıĢ kitaplarda 

eğiticiliğin yanı sıra öğreticiliğin de bulunması gerektiğini ileri sürmesiyle, çocuk 

kitapları artık öğretici vasıflar da taĢımaya baĢlamıĢtır. Ayrıca 18. yüzyılda 

çocukların okuyabileceği eserlerin sayısında büyük artıĢlar görülmüĢ, uyarlamaların 

dıĢında sırf çocuklar için yazılmıĢ eserler de kaleme alınmıĢtır. Tom Sawyer, 

                                                 
93

 Mustafa Ruhi ġirin, Çocuk Edebiyatına EleĢtirel Bir BakıĢ : -Çocuk Edebiyatı Nedir Ne 
Değildir?-, Ankara, Kök, 2007, ,s.16 
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Huckleberry Finn, Heidi, Pollyanna, Peter Pan gibi eserler bu dönemde ortaya 

çıkmıĢ olan eserlerdir.  

 

19. yüzyıla gelindiğinde, yayın piyasasında artık çocuk kitapları sektörü 

oluĢmaya baĢlamıĢ, nicelik bakımından da çocuk kitapları önemli artıĢlar 

göstermiĢtir. Daha kaliteli kâğıtlara basılan çocuk kitapları hem teknik hem de içerik 

açısından zenginleĢtirilmiĢtir.  Fakat bu dönemde yazılan kitapların çoğu, çocukların 

din bilgilerinin ve ahlak duygularının geliĢmesi maksadını taĢımaktadır. 20. yüzyıla 

gelindiğinde ise çocuk kitaplarında ele alınan konular daha da çeĢitlenmiĢ, hemen 

hemen her konuda eserler kaleme alınmaya baĢlanmıĢtır. 

 

Son olarak, 21. yüzyılda çocuk yazınının bir uzmanlık iĢi olduğu artık anlaĢılmıĢ 

ve bu konuda uzman kiĢilerin yetiĢtirilmesine önem verilmeye baĢlanmıĢtır. 94 

 

2.1. RESĠMLĠ ÇOCUK KĠTAPLARININ HEDEFLERĠ  

 

Çocuk kitaplarının hedef kitlesi olan çocuk, kendine özgü bir dünyaya ve kendine 

özgü algılara sahiptir. GeliĢtirmesi gereken birçok temel yetenek ve becerileri vardır. 

Çocukların temel becerilerini geliĢtirmelerine katkıda bulunan çocuk kitaplarının da 

bir takım hedefleri olmalıdır. Bu hedefler Ģu Ģekilde maddelenebilir; 

 

 Çocuk kitapları, çocukların güven duygusu, baĢarma ve baĢarılı olma, bir 

gruba dâhil edilme, sevme ve sevilme, öğrenme, estetik duygusu, oyun gibi 

ihtiyaçlarını karĢılayabilmelidir.  

 Çocukların değiĢik yaĢlarda ilgi duyduğu konuları göz önünde 

bulundurmalıdır. 

 Çocuğun dil geliĢimine özen göstermelidir. 

 Sosyal-duygusal, zihinsel geliĢimini göz önünde bulundurmalı ve 

desteklemelidir. 

 Çocuğa ilk kitap sevgisini aĢılamalı, ilk edebi ve estetik değerleri vermelidir. 

 Olumlu kiĢilik geliĢimine ortam hazırlamalıdır. 

 Günlük yaĢantısının gerçekleri konusunda çocuğu bilgilendirmelidir. 

                                                 
94

 Gıyasettin AytaĢ, “Çocuk Edebiyatı Etrafında” Cemre Dergisi, C.V, No: 11, 1999.   
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 Yaratıcı hayal gücünü ve dinleme yeteneğini geliĢtirmelidir. 

 Kitabın eğlence ve bilgi kaynağı olduğunu öğretmelidir. 

 “Ġyi kitap” kavramını çocuğa tanıtmalıdır. 

 Hikâye, roman, masal, fabl gibi kitap türlerini, iyi örneklerle çocuğa 

tanıtmalıdır. 

 ÇeĢitli konu ve kavramları tanıtıp anlatan kitaplar sunulmalıdır. 

 Her yaĢ grubuna uygun içerik, resim ve fiziksel özelliklerdeki yayınlar 

çocuklara tanıtmalıdır.95 

 

 Çocuk kitaplarında hedefin çocuk olduğu hiçbir Ģekilde unutulmamalıdır.   

Çocuğun ilgi ve ihtiyaçları belirlenirken, edebiyatçıların olduğu kadar, çocuk 

psikologlarının da katkılarını dikkate almak gerekir. 

 

2.2. RESĠMLĠ ÇOCUK KĠTAPLARININ ÖZELLĠKLERĠ 

 

Resimli çocuk kitapları,  çocukların biliĢsel ve dil geliĢimine katkı sağladığı gibi 

duygusal ve sosyal yönden de onların geliĢimlerini etkilemektedir. Bu nedenle çocuk 

kitaplarının sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler gerektiği gibi 

sağlandığı takdirde kitap “iyi kitap” olarak değerlendirilir ki burada en büyük 

sorumluluk, yazar, çizer ve yayıncılara düĢmektedir. Ülkemizde son yıllarda çocuk 

kitapları alanında yayıncılık hızlı bir geliĢim göstermektedir. Ancak bu yayınların 

içinde edebi, estetik ve eğitsel açıdan hiçbir değeri olmayan yayınlar da 

bulunmaktadır. Bu da ebeveynlerin kitap seçimi konusunda seçici davranmalarını 

gerektirir.  Resimli çocuk kitaplarının özellikleri iki ana baĢlık altında incelebilir. 

Bunlar içeriksel ve biçimsel özelliklerdir.  

 

2.2.1. BĠÇĠMSEL ÖZELLĠKLER 

 

 Kitabın biçimsel özelliklerini, kitabın boyutu, ağırlığı, kapak ve ciltlemesi, 

kullanılan malzemenin cinsi, harf (punto) özellikleri, sayfa düzenlemesi ve resimleri 

oluĢturur. 
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2.2.1.1. KĠTABIN BOYUTU VE AĞIRLIĞI 

  

 Çocuklar devamlı olarak aynı boyutlardaki kitapları okumayı tercih etmezler bu 

nedenle onlar için hazırlanan kitaplar değiĢik boyut ve Ģekillerde olabilir.96 Hatta 

çocuklara Ģekil ve boyut kavramı öğretilirken değiĢik boyut ve Ģekillerdeki bu kitaplar 

örnek olarak da kullanılabilir.  

 

 2 yaĢa kadar olan dönemde kitapların küçük boyutlarda olması çocukların onları 

daha kolay tutup, kavramasını ve sahiplenmesini sağlar. Yine de küçük boyutlardaki 

kitapların resimlerinin de küçük olacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Daha büyük 

boylardaki kitaplar çocukların rahatça görebileceği, yetiĢkinin de çocukla birlikte 

rahatça okuyabileceği kitaplardır. Fakat sayfaları açıldığında kitabın kenarları 

kucaktan taĢıyorsa o kitabı kullanmak zorlaĢır. Ġdeal olan çocukların tutabileceği ve 

resimlerini rahat görebileceği değiĢik boyutlarda hazırlanmıĢ kitaplardır.   

 

 Kitabın ağırlığı, boyutuna ve kullanılan malzemenin cinsine göre değiĢiklik 

gösterir. 97 Ağırlığın çocuğun kaldırıp, kolayca taĢıyabileceği ölçüler içinde olması, 

hacminin ise kalın olmaması önemlidir.  Sayfa sayısı okuma becerisini kazanmıĢ 

öğrenciler için 32 sayfayı; okumayı henüz tam olarak öğrenememiĢ öğrenciler için 

16 sayfayı geçmemelidir. Kalın karton malzemeden yapılmıĢ kitaplarda sayfa sayısı 

daha da az olabilir.  

 

2.2.1.2. KĠTABIN KAPAK VE CĠLDĠ 

 

 Özellikle okul öncesi dönemlerde çocuklar henüz okuma yazma bilmediğinden, 

kitap kapağı çocukları kitaba çeken ilk uyarandır. Bu nedenle kapak içerik kadar 

önemli bir yer tutmaktadır. Kapak resim ve renklendirmesi estetik değerin yanı sıra 

kitabın içeriği konusunda bilgi vermeli, içerikten kopuk olmamalıdır. Kitap adı çok 

uzun olmamalı ve kitap bütünlülüğünün bir parçası olarak en uygun yerde 
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verilmelidir. Ġç kapakta kitabın hangi yaĢ grubuna hitap ettiğini gösteren bir bilgi 

ebeveynlerin çocukları için uygun kitap seçmelerini kolaylaĢtırır.  

 

 Kitap kapağını oluĢturan malzemenin karton, mukavva gibi kalın ve dayanıklı bir 

malzemeden yapılmıĢ olması kitabın iç sayfalarının korunmasını sağlar. Ciltlemede 

kullanılan malzemenin tutkal yerine dikiĢle veya bezle yapılmıĢ olması ise kitabın 

sağlamlılığını artırır. Sayfaları dağılmıĢ, karıĢmıĢ bir kitap, çocukların kitaplarla 

birlikte olma isteğini azalttığı gibi kitaba değer verme davranıĢını kazanmasını da 

zayıflatır.98 

 

2.2.1.3. KĠTAPTA KULLANILAN MALZEME 

 

 0-4 yaĢlar arasındaki çocuklar için kitap bir oyun aracıdır. Bu dönemdeki 

çocuklar kitapları ağızlarına götürüp, sayfalarını çiğneyebilir, buruĢturabilir veya 

yırtabilir, sallamak, fırlatmak isteyebilir, hatta kitabın, canlı bir varlık olduğunu 

sanarak, kitabı beslemeye, yıkamaya bile kalkıĢabilir. Bu nedenle bu yaĢ çocukları 

için hazırlanan kitapların bez veya vinileks gibi silinip, yıkanabilen malzemelerden 

yapılmıĢ olması kitabın dayanıklılığını artırır. Yayıncıların bunu göz önünde 

bulundurarak, resimlerinin ve yazılarının yıkanma ve silinmeye karĢı dayanıklı 

malzemelerden hazırlanmasına dikkat etmelidirler. Yine bu yaĢlarda çocukların 

küçük el kasları geliĢmediğinden sayfalarını kolay çevirebilecekleri kalın kartondan 

yapılmıĢ kitaplar tercih edilmelidir. Kâğıt kalınlığı ne kadar fazlaysa baskı da o kadar 

iyi olur. Ön sayfadaki resim arka sayfadakine gölge yapmaz, çocuklar resimleri daha 

iyi görür. Kâğıt ağırlığının 90 gramajın altına düĢmemesi, kâğıt yapımında kullanılan 

malzemenin kaliteli olması önemlidir. Birinci veya ikinci kalite kâğıt hamuru kitabın 

dayanıklılığını artırır. Üçüncü kalite hamurdan yapılan kitaplar hem kolay yırtılır hem 

de üzerindeki yazı ve resimler solarak silinir. Kâğıt dokusunun pürüzsüz olması ve 

ıĢığı yansıtma özelliği olan kuĢe kâğıt yerine sağlam, dayanıklı, mat kâğıtların 

kullanılması ise göz yorgunluğunu önlemenin yanı sıra resimlerin daha iyi 

algılanmasını sağlar.  
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 Çocukların kitapları okurken aynı zamanda duyu organlarını da kullanmaya 

fırsat veren dokun, kokla kitaplarında veya sesli kitaplarda kullanılan malzemeler 

yine çocuğun dikkatini çekecek değiĢik türden malzemelerin kullanıldığı kitaplardır. 

Tüylü hayvanları anlatan bir kitapta kuĢ tüylerinin olması,  çiçekleri anlatan bir 

kitapta bir demet çiçeğin kokusunun duyulması, hayvanları anlatan bir kitapta 

düğmeye basınca hayvan seslerinin duyulması çocukların okuma eylemine duyu 

organlarını da katmasını sağlar. 99 

  

2.2.1.4. SAYFA DÜZENĠ VE HARF BÜYÜKLÜKLERĠ 

 

 Sayfa düzenlemesi resimli çocuk kitaplarında önemli özelliklerden birisidir. 

Çocukların görsel ve iĢitsel algılamayı bütünleĢtirebilmesi açısından resim ve 

metinlerin aynı sayfada olması önemlidir. Kitaplardaki resim ve metinlere ayrılan yer 

oranı yaĢlara göre değiĢiklik göstermektedir.  Okul öncesi dönemin özellikle 0-4 yaĢ 

grubu için hazırlanan ve ABC kitabı olarak tanımlanan kitapların bir kısmında 

sadece resim, bir kısmında da resme karĢılık tek veya birkaç sözcük bulunabilir. 

Bunlar genel olarak çocukların çevrelerindeki eĢyaları tanımalarına yönelik resimli 

sözlük türü kitaplardır.  

 

 4-6 yaĢ grubundaki çocukların hikâye dönemleri baĢlamıĢ olduğundan 

kitaplardaki sözcük sayısı da artar. Fakat henüz okuma yazmayı öğrenmemiĢ 

olduklarından sözcükler, yanlarında bir yetiĢkin yoksa onlar için çok fazla anlam 

ifade etmez. Çocuklar bu yaĢlarda kitapta anlatılanları resimlerine bakarak ve hayal 

güçlerini kullanarak anlayıp yorumlamaya çalıĢırlar. Bu nedenle kitapların en az % 

75’ inin resimden, %25’ inin de metinden oluĢması gerekir. Metinler yetiĢkin 

tarafından okunduğu için her ne kadar harf büyüklüğü önemli değilmiĢ gibi görünse 

de okuma yazmaya hazırlık evresinde olduklarından 20-24 punto arasındaki harf 

büyüklüğü metnin önemini fark etmelerine yardımcı olur. 100  

 

 Henüz okumaya baĢladıkları 7 yaĢ civarlarında sayfada yarı yarıya resim ve 

metnin yer alması uygundur. Okumayı öğrendiklerinde ise metinler, sayfada 
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resimden daha çok yer kaplamaya baĢlar. Çocukların dil geliĢimi açısından yazım ve 

dilbilgisi kurallarına uymaya dikkat edilmelidir. Satır aralıklarının iyi ayarlanmasına, 

kullanılan yazı karakterinin çocuğun gözünü yormayacak bir karakter olmasına ve 

resmin yazıya fon olarak kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 101 

  

 Çocuğun yaĢı büyüdükçe kitaplardaki sözcük sayısı artar, harf büyüklüğü de 

azalır.  MEB’ nın hazırlamıĢ olduğu “Ders Kitapları ile Eğitim Araçlarının Ġncelenmesi 

ve Değerlendirilmesi Yönergesi”ne göre sınıf seviyelerine uygun punto büyüklükleri 

ile ilgili Ģu bilgiler verilmiĢtir;  

 

 “Metin kısımlarının baĢlıkları dıĢında kalan bölümlerinde resim altı yazıları, 

dipnotlar ve benzeri kullanılan yazılar hariç ilköğretim 1. sınıflar için (20), 2. sınıflar 

için (18), 3. sınıflar için (14), 4. sınıflar için (12), 5. sınıflar için (11), daha üst sınıflar 

için ise (10) puntodan daha küçük harfler kullanılmaz.”102 

 

 Sayfa düzenlemesi yapılırken farklı tasarımların kullanılması çocukların kitaba 

olan ilgisini artırır. Kitap içinde yer alan farklı büyüklükteki sayfalar, kitap kapağı 

açılınca ortaya çıkan 3 boyutlu resimler, sayfa içinde açılıp kapanabilen kulakçıkların 

olduğu sürprizli kitaplar bunlara örnek olarak gösterilebilir.  

   

2.2.1.5. RESĠMLER 

 

 0-8 yaĢ dönemi için hazırlanmıĢ kitaplarda en önemli yeri resimleme tutar. 

Özellikle okuma yazmayı bilmeyen çocuklar için resimler tek baĢına bile olayı 

anlatabilecek güçtedir. Bebeklik döneminde her sayfada tek resim bulunur. Resim 

ayrıntılardan arındırılmıĢ olup, kimi zaman her resme karĢılık tek bir sözcüğe yer 

verilir. Bu dönemlerde çocukların ilgi alanları yakın çevreleri ve kendileri olduğundan 
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resimlerin çocukların tanıdığı nesne ve eĢyaların resimleri olmasına özen 

göstermek, soyut kavramlara ve çizimlere yönelmemek gerekir.103 

  

 Resimlerde kullanılan çizgilerin yuvarlak ve sevimli olması kitabı daha ilgi çekici 

hale getirirken, sert ve keskin çizgilerin kullanılması resmin bütünlüğünü olumsuz 

yönde etkileyici olabilir. Hareketsiz, tıpkı bir fotoğraf görünümündeki resimler ya da 

hareketi canlılığı ifade etmeyen resimler küçük çocuklar için uygun değildir.  

 

 Resimlerin ne kadar ayrıntıya yer vermesi gerektiği de çok önemlidir. Çocuğun 

metinle iliĢkisini rahat kurabilmesi açısından resimlerin basit ve sade olması gerekir. 

Eğer metinde bir olayın ayrıntısından bahsedilmiĢse, resimde de bu ayrıntıya yer 

verilmeli fakat metin içinde çok da önemli olmayan gereksiz ayrıntıların 

resmedilmesinden kaçınılmalıdır. Bu hem çocuğun ilgisini dağıtır hem de metinle 

resim arasında iliĢki kurmasını engeller.  

   

 Birbirini takip eden resimlerin bir bütünlük sağlaması ve birbirinden kopuk 

olmaması, resimlerdeki önemli öğelerin ön plana çıkarılmıĢ olması (mesela 

kahramanın çok büyük kulakları olduğundan bahsediliyorsa kulakların ön plana 

çıkarılıp, diğer ayrıntıların arka planda yer alması vb.) doğru olur. Hikâyedeki 

güldürü öğelerinin resme yansıtılması çocuklara kitabın eğlendirici yönünü 

keĢfetmelerini sağlar. Birden fazla kahramanı olan hikâyelerde, çocukların 

kahramanları birbirinden ayırt edebilmesi için renk, giysi, boy vb. farklılıklardan 

yararlanmakta fayda vardır. 104 

 

 Resimli çocuk kitaplarında gerçekçilik renklerden daha önemli olduğu için 

renkler çocuklar için ikinci planda gelmektedir. Buna rağmen renkli kitapları siyah 

beyaz resimli kitaplara tercih etmektedirler. Bu alanda çalıĢmalar yapan G. La Verne 

Freeman ve Ruth Sunderlin Freeman çocukların resimlerde parlak ve kuvvetli 

renkleri tercih ettiklerini ileri sürmüĢlerdir. Rudisill’in yaptığı araĢtırmada çocuklar için 

renklerin değil de gerçekçiliğin daha önemli olduğu, Amster ve Bloomer’in 

araĢtırmalarında ise 3-5, 9 ve 11 yaĢlarındaki çocukların kitaplarda renkli resimleri 
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beğendikleri sonucu çıkmıĢtır.  Mübeccel Gönen tarafından yapılan araĢtırmalarda 

ise okul öncesi çocuklarının gerçekçi resimleri daha çok beğendikleri ve kitaplarda 

gerçekçi, hareketli, renkli veya çok iyi çizilmiĢ siyah beyaz renklerde resimler 

görmek istedikleri sonucuna varılmıĢtır.105  

 

2.2.2. ĠÇERĠKSEL ÖZELLĠKLER 

 

 Kitabın içeriksel özelliklerini, tema, konu, kahramanlar, plan, üslup, dil ve 

anlatım oluĢturur.  

 

2.2.2.1. TEMA 

 

Tema, yazarın eserinde belirtmeye çalıĢtığı temel düĢünce ve görüĢlere, 

gösterdiği ana yönelimlere denir. Tıpkı yetiĢkinler için hazırlanan kitaplarda olduğu 

gibi çocuklar için hazırlanan kitapların da bir teması veya çocuklara ulaĢtıracağı bir 

mesajı olmalıdır. Yazar eserini yazmaya baĢlamadan önce mutlaka temasını 

belirlemeli ve çocuklara hangi mesajları ulaĢtırmak istediğine, hangi tavır ve 

alıĢkanlıkları kazandırmayı hedeflediğine karar vermelidir. Temanın birden fazla 

olmamasına, tek bir tema üzerinden hareket edilmesine dikkat edilmelidir. Tema 

basit ve açık olmalı, çocuğun bir sonuca varmasını kolaylaĢtırmalıdır. Öyle ki her 

çocuk aynı kitaptan aynı temayı çıkarabilmelidir. Teması belirsiz olan ya da anlaĢılır 

olmayan bir eser çocukları değiĢik yorumlar yapmaya götürür. 

 

Çocukların ortak temaya varmalarını kolaylaĢtırmak amacıyla metnin sonunda 

tema yazar tarafından öğüt Ģeklinde verilmemiĢ olmalıdır. Eğer tema onların 

düzeylerine uygun ve anlayabilecekleri bir Ģekilde iĢlenmiĢse zaten çocuklar gerekli 

sonucu rahatlıkla çıkarabileceklerdir.  

 

Tema seçilirken çocuğa kazandırılması hedeflenen alıĢkanlık ve davranıĢların 

da doğru alıĢkanlıklar ve davranıĢlar olmasına özen gösterilmelidir. Çocukları yanlıĢ 

yargılara, boĢ inançlara, yazgıcılığa götürecek, çıkarcılık, saldırganlık gibi 

davranıĢlara yöneltecek, düĢmanlık, öç alma gibi duygular aĢılayacak, kiĢiliklerini 
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olumsuz yönde etkileyecek ya da bastıracak temalardan kesinlikle kaçınmak gerekir.  

Bunun yerine çocukların dünya görüĢünü olumlu yönde etkileyecek, onlara doğa, 

insan ve hayvan sevgisi, hoĢgörü, yardımlaĢma, haklara saygılı olmak gibi değerler 

kazandıracak temalar seçmeye yönelmek çocuklar için faydalı olur. 106 

 

2.2.2.2. KONU 

 

 Çocuk kitaplarında konu seçimi son derece önemlidir ve konuyu oluĢturan 

düĢünce, olay durum ve öğelerin temayla sıkı bir iliĢkisi vardır. Önce tema zihinde 

tasarlanır, daha sonra temanın hangi konu içinde iĢlenirse daha etkili olacağına 

karar verilir, ardından kitabın konusu belirlenir. Tema ve konu iliĢkisi zayıf olan 

eserler çocukların sanatsal ve eğitsel yönünü geliĢtirmede etkisiz kalır. YetiĢkinler 

için yazılan kitaplarda konu her Ģey olabilir ama çocuklar için yazılan kitaplardaki 

konular onların gerçek ve günlük yaĢantılarına uygun, kavrayıĢ ve hayal güçlerini 

aĢmayan ve yaĢlarına göre değiĢen ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eder Ģekilde 

seçilmelidir. 

 

 Çocuk kitapları için seçilen konular, çocukları düĢünmeye yöneltmeli, onlara 

doğru beceri ve alıĢkanlıklar kazandırmalıdır. 107 

 

 Çocukların macera türü eserleri çok sevmesi onların kitaplarda hareketlilik 

aramasına neden olur. Bu nedenle konunun hızlı geliĢen bir hareket unsuru 

taĢıması kitabı ilgi çekici hale getirir. 108  

 

 Kitaplarda yaĢlara göre incelenen konulara gelince, 0-3 yaĢ arası çocuklar için 

hazırlanan kitapların çoğunluğunda bir konu bütünlüğüne rastlanmadığı görülür. 

Bunun nedeni bu yaĢ çocukları için hazırlanan kitapların daha çok çevrelerinin ve 

kendi yaĢamlarından olayların örneklendiği ABC adı verilen kitaplar olmasıdır. ABC 

kitapları resimli, konusuz ve genellikle metinsiz kitaplardır. Hayvanlar, bitkiler, 
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yiyecekler, günlük yaĢamdaki eĢya ve araçlar bu kitaplarda resimlenerek çocuğa 

sunulmaktadır.  

 

 Çocukların yaĢları büyüdükçe çocuk kitaplarındaki konu alanı da zenginleĢir. 

Ele alınan konular çeĢitli edebiyat türleri olarak da düzenlenebilir. Konu, bir masal, 

masalımsı hikâye veya Ģiir olarak iĢlenebilir. Çocukların hayal güçleri her ne kadar 

geliĢmiĢ olsa da düĢünce biçimleri somut olduğundan çocuğun hayal gücünü 

aĢmadan hayal öğelerine veya olağanüstü öğelere yer verilebilir. YaĢamlarında 

karĢılaĢacakları her olay konu olarak ele alınabilir önemli olan konunun ne 

olduğundan ziyade nasıl iĢlendiğidir.109  

 

2.2.2.3. KAHRAMANLAR 

 

 Okul öncesi dönem çocuğun kiĢilik geliĢimi açısından yetiĢkin davranıĢlarını 

model aldığı dönemdir. Çocuklar yakın çevreleri dıĢında televizyonda gördükleri 

veya kitaplarda okudukları kahramanları da kendilerine model olarak seçebilirler. 

Özellikle çocukların kendileriyle aynı duyguları hisseden, aynı davranıĢ örneklerini 

taĢıyan veya benzer olayları kahramanları daha çok benimsedikleri bilinir. Bu 

nedenle kitaplardaki kahramanlarının iyi özellikler taĢımaları önemlidir. Ġyi bir model 

çocuğu da olumlu etkiler,  doğru davranıĢlar ve alıĢkanlıklar geliĢtirmesine yardımcı 

olur. Fakat hiç hata yapmayan, mükemmel özellikler taĢıyan kahramanlar 

yaratmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü bu tür kahramanlar çocuklar için ulaĢılmaz bir 

model olurlar. Oysaki çocuklar günlük yaĢamlarında birçok hata yaparlar. Kahraman 

özellikleri gerçek yaĢamla ters düĢmeyen, iyi yönleri ön plana çıkarılmıĢ, çocukları 

olumlu yönde etkileyecek Ģekilde verilmelidir.  

 

 Kahraman sayısı özellikle 0-8 yaĢ arası için hazırlanan çocuk kitaplarında 

önemlidir. En az 1, en fazla 3 kahramanın yer aldığı kitaplar çocuklar için yeterlidir. 

Bundan fazlası çocukların olay bütünlüğünden uzaklaĢmasına neden olur ve temayı 

yakalamalarını zorlaĢtırır.110  

 

                                                 
109

 Tür, Turla, a.g.e., s. 41-42. 
 
110
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 Çocuk kitaplarında bir kiĢi, kiĢileĢtirilmiĢ bir hayvan ya da bir eĢya kahraman 

olabilir. Özellikle okul öncesi dönemde özdeĢim kurabilecekleri ya da çevrelerinde 

görecekleri sevdiği, korktuğu hayvanlar kahraman olarak yer alabilir. Etraflarında 

olan her Ģeyi anlamak ve tanımak istediklerinden güneĢin, ayın, yıldızın, ağacın, 

hayvanın, eĢyanın insanlar gibi konuĢması ve kafalarında çözmeye çalıĢtığı 

soruların cevaplarını bu yolla almaları onlar için ayrı bir sevinç kaynağı olur. 111 

 

2.2.2.4. PLAN 

 
 Dikkatlice hazırlanmıĢ bir plan eserin ana fikrini kolay anlaĢılır hale getirir. 

Olaylar ve kahramanlar ayrıntıların içinde kaybolmazlar. Plan giriĢ, geliĢme, düğüm 

ve çözüm bölümünün nasıl Ģekillendirileceğini kapsadığından hikâyeyi oluĢturan bu 

evreler yazım aĢamasında birbirini doğal bir biçimde, zorlanmadan ve doğru bir yolla 

izler. Yazar hazırladığı plan sayesinde çocukları sıkacak gereksiz tasvir, 

çözümleme, konuĢma vb. ayrıntılardan uzak kalır. Ġyi bir plan sayesinde yazar olay, 

durum, düĢünce ve duygular arasında uyumlu bir iliĢki kurar ve bu sayede eserin 

okur üzerindeki etkisini artırır. Ancak unutulmalıdır ki çocukların bilgi seviyeleri, 

anlama yeterlilikleri ve ilgileri yaĢlarına göre değiĢmektedir. Bu nedenle yazar 

planını yaparken yazacağı eserin hangi yaĢa hitap edeceğini belirlemeli ve yolunu 

buna göre çizmelidir. 112 

 

2.2.2.5. ÜSLUP, DĠL VE ANLATIM 

 

 Dilbilgisi bakımından düzgün cümlelerin kurulmuĢ olması, sözcüklerin doğru 

anlamlarıyla kullanılmıĢ olması, sadece resimli kitaplarda değil, tüm çocuk 

kitaplarında dikkat edilmesi gereken bir özelliktir.113 Çocuklar yalın ve duru 

anlatımlardan hoĢlanır. Çocuklar için yazarken kullanılan sözcükleri doğru seçmek 

gerekir. Çünkü çocuklar günlük dilde fazla kullanılmayan sözcükleri anlamakta 

zorluk çekerler. 0-8 yaĢ çocukları için anlaĢılması oldukça zor olan deyimlerin 

seçimine de dikkat etmek faydalı olur.  
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 Sever, a.g.e, s. 77. 
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 A. Ferhan Oğuzkan, Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı, y.y., 

Ankara, 1977, s.308-309. 
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Çocuklar uzun ve karmaĢık paragrafları okurken zorlandıkları gibi anlayıp, 

kavramakta da güçlük çekerler. Yersiz benzetmelerden ve tasvirlerden çabuk 

sıkılırlar ve bu bölümleri atlayarak okumaya eğilim gösterirler. Bu durum çocukların 

okuma alıĢkanlıklarını olumsuz yönde etkiler. Çocuk kitabı yazarları bütün bunları 

göz önünde bulundurarak, eserlerinde yalın, anlaĢılır, akıcı bir dil kullanmayı tercih 

etmelidir. Dil ve anlatıma gösterilen özen, iyi bir çocuk kitabında içerik açısından 

üstünlük sağlayan etmenlerden birisidir.114  

 

2.3. ÇOCUK KĠTAPLARININ ÇOCUĞUN GELĠġĠMĠNE  

 ETKĠSĠ  

 

 GeliĢim dönemlerini incelerken her bireyin gerçekleĢtirmesi gereken bazı 

geliĢim görevlerinin olduğundan ve bu görevleri gerçekleĢtirmeden bir üst düzeye 

geçemediğinden bahsedilmiĢti. GeliĢimi normal olan her birey geliĢim görevlerini 

mutlaka yerine getirse de içinde bulunduğu sosyo-ekonomik çevre ve kalıtımın 

etkisiyle görevleri gerçekleĢtirdiği süreler bireyden bireye değiĢiklik gösterebiliyordu. 

Bu nedenle bireylerin fiziksel, biliĢsel, kiĢilik ve sosyal geliĢimleri de kimi zaman 

diğerleriyle aynı, kimi zaman da farklı farklı dönemlerde geliĢme göstermektedir. 

Doğal olarak çocukların kitaplarla da kuracakları ilk iletiĢim birbirlerinden farklı 

zamanlarda olabilecektir.  

 

 0-2 yaĢ çocuklarının hayal dünyaları çevresinde gördükleriyle sınırlı olduğundan 

onlar için hazırlanan ilk kitaplar da çevresinde gördüğü, tanıdığı Ģekiller ve 

objelerden oluĢan resimli kitaplardır. Yani çocuğun kitapla etkileĢimi ilk olarak 

resimlerle baĢlar. Bir sonraki aĢamada çocukların ilgisini resimlerin ve o resimleri 

tanımlayan sözcüklerin olduğu “ilk sözlüğüm” vb. tarzı “resim-sözcük” içerikli kitaplar 

çekmeye baĢlar. Bu dönemde çocuklar artık belli sözcükleri taklit yoluyla öğrenmeye 

ve söylemeye baĢlamıĢlardır. Daha sonra sırasıyla “resim-tümce” ve “resim-

tümceler” içeren kitaplar gelir. Çok resimli ve az yazılı kitaplardan oluĢan “resim-

öykü” kitaplarını az resimli çok yazılı öyküler ve son aĢamada resimsiz metinlerden 

oluĢan kitaplar takip eder.  
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 Okul öncesi dönemde çocuğa sunulan hikâye, Ģiir, masal, tekerleme ve 

bilmecelerin tümü edebiyatın kapsamı içine girmektedirler. Fakat iki yaĢ öncesi için 

hazırlanan kitapların edebiyat kapsamı içine girip girmediği hâlihazırda 

tartıĢılmaktadır. 2 yaĢ öncesi çocuklar için hazırlanan bu kitaplar incelendiğinde 

içyapısında farklılıklar olduğu doğrudur115 ancak bu kitaplar çocukların karĢılaĢtığı ve 

etkileĢimde bulunduğu ilk kitaplar olduğundan çocuğun okuma alıĢkanlığı 

kazanabilmesi için gerekli temeli oluĢturmaktadırlar.  

 

 Bireyin öğrenme faaliyeti doğduğu andan itibaren baĢlar ve geliĢim düzeyiyle 

doğru orantılı bir Ģekilde artarak devam eder. Önceleri annesinin aracılığıyla 

etrafındaki dünyayı ve insanları tanımaya çalıĢan bebek, duyularını daha etkin bir 

biçimde kullanmayı öğrendikçe annenin deneyimleri yerine kendi deneyimlerini 

kullanmaya baĢlar ve öğrenmeye bu Ģekilde devam eder. Fakat bir süre sonra duyu 

organları dünyayı anlama çabası için yetersiz kalır. Bu aĢamada çevresinde bulduğu 

her türlü araç onun için bir öğrenme malzemesi haline gelir. Daha önce eğlenmek 

maksatlı yararlandığı kitap, dergi gibi her türlü basılı malzeme, radyo, televizyon gibi 

iletiĢim araçları artık çocuk için yaĢadığı dünya hakkında bilgi almasını sağlayan 

araçlardır. 

 

 Çocuğun oyun dönemi olarak da bilinen bebeklik ve okul öncesi dönemi olan 0-

5 yaĢ arası dönemde çocuklar günün büyük bir bölümünü bir yetiĢkinle, tek 

baĢlarına ya da diğer çocuklarla oyun oynayarak geçirir. Çevresinde gördüğü, 

dokunduğu her nesne onun için bir oyun aracıdır. Çocuk bu dönemde karĢılaĢtığı 

kitabı da bir oyun aracı olarak kullanır. Bu nedenle çocuğu mümkün olan en küçük 

yaĢta kitapla tanıĢtırmak doğru bir davranıĢ olacaktır. Bunun için ailenin okumaya 

vermiĢ olduğu önem tabii ki yadsınamaz. Bu konuda yapılan çoğu araĢtırma da 

bunu onaylamaktadır. Çocuk Vakfı’nın son dönemlerde hazırlamıĢ olduğu 

“Türkiye’nin Okuma AlıĢkanlığı Karnesi” isimli çalıĢma incelendiğinde de görülecektir 

ki; okuma alıĢkanlığının kazanılması için en etkili üç dönem, çocukluk, gençlik ve 

yetiĢkinlik dönemleri; en etkili üç toplumsal kurum ise aile, okul ve çevredir.116   
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 Tür, Turla, a.g.e., s.10. 
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 Çocuklara kitap okuma alıĢkanlığı kazandırırken, özelikle ebeveynlerin 

çocuklarının geliĢim dönemlerini iyi bilmeleri ve onların geliĢim dönemlerini dikkate 

alarak kitap seçimlerini yapmaları önemlidir. Çünkü her yaĢ çocuğunun ilgi duyduğu 

konu farklıdır. Aynı zamanda geliĢimin bir aĢamasında çocuk için faydalı olacak bir 

kitap, bir sonraki aĢamasında çocuk için uygun olmayabilir. Bu nedenle bu bölümde 

çocukların geliĢim özelliklerine göre kitaplarla kurdukları iliĢkileri inceleyeceğiz.  

 

2.3.1. 0-3 YAġ ARASI ÇOCUKLAR VE OKUMA  

  ALIġKANLIKLARI 

 

 Doğumla baĢlayan bu dönem aynı zamanda bebeğin çok hızlı bir Ģekilde 

bedensel, zihinsel sosyal anlamda da geliĢme çağıdır.  Yetenekler geliĢir, 

alıĢkanlıklar Ģekillenir, çevrelerini tanıyabilmek için duyu organlarını kullanır, 

yürüyüp, konuĢmaya baĢlamasıyla da bağımlılıktan bağımsızlık aĢamasına geçiĢ 

yapar. Çocuk konuĢmaya iki, üç yaĢlarında baĢlar ama kitapla ilgisi daha önce 

baĢlamıĢtır. Bir buçuk yaĢındaki bir çocuğun, kalın yapraklı kitap sayfalarını 

çevirebildiği, resimlerde tanıdığı kiĢi ve objeleri kendi dilinde ifade ettiği 

görülmektedir. Bu nedenle bu dönem çocuğun, kitapla ilk tanıĢması ve ilerde okuma 

alıĢkanlığını kazanabilmesi için doğru bir zamandır. 

 

 Bebekler ilk 3 ayda görme duyularını yeteri kadar iyi kullanamamaktadırlar. 

Ancak 3. aydan itibaren gözlerini daha etkili kullanmaya baĢlayan bebekler 

etraflarında gördükleri birçok nesneye odaklanarak onları gözlerini ayırmadan uzun 

bir süre inceleyebilir.  Bu nesnelerin özellikle parlak, renkli ve hareketli olanları en 

çok ilgi çekenlerdir. Ancak her ne kadar ilgi çekse de 3 aylık bir bebeğin henüz el-

göz koordinasyonu geliĢmediğinden incelediği bu nesneleri tutamaz ve kavrayamaz. 

Ġlk 3 ayında zamanlarının büyük bir bölümünü yatarak ve uyuyarak geçirdikleri göz 

önünde tutulursa, yataklarının içine konulacak dikkat çekici renkleri ve resimleri olan 

kitaplar, çocuğun kitaba olan aĢinalığının geliĢmesine yardımcı olur.117  

 

 Bebekler, 7. aylarından itibaren baĢ ve iĢaret parmaklarını kullanarak küçük 

nesneleri tutup kaldırabilecekleri yeni bir beceri kazanırlar. Bu yeni beceriye 
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“kerpeten tutuĢu” denir.118 Kerpeten tutuĢu sayesinde bebeklerin nesnelerle 

uğraĢma becerileri artar. Artık çevrelerinde gördükleri herhangi bir nesneyi ellerine 

alabilir, kavrayabilir, tutup kaldırabilir veya parmaklarını o nesnelerin içine 

sokabilirler. Bu beceriyi geliĢtiren çocuklar kendisine sunulan bir kitapla da benzer 

davranıĢları göstererek ilgilenecektir.  Ancak seçilecek kitabın özellikleri konusunda 

dikkatli olmak gerekir. Ġnce yapraklı bir kitabın sayfasını çevirebilmek için bebeğin 

önce o sayfayı iĢaret ve baĢparmakları arasına sıkıĢtırması, ondan sonra çevirmesi 

gerekir. Fakat henüz el kasları geliĢmemiĢ olduğundan bu onlar için zor bir beceridir. 

Ġnce sayfalı kitaplar yerine parmakları arasında tutup, sayfalarını rahatlıkla 

çevirebileceği kalın sayfalı kitaplar onlar için daha doğru bir seçim olur.   

 

 7. ay aynı zamanda oyun döneminin de baĢlangıcıdır. Oyun döneminin bu ilk 

aĢamasında bebekler için ellerine geçirdikleri tüm nesneler oyuncak olarak algılanır. 

Doğal olarak kitaplar da bu dönemde onlar için bir oyuncaktır.  

 

 Freud’a göre bu dönem çocuğun nesneleri ağzına götürme eyleminin olduğu 

“oral dönem”e; Piaget’e göre ise emme, kavrama, yakalama, ısırma gibi refleks 

davranıĢların olduğu “duyusal-motor dönem”e denk gelmektedir. Bahsedilen 

davranıĢ ve eylemlerin çocuğa zarar verici olamaması için kitap malzemesinin 

öncelikle yırtılmayacak, yıpranmayacak kumaĢ, karton ve plastik gibi sert 

malzemelerden yapılmıĢ olmasına dikkat etmek gerekir. Kolayca yırtılabilecek kâğıt 

malzemeden yapılmıĢ bir kitap, ebeveyn çocuğun yanında değilse, mutlaka onun 

ulaĢamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Döneme özgü öğrenme süreci döngüsel 

(yinelenen) hareketlerle ve deneme yanılma yoluyla oluĢur. Yani çocuk deneme 

sonucunda keĢfettiği bir hareketi, eğer ilgisini çekmiĢse sürekli bir biçimde tekrarlar. 

Çocuğun bu yolla gerçekleĢtirdiği öğrenmede her zaman mantıklı sonuçlar elde 

etmesi beklenemez. Zaten onun için önemli olan da hareketin mantıklı olmasından 

ziyade ilgi çekici olmasıdır. Kâğıt da onlar için uzunca bir süre oynayabilecekleri ilgi 

çekici bir oyuncaktır. Kâğıdı yırtabilirler, avuçlarının içinde yuvarlayabilir, ağızlarına 

götürebilirler; kısacası dönemin gerektirdiği tüm eylemleri bir kâğıtla 

gerçekleĢtirebilirler. Eğer kendilerine sunulan kitabın sayfalarını yırtabilirlerse 

ilgilerinin kitaptan, yırtma eylemine kayması kaçınılmazdır.  119 
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 Bebekler daha doğmadan önce, anne karnındayken sesleri duymaya baĢlarlar. 

Doğdukları andan itibaren de annelerinin sesi baĢta olmak üzere diğer tüm seslere 

ilgi gösterirler. Bu nedenle basınca ses çıkaran düğmelerin olduğu kitaplar onlar için 

0-2 yaĢ döneminde cazip seçeneklerdir. Bunun dıĢında içini boĢaltabileceği ceplerin 

olduğu, kaldırdığı zaman altından sürpriz resimlerin çıktığı hareketli kitaplar da 

çocuğun oyun ihtiyacını karĢılar ve kitaba daha çok ilgi duymasını sağlar.  

 

 Bu yaĢtaki çocuklar hikâyelerle değil resimlerle ilgilenirler. Bu nedenle 

kitaplardaki yazıların mümkün olduğu kadar az olması veya hiç olmaması, 

resimlerinin ise çok ve ilgi çekici olması önemlidir. Ancak mizah anlayıĢı somut olan 

bu yaĢ çocuklarının hayal dünyaları da çevresinde gördükleriyle sınırlıdır. Bu 

nedenle hayal dünyalarını çok zorlamayacak, tanıdığı Ģekiller ve objelerden oluĢmuĢ 

canlı ve parlak resimli kitaplar daha çok ilgilerini çeker. 120 Resimlerde yer alan 

nesnelerin isimlerini söylemek sözcük dağarcıklarını geliĢtirir, isimlerini söylerken, 

aynı zamanda parmakla resmi iĢaret etmek, çocuğun öğrenmesini kolaylaĢtırır. 

Çünkü bu yaĢtaki çocukların öğrenmek için en çok kullandıkları duyu organları 

dokunma duyusudur.  

 

 Ebeveynler bu tür kitaplar bulmakta zorlanırlarsa dergilerden çocuğun ilgisini 

çekecek resimleri kesip, her sayfaya bir resim gelecek Ģekilde karton bir malzemeyle 

basit bir resimli kitap hazırlayabilir. Ġlk baĢlarda her sayfada birer adet resim olması 

önemlidir. Ġlerleyen dönemlerde sayfa baĢına düĢen resim sayısının dörde kadar 

çıkarılabilir. Resimler, bu dönemin en iyi öğrenme materyali olduğundan aile 

üyelerini tanıtabilmek için fotoğraf albümleri kullanmak da iyi bir yöntemdir.  

 

 Gander ve Gardiner bebeklerin ilk anlaĢılır sözcüklerini çıkarmadan önceki 

dönemlerini “dilsel öncesi dönem” olarak adlandırmıĢlardır. Dilsel öncesi dönem 

“ağlama”, “agulama”, ve “cıvıldama (gıgıldama)” dönemi olarak üç alt bölüme ayrılır. 

Daha sonra “dilsel geliĢim dönemi” baĢlar ve bu dönem sırasıyla “tek sözcük”, 

“telgrafik konuĢma” ve “tam tümceler” evrelerinden oluĢur.  

 

 Bebekler genellikle 1 yaĢlarına girdiklerinde ilk anlaĢılır sözcüklerini kullanırlar 

ve bu onların dil öncesi dönemden dilsel geliĢim dönemine geçtiklerinin habercisidir. 
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Bu dönemde çocuklar çevrelerinde gördükleri, kendilerince önemli saydıkları 

nesneleri ve olayları tek bir sözcükle anlatmaya çalıĢırlar. Henüz biliĢsel ve dilsel 

anlamda geliĢimlerini tamamlayamadıklarından büyük dilsel yapıları kullanmazlar 

bunun yerine zihinlerinde tamamladıkları tümce değerinde tek bir sözcük 

kullanırlar.121 Örneğin “su” diyerek susadıklarını ya da yere su döküldüğünü haber 

verirler.  

 

 1 yaĢ civarında sözcük dağarcıkları henüz 5-20 sözcük ile sınırlıyken 

kendilerine verilen basit talimatlara uyacak kadar karĢısındakinin söylediklerini 

anlarlar. Bebeklerin bu az sayıdaki ilk sözcüklerini oluĢturmaları aylar alır fakat ilk 10 

sözcük kazanıldıktan sonra kelime dağarcıkları hızla artar.  Bu tek sözcük evresidir 

ve bu evrede sözcük dağarcığının geliĢmesi açısından kitapların etkisi 

yadsınamayacak kadar önemlidir. 

 

 13. aydan itibaren çocuklar çevresinde gördükleri hayvanlarla ilgilenmeye 

baĢlarlar. Onları tanır ve parmaklarıyla iĢaret ederler. Hayvanları isimlendirmek için, 

hayvanın çıkardığı sesi (köpek için hav hav, kedi için miyav gibi) kullanırlar. 

Dolayısıyla hayvan resimlerinden oluĢan sesli kitaplar bu dönemde ilgi çekicidir. 

Sesli kitaplarda resimler ve basıldığında resimdeki nesnelerin sesini çıkaran 

düğmeler vardır. Çocuk, düğmelere bastıkça ortaya çıkan sesi taklit ederek nesneyi, 

nesnenin sesiyle isimlendirmeyi öğrenir. Çocuğa sunulacak sesli bir kitap yoksa 

ebeveynler kitaptaki resimleri çocuğa gösterip, sesleri de kendileri çıkarabilirler ve 

çocuğun bu sesleri taklit ederek öğrenmesini sağlayabilirler. Böylece bebekler, 

yinelemeler ve taklitlerle yeni ve değiĢik sözcükleri kelime dağarcıklarına eklerler.  

 

 1.5 yaĢından itibaren Ģarkılar ve kısa Ģiirler özellikle de tekerleme gibi tekrarlı 

Ģiirleri dinlemek hoĢlarına gitmeye baĢlar. Bir yandan resimlerine baktığı bir yandan 

da ebeveyni okurken dinlediği ritmik sesli Ģiirlerin yer aldığı bu kitaplar çocukların 

oldukça ilgisini çeker.  Hatta kendisine kitabı okuyan yetiĢkini anlamsız ama 

tonlamanın doğru olduğu mırıldanmaya benzer seslerle takip ederler. Buna “kitap 
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mırıldanması” denir. Ayrıca tahmin ettikleri ya da bildikleri birkaç sözcüğü yetiĢkin 

okumaya ara verdiği sırada tekrarlamaya çalıĢırlar. 122 

 

 Kitaba bakarken yetiĢkinin ismini söylediği herhangi 3 nesnenin resmini 

yetiĢkinin yardımı olmadan bulup gösterebilirler ve yine tanıdıkları nesnelerden 

oluĢan resimler için “Bu nedir?” sorusuna tek sözcükle cevap verebilirler. Hala ince 

sayfaları olan kitapların sayfalarını teker teker çevirmekte zorlanmaktadırlar. Fakat 

kitabın içinde bulmaları istenilen bir resmi kitabın sayfalarını ikiĢer üçer çevirerek 

bulabilirler.  

 

 2-3 yaĢ arasında dilin geliĢimi çok hızlanır. Cümle yapısına tam olarak 

uyamayıp, dilbilgisi yönünden zayıf olsalar da 3-4 sözcükten oluĢan birleĢimler 

kurabilirler. Eğer çevrede uyaran fazlaysa çocukların kelime dağarcıklarındaki 

kelime sayısı bu dönemde 900 e kadar bile yükselebilir.  

 

 Dilbilgisi yönünden incelendiklerinde tekil ve çoğul kavramları ayırt edebildikleri, 

“ben”, “o”, “bu”, “Ģu” gibi adılları kullanmaya baĢladıkları görülür. “Sıcak”, “soğuk”, 

“büyük”, “küçük” vb. çok bilinen sıfatları kullanırlar. “Nerede?” sorusuna, “içinde”, 

“dıĢında”, “altında” vb. yanıtlar vermeye baĢlarlar. Basit faaliyetler için “Ne yapıyor?” 

sorusunu; nesneler önceden tanımlanmıĢsa “hangisi?” sorusunu cevaplarlar. Ġki 

sözcüklü isim+isim, isim+sıfat, isim+fiil ve nesne+fiili birleĢtirir. Üç sözcüklü dizilerde 

ise isim, fiil ve sıfatı birleĢtirirler. 

 

 2-3 yaĢ arasında hareket ve iĢ belirten eylemleri ve önceden görüp, tanıdığı 

bazı detayları resim içinde fark edip isimlendirirler.  

 

Dildeki bu hızlı geliĢime ve çocuğun dilbilgisi yönünden ilerlemesine destek 

olmak için yavaĢ yavaĢ resimle birlikte yazı da içeren kitapları kullanmaya baĢlamak 

gerekir. Bu yazılar, 2-3 sözcüklü kısa anlatımları ve çocukların günlük yaĢantısında 

karĢılaĢtığı durum, nesne ve olayları içeren anlatımlar olmalıdır.  

 

Piaget, 2-3 yaĢ arasındaki çocuklarda sınıflandırma kavramının tam olarak 

geliĢmediğini fakat yine de nesneleri büyüklüklerine, renklerine ve biçimlerine göre 
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basitçe sınıflandırabileceklerini söylemiĢtir.  Çocukların bu dönemdeki biliĢsel 

geliĢimlerini desteklemek açısından ebeveynler yine kitaplardan yararlanabilirler. 

Biçimsel olarak değiĢik boyutlardaki, içeriksel olarak değiĢik renklerdeki resimlerden 

oluĢmuĢ kitaplar çocuklara sınıflandırma yapabilmeleri için onlara alternatif olarak 

sunulabilir.  

 

Birbirleriyle iliĢkili az sayıdaki parçalardan oluĢan ve sonunda bir bütünü 

tamamlayan kitaplar ise çocukların hem kısa süreli belleklerini açık tutar hem de 

öğrendikleri bilgileri anımsayarak kullanmaları için onlara fırsat tanır. Bu tür kitaplar 

bir önceki sayfada yer alan bilgiyi bir sonraki sayfada yer alan bilgiye eklemek 

kaydıyla anlamlanan, özel kesimli resimli kitaplardır.  

 

3 yaĢına doğru hikâyeli kitapları dinlemeye baĢlarlar. Ancak bu hikâyelerin basit 

konulu olması ve konularının özellikle kendi deneyimlerinden yola çıkarak kolaylıkla 

anlayabilecekleri olaylarla iliĢkili olması önemlidir. Aksi takdirde hikâyede anlatılan 

konular onlar için hiçbir Ģey ifade etmez. Bunun yanı sıra ilgi süreleri hala kısadır ve 

hareketli aktiviteleri durağan aktivitelere tercih etmektedirler. Çocuğun kitaptan 

sıkılıp ortamı terk etmesi istenmiyorsa seçilecek olan hikâyelerin de kısa ve hareketli 

olmasına, hikâyeyi okuyan kiĢinin sesinin tonunda değiĢiklikler ve vurgulamalar 

yapmasına ve bu aktivite için ayrılan sürenin 10 dakikayı geçmemesine özen 

göstermek gerekir.  123  

 

Döngüsel davranıĢlar gösterdiklerinden dolayı dinledikleri hikâyeyi severlerse o 

hikâyenin kendilerine defalarca okunmasını isterler. Bu da belleklerini daha fazla 

güçlendirir. Bir süre sonra hikâyedeki tüm kelime ve cümlelerin yerlerini ezberlemiĢ 

olurlar. Kelimelerin yerleri değiĢtirilirse bundan çok rahatsız olurlar. Çünkü bu onlar 

için güven duygusunu zedeleyecek bir durumdur. Güven duygusu bu dönem 

çocuklarının en çok önemsediği duygudur. Çocuklar, güven duygusunu bu yaĢlarda 

geliĢtirirler. Bu yüzden kitap okunurken, çocuğu kucağa almak, kitabı okuyan kiĢiyle 

arasında güven duygusunu oluĢturmasına neden olur. Güven konusunda dikkat 

edilmesi gereken bir diğer unsur da tekrarlamaların yoğun olduğu bu dönemde 

çocuğa hikâye ya da masalı, kelimelerin yerlerini karıĢtırmamak ve değiĢtirmemek 
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için doğrudan kitaptan okumak olmalıdır. Tam da bu dönemde çocuk kendisine gece 

uyumadan önce kitap okunmasından çok hoĢlanacak hatta kendisine hangi hikâye 

ya da masalı dinlemek istediği sorulduğunda hep aynı masal ya da hikâyeleri 

isteyecektir. Bu durum tamamen döneme özgü bir özelliktir ve hiçbir Ģekilde endiĢe 

edilmesine gerek yoktur. 

 

Erikson’a göre çocuklar 2-3 yaĢlarındayken kiĢilik geliĢimlerini etkileyecek iki 

psikososyal bunalımla karĢı karĢıya kalırlar. Bunlardan birisi bağımsızlık diğeri de 

özerklik (kendine yetebilme) ya da utanç ve kuĢku duygusudur. KiĢilikleri bu 

dönemde Ģekillenmeye baĢladığından ebeveynlerinin onlara karĢı gösterdiği tutum, 

olumlu ya da olumsuz kiĢilik özellikleri geliĢtirmelerinde etkili olur. Bu hem onlar için 

hem de ebeveynleri için zor bir dönemdir.  Sağlıklı bir özgürlük anlayıĢı, çocuklarda 

olumlu kiĢilik özellikleri oluĢtururken sürekli engelleme, kısıtlama, korkutma gibi 

davranıĢlar da çocukların olumsuz bir kiĢilik geliĢtirmelerine neden olur. Dönemin 

çocukları kendi kararlarını vermek ve her Ģeyi kendileri yapmak isterler. Bu giymek 

istedikleri kıyafetin seçiminden, dinlemek istedikleri hikâyenin seçimine kadar gider. 

Kitabı kendileri tutmak isterler. Kitabın sayfalarını ancak kendileri çevirirlerse 

ebeveynlerinin onlara kitap okumalarına izin verirler. Ġsteklerine engel olmak ve 

onlara kitap okunurken hareket etme ihtiyaçlarını kısıtlamak, kitap okuma etkinliğini 

sıkıcı bir eylem olarak değerlendirmelerine ve kitaplardan soğumalarına neden 

olur.124 

 

Çocukların 2- 3 yaĢlarında sıklıkla kullandıkları “model alarak öğrenme” yöntemi 

hem çok hızlı öğrenmeyi sağlayan hem de oldukça etkili olan bir öğrenme 

yöntemidir. Çocuklar duygularını, düĢüncelerini, davranıĢlarını beğendikleri bir kiĢi 

ya da kiĢileri kendilerine model alarak onların yaptıkları her Ģeyi taklit ederler. Bu 

genelde kız çocukları için anneler, erkek çocukları için babalar Ģeklindedir. Kız 

çocuklarının bu yaĢlarda annelerinin topuklu ayakkabılarını giymeleri, ya da makyaj 

malzemelerini kullanmaları, erkek çocukların babalarına ait tıraĢ makinesini 

kullanmaya çalıĢmaları model alarak öğrenmeye verilebilecek örneklerdir. Anne ve 

babalar dıĢında çocuklar ağabey veya ablalarının, yakın çevresindeki kiĢileri de 

kendilerine model olarak seçebilirler. Çocukların bu dönemde doğru modellerle 

karĢılaĢması onların olumlu kiĢilik özellikleri oluĢturmasında rol oynar. Televizyonda 

                                                 
124

 Sever, a.g.e., s.48. 



                                                                                                                         80 

izledikleri bir filmin ya da kitaplarda okudukları, dinledikleri bir kahramanı da onları 

etkileyebilecek modeller arasındadır. Bu nedenle bu dönemlerinde çocukların 

izleyecekleri programları ya da onlara okunacak kitapları doğru seçmek ebeveynlere 

düĢen önemli görevlerden birisidir.  

 

Model alarak öğrenme yoluyla çocukların hem kiĢilik hem de sosyal geliĢimleri 

biçimlenmeye baĢlar. Çocuklar toplumda uyulması gereken kuralları, toplumun ahlak 

normlarını ve değerlerini model aldıkları kiĢileri taklit ederek kazanırlar. Böylece 

topluma uygun davranıĢlar gösteren, toplum tarafından kabul gören, uyumlu bireyler 

haline dönüĢmenin ilk adımlarını atmıĢ olurlar.  Buradan yola çıkarak model alarak 

öğrenme süreci için toplumsal bir öğrenme süreci de diyebiliriz.  125 

 

Çocuklara kitap okuma alıĢkanlığı ve kültürü kazandırabilmek için bu yaĢ çok 

önemlidir. Çocuklar bu dönemde mutlaka kütüphanelerle tanıĢtırılmalıdır. Kütüphane 

kullanma alıĢkanlıkları, uyulması gereken kurallar kütüphanelere yapılacak 

ziyaretlerle çocuklara öğretilebilir ve çocukların ileride bilinçli birer kütüphane 

kullanıcısı olmaları sağlanabilir. Evlerde çocuğa ait kitapların yer alacağı kitaplıklar 

olması, çocuğa kitabın insanlar için önemli bir öğe olduğunu hissettirir. Bu 

dönemlerde kitapların nasıl kullanılması, sayfalarını çevirirken nelere dikkat edilmesi 

hatta kitap okurken nasıl oturulması gerektiğine dair çocuklara yavaĢ yavaĢ kitap 

okuma kültürü verilmelidir.  

 

Bu dönemdeki çocuklara banyo yapmak, diĢ fırçalamak, yemek yemek vb. 

davranıĢları öğretmek için,  içinde özellikle çocuk kahramanların bulunduğu resimli 

kitapları seçmek iĢe yarar. Çocuklar, resimde gördükleri çocukla kendileri arasında 

bir özdeĢim kurarlar ve o çocuğun yaptığı hareketleri daha sonrası kendileri de 

tekrarlamaya çalıĢırlar. Bunların dıĢında içinde bebek ve çocukların, kedi, kuĢ, 

köpek gibi hayvanların, araba, uçak gibi vasıtaların ve yiyeceklerin konu alındığı 

hikâye ve resimler, onların hayal güçlerini de fazlaca zorlamayacağından, bu dönem 

çocuklarının dikkatlerini kitaba çekebilmek için doğru kaynaklardır. 
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Ayrıca ebeveynler günün belli saatlerini çocuklarla beraber okuma 

yapabilecekleri zamanlara ayırmalıdır. Bu kimi zaman herkesin kendi kitaplarını 

okuyabileceği kimi zaman da ebeveynlerin çocuklara kitap okuyabileceği zamanlar 

Ģeklinde olabilir. Çocuklar bu yaĢlarda okuma yazma bilmedikleri için kitaplara 

bakamaz düĢüncesi yanlıĢtır. Her ne kadar konuĢma dilleri az sözcükle sınırlaysa da 

hayal güçleri sınırsızdır. Onların çocuğun geliĢim düzeyine uygun olarak hazırlanmıĢ 

ve iyi resimlenmiĢ kitaplar,  onların hayal güçlerini harekete geçirir. Bu dönemdeki 

çocukların kitaplardaki resimlerden yola çıkarak, daha önce de kendilerine okunmuĢ 

olan hikâyeleri sanki okuma yazma biliyorlarmıĢçasına okur gibi yaparak kendi 

kendilerine anlattıkları görülür. Çünkü yavaĢ yavaĢ yanlarında baĢkaları olsa bile 

kendi kendilerine yaptıkları monolog Ģeklindeki konuĢmalar onlara hâkim olmaya 

baĢlamıĢtır.  

 

Son olarak; 0-3 yaĢındaki çocuklar için hazırlanan kitaplar hakkında bu alanda 

iyi bir çocuk edebiyatı yazarı ve çizeri olan Can Göknil’in söylediklerine yer vermek 

istiyorum.  

 

“Özenle hazırlanmış resimli çocuk kitapları çocuğun çevresini tanımasını sağlar. 

Anne kucağına oturup renkli, büyük resimli, kolayca yırtılmayan bir kitabın 

sayfalarına bakmak, 1-3 yaş dönemindeki çocuklar için bir gereksinmedir.” 126 

 

2.3.2. 4-6 YAġ ARASI ÇOCUKLAR VE  

  OKUMA ALIġKANLIKLARI 

 

 Üç yaĢı itibariyle baĢlayan ve çevresindeki her Ģeyi merak edip, soru sorarak 

öğrenmeye çalıĢan çocuğa, sorduğu soruların cevaplarını bir danıĢma kaynağından 

yararlanarak vermek, çocuğa ileriki yaĢları için örnek bir davranıĢ olur. Bu davranıĢı 

sergilerken çocuğa söylenebilecek “Hadi gel beraber bir ansiklopediden bakıp 

öğrenelim” sözü ile çocuk ansiklopedi vb. danıĢma kaynaklarının önemini ve 

kullanım amacını keĢfeder. Bundan hariç bu dönemde çocuğa etrafındaki dünyayı 
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anlamasına yardımcı olacak fikirler ya da konular içeren kitapların okunması 

kafasındaki soru iĢaretlerini yanıtlamasına sebep olur.  

 

 Freud’un psiko-seksüel kiĢilik geliĢimi kuramına göre fallik dönemini yaĢayan   

4-6 yaĢ arası çocuklar en çok da dünyaya nasıl geldiklerini, kızlarla erkeklerin 

benzerlik ve farklılıklarını merak ederler. Bunlarla ilgili sürekli olarak anne ve 

babalarına sorular sorarlar, eğer soruları uygun bir Ģekilde yanıtlanmazsa hayal 

ederek cevapları kendileri uydururlar. Bu nedenle bu yaĢ dönemi için özellikle yakın 

çevrenin, aile iliĢkilerinin; yuva, dostluk, arkadaĢlık, komĢuluk gibi soyut kavramların 

çocuk kitaplarına konu edilmesi gerekir. Fakat bilindiği üzere bu yaĢlardaki çocuklar 

henüz soyut düĢünceyi geliĢtirememiĢtir. O nedenle de kitaplardaki resimlerin, 

özellikle anlatılan konuyu açıklayan ve tanımlayan resimler olması çok önemlidir. 127 

 

 Bu yıllarda çocukların etraflarında anlayamadıkları ama anlama çabası 

gösterdikleri birçok bilinmez vardır ve kafaları karıĢıktır. Bu nedenle kahraman 

sayısının az olduğu, konu ve iliĢkilerin dağınık olmadığı, yalın bir dille anlatımlı, 

kafasındaki sorulara cevap veren kitaplar çocukların kafalarını karıĢtırmayı engeller. 

Sorduğu sorulara yanıt buldukça çocukların kitap sevgisi artar, kimi zaman bu 

nedenle okumayı bile erken öğrenebilirler. Tüm bunlar, doğa ve hayvan öykülerine 

ilgi duyduklarından kiĢilik verilmiĢ hayvan karakterlerin olduğu bunun yanı sıra kiĢilik 

verilmiĢ makine, eĢya vb. karakterlerin yer aldığı kitaplarla desteklenebilir.128 

  

 Çoklu zekâ kuramları içinde yer alan müzik zekâsı bu zamanlarda kendisini belli 

eden zekâ türlerindendir. Bu zekâya sahip çocuklar, Ģarkılardan hoĢlanır ve 

duyduğu Ģarkıları tekrar ettirmek suretiyle öğrenebilirler. Müzik zekâsı baskın olan 

çocukların öğrenme biçimi, içeriğinde Ģarkıların, kafiyeli cümlelerin yer aldığı 

kitaplarla desteklenebilir. 

   

 4 yaĢlarındaki çocuklar için hala yinelenen ses ve sözcükler büyüsünü 

koruduğundan kısa Ģiirler, bilmece ve tekerlemeleri dinlemekten büyük zevk alırlar. 

Dil özelliklerine göre 4 yaĢında geçmiĢ zaman eki baĢta olmak üzere Ģimdiki ve 
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geniĢ zamanı kullanımları geliĢir ve dilbilgisi açısından doğru cümleler kurmaya 

baĢlarlar. 129 

 

 5 yaĢındaki çocukların dil geliĢimlerinde önemli ilerlemeler olur. Belirteçlerin bir 

kısmını (içinde, dıĢında, altında, arkasında, geç, erken vb.) doğru bir Ģekilde 

kullanmaya baĢlarlar. GeniĢ bir ilgi alanları vardır, sürekli olarak “niye”, “niçin”, 

“nasıl” la iliĢkili sorular sorarlar.  

 

 4-5 yaĢ çocukları için de basit tekerlemelerin yer aldığı kitaplar, onların dil 

geliĢimlerini destekler ve dilin ritmini daha kolay öğrenmelerini sağlar. Ayrıca 

çocuklar bu dönemlerde ilk defa duydukları bir kelimeyi hemen fark eder ve sözcük 

dağarcıklarına eklerler. Yeni sözcükler onlara cazip geldiğinden yeni sözcükler 

öğrenecekleri kitaplar da onlara mutlaka cazip gelecektir.  

 

 6 yaĢ çocuklarının dil becerisi bir yetiĢkininkine oldukça yakındır. Hemen hemen 

hepsi dillerin yazılı biçimine ilgi duymaya baĢlarlar. Harfleri yazmak özellikle de 

ismini yazabilmek onları çok mutlu eder. Ġsmini yazmaya çalıĢmak neredeyse bu 

dönem çocuklarının en belirgin davranıĢlarından birisidir. Bir kısmı okumayı 

öğrenmiĢ olsa bile çoğunluk hala bilmiyordur ve harflere, yazmaya duydukları ilgi 

onların okuma isteklerinin bir çeĢit dıĢa vurumudur.130 

 

 Az, çok gibi nicelik bildiren zıt kavramları ve aralarındaki farkı kavrar. Ġçeriğinde 

nicelik belirten (az, çok) ve nitelik belirten (büyük, küçük)ve bir kurgusu olan 

hikayeler ve masallar okumak çocukların öğrenmesini destekler.131 

 

 6 yaĢ, çocuklar için okula hazırlık süreci olduğundan içinde alfabe, rakam, 

arkadaĢ, aile, okula gitmek gibi konuların olduğu çeĢitli öyküler çocukların ilgisini 

çeker. Gece yatmadan önce ebeveynlerinin kendilerine kitap okumalarından, kitap 

okunurken, okuyan kiĢinin yanında ya da kucağında oturmaktan, okunan öykü ile 

ilgili sorular sormaktan zevk alırlar. Önceki yaĢlarından farklı olarak dil geliĢimi, 

                                                 
129

 Betsy Hearne, Choosing Books For Childrens: A Commonsense Guide, New York, 
Delacorte Press, 1990, s.107. 
 
130
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okula hazır hale geldiğinden ve isteklerini rahatlıkla ifade edebilecek dil olgunluğuna 

eriĢtiğinden kendisine okunan hikâyeleri anlatmak isterler. Çocukların bu isteklerinin 

geri çevrilmemesi ve hatta desteklenmesi çok önemlidir. Çünkü anlatmak da tıpkı 

dinlemek kadar çocuğun dil geliĢimini destekleyecek bir aktivitedir. 

 

 Çocukların anlatma yoluyla dil geliĢimini daha da fazla desteklemek için onlara 

görsel okuma yapacakları, resimli kitaplar alınmalı ve resimlerine bakarak, resimler 

hakkında konuĢmaları sağlanmalıdır. Bunun dıĢında, peĢ peĢe sıralı olaylardan 

oluĢan yazısız ve resimli kitapların resimlerinden hikâyeler oluĢturmaları istenebilir. 

Bu tarz kitaplar çocukların dil geliĢimini desteklediği gibi, neden-sonuç iliĢkisini de 

anlayıp kavramalarını sağlar. Kitap olmaksızın çocukların hayal güçlerinden 

yararlanarak ürettikleri hikâyeleri ebeveynlerin dinlemesi ve hatta çocuk hikâyeyi 

anlatırken ebeveynin de bu hikâyeleri kaleme alıp sonra çocuğa geri okuması 

çocuğun yaratıcılığını motive edici bir davranıĢ olur. Çocuğun önemsendiği hissi ve 

kendi yarattığı bir hikâyeye duyulan saygı, beğeni gibi hoĢ duygular çocuğun 

yazılmıĢ diğer kitaplara da saygı ve beğeni duymasını sağlayabilir. Bu öneriyi daha 

da çok geliĢtirecek olursak, bu yaĢlardaki çocukların ince motor kaslarının artık 

onların makas ve kalemi kullanmalarına imkân sağladığını biliyoruz. Çocuğun 

anlattığı bir hikâyeyi ebeveynin kaleme almasından sonra ebeveyn çocuktan bu 

hikâyeyi anlatacak resimler çizmesini ya da sayısı geçmiĢ dergi, gazetelerden uygun 

resimler bulup, kesmesini isteyebilir. Hatta bu patchwork Ģeklinde yarısı çocuk 

tarafından bulunan yarısı da çizilen resimler bile olabilir. Resimler hazırlanıp, uygun 

sıraya konulduktan sonra çocukla birlikte hikâyenin bir kitabı hazırlanır. Ebeveyn 

hikâyedeki yazıları, çocuk ise resimleri çizip yapıĢtırabilir.  Böylece çocuğun hem 

ince motor kasları kullandırılarak, makas ve kalemi doğru kullanma becerisi 

geliĢtirmesine yardımcı olunur, hem de iĢbölümü ve paylaĢımın değeri çocuğa 

hatırlatılır ve hatta çocuğun yazar ve çizerlerle empati kurması bile sağlanabilir. 132 

 

 Çocukların bu döneme ait biliĢsel geliĢimleri onların kendilerine okunan ya da 

anlatılan bir hikâyedeki konuyu eğer belli bir sıra takip ediyor ve anlamlı bir olaylar 

örgüsünden oluĢuyorsa tekrarlamalarına izin verir. Bu nedenle olay sırası açık ve 

net olan hikâye ve masallar çocuklara okunabilir ya da anlatılabilir.  
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  Nancy Larrick, A Parent’s Guide To Children’s Reading, New York, Doubleday & 
Company, Inc., [y.y.], s.56-57. 
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 Son yıllarda masalların çocuklar için uygun olmadığına dair bir takım söylemler 

oluĢmaya baĢlamıĢtır. Masalların içindeki cadı, dev, canavar vb. imgelerin 

çocukların hayal güçlerini etkileyeceğinden, soyut düĢünemediklerinden bu 

imgelerin onları korkutup, kitaplardan uzaklaĢtıracağından da bahsedildiği olur. 

Aslında masalların kurguları bellidir ve onlar içlerinde gizli ahlaki değerler taĢırlar.133  

Masallar iyi olanların kazanacağına, sabırlı olanların isteklerine ulaĢacağına, el ele 

verilip iĢbirliği yapılırsa her türlü sorunun çözüleceğine, akıllıca düĢünülüp, doğru 

kararlar verilerek yapılmıĢ iĢlerin sonunda baĢarı getireceğine dair mesajlar vererek, 

çocukların ahlaki değerler oluĢturmalarını sağlar.  Örneğin “Kaplumbağa ve TavĢan” 

masalında kaplumbağanın yavaĢ ama sabırla bir Ģekilde sonuna kadar yarıĢa 

devam etmesi, buna rağmen tavĢanın kendisine fazla güvenerek, yarıĢa ara vermesi 

sonucu kaplumbağanın yarıĢı kazanması; sabırlı olmayı, baĢkalarını 

küçümsememeyi ve herkesin fiziksel özelliklerine saygı duymayı çocuklara öğretir. 

“Külkedisi” masalında kardeĢleri ve üvey annesinin tüm kötülüklerine rağmen 

Külkedisi’nin baloya gitmesi ve sonunda prensle evlenmesi, iyilerin kazanacağı, 

kıskançlık duygusunun kötü olduğu ve arkadaĢlığın önemi hakkında çocukları 

bilgilendirir. Bunun dıĢında çocuklar okudukları veya dinledikleri masallardaki 

karakterler hakkında hayaller kurarak olayların geliĢimine göre iyi, kötü, doğru, 

yanlıĢ, güzel, çirkin vb. soyut kavramlar hakkında fikirler edinmeye baĢlar ve bunları 

birbirinden ayırt etmeyi baĢarırlar. Kız çocuklar genellikle masallardaki kız, erkek 

çocuklar da erkek karakterle özdeĢim kurarak, onların olumlu özelliklerini 

benimsemek yoluyla kiĢilik geliĢimlerini güçlendirirler. Piaget’in biliĢsel geliĢim 

kuramlarından bahsederken 2-7 yaĢ arası çocukların canlı, cansız varlıkları 

birbirlerinden ayırt edemediğinden ve cansız nesnelere canlılık özelliği 

yüklediklerinden daha önce bahsetmiĢtim. Animizm de denilen bu ilke çocukların 

hikâyelerde, masallarda duydukları ve okuduklarının gerçek hayatta da olacağını 

sanmasına yol açar. Bu nedenle masal okumaya baĢlamadan önce veya masal 

bittikten sonra çocuklara masalların ve masallardaki olağanüstü olay ve karakterlerin 

masallara özgü olduğunu, gerçek olmadığını ve bunların sadece masallarda 

olacağını iyice anlatmak gerekir. Zaten masalların baĢında yer alan “Bir varmıĢ, bir 
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yokmuĢ, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” diye devam eden tekerlemenin 

amacı da çocuklara bunun gerçek olmadığı mesajını vermektir. 134  

 

 Sınıflandırma yapabilme becerisi 6 yaĢında bir önceki döneme göre bir üst 

düzeydedir. Renkleri tanıyabilir. Nesneleri büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru 

sıralayabilir. Mevsimler ve özellikleri, haftalar ve günler, günlerin değiĢik zamanlarını 

tanıtan kitaplar alınabilir. Çünkü zaman kavramını anlamlandırmada halihazırda 

sorun yaĢamaktadırlar. Bir kahramanın gün içinde veya haftanın değiĢik günlerinde 

baĢından geçen kısa ve sıralı olayların anlatıldığı resimli öyküler çocukların sabah, 

öğle, akĢam gibi günün çeĢitli evrelerinde yapılan etkinlikleri kavramalarına yardımcı 

olur. 

 

 Okul öncesi eğitim kurumlarına baĢlamaları vb. çeĢitli etkenlerle sosyal çevresi 

değiĢen çocukların arkadaĢlık iliĢkilerini de yoğunlaĢmaya baĢlar. YaĢamlarındaki 

düzen ve denge dikkat çekici bir hal alır. Özellikle aynı yaĢ ve aynı cinstekiler 

birbirilerinin davranıĢlarını benimseyip, taklit ederler. ArkadaĢları arasındaki 

davranıĢlarından özgüvenlerinin geliĢmiĢ olduğu fark edilir ama yetiĢkinler ile 

iliĢkilerinde hala sevecenlik ve güvene ihtiyaçları vardır. ArkadaĢlık iliĢkilerinden 

bahseden, özgüveni geliĢmiĢ kahramanların yer aldığı öyküler ihtiyaçlarını 

gidermeye yardımcı olur. 135 Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların 

ebeveynlerinden hemen sonra kitapla iliĢkisini kurup, sağlayacak en önemli kiĢi 

öğretmenleridir. Çocukların okula baĢladıktan sonra kazanacakları okuma 

alıĢkanlıklarının temeli okul öncesi dönemlerde kurulan olumlu çocuk-kitap iliĢkisiyle 

doğru orantılıdır. Okula gitmeden önce okumayı öğrenmiĢ olan çocuklar genellikle 

hikaye okuma veya dinleme deneyimine sahip çocuklardır. Ayrıca okul öncesi 

dönemlerde kitaplarla kurulan iliĢki onların okul döneminde okuma ve yazmayı daha 

hızlı bir Ģekilde öğrenmelerine etki eder. Bu yaĢa kadar yazılar onlar için bir çeĢit 

resimken (örneğin siyah benekler vb.) ve ebeveynlerin hikâyeyi bu resimlerden 

okuduklarını sanırlarken artık bunların resim değil, yazı olduklarını fark ederler. Bu 

da onların yazıya ilgi duymalarına neden olur. Yazı onlar için okumak ile eĢ değer 

olduğundan okumak için yazıyı öğrenmeleri gerektiğini düĢünürler.  
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 Çocuklar kitapsız bırakılmamalı ve gerektiğinde yeni kitaplar alınmak üzere 

çocuklarla birlikte kütüphanelere veya kitapçılara gidilmelidir. Bu baĢlangıçta 

kütüphaneler yerine kitapçılardan alınan ve çocuğun kitaplığına ekleyeceği 

kendisine ait kitaplar olabilir. Çünkü 4-6 yaĢ dönemi baĢlarda bencilliğin yoğun 

olduğu ve mülkiyet duygularının kuvvetli olduğu bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar 

kitaplarını baĢkalarıyla paylaĢmak istemeyecekler ve kendilerine ait olsun 

isteyeceklerdir, eğer kitaplar kütüphaneden alınırsa, bu kitapların geri verilmesi bir 

sorun haline dönüĢecektir. Fakat zamanla çocuklar paylaĢmayı öğrenirler. 

PaylaĢmaya açık hale geldiklerinde çevre kütüphanelerden birine götürülerek, 

kütüphane üyesi yapılırlarsa, okudukları kitaplar bittikçe bu kütüphanelerden yeni 

kitaplar ödünç almaları sağlanabilir. Hatta okumak istedikleri kitapları kendileri 

seçerse okuma istekleri daha da çok artar. Kütüphaneden alınan kitapların iade 

edileceği ve bu nedenle dikkatli ve özenli kullanılması ve iyi koruması gerektiği 

çocuklara anlatılırsa onlar da kitaplar konusunda daha hassas davranırlar. Bir süre 

sonra bu davranıĢı kendi kitapları için de kullanmaya baĢlarlar. Kütüphaneden kitap 

ödünç alma alıĢkanlığı çocuklarda hem bir kütüphane kullanma bilinci oluĢturur hem 

de kendi kitaplarını nasıl kullanması gerektiğine dair davranıĢlarını geliĢtirir.  

 

 Eğer çocuklar ve ebeveynleri ortak kitaplık kullanıyorsa çocukların kitapları 

mutlaka onların eriĢebileceği seviyede olmalı ve onlar istediklerinde kitaplarına 

ulaĢabilmelidir. ĠĢ yoğunluğundan vs. çocukların kendilerine kitap okunmasını 

istedikleri zamanlar ebeveyn için uygun bir zaman değilse bu çocuğa düzgün bir 

dille anlatılmalı ve çocukların bu istekleri reddedilmeden mutlaka gün içinde bu iĢe 

zaman ayrılacağı çocuğa iletilmelidir. Ayrıca çocukların resimlere bakarak kendi 

kendilerine ya da arkadaĢlarıyla birlikte okumaları için bir fırsattır, değerlendirilebilir. 

 

 Son olarak unutulmamalıdır ki kendilerine kitap okunan çocuklar dinlemeyi, 

dinlediğini anlamayı, düzgün konuĢmayı, doğru sorular sormayı öğrenir. Bunlar 

çocukların okula hazırlık aĢamasında son derece yararlı olacak beceri ve 

deneyimlerdir.  
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2.3.3. 7-8 YAġ ARASI ÇOCUKLAR VE  

  OKUMA ALIġKANLIKLARI 

  

 Bu dönem, Erikson’un “baĢarıya karĢı baĢarısızlık” diye adlandırdığı dönemdir 

ve dönem çocuklarının en önemli duygusu, baĢarılı olma duygusu ya da baĢarısız 

olma kaygısıdır. Bu dönem sağlıklı bir Ģekilde atlatılabilirse çocuklar ilerleyen 

dönemlerde topluma uyum sağlayan, sosyal iliĢkilerinde baĢarılı olan yetiĢkinler 

olurlar. Bu nedenle çocukların çabalarını olumlu yönde desteklemek ve onlardan 

beklenen görevleri yerine getirdiklerinde motivasyonlarını sağlamak önemlidir.  

Dikkatleri her ne kadar okul öncesi döneme göre daha uzunsa da bir yetiĢkine göre 

hala çok kısadır. Okumayı öğrenmiĢ olsalar da ve hatta okuyabilecekleri konusunda 

ısrarlı davransalar da 7 yaĢındaki çocuklara çok sayfalı kitapları almak doğru 

değildir. Az sayfalı kitaplar almak gerekir. Önemle dikkat edilmesi gereken bir diğer 

konu da yazı, resim, yazı büyüklüğü vb. özellikleriyle çocuklarının düzeylerine uygun 

olduğu halde kısa hikâyelerin bir araya toplanarak oluĢturulduğu kalın kitapların da 

alınmaması gerektiğidir. Çocukların kalın bir kitabı, kısa bir kitaba göre bitirmesi 

daha fazla zaman alır. Onlar için önemli olan kaç hikâye okudukları değil, kaç kitap 

bitirdikleridir. Kâğıt ve demir para örneklerini düĢünün. On tane 1 liralık demir parayı, 

bir tane 10 liralık kâğıt paraya tercih eden 7 yaĢ çocukları, 1 hikâyeden oluĢan 10 

ayrı kitabı, 10 hikâyeden oluĢan 1 kitaba tercih ederler. Ayrıca çocuklar ne kadar çok 

kitap bitirirlerse o kadar çok “baĢardım”, “baĢarıyla bitirdim” hissini yaĢarlar. Bu 

nedenle çocukların “baĢardım” hissini yaĢayacakları kısa hikâyeli, az sayfalı kitaplar 

doğru seçeneklerdir.   

 

 Zengin bir etkileĢime olanak sağlayan, bol uyaranlı bir arkadaĢ çevresinin 

olduğu okul dönemi, çocukların sözcük kazanımlarında belirgin bir artıĢa neden olur.  

Bu dönem çocukların okuma alıĢkanlığı ve kültürü kazanmaları için en duyarlı 

dönemdir. Kitapların resimleri renkleri, dili ve içeriğiyle çocukların ilgisini çekebilecek 

ve onları kendilerinden uzaklaĢtırmayacak özelliklere sahip, sanatçı duyarlılığıyla 

hazırlanmıĢ kitaplar olması gerekir. Hala evde bir kitaplık yoksa bir an önce bu 

kitaplığın kurulması ve çocuğun kitaplarının artık çocuğun kendisine ait olan 

kitaplığında korunması kitap-çocuk etkileĢimi açısından önemlidir. 7 yaĢın 

baĢlarında çocuklar hâlihazırda okumayı öğrenmemiĢ olduklarından ebeveynler 

çocuklara düzenli bir Ģekilde kitap okuma saatlerini devam ettirmelidirler. Okunulan 
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hikâye ile çocukların yaĢadıkları arasında bağlantılar kurulmalı, çocukların fikirleri iyi 

bir dinleyici olunarak dinlenmeli ve çocuklar yeni konuĢmalar için güdülenmelidir.  

 

 Çocukların dil geliĢimleri onların artık her yapıdaki tümceleri kurmalarına imkân 

sağlar. Dinlediklerini ve eğer okuyabiliyorlarsa okuduklarını daha iyi kavrayabilmeleri 

ve dili doğru kullanabilmeleri için günlük olarak yapılan aktiviteler hakkında 

konuĢmayı alıĢkanlık haline getirmek gerekir. Gün içinde yapılanlar, gezilerde 

görülen yerler kitaplar hakkındaki düĢüncelerini aktarmak konusunda ebeveynler 

çocuklara model olmalı ve çocukların da aynı Ģekilde düĢüncelerini dile getirmeleri 

için onları teĢvik etmelidirler. Okuma-yazmaya baĢladıktan sonra okudukları kitabı 

özetlemelerini ve kitabı okurken ilerleyen sayfalarda neler olabileceğini tahmin 

etmelerini istemek kavrama ve okuduğunu anlama yeteneklerinin geliĢimine katkıda 

bulunacak baĢka bir yöntemdir.  

 

 Çocuklara sunulacak kitaplardaki dilin de doğru ve etkin bir Ģekilde kullanılmıĢ 

olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Ġçeriğinde argo veya kötü sözcüklerin bulunduğu 

kitaplar bu dönemde çocuklardan uzak tutulmalıdır. Her ne kadar renkleri ve 

çizgileriyle çocuklara cazipmiĢ gibi görünse karikatür kitapları çocuklar için 

anlaĢılması zor kitaplardır. Resimlerdeki ve içerikteki mizah unsuru çocuk kitapları 

için önemli bir konudur, çocuklar yaĢ düzeylerine uygun olan mizah içerikli kitapları 

okumaktan zevk alırlar fakat bunu karikatür kitaplarındaki mizah ile karıĢtırmamak 

gerekir. Karikatürler biçimi ve çizgileriyle bu yaĢlardaki çocuklar tarafından henüz 

anlaĢılamaz Çünkü bu yaĢlardaki çocuklar hâlihazırda belli bir olay örgüsünün 

olduğu sıralı öyküleri ve ana karakterin süreklilik gösterdiği öyküleri 

anlayabilmektedir. Fakat karikatür kitaplarında giriĢ geliĢme sonuç içeren bir olaylar 

örgüsü ve bir sıra olmadığı gibi çoğu zaman süreklilik gösteren bir ana karaktere de 

yer verilmez. Bunların dıĢında çocukların resimleri anlayabilmesi için resimlerin 

aslına sadık olması ve doğru biçimli olması önemlidir. Karikatürü oluĢturan çizgilerde 

bu hiç de öyle değildir.136 

 

 7 yaĢın sonuna doğru çocuklar okumayı öğrendiklerinden artık kendi kitaplarını 

kendileri okumaya baĢlayacaklardır. Bu yaĢlarına kadar çocuklara kitapları hep bir 
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yetiĢkin okuduğundan punto ve yazı karakteri çok da önemli değildi ama artık bu yaĢ 

çocuklarının kitaplarında puntolar ve kullanılan yazı karakteri çok önemli bir hale 

gelir. Çocukların okurken zorlanmayacağı büyüklükteki bir puntoya sahip, sade bir 

yazı karakteri kullanılarak yazılmıĢ kitapların aksine küçük puntolu, sırf estetik 

görünüyor diye anlaĢılması zor bir yazı karakterinin kullanıldığı kitaplar çocuğa çok 

itici gelebilir. Bu onların okuma isteklerini köreltir. 137 

 

 Çocuklar okumayı öğrenmiĢ olsalar bile o zamana kadar gelen alıĢkanlıklar ve 

yetiĢkinin ilgisine duyulan ihtiyaçtan dolayı hala ebeveynlerinin kendilerine kitap 

okumalarından zevk alırlar. Bu fırsat bilinerek önce ebeveynler tarafından çocuklara, 

sonra da çocuklar tarafından ebeveynlere kitabın okunması ve bunun toplamda 2 

defa yapılıyor olması çocukların yeni duydukları kelimeleri daha rahat hatırlamalarını 

sağlar. Bu aynı zamanda, yanlıĢ okudukları kelimeleri düzeltebilmeleri için de iyi bir 

fırsattır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta, çocuklar yanlıĢ bir kelimeyi 

okuduklarında onlara yanlıĢlarını düzeltmeleri için fırsat vermek gerektiğidir. 

Çocuklara okunan hikâyelerle ilgili sorular sormak, anlamadıkları kelimelerin 

anlamlarını öğretmek, kitabı anlayarak okumalarını ve akılda tutmalarını sağlar. 

Sevdikleri kitap ve Ģiirleri tekrar tekrar okumaları ise hızlı ve doğru okuma 

alıĢkanlığını geliĢtirir. Çocuklarla seyahat edildiğinde, yanlarında kitap taĢıma 

alıĢkanlığının kazandırılması ve doktor muayenesi vb. durumlar için bekleme 

yapılırken vakitlerini kitap okuyarak geçirmelerinin sağlanması ise ileride iyi bir 

okuyucu olmaları için doğru temellerin atılmasını kolaylaĢtırır.   

 

 Çocuklar okumaya baĢlayınca düĢ güçleri de resimlerde gördüklerinin yerine 

okuduklarından yola çıkarak geliĢmeye baĢlar. 7 yaĢlarında düzeylerine uygun yalın 

bir dille yazılmıĢ masallar, Ģiirler, kiĢilik özelliği verilmiĢ hayvan öyküleri, fabllar, baĢ 

kahramanı çocuk olan öyküler ve doğayı anlatan kitaplar ilgilerini çekerken; 8 

yaĢlarında ilgi alanları daha da geliĢir ve farklılaĢır. Ġlk insanlar, Eskimolar, 

Kızılderililer gibi konularla ilgilenmeye, insan bedenini tanımaya, uzay ve gökyüzü ile 

ilgili konulara yönelirler. Tam bir bilgi açlığı içindedirler ve okuma hızları arttıkça 

okuma istekleri de yoğunlaĢır. Bu nedenle sadece hikaye içeren kitaplar değil, gezi 

kitapları, biyografiler, buluĢlar, doğa olayları, yabani hayvanlar gibi ilgisini çekecek 

konuları anlatan bilgi içerikli kitaplar da alınmalıdır. Bu kitapların da resimli olması 
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hala önemlidir. Çocukların bilgiye olan yoğun açlıklarını gidermek için artık 

kitaplıklarında çocuk ansiklopedilerine de yer vermenin zamanı gelmiĢtir. Çocuklar 

bu yaĢlarda ebeveyn ve öğretmenlerinin her Ģeyi bildiklerini düĢünürler ve hatta sırf 

bu sebepten onlara hayran oldukları, onları gözlerinde tanrısallaĢtırdıkları zamanlar 

bile olur. Çünkü çocuklar öğrenme ihtiyacındadır ve yetiĢkinler onların sorduğu tüm 

sorulara doğru ya da yanlıĢ bir Ģekilde cevap verebilmektedirler. Bu belki yetiĢkinin 

egosunu tatmin edici bir Ģeydir ama çocuğun doğru bilgiye eriĢim yollarını 

öğrenmesini engelleyici bir davranıĢtır. Çocuklara anne ve babaların ya da 

öğretmenlerin de bilmediği konular olduğunu anlatmak ve en doğru bilgiyi 

ansiklopedilerden bulabilecekleri yolunda onları bilgilendirmek en doğrusudur. 

Çocuklar alfabedeki harfleri ve onların sırasını öğrendikten sonra sözlüklere ve ciltli 

ansiklopedilere de yöneltilebilir. Böylece çocukların hem alfabe bilgisi pekiĢtirilir hem 

de çocuklar ansiklopedi, sözlük gibi danıĢma kaynaklarını kullanmayı artık bir 

alıĢkanlık haline getirirler. 

 

 Çocuklar okumayı öğrenmeye baĢladıklarından dolayı bu dönem onlara 

kütüphane kullanma alıĢkanlığı kazandırmak için en iyi dönemdir. Bu nedenle 

ebeveynler ya da öğretmenler çocukları, okullarındaki kütüphanelerden veya 

evlerine yakın olan halk kütüphanelerinden yararlanmaya teĢvik etmelidirler.  

 

 Çocuklara beğenecekleri kitapları hediye etmek, evde onlar için özel bir okuma 

köĢeleri ve kitaplıklar oluĢturmak, çocukların kitaplara önem vermelerini sağlar. Bu 

aynı zamanda onlara kitapların özel ve değerli olduklarını hissettirir.  

 

 8 yaĢlarındaki çocukları daha çok okumaya ve bir kitap bittikten sonra yenisine 

baĢlamaya teĢvik etmek için seri kitaplarla tanıĢtırmak gerekir. Seri kitaplar aynı 

yazarın kahramanları da aynı olan ya birbirini takip eden ya da birbirine yakın 

konulardan oluĢan kitaplarıdır. Çocuklar eğer bu kitaplardan ilkini severlerse 

devamını da genellikle okumak isterler. Seri kitapların özellikle çocukların sevdiği 

türlerde yazılmıĢ olanlarından seçilirse okuma alıĢkanlığını devamlılık haline 

getireceği kesindir. Özellikle macera türü kitaplar, hele hele baĢ kahramanı erkek 

olanlar bu dönemlerdeki erkek çocukların daha fazla ilgisini çeker.   
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 Çocuklar artık bir kitapçıdan veya kütüphaneden ebeveynlerin herhangi bir 

yardımı olmadan okumak istedikleri kitapları seçebilirler. Ebeveynlerin buna katkısı 

çocukların ilgisini okudukları kitapların yazarlarına yöneltmek Ģeklinde olabilir. 

Çocuklar eğer yazarın o kitabını sevmiĢlerse baĢka kitaplarını da okumak 

isteyebilirler bu da onların kitap seçimlerini kolaylaĢtırır. Ayrıca çocuklar 

arkadaĢlarıyla okudukları kitaplar hakkında tartıĢmaya ve fikir paylaĢımına 

yöneltilmelidir. Okudukları, sevdikleri kitaplar hakkındaki düĢüncelerini birbirleriyle 

paylaĢan çocukların hem kitap okuma istekleri hem de bahsedilen kitapları bir an 

önce alıp okuma istekleri artar.  

 

 8 yaĢın sonlarına doğru çocuklar mutlaka farklı edebi türler ve edebi olmayan 

farklı yazım türleriyle tanıĢtırılmalı ve çocukların bu yeni türlerdeki kitaplara olan 

ilgileri gözlemlenmelidir.  Çünkü çocuklar 9 yaĢ itibariyle çok resimli az yazılı 

kitaplardan, az resimli çok yazılı ve daha sonrasında da tam metinli kitaplara doğru 

bir geçiĢ aĢamasına girmiĢtir. Bu aĢamaya geçiĢte çocuklarının hoĢlandığı edebi 

türleri ebeveynlerin fark etmiĢ olmaları ve onları öncelikli olarak bu türdeki kitaplara 

yöneltmeleri çocukların okuma alıĢkanlıklarını sekteye uğramadan sürdürmelerini 

sağlar.   

 

 Son olarak 7-8 yaĢ çocuklarının kitap okuma alıĢkanlıklarıyla ilgili anlatılanları 

özetler nitelikte olduğundan konuyu Meral Alpay’ın Ģu sözlerine yer vererek bitirmek 

uygun düĢecektir;   

 

 “Okumayı söktüğünde çocuk, bir mucizeyi yapmış olmasının sevincini, büyük bir 

başarının hazzını, lezzetini, rahatlığını yaşar. Mutlu olur. Yazdığı zaman ise bu 

mutluluk daha da büyür.  

Çevresinde görüp de anlayamadığı bir yığın şekil birden bire konuşmaya, ona ne 

olduklarını söylemeye başlar. Birinin kendisine kitap okumak için yardım etmesi 

gerekmez artık. Yeter ki çevresinde okuyabileceği güzel kitaplar bulsun. İyi kitaplar 

bulsun. Okumayı söktüğü için özgür olmuştur artık. İstediğini istediği zaman 

okuyabilir. Bağımsız olmuştur. Yalnız başına sevdiği bir kitapla baş başa eğlenir, 

heyecanlanır, sevinir, üzülür, hatta ağlar.”138 
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 Nas, a.g.e., s.19. 
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2.3.4. 9 YAġ VE SONRASINA KISA BĠR BAKIġ  

 

 Birçok Ģeyi öğrenmiĢ olan 9-10 yaĢ çocukları, yararlı alıĢkanlıkları da artık 

geliĢtirmiĢtir. Kitap okumak da bu alıĢkanlıklardan bir tanesidir. Sosyal çevresi okul 

nedeniyle geliĢmiĢtir. Fakat Freud’un psiko-seksüel geliĢim kuramına göre Latens 

döneminde olduklarından arkadaĢ seçimlerinde kendi cinslerini tercih etmektedirler. 

Daha önceki yıllarını okuduklarını anlamakla geçiren çocuklar bu dönemde artık 

gördükleri kelimeleri hemen tanır ve bu nedenle okumaktan çok zevk alırlar. Artık 

öğrenmek için değil zevk almak için okurlar.  Diğer yandan bu dönem okuma 

alıĢkanlığının çocuklarda yer edebilmesi açısından kritik bir dönem de sayılmaktadır. 

Seviyelerine uygun olmayan kitapları “bebek iĢi” olarak değerlendirebilir, ilgilerine 

uygun olmayan kitapları ise okumayı reddedebilirler. Bu nedenle onlara okumaktan 

zevk alacakları ilgilerine ve seviyelerine uygun kitaplar sunmaya özen 

gösterilmelidir.139 Genel olarak 9-10 yaĢ arası erkek çocukları bu dönem boyunca 

spora, kız çocukları ise ev iĢleri ve giyim konularına merak salarlar. Hayal gücünün 

en geliĢkin olduğu 9-10 yaĢ dönemi çocukları, klasik fakat uzun masallardan tutun 

da Alice Harikalar Ülkesinde, Peter Pan gibi fantezi romanlarına kadar hayal 

gücünün besleyebilecek her türlü eseri okurlar. ÇeliĢkili bir dünyaları vardır, 

gerçekleri bilirler ama hayali unsurları da aynı doğallıkla kabul edebilirler.  

  

 Günlük hayatı anlatan realist hikâyeler, baĢka ülke ve ırkların (özellikle 

Kızılderililer) gelenek ve göreneklerini anlatan eserler, basit makinelerin çalıĢmasını 

anlatan kitaplar, fabl gibi hayvanların konuĢtuğu eserler, vahĢi doğayla ilgili hikâye 

ve Ģiirler 9-10 yaĢ çocuklarının da ilgisini çeken konu ve türlerdir. 140 

 

 11-12 yaĢ dönemi latens dönemin en yoğun hissedildiği, kız ve erkek 

çocuklarının ilgilendikleri konulardaki farklılıkların en belirgin olduğu dönemdir. Erkek 

çocuklar sporla ilgili konulara iyice yoğunlaĢmıĢ, macera isteği nedeniyle bol bol 

macera romanı okumaya merak salmıĢtır. Kız çocukları ise daha hayalperest ve 

romantik olmuĢlardır. Okudukları kitapları seçerken de buna dayalı seçimler 

yapmaya baĢlamıĢlardır.   
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 Larrick, a.g.e. s.83. 
 
140

 Enginün v.d., a.g.e., s. 200. 
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 Bu yaĢlardaki çocukların kavram ve sözcük bilgileri son derece geliĢmiĢ, iyi, 

kötü ayrımı yapmadan eline geçen her Ģeyi okuma istekleri doruk noktasına 

ulaĢmıĢtır. Bu nedenle tarih, biyografi, hayvan hikâyeleri, efsaneler, doğa ve içinde 

fen deneyleri olan kitapların yanı sıra gülme, eğlenme duygularını gidermek için 

çizgi romanlar bu dönemin en çok okunan eserleri arasındadır.  

 

 Erikson’un psiko-sosyal geliĢim kuramına göre baĢarıya karĢı baĢarısızlık 

döneminin sonu olan 11-12 yaĢ dönemi, çocukların çevresindekilerden gördükleri 

destek, yardım ya da tam tersi davranıĢlarla baĢarılı ya da baĢarısızlıkla 

sonuçlandıracakları bir dönemdir. Bu dönemde çocuklarını okumaya teĢvik etmiĢ, 

onların okuma isteklerini her zaman destekleyip, takdir etmiĢ aileler, iyi okuma 

alıĢkanlığı kazanmıĢ çocuklara sahip olmuĢlar demektir. Bu anlamda dönemi 

baĢarıyla atlatan çocuklar ileriki dönemlerde de iyi okuyucular olmaya ve bu 

alıĢkanlıklarını ömürleri boyunca devam ettirmeye aday çocuklardır. 141  

 

 Ġncelenen tüm geliĢim kuramlarına göre -bu kuramların isimleri farklı olsa da- 

13-18 yaĢları arasındaki çocukların bulunduğu dönem çocukluktan ergenliğe geçiĢ 

dönemidir. Bu dönem itibariyle kendilerini keĢfetmeye, kimliklerini bulmaya yönelen 

ergenler ya iyice içlerine kapanırlar ya da isyankar bir tutum geliĢtirirler. Örnek 

alabilecekleri ve özdeĢim kurabilecekleri bir yetiĢkin arayıĢındadılar ve bu 

ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için biyografik türde eserlere ilgi duymaya baĢlarlar. 

Biyografiler gerçekten de bu dönem için en yararlı eserlerdir.  

 

 Erkekler hala macera ve sporla ilgili konulardan zevk alırlar, bu nedenle macera 

romanları ve sporla ilgili dergilere yönelirler. Bunların yanı sıra fen ve teknolojik 

(taĢıtlar, bilgisayarlar vb.) bilgilerin yer aldığı bilimsel kaynaklı kitaplar da ilgi 

alanlarına girer. Kızlar ise bu dönemde duygusal eserleri, mesleki hikayeleri ve 

dedektif romanlarını okumayı severler.  

 

 Her iki cins de evcil hayvanlarla ilgili eserleri, tarihi romanları ve mizahi dergi ve 

kitapları okumaktan zevk alırlar. Dönemin en belirgin özelliklerinden birisi koleksiyon 
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yapmaya duyulan meraktır. Bu yaĢlarda ilgileri çok çeĢitli ama çeĢitli olduğu kadar 

da kısa sürelidir. 142 

 

 Piaget’ye göre soyut iĢlemler dönemi olarak adlandırılan bu dönem, soyut 

düĢünebilme yeteneklerinin geliĢtiği dönem olduğundan hayal kurma güçleri de 

idealizme doğru kayar. Bu da felsefi eserlere merak duymalarına sebep olur. 

TartıĢarak öğrenmenin yoğun olduğu bu dönemde tartıĢabilecekleri arkadaĢlara ve 

her konuda bilgi alabilecekleri kaynaklara yönelirler. Mantık oyunlarından 

hoĢlandıkları için beyinlerini zorlayacak bilgi ve zeka oyunları içerikli kitaplara ilgi 

duyarlar. Bunların dıĢında 13-18 yaĢ grubunun görsel-uzamsal zekaları geliĢmiĢtir. 

Sanatsal aktivitelere meraklı olduklarından bu konularla ilgili eserleri okurlar.  

 

 Popülaritenin son derece önemli olduğu bu dönem, ergenleri, akranlarının en 

çok okuduğu ve takip ettiği, zamanın popüler eserlerine yöneltir.   

 

 KiĢilik geliĢimi ile ilgili eserler, kendilerini tanımalarına ve kimliklerini 

oluĢturmalarına yardımcı olacağından ergenlerin okumaları gereken türler arasında 

gelir. 143  

 

 Bu dönem çocuk edebiyatının değil gençlik edebiyatının okunmaya baĢlandığı 

dönem olarak adlandırılmasına rağmen dönemini baĢını çeken 12-14 yaĢlar 

arasındaki çocuklara hitap eden kitapların edebi değerlendirilmeleri yapıldığında 

çocuk edebiyatından gençlik edebiyatına doğru devam eden bir geçiĢin arasında 

kaldıkları gözlemlenir. GeliĢim özelliklerinin farklılığı da göz önüne alındığında 12-18 

yaĢ grubu arasındaki çocukların ilk evreyi oluĢturanları çocuk kitaplarının, son evreyi 

oluĢturanları da gençlik edebiyatının etkisindedirler.  

 

 BaĢlangıcından beri çocuğa yaĢına ve dönemine uygun olan çeĢitli kitap ve 

kaynaklardan en verimli bir biçimde yararlanma ortamlarının kütüphaneler olduğu 

unutulmamalıdır.  
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 A.e., s. 201-202. 
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 Larrick, a.g.e, s.89-91. 
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III. BÖLÜM 

 

3. OKUMA ALIġKANLIĞI 

   

 Okuma yazma çalıĢmalarının temelini oluĢturan okur-yazarlık kavramı hakkında 

günümüze kadar çok çeĢitli tanımlamalar yapılmıĢtır. 1951 yılında Unesco’nun 

yapmıĢ olduğu bir toplantıda, Eğitim Ġstatistiklerini NormalleĢtirmekle Görevli 

Uzmanlar Komitesi, günlük yaĢamıyla ilgili basit ve kısa bir cümleyi anlayarak, 

okuyup yazabilen kiĢiyi, okur-yazar olarak adlandırmıĢtır. 1958 yılından itibaren de 

kendisine üye birliklere Unesco tarafından eğitim istatistiklerinde bu tanımın 

kullanılması tavsiye edilmiĢtir. 144 

 

 Sosyal ve ekonomik kalkınma hareketlerinin baĢlamasıyla bağımsızlığını ilan 

eden ülkelerin çoğunluğunda okuma yazma oranının düĢük olduğu gözlemlenince 

Unesco bu konunun üzerine eğilmek adına bir toplantı daha yapmıĢtır. 1962 yılında 

Paris’te gerçekleĢtirilen bu toplantıda, uluslar arası okuma yazma uzmanlarının 

oluĢturduğu komite okuryazar kavramını, “kendinin ve içinde yaĢadığı toplumun 

geliĢmesine katkıda bulunacak derecede okuma yazma bilen ve hesap yapma 

becerilerine sahip olan, grup ve topluluk içindeki görevlerini etkin bir Ģekilde yerine 

getirebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kullanan kiĢiler okur-yazardır” Ģeklinde 

tanımlamıĢlardır.  

 

 1962 yılında yine bundan hariç BirleĢmiĢ Milletler tarafından Roma’da 

gerçekleĢtirilen “Okuma-Yazma ve Toplum” konulu Dünya Konferansında , “okur-

yazar, en az 5 yıl eğitim görmüĢ biri kadar bilgili, günlük gazeteleri rahatlıkla 

okuyabilen kiĢidir” Ģeklinde bir okur-yazar tanımı yapılmıĢtır. 145 

 

 1963’te Filipinler’de ise günlük gazeteleri, bültenleri, ilanları, mektupları ve vergi 

bildirim formlarını anlayarak okuyabilen, bu formları doldurabilen ve mektup 

yazabilen kiĢiler, okur-yazar ilan edilmiĢtir. 

 

                                                 
144

 Firdevs GüneĢ, “Okur Yazarlık Kavramı ve Düzeyleri,” (Çevrimiçi) 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/491/5760.pdf, 20.08.2009. 
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 GüneĢ, a.e.  
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 1968 yılında Unesco bu defa da  “okur-yazar olmayan” kiĢilerin tanımını yapmıĢ 

ve onları, okumayı bilen ama yazamayan, yalnızca ezbere bildiği alıĢılmıĢ ifadeleri 

okuyabilen kiĢiler olarak tanımlanmıĢtır.146  

 

 Son olarak ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip olan ve bu bilgi ve becerileri 

kendisinin ve toplumun geliĢiminde kullanabilen, okuma, yazma ve temel aritmetik 

iĢlemlerinde yeterlilik sahibi olan kiĢileri Unesco, okur-yazar tanımı içine sokmuĢtur.  

 

 Her ne kadar ihtiyaçlar ve Ģartlar gerektirdikçe okur-yazar tanımında 

değiĢiklikler yapılmıĢsa da bütün tanımların ortak noktası okuma yazma biliyor 

olmaktan geçmektedir. Okuma-yazma eylemi okuma kültürü edinme sürecinde 

önemli bir evredir. Okuma kültürü edinme süreci, birbirine bağımlı ve birbirini 

tanımlayan beceriler kazanılarak aĢamalı bir Ģekilde ilerlemesi sonucu oluĢan 

ardıĢık bir süreçtir. Bu sürecin ilk basamağını “dinleme alıĢkanlığı” oluĢturur. 

Dinleme alıĢkanlığını kazanan çocuk bunun ardından “okuma-yazma becerisi”ni 

daha sonra “okuma alıĢkanlığı becerisi”ni bir sonraki aĢamada da  “eleĢtirel okuma 

becerisi”ni edinir. “Evrensel okuma becerisi” ve son olarak “evrensel okuryazarlık 

becerisi”nin de kazanılmasıyla da okuma kültürü edinilmiĢ olur.  

 

 Okul öncesi dönemde çocuklar henüz okuma yazma bilmediklerinden kitap 

okuyamazlar bu nedenle kitaplar ebeveynleri tarafından okunur. Dinleme evresinin 

olduğu bu dönem, çocukların resimli kitaplarla karĢılaĢtığı ilk dönemdir. Çocukların 

iyi bir okur-yazar olabilmeleri için onların sanatsal açıdan düzeylerine uygun, 

ihtiyaçlarını karĢılayan resimli kitaplarla karĢılaĢmaları gerekir. Bu ilk kitaplar 

sayesinde çocuklar kitap sevgisini kazanırlar. Ayrıca kitabı okuyan kiĢilerin yaptığı 

ilgi çekici okumalar çocukların okunan hikâyelerden zevk almalarına neden olur ve 

çocuklar bu sayede dinleme becerisini de kazanırlar.147 

 

 Ġlköğretimin ilk ayları çocukların okumaya karĢı yoğun ilgi ve meraklarının 

olduğu dönemdir. Bu dönemde çocukların büyük çoğunluğu hala okumayı 

öğrenmemiĢ olduğundan görsel okuma yaparlar. Zamanla duydukları seslerin harf 

karĢılıklarını da algılamaya baĢlarlar. Okumanın ikinci dönemi olan okumayı 

                                                 
146

GüneĢ, a.g.e. 
147

 Sever, a.g.e, s.24-25. 
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öğrenmeye baĢlangıç döneminde ise çocuklar okunabilecek her Ģeyi okuma ve 

anlama çabası içine girerler. Bu dönemlerinde çocukları düzeylerinde uygun 

kitaplara yönlendirmek gerekir. Aksi takdirde okuma hızları yavaĢ olduğundan ya da 

henüz her Ģeyi okuyabilecek olgunluğa ulaĢmadıklarından hayal kırıklıkları ve 

baĢarısız olma kaygısı hissedebilirler. Bu da onların okumaya karĢı tutumlarını 

olumsuz yönde etkiler. 

 

 Okuma alıĢkanlığı, “bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması 

sonucu okuma eylemini yaĢam boyu, sürekli, düzenli ve eleĢtirel bir biçimde 

gerçekleĢtirmesidir.”148 Bu alıĢkanlık temelde örgün eğitim sisteminde kazanılan bir 

beceridir ve okul çağında bu beceri edinilememiĢse yetiĢkinlikte edinilmesi daha da 

güçleĢir.  

 

 Çocuklar okumayı öğrendikten sonra okuma alıĢkanlığına sahip olurlar ancak 

küçük yaĢlardan itibaren kitaplarla haĢır neĢir olan çocukların okuma alıĢkanlığına 

sahip olma olasılıkları diğerlerine oranla daha yüksektir.  Bazı çocuklar ise bu 

alıĢkanlığı ya daha geç bir zamanda edinir ya da hiçbir zaman edinemez.   

 

3.1. OKUMA ALIġKANLIĞI VE KÜTÜPHANE 

 

 Okuma alıĢkanlığının değerlendirilmesi açısından dünyada yaygın olarak kabul 

edilen American Library Association’ın (ALA) ölçütlerine göre; 

 

 Çok okuyan okuyucu: 1 yıl içinde 21 veya daha fazla kitap okuyan kiĢidir. 

 Orta düzeyde okuyan okuyucu: 1 yıl içinde 6-20 arasında kitap okuyan 

kiĢidir. 

 Az okuyan okuyucu: Bir yıl içinde 1-5 arasında kitap okuyan okuyucudur. 

 Okuyucu olmayan: Hiç kitap okumayan kiĢidir. 149  

 Okumanın alıĢkanlık haline gelmesinde aile, okul, öğretmen, çevre gibi birçok 

etken rol oynar. Aileler, çocukları için doğru modeller olmalı ve onlara öncülük, 

                                                 
148

 Bülent Yılmaz,Okuma AlıĢkanlığında Halk Kütüphanelerinin Rolü,  Ankara, Kültür 
Bakanlığı, 1998, s.30. 
 
149

 Tülin. Sağlamtunç,  “Türkiye’de Üniversite Kütüphanecilik Bölümlerinin 4. Sınıf 
Öğrencilerinin Özgür (BoĢ) Zaman Ders DıĢı Okuma AlıĢkanlıkları Üzerine Bir AraĢtırma,” 
Türk Kütüphaneciliği, C. IV, No: 1, 1990, s. 4. 
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rehberlik etmelidirler. Okuma alıĢkanlığı kazandırmada ailelerden sonraki en büyük 

sorumluluk öğretmenlerin üzerine düĢmektedir.150 Öğretmenlerin, öğrencilerine 

okuma ve hatta kütüphane kullanma alıĢkanlıklarını kazandırabilmesi için öncelikle 

kendilerinin de bu alıĢkanlıklara sahip olmaları gerekir. Okuma alıĢkanlığı olmayan 

ve kütüphane kullanmayan bir öğretmenin okuma alıĢkanlıklarının iĢlevi ve önemi 

konusunda yeterli ve sağlam bir bilinç ve tutuma sahip olması beklenemez.  

 

 Maddi yetersizlikler ve kitap fiyatlarının yüksekliği gibi bir takım sebepler de 

okumayı engelleyici sebepler arasında gösterilir. Çocuklara bu durumda 

çevrelerinde bulunan halk kütüphanelerinden veya okullarındaki okul 

kütüphanelerinden yararlanmaları tavsiye edilebilir ama kütüphane kullanmak da 

ayrıca bir alıĢkanlık gerektirir. TÜĠK’in (Türkiye Ġstatistik Kurumu) 2007 yılı verilerine 

göre, Türkiye’de bulunan halk kütüphanesi sayısı 1162 iken kütüphanelere üye kiĢi 

sayısı ise 493.596’dır. (Ġstatistik için Bkz. Ek 2) Yine TUĠK tarafından ADNKS 

(Adrese Dayalı Nüfüs Kayıt Sistemi)  ile yapılmıĢ olan sayım sonuçlarına göre 

Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2007 itibari ile 70.586.256 kiĢiden oluĢmaktadır. Bu 

sonuçlardan yola çıkarak diyebiliriz ki; Türkiye’de ortalama olarak her 143 kiĢiden 

ancak 1 tanesi halk kütüphanesi kullanma alıĢkanlığı sahiptir ki bunun ne kadarını 

çocukların oluĢturduğuna dair bir rapor da ayrıca bulunmamaktadır.  

 

 Çocuklara kitap okuma alıĢkanlığı kazandırmanın ve onlara kitap ulaĢtırmanın 

en kolay ve en ekonomik yolu çocuk kütüphanelerini hem sayı hem de derme 

açısından zenginleĢtirmek ve geliĢtirmektir. Böylece çocuklar istedikleri kitabı 

semtlerindeki ya da okullarındaki kütüphanelerde rahatlıkla bulabilirler. 151 

 

 Kütüphane kullanma alıĢkanlığının çocuklara kazandırılması için yine 

ebeveynlerin ve öğretmenlerin modelliği, rehberliği Ģarttır ama sadece bunlar yeterli 

                                                 

150 Mübeccel Gönen, Elif Çelebi Öncü, Sonnur IĢıtan, “Ġlköğretim 5., 6., 7. Sınıf 

Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlıklarının Ġncelenmesi,” Milli Eğitim Dergisi, NO: 164, 2004, 
s.4. 

151 Candemir Demircan, “Türkiye’deki Çocuk Kütüphanelerinin Halk Kütüphanelerine 

Devredilmelerinden Önceki Niceliksel Durum (1995-2000),” Türk Kütüphaneciliği, C.XX, 
No: 2, 2006, s.180 
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değildir. Çocuklar için halk kütüphanelerinin ne kadar cazip olduğuna da vurgu 

yapmak gerekir.  

 

 Peki, çocuk kütüphaneleri, çocuklar için ne kadar caziptir? MEB 1958 yılında 

yayınladığı yönetmelikle çocuk kütüphanelerinin amacını “16 yaĢına kadar olan 

çocukların fikir ve ruh geliĢimini sağlamak, kendi istekleriyle bilgilerini geliĢtirmek, 

onları içinde bulundukları ulusal varlığa çeĢitli yönlerden daha yararlı hale getirmek 

amacıyla halk kütüphanelerinde çocuk bölümleri kurulur.” Ģeklinde açıklamıĢtır.  

 

 Ayrıca 17787 no’lu ve 19.8.1982 tarihli resmi gazetede çocuk kütüphanelerinin 

görevleri Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır; 

 Temel kütüphane hizmetleri yerine getirilir. 

Göze ve kulağa hitap eden araçlarla çeĢitli eğitim faaliyetlerinde bulunulur.  

Bunlar;  

 Öğretici filmler göstermek, 

 Projeksiyon gösterileri düzenlemek, 

 Radyodan televizyondan çocuk ve eğitim saatlerini takip etmek, 

 Teyp ve plaktan yararlanarak eğitim programları düzenlemek, 

 Çocukların yaptıkları resimler ve iĢler sergilenir. 

 Kitap okuma, Ģiir, resim ve monolog saatleri düzenlenir. 

 Milli bayramlar ve önemli gün ve haftalarla ilgili faaliyetlerde bulunulur. 

 Okul öncesi çocuklara kütüphanelerden yararlanma imkânı sağlanır.152 

 

 Halk kütüphaneleri kullanıcısı itibariyle içinde çocuk kütüphanelerini 

barındırması gereken yapılardır. Bu nedenle çocukların eğilimlerine ve düzeylerine 

uygun edebiyat ve edebiyat dıĢı yayınları ve görsel iĢitsel materyalleri dermeleri 

arasında bulundurmalıdır. Çocuklar sadece ödevlerini tamamlamak ve 

araĢtırmalarını yapmak için kütüphaneleri kullanırsa bu onların okuma ve kütüphane 

kullanma alıĢkanlıklarını geliĢtirmeyi sağlamaz. Çünkü bu amaçla kütüphaneyi 

kullanan çocuklar, ödevleri bittiğinde kütüphaneden ayrılacak ve tekrar ihtiyacı 

olmadan kütüphaneye gelmeyeceklerdir. Oysaki onlara kitap zevkini tattıracak, 

okuma alıĢkanlığı kazandıracak düzeylerine uygun öykü, hikâye, masal, roman gibi 

çocuk edebiyatının kaliteli eserleri de sunmak onların kütüphaneye üye olmalarını ve 

                                                 
152

 Demircan, a.g.e., s.178-179. 
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ödünç kitap almalarını sağlar. Bu sayede çocuklar kitapları bittikçe tekrar 

kütüphaneye gelirler, böylece düzenli olarak kütüphane kullanma ve okuma 

alıĢkanlığına sahip bireyler haline gelirler. Çocukların kütüphanelere ilgisini çekmek 

sadece aileleri değil aynı zamanda öğretmenleri ve halk kütüphanecilerini de 

ilgilendiren sorumluluklar arasındadır. Çocukların halk kütüphanelerine ilgilerini 

artırmak için, bir çocuk kitaplığı bölümü oluĢturmak ve raflara onlar için uygun 

kitaplar doldurmakla yetinilmemelidir. Kütüphaneler halkla olan iliĢkilerini sağlam 

tutmak ve düzenli bir Ģekilde yeniliklerden ve geliĢmelerden halkı ve çocukları 

haberdar etmek için hikâye, Ģiir, masal ya da film günleri gibi ilgi çekici aktiviteler 

yapmalı, çocukların sevdiği yazarları kütüphaneye davet ederek imza günleri 

düzenlemelidir. 153  

 

 Bu ve bunun gibi hizmetler artmaya baĢlar ve ilgi çekmeye devam ederse 

kütüphaneler de nihayetinde hak ettiği değeri görmeye baĢlayacaklardır.  

 

 Okuma alıĢkanlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek bir diğer etmen 

ise okullarda bir okul kütüphanesinin olup olmadığıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

oluĢturmuĢ olduğu bir Okul Kütüphaneleri Yönergesi (MEB Okul Kütüphaneleri 

Standart Yönergesi için Bkz. Ek 3) olmasına rağmen hali hazırda yönergeye uygun 

kütüphanesi olan devlet okulu sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır, olanlar da 

öğrencileri bilgi ihtiyaçlarını karĢılamakta yetersiz kalmaktadır.  

 

Ġlk ve ortaöğretim okullarında, ders programlarını desteklemek, öğrencilerin 

bireysel okuma gereksinimlerine yanıt vermek, okuma alıĢkanlığını yaratmak ve 

kökleĢtirmek, kitabı ve kütüphaneyi kullanmayı öğretmek, kütüphane yaĢantısının 

getireceği olanaklardan yararlanarak toplumsal davranıĢları güçlendirmeye katkıda 

bulunmak amacıyla meydana getirilen kütüphanelere “okul kütüphaneleri” denir.154 

  

 YaĢam boyu süren eğitimin ayrılmaz bir parçasını oluĢturması gereken okul 

kütüphaneleri örgün eğitim süreci içinde çocukların karĢılaĢtıkları ilk kütüphanelerdir. 

                                                 
153

 AyĢe Üstün, “Uluslar arası Çocuk Yılı ve Çocuk Kütüphaneleri,” TKDB, C.XXVII, No:1, 

1979, s.23. 
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 Meral Alpay, Türkiye’de ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Gençlere yönelik 

Kütüphane Hizmetleri, Ġstanbul, Kültür Bakanlığı, 1989, s. 79. 
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Çocuklar okul kütüphaneleri aracılığıyla bilgiye eriĢim yollarını, bilgiyi özümsemeyi, 

analiz etmeyi, düĢünme ve senteze varma becerilerini geliĢtirirler ve bu becerilerini 

eğitimin diğer evrelerinde de kullanırlar.  

 

 Okuma alıĢkanlığının kazandırılmasındaki etkili yollardan birisi olan okul 

kütüphaneleri sadece bununla kalmaz okuma alıĢkanlığının geliĢtirilip 

sürdürülmesini ve buna süreklilik kazandırılmasını da sağlar.155 Öğretmen ve 

kütüphanecinin iĢbirliği ve disiplinler arası çalıĢmaları sonucu çocuklarda okuma 

alıĢkanlığının oluĢturulmasında baĢarılı sonuçlar elde edilir. ĠĢbirliği ve disiplinler 

arası çalıĢmanın etkisi olarak kütüphaneci öğretmenin yıl içinde ihtiyaç duyacağı her 

türlü yayını dermesi arasına katar, öğretmen de çocukları sürekli olarak 

kütüphaneye yönlendirirse bir süre sonra kütüphane çocuklar için vazgeçilmez bir 

öğe haline gelir. Kütüphanecilerin çocukların geliĢim düzeylerini bilmeleri ve yeni 

çıkan yayınları sürekli biçimde tarayarak, çocukların düzeylerine ve ilgilerine uygun 

yayınları kütüphane dermesine katması çocukların okuma alıĢkanlığını olumlu 

yönde etkiler.  

 

 Bunların dıĢında televizyon, bilgisayar gibi teknolojik aletler de okumayı 

engelleyici sebepler arasında gösterilir. Yapılan araĢtırmaların çoğunda çocukların 

televizyon izlemeye ayırdıkları vaktin, kitap okuma, müzik, resim etkinliklerine göre 

daha fazla olduğu ve özellikle sosyo-ekonomik açıdan alt düzeydeki çocukların daha 

uzun süre televizyon izledikleri sonucunu ortaya çıkarmıĢtır. Doğru ve yerinde 

kullanıldığında iyi bir eğitim malzemesi haline dönüĢebilen bilgisayarlar ise eğitim ve 

öğretim maksatlı kullanılmadığı takdirde çocukların okuma alıĢkanlığını engelleyici 

teknolojik aletlerdendir. Kitap okumak, çocukların okuma ve yazma becerilerini ve dil 

geliĢimini destekleyici bir eylemken, bilgisayar oyunları bunu olumsuz yönde 

etkileyici özelliğe sahiptirler. Ayrıca çocuklar, kompozisyon ve yaratıcı yazı 

çalıĢmalarını bilgisayarlarda hazırlarlarken dilbilgisi için özellikle zihinsel bir çaba 

göstermez ve zaman harcamazlar. Çünkü bilgisayar gerekli düzeltmeleri otomatik 

olarak yapar.  Bu da onların ana dili kullanma becerilerini ve dil geliĢimlerini etkiler. 

Bilgisayar (örn: bilgisayar oyunları) ve televizyon gibi teknolojik aletler, çocukların 
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 Fahrettin Özdemirci, “Okul Yaptırma Kampanyası, Okul Kütüphaneleri ve Öğretmenler”, 

Türk Kütüphaneciliği, C. V, No: 2, 1991, s.74. 
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boĢ zamanlarını, okumadan aldıkları zevki ve kitap okumaya ayrılan süreleri 

azalttığından, okuma alıĢkanlığını da olumsuz yönde etkileyebilmektedirler.  156 

 

 Görsel iĢitsel alanlardaki geliĢmelerin ve teknolojinin yaygınlaĢmasının kitaba 

karĢı bir rekabet oluĢturduğu fakat bu rekabetin okuma alıĢkanlığı kazanmıĢ kiĢileri 

değil, bu alıĢkanlığa sahip olmayan kiĢileri etkilediği görülür. Televizyonların okuma 

alıĢkanlığına etkisine baĢka bir bakıĢ açısıyla baktığımızda son zamanlarda yapılan 

çizgi film, sinema filmi vb (Harry Potter vb.) sinemadan uyarlama kitaplar ya da 

kitapların sinemaya uyarlanması gibi geliĢmelerin çocukları kitap okumaya 

yönelttiğini görmekteyiz. Eğer çocuklarda kitaba yönelme bu Ģekilde söz konusuysa 

ebeveynler bunu değerlendirmeli ve çocuklarının okuma alıĢkanlığı kazanmaları için 

bu tür kitapları onlara alternatif olarak sunmalıdırlar   

 

 Tüm bunlardan yola çıkarak çocukların okuma sebeplerini Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz.  

 Çocuklar kitap okumaktan hoĢlandıkları için okurlar.  

 BoĢ zamanlarını değerlendirmek ve eğlenmek için okurlar. 

 Eğitim ve öğretim sırasındaki baĢarılarını yükseltmek için okurlar.  

 Çevrelerinde kitap okuyan kiĢilere özenip onları model alarak okurlar.  

 Ebeveynleri, öğretmenleri okumalarını istedikleri için okurlar. 

 Okuma alıĢkanlığının yararları ise Ģunlardır: 

 Okuma alıĢkanlığı çocukların biliĢsel geliĢimini destekler. 

 Çocukların dili, doğru ve yeterli bir biçimde kullanmalarını sağlar. 

 Sözcük dağarcıklarını geliĢtirir. 

 Dil geliĢimlerine doğrudan katkı sağlar.  

 KiĢilik geliĢimlerini etkiler. 

 Sosyal geliĢimini ve iletiĢim becerilerini güçlendirir. 

 Okul baĢarısını artırır.157 

 

                                                 
156

 Aksaçlıoğlu, Yılmaz, a.g.e., s.11-12. 
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 AyĢe Gül Aksaçlıoğlu, Bülent Yılmaz, “Öğrencilerin Televizyon Ġzlemeleri ve Bilgisayar 
Kullanmalarının Okuma AlıĢkanlıkları Üzerine Etkisi”, Türk Kütüphaneciliği, C. XXI, No: 1, 
2007, s.6-7. 
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 Çocuklar doğal olarak geleceğini Ģekillendiren olguları önceden göremezler. 

Onların kitaplara rahatlıkla eriĢebileceği ortamların oluĢturulması yetiĢkinlere düĢer. 

Bunların baĢında da çeĢitli yaĢ dönemlerine hitap eden halk kütüphanelerinin çocuk 

bölümleri ve okul kütüphaneleri gelmektedir.   

 

3.1.1. 1. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNE OKUMA 

ALIġKANLIĞI KAZANDIRMAYA YÖNELĠK BĠR 

UYGULAMA 

 

 Okuma alıĢkanlığı, okumayı öğrendikten sonra geliĢen bir alıĢkanlıktır. Fakat bu 

alıĢkanlığı çocuklara kazandırabilmek için okumayı öğrenecekleri zamana kadar 

beklemek yanlıĢ olur. Çocuk-kitap iliĢkisi erken yaĢlardan itibaren kurulmalıdır. 

Çocuğun düzeyine ve beğenilerine uygun okuma aktiviteleriyle çocuğa kitabın ve 

okumanın önemi okumayı öğrenmeden çok daha önce kavratılmalıdır.   

 

 Çocuklar okula gitmeden önce okuma yazma bilmiyor olabilir, bunun hiçbir 

önemi yoktur. Çocuklarla kitap arasındaki iliĢkiyi ilk kuracak kiĢiler çocukların 

ebeveynleridir. Çocuklar için uygun, görsel okuma yapmalarına imkân verecek, 

yazılı veya yazısız ama mutlaka resimli çocuk kitaplarıyla çocukların kitap sevgisi 

geliĢtirilebilir. Çocuk için kitap hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirilebilir.  

 

 Çocuklara erken yaĢlarda sunulabilecek kitap örneklerine ait bir liste ekler 

bölümünde verilecektir. Ayrıca yine ekler bölümünde çocukların görsel okuma 

yapmalarına imkân verecek kitap resimlerinden de örnekler sunulacaktır.  

 

 Bu bölümde çocukların okuma alıĢkanlıkları kazanmadan hemen önceki dönem 

olan okuma ve yazmayı öğrenme zamanlarında çocuklar için kütüphanede yapılan 

okuma etkinliklerinden ve bu etkinliklerin sonucu olarak çocuklara kazandırılması 

hedeflendirilen okuma alıĢkanlığının oluĢup oluĢmadığından bahsedilecektir. Bunun 

için projenin uygulanacağı bir okul seçilmiĢ ve bu okulun 1. sınıfına devam eden 

öğrencileri projede yer almıĢtır. Ġlgili Okul, özel bir okul olduğundan, isminin 

kullanılması uygun bulunmamıĢ, onun yerine X Okulu olarak adlandırılmıĢtır. Proje 

1.sınıf öğretmenleri ve ilköğretim okul kütüphanecilerinin iĢbirliği ile yapılmıĢtır. 
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Amaç, Kapsam, Yöntem 

 

 Bu uygulamanın amacı, henüz okuma yazma bilmeyen 1. sınıf öğrencilerinin, 

okuma yazmayı öğrenme aĢamalarından baĢlayarak 1. sınıfın sonuna kadar olan 

sürede düzenli bir Ģekilde kütüphane kullanma ve okuma alıĢkanlığı kazanmalarını 

ve bu alıĢkanlığı hayatlarının ilerleyen dönemlerinde devam ettirmelerini sağlamayı 

amaçlamaktadır. Daha önce böyle bir uygulamadan geçmemiĢ öğrencilerle söz 

konusu uygulamaya tabii tutulmuĢ öğrenciler arasında farklılıklar gözlemlenecek ve 

bu farklılıklar ortaya konacaktır. 

 

 Bunun yanı sıra öğrencilerin Türkçe’yi doğru, etkili ve güzel kullanmaları, iletiĢim 

kurma, problem çözme ve karar verme gibi becerileri geliĢtirmeleri de 

amaçlanmıĢtır.  

 

 Çocukları öğrendikleri seslerden oluĢmuĢ hikâyelerle desteklemek için ses 

temelli cümle yöntemine uygun hikâyelerin yanı sıra derslerde iĢlenecek temaları 

içeren resimli çocuk kitapları ve ders kaynakları hem öğretmeni hem de öğrenciyi 

desteklemek üzere kütüphane dermesine eklenmiĢtir.  

  

 Proje, öğretmen ve kütüphaneci iĢbirliği ile hazırlanmıĢtır. Çocukların 

okumalarını kolaylaĢtıracak, geliĢim düzeylerine uygun çalıĢma ve etkinlikler 

düzenlenmiĢtir. Her tema için ayrı ayrı çocukların elde etmesi gereken kazanımlar 

öğretmenle birlikte düzenlenmiĢtir. Okuma geliĢimleri öğretmenler ve kütüphaneciler 

tarafından aĢama aĢama takip edilmiĢ, düzeylerine uygun doğru kitaplara 

yönlendirilen çocukların, okumaya karĢı ilgileri artırılmıĢtır.  

 

 Proje, 2008-2009 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel X 

Okulunun 1. sınıfına devam eden kız ve erkek çocukları kapsamaktadır.  

 

Sınırlılıklar 

  

 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında örnekleme dâhil edilen okulun 1. sınıfına 

devam eden 104 öğrencisi ve projenin konusu itibariyle sadece okulun 5 Ģubeden 

oluĢan 1. sınıfları ve ilköğretim kütüphanesi ile sınırlandırılmıĢtır. 
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Sayıltılar 

 

 Öğrencilerin kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları okudukları kabul edilmiĢtir.  

Veri toplamak amacıyla kütüphaneden kitap ödünç alan öğrencilerin ve 

kütüphaneden ödünç alınan kitapların oluĢturduğu istatistikler, araĢtırmada elde 

edilmeye çalıĢılan veri toplamada yeterli sayılmıĢtır.  

 

AraĢtırmanın Modeli 

 

  Bu projede yöntem olarak, taramaya dayalı ve betimsel bir araĢtırma yöntemi 

uygulanmıĢtır.  

 

Evren ve Örneklem 

 

 Evren, X okulunun 1. sınıflarına devam eden tüm öğrencileridir. Örneklem ise 

okulun 1. sınıfa devam etmekte olan 104 öğrencisi yani hedef kütlenin tamamıdır. 

BeĢ farklı Ģubede (sınıfta) yer alan bu öğrencilerin sınıf mevcutları hemen hemen 

eĢittir. ve her sınıfın birer öğretmeni vardır. Öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımı 

Tablo 4’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4: Örneklemdeki Öğrencilerin Cinsiyetleri 

Kız Öğrenci Sayısı Erkek Öğrenci Sayısı 

48 56 
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Tablo 5: 1. Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyetleri ve 2008-2009 Öğretim Yılı Ġçinde 
Okudukları Kitap Sayısı 

 

 
SIRA 

ÜYE 
NO 

 
CĠNSĠYETĠ 

OKUNAN 
KĠTAP 
SAYISI 

  
SIRA 

ÜYE 
NO 

 
CĠNSĠYETĠ 

OKUNAN 
KĠTAP 
SAYISI 

1 Ö1317 Erkek 29  20 Ö1270 Kız 9 

2 Ö1318 Kız 21  21 Ö1302 Erkek 8 

3 Ö1248 Erkek 20  22 Ö1297 Kız 8 

4 Ö1315 Erkek 19  23 Ö1292 Erkek 8 

5 Ö1314 Kız 16  24 Ö1330 Erkek 7 

6 Ö1293 Erkek 16  25 Ö1305 Kız 7 

7 Ö1275 Kız 15  26 Ö1268 Erkek 7 

8 Ö1262 Kız 15  27 Ö1264 Erkek 7 

9 Ö1252 Kız 13  28 Ö1339 Erkek 6 

10 Ö1334 Erkek 12  29 Ö1313 Erkek 6 

11 Ö1309 Erkek 12  30 Ö1307 Kız 6 

12 Ö1333 Kız 11  31 Ö1289 Kız 6 

13 Ö1324 Kız 11  32 Ö1258 Kız 6 

14 Ö1251 Kız 11  33 Ö1246 Kız 6 

15 Ö1317 Kız 10  34 Ö1325 Erkek 5 

16 Ö1269 Kız 10  35 Ö1291 Kız 5 

17 Ö1326 Kız 9  36 Ö1273 Kız 5 

18 Ö1319 Kız 9  37 Ö1256 Kız 5 

19 Ö1299 Kız 9  38 Ö1253 Kız 5 
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SIRA 

ÜYE 
NO 

 
CĠNSĠYETĠ 

OKUNAN 
KĠTAP 
SAYISI 

  
SIRA 

ÜYE 
NO 

 
CĠNSĠYETĠ 

OKUNAN 
KĠTAP 
SAYISI 

39 Ö1301 Kız 4  57 Ö1287 Kız 2 

40 Ö1294 Kız 4  58 Ö1283 Erkek 2 

41 Ö1271 Kız 4  59 Ö1249 Kız 2 

42 Ö1265 Kız 4  60 Ö1247 Erkek 2 

43 Ö1243 Erkek 4  61 Ö1245 Erkek 2 

44 Ö1344 Kız 3  62 Ö1342 Erkek 1 

45 Ö1341 Kız 3  63 Ö1323 Erkek 1 

46 Ö1322 Kız 3  64 Ö1311 Erkek 1 

47 Ö1310 Kız 3  65 Ö1306 Erkek 1 

48 Ö1295 Erkek 3  66 Ö1304 Erkek 1 

49 Ö1290 Kız 3  67 Ö1303 Erkek 1 

50 Ö1285 Kız 3  68 Ö1284 Erkek 1 

51 Ö1274 Erkek 3  69 Ö1277 Erkek 1 

52 Ö1272 Kız 3  70 Ö1267 Erkek 1 

53 Ö1255 Kız 3  71 Ö1261 Kız 1 

54 Ö1338 Kız 2  72 Ö1257 Erkek 1 

55 Ö1327 Kız 2  73 Ö1250 Erkek 1 

56 Ö1288 Kız 2  74 Ö1241 Erkek 1 
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Verilerin Toplanması 

  

 Çocukların yaĢlarının çok küçük olması ve okumayı henüz öğreniyor olmaları 

nedeniyle anket uygulaması yapılmak istenmiĢse de doğru sonuçlar alınmasından 

Ģüphe edildiği için bundan vazgeçilmiĢ, bunun yerine okul kütüphanesi tarafından 

kullanılan kütüphane programından çıkarılacak istatistiksel veriler kullanılmak 

kaydıyla sonuca gidilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

 Ġstatistikler, 1. sınıfa devam eden çocukların cinsiyetleri, cinsiyetlerine göre kitap 

okuma oranları, kitap okuyan öğrencilerin, kitap okumayan öğrencilere oranı, okuma 

alıĢkanlığının değerlendirilmesindeki ölçütlere göre okuma oranları Ģeklinde 

alınmıĢtır.  

 

 Bunun yanı sıra bu çalıĢmaya örnek olması açısından bu sınıf düzeyinde 

en çok kitap okuyan öğrencilerin okumuĢ olduğu kitapların ve en çok okunan 

kitapların listeleri çıkartılmıĢtır. Bunların içinden seçilen, çocukların 

düzeylerine, beğenilerine uygun görsel ve içeriksel nitelikleri incelenmiĢtir.  

 

Uygulama 

 

 BeĢ Ģubeden oluĢan her bir 1. sınıf için, birinci dönem boyunca iki haftada bir 

olmak üzere 10 defa; ikinci dönem boyunca her hafta olmak üzere 14 defa 

kütüphanede, kütüphaneci rehberliği ve öğretmen desteğiyle dersler iĢlenmiĢtir. Bu 

dersler sırasında çocukları okumaya yönlendirecek etkinlikler uygulanmıĢ ve okuma-

yazma becerisinin geliĢmesi için ses temelli cümle yöntemine uygun kitaplarla 

serbest okuma zamanları yapılmıĢtır.  

 

 Öğretmen ve kütüphanecinin öğrenciyle yaptığı birebir sesli okumalarla 

da öğrencinin okuma düzeyleri, okuma sorunları, dili kullanma becerileri ve 

okuma hızları “Okuma Becerisini Değerlendirme Cetvelleri” kullanılarak 

değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirmelerle çocukların düzenli olarak okuma 

düzeyleri takip edilmiĢ ve durumları saptanmıĢtır. Durumları saptanan 

çocukların geliĢim düzeylerine, okuma düzeylerine, beğenilirlik durumlarına 

göre ve Bireysel Eğitim Programına (BEP) ihtiyaç duyan BEP’li çocuklar söz 
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konusuysa onlara özel hazırlanmıĢ ek okumalarla çocukların doğru kitaplarla 

iliĢki kurmaları sağlanmıĢ ve çocuklarda okuma ve kütüphane kullanma 

alıĢkanlıkları oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

 Bu uygulamada çocukların okuma becerisini değerlendirmek için kullanılan 

cetveller Ģunlardır.  

 Birinci ve ikinci dönemler için ayrı ayrı,  “Ġlk Okuma Yazma Öğrenim Sürecini 

Değerlendirme Cetveli” (Bkz. Ek 4) 

 Bütün bir yıl boyunca kullanılan “Okuma Becerisini Değerlendirme Cetveli” 

(Bkz. Ek 5) 

 

Bu uygulamada kütüphanede iĢlenecek dersler için kullanılan yıllık planlar 

Ģunlardır: 

 Temalara Göre Kütüphane Dersi Yıllık Planı (Bkz. Ek 6) 

 Seslere Göre Kütüphane Dersi Yıllık Planı (Bkz. Ek 7) 

 

Bulgular ve Yorum 

a) Gözlem Raporlarına Göre Sonuçlar 

 Bu bölümde 2008-2009 Eğitim öğretim yılı sonunda X Okulunun 1.sınıfına 

devam eden öğrencilerin okuma düzeyleri her tema için ayrı ayrı gözlemlenerek 

rapor edilmiĢ ve bir önceki öğretim yılı ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

 Bu gözlem sonuçlarına dayanarak öğrencilerin her temaya göre (temalara göre 

ders planı için (Bkz. Ek 6) okuma alanlarında elde ettikleri kazanımlar Ģu Ģekilde 

belirtilmiĢtir: 

 Birey ve Toplum Teması-Okuma Alanındaki Kazanımlar: 

 Okumak için hazırlık yapar. 

 Görsellerden yararlanarak sözcük dağarcığını geliĢtirir. 

 Seslerden, heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluĢturarak 

okur.  

 Atatürk Teması-Okuma Alanındaki Kazanımlar: 

 Dikkatini okuduğuna yoğunlaĢtırır. 

 Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 
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 Üretim, Tüketim ve Verimlilik Teması-Okuma Alanındaki Kazanımlar: 

 ĠĢitilebilir bir ses tonuyla konuĢur. 

 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 

 Kitabını özenle kullanır. 

 Sağlık ve Çevre Teması-Okuma Alanındaki Kazanımlar: 

 Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 

 Dikkatini okuduğuna yoğunlaĢtırır. 

 Hayal Gücü ve Gizemler Teması-Okuma Alanındaki Kazanımlar: 

 Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları 

cevaplandırır. 

 Kitabını özenle kullanır. 

 Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler Teması-Okuma Alanındaki Kazanımlar: 

 Bir etkinliğin veya iĢin aĢamalarını anlatan yönergeleri uygular. 

 Metin içi anlam kurar. 

 Değerler Teması-Okuma Alanındaki Kazanımlar: 

 Okuduklarında rakamla 5N 1K sorularına cevap arar. 

 Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.  

 Bilmediği kelimelerin anlamlarını araĢtırır. 

 Oyun ve Spor Teması-Okuma Alanındaki Kazanımlar: 

 Kitabı özenli kullanır. 

 Görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin eder. 

 

 Gözlemler dıĢında okuma ve kütüphaneyi kullanma alıĢkanlığının oluĢup, 

oluĢmadığını belirlemek için kütüphaneye ait ödünç istatistiklerinden elde edilen 

bulgulara da yer verilmiĢ, yine bir önceki yıl ile karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. 
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b) Ġstatistik sonuçlarına Göre Raporlar 

 

 Örneklem Grubunu OluĢturan Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Dağılım  

 

Grafik 1: Cinsiyetlere Göre Dağılım 

X Okulu’nun 1. Sınıflarına devam eden toplam 104 öğrenci vardır. Bunların 48 

tanesi kız (%46) öğrenci; 56 tanesi ise erkek (%54) öğrenciden oluĢur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĠNSĠYETLERE GÖRE DAĞILIM

48 KIZ

 46%

56 ERKEK  

54%
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 Örneklem Grubunu OluĢturan Öğrencilerinin 1 Yılda Kitap Okuma 

Oranlarına Göre Dağılım 

 

Grafik 2: Okuma Oranlarına Göre Dağılım 

 X Okulu’na devam eden toplam 104 adet öğrencinin 74 tanesi (%71’i) tüm yıl 

boyunca okul kütüphanesinden en az bir defa olmak koĢuluyla kitap ödünç almıĢtır. 

Buna karĢılık, 30 adet öğrenci (%29’u) kütüphaneden hiçbir Ģekilde kitap ödünç 

almamıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUMA ORANLARINA GÖRE DAĞILIM

KĠTAP 

OKUMAYANLAR

30; 

29%

KĠTAP 

OKUYANLAR

74 ; 

71%
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 Örneklem Grubunu OluĢturan Kız öğrencilerinin 1 Yılda Kitap Okuma 

Oranlarına Göre Dağılım 

 

Grafik 3: Kız Öğrencilerin Okuma Oranlarına Göre Dağılım 

 X Okulu’na devam eden toplam 48 adet kız öğrencinin 42 tanesi (%87’si) 

tüm yıl boyunca okul kütüphanesinden en az bir defa olmak koĢuluyla kitap ödünç 

almıĢtır. Buna karĢılık, 6 adet kız öğrenci (%13’ü) kütüphaneden hiçbir Ģekilde kitap 

ödünç almamıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIZ ÖĞRENCĠLERĠN OKUMA ORANLARI

KĠTAP 

OKUMAYAN 

KIZLAR; 

6; 

13%

KĠTAP OKUYAN 

KIZLAR; 

42; 

87%



                                                                                                                         115 

 Örneklem Grubunu OluĢturan Erkek öğrencilerinin 1 Yılda Kitap Okuma 

Oranlarına Göre Dağılım 

 

Grafik 4: Erkek Öğrencilerin Okuma Oranlarına Göre Dağılım 

 X Okulu’na devam eden toplam 56 adet erkek öğrencinin 32 tanesi (%57’si) tüm 

yıl boyunca okul kütüphanesinden en az bir defa olmak koĢuluyla kitap ödünç 

almıĢtır. Buna karĢılık, 24 adet erkek öğrenci (%43’ü) kütüphaneden hiçbir Ģekilde 

kitap ödünç almamıĢtır.  

 

 Cinsiyetlere göre düzenlenmiĢ son iki grafikten çıkan sonuçlar 

değerlendirildiğinde kızların erkeklere oranla daha çok kitap okudukları 

gözlemlenmektedir. Sonuçlara göre kızların  sadece        % 13’ü kitap okumazken; 

erkeklerin % 43’ünün hiç kitap okumadığı sonucu ortaya çıkmıĢtır. Çocuk Vakfı 

tarafından 2006 yılında hazırlanan Okuma AlıĢkanlığı Karnesi’nde de kız çocukların 

erkek çocuklara oranla daha çok kitap okuduklarına dair bir sonuç çıkarılmıĢtır.  

 

 

 

 

ERKEK ÖĞRENCĠLERĠN OKUMA ORANLARI

KĠTAP OKUYAN 

ERKEKLER; 

32; 

57%

KĠTAP OKUMAYAN 

ERKEKLER; 

24; 

43%
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 Örneklem Grubunu OluĢturan Çocukların ALA (American Library 

Association) Tarafından BelirlenmiĢ Olan Okuma AlıĢkanlıklarının 

Değerlendirilmesi Ölçütlerine Göre Dağılımı 

 

Grafik 5: Okuma AlıĢkanlıklarının Değerlendirilmesi Ölçütlerine Göre Dağılım 

Grafik üzerinde kullanılan kısaltmalar: 

Çok okuyan öğrenci: ÇO  Orta  düzeyde okuyan öğrenci: OD 

Az okuyan öğrenci: AO  Okuyucu olmayan öğrenci: OO 

  

 X Okulu’na devam eden toplam 104 adet 1. sınıf öğrencisinin American Library 

Association (ALA) tarafından belirlenmiĢ olan “Okuma AlıĢkanlıklarının 

Değerlendirilme Ölçütleri”nden yola çıkılarak okuma alıĢkanlıkları değerlendirilmiĢ 

ve buna göre; 

 

Çok okuyan öğrenci sayısı(1 yılda 21 ve daha fazla kitap okuyan kiĢi):  2 kiĢi (% 2’si) 

Orta düzeyde öğrenci sayısı (1 yılda 6-20 kitap okuyan kiĢi):  31 kiĢi (% 30’u) 

Az okuyan öğrenci sayısı (1 yılda 1-5 kitap okuyan kiĢi) 41 kiĢi (%39’u) 

Okuyucu olmayan öğrenci sayısı (Hiç okumayan kiĢi):  30 kiĢi (%29’u) 

 Sonuçlarıyla karĢılaĢılmıĢtır.  

 

 

OKUMA ALIġKANLIKLARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÖLÇÜTLERĠNE GÖRE 

DAĞILIM
ÇO; 2; 2%

AO; 41; 39%

OO; 30; 29% OD; 31; 30%
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 1.sınıf öğrencileri, okuma-yazmayı 1. sınıfa baĢladıkları andan itibaren 

öğrenmeye baĢlarlar. Okuma alıĢkanlıkları ise çocukların okuma yazmayı 

öğrenmelerinin ardından geliĢmeye baĢlar. Okul öncesi dönemde ebeveynler, 

çocuk-kitap iliĢkisini kurmuĢ ise çocuk okula baĢladığı zaman hem kitaplardaki 

görsel iletileri okumakta zorlanmaz hem de kitaplarda gördüğü yazılar ile resimlerin 

arasındaki farklılıkları bilir.  

 

 Çocuklar 7 yaĢlarına kadar ebeveynleriyle özdeĢim kurarlar. Okula 

baĢlamalarının ardından da öğretmenleriyle özdeĢim kurmaya baĢlarlar. Bu nedenle 

öğretmenler, öğrencilerinin okula alıĢkanlığı kazanmasında olumlu bir model olur.  

 

 Buradaki sonuçlar her ne kadar çok okuyan öğrenci sayısı azmıĢ gibi görünse 

de bu yaĢ çocuklarının okumayı henüz öğrendikleri hatırlandığında örneklem 

grubunu oluĢturan 1. Sınıf çocuklarında okuma alıĢkanlığını oluĢturmaya doğru 

ilerledikleri fark edilir.  

 

 Nitekim bu proje uygulanırken aslında öncelikli hedef çocuklara okuma 

alıĢkanlığı kazandırmaktan ziyade okumayı öğrenmeden onları kitaplarla 

tanıĢtırmaktı. Ardından kütüphane alıĢkanlığını da geliĢtirmek Ģartıyla çocuklarda 

okuma alıĢkanlığının geliĢmesini sağlamaktı. Yani bunu bir çeĢit okuma alıĢkanlığı 

kazanmaya yönelik çalıĢma olarak düĢünebiliriz.  

 

 Bu projenin uygulandığı öğretim yılı (2008-2009) ile, uygulanmayan bir önceki 

yıl arasında somut farklılıklar gözlemlenmiĢtir. Projenin uygulanmasından sonra, 

öğrencileri kitaba yönlendirme ve onlara kitap sevdirme sürecine önemli katkılar 

sağlandığı anlaĢılmaktır.  

 

 Genel anlamda kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla kitaba ve okumaya 

karĢı daha fazla eğilimli olduğu, ancak bu uygulamada anlamlı bir değiĢken olmadığı 

gözlemlenmiĢtir.  

 

 ÇeĢitli temalara göre konuya bakıldığında bu uygulama ve yönlendirmenin 

çocuğun ilgi ve eğilimini keĢfetmesine katkılar sağladığı gözlemlenmiĢtir.  
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3.1.2. KĠTAP RESĠMLEMELERĠ ĠNCELEMESĠ VE 

BAZI ÖRNEKLER 

 

 Resimli çocuk kitapları, çeĢitli bakıĢ açılarıyla çocuğun geliĢmesine katkı 

sağlamaktadır. Çocukların hayal dünyasını geliĢtirmekte, dil ve anlatım beceriler 

kazandırmakta, manevi ve duygusal olarak geliĢmelerine katkı sağlamaktadır. 

Ancak piyasada üretilen tüm kitapların çocuk kitaplarında bulunması gereken 

özelliklere sahip olduğu söylenemez. Bu bakımdan çocukların yönlendirilmelerinde, 

baĢta aile sonra öğretmen ve özellikle de kütüphanecilerin rolü büyüktür.  

 

 Bu bölümde çocuk kitaplarındaki resimlerin çocuklar üzerindeki etkilerinden 

bahsetmek üzere bazı kitap resimlemelerinden yararlanılacaktır. Bu kitaplar özellikle 

X okulunun 1. sınıfına devam eden öğrencilerinin en çok okudukları ya da okumayı 

tercih etmedikleri kitapların istatistiksel sonuçları değerlendirilerek seçilmiĢtir.    

 

 

Örnek Resim 1: Hansel ve Gretel, res: Sadi Güran, Ġstanbul, Türkiye ĠĢ Bankası, 2006, 

s.3. 
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 Hansel ile Gretel, Grimm KardeĢler tarafından yazılmıĢ bir masaldır. 19. y.y. ın 

ilk yarısında Almanya’da yaĢamıĢ olan Grimm KardeĢler, Almanya’yı baĢtan sona 

dolaĢarak bir folklor araĢtırması yapmıĢlardır. AraĢtırmaları sırasında duydukları peri 

masallarını çocukların anlayacağı bir dil ve çekici bir üslupla yazıya geçirmiĢlerdir. O 

zamandan itibaren çocuk edebiyatında peri masalları önemli bir yer tutmuĢtur.158   

 

 Kitabın sayfa sayısı 16, boyutları ise 19x14’tür. Sayfa sayısı, sayfalardaki yazı 

ve resimlerin birbirine oranı, konusu, teması göz önüne alındığında bu kitap 

ortalama olarak 7-8 yaĢ grubuna hitap etmektedir. Bu yaĢa hitap eden kitaplardaki 

harf büyüklüğünün en az 20 punto olması gerekmektedir fakat burada punto olması 

gerekenden daha küçüktür. Resim ile metin birbirinden ayrı bölümlerde tutulmamıĢ, 

bir arada verilmiĢtir. Bu durumda resmin, metnin arkasında kalan kısmı fon 

konumuna geçmiĢtir. Fon ve metni oluĢturan çizgiler Ģekilsel olarak birbirine 

benzemektedir, bu durum resim ile metnin ayırt edilebilir olma özelliğini ortadan 

kaldırmıĢtır. Öyle ki metin sanki resmin bir parçası gibi durmaktadır.  

 

 Sayfa düzeni ve harf büyüklükleri bir takım biçimsel özellikler, okuyucusunun 

seviyesine uygun olmamakla birlikte olaylar ve resimler arasında bir bütünlük vardır, 

resimler masalda geçen olayları açıklamaktadır. Renkler çizginin önüne geçmemiĢ 

ve kullanılan renkler fonla uyum sağlamıĢtır. Abartılı öğeler bulunmamakla birlikte 

resimler oldukça gerçekçidir. Kitabın bütününe bakıldığında peĢ peĢe gelen resimler 

bir bütünlük sağlamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158

 Ömer Yılmaz, “Kitaplarda Çocuğa Görelilik”, Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle 
Çocuk Edebiyatı, A. Ferhan Oğuzkan, Ankara, y.y., 1977, s. 317. 
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Örnek Resim 2: Fatih Erdoğan, BeĢ Beyaz Benekli BaykuĢ’un DönüĢü, res. Fatih 

Erdoğan, Ġstanbul, Mavibulut, 2001, s.18. 
 
 
 Artık Kendim Okuyabilirim” isimli serinin kitaplarından birisi olan bu kitap da tıpkı 

diğerleri gibi Fatih Erdoğan tarafından yazılmıĢ ve resimlenmiĢtir. Kitaplar, 5-8 yaĢ 

grubuna hitap ederler ve 32 sayfadan oluĢurlar.  Punto yeterli büyüklüktedir. Sayfa 

düzeni bir sayfaya metin, bir sayfaya resim gelecek Ģekildedir.  

 

 Kitabın kahramanı bir çocuktur. Çocuğun anne, baba, abla ve dedesi kitapların 

çoğunda çocuğa eĢlik eden diğer karakterlerdir. Her kitap aynı tekerleme ile baĢlar, 

devamında gelen metinlerin ritmik bir dili vardır. Çocuklar bu yaĢlarda tekerleme, Ģiir 

gibi ritmik sesleri çok sevdiklerinden bu tür kitaplar onların sadece resimlerine 

bakmaktan değil, dinlemekten de zevk aldıkları kitaplardır. Artık Kendim 
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Okuyabilirim türündeki seri kitaplarda kahraman hep aynı karakter olduğundan 

çocuk serinin kitaplarından birini beğendiğinde, diğerlerini de okumak isteyecektir.   

 

 “BeĢ Beyaz Benekli BaykuĢun DönüĢü” isimli bu kitap, “BeĢ Beyaz Benekli 

BaykuĢ Bana Bakıyor” isimli kitapta ortadan kaybolan baykuĢların tekrar geri 

dönmelerinden bahsetmektedir. Kitabın isminin bu kadar uzun olması bir 

dezavantajmıĢ gibi görünse de sözcüklerin ortaya çıkarmıĢ olduğu ritim çocuklar 

üzerinde iĢitsel olarak hoĢ bir etki uyandırabilir.   

 

 Sözcükler ayrıntıdan uzak, tamamıyla yalın, gereksiz sözcük ve bağlaçlardan 

arındırılmıĢtır. Resimler metni görsel olarak tanımlamakla birlikte metin ile aynı 

özellikleri taĢımaktadır.  Ses yinelemeleri ve uyaklardan oluĢan metnin kurgusu 

çocuğun dinlerken sıkılmayacağı ve hatta belleğinde saklayabileceği eğlendirici, 

düĢündürücü bir dile ve anlatıma sahiptir.   

 

Çocuktum, ufacıktım… 

Bir susayıp bir acıktım. 

Dedim: “Dede masal anlat.” 

Dedem dedi: “Sen anlat.  

Ben anlattım dedem güldü, 

Bilmem dedem neden güldü… 
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Örnek Resim 3: Mercer Mayer, Yeni Bebek, res. Mercer Mayer, Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 

s.5. 

 
 
 Mercer Mayer tarafından yazılıp, resimlenen bu kitap yine çocuklar tarafından 

çok sevilen kitaplardan birisidir. Kitabın ebatları 20X20 dir. Sayfa sayısı 22’dir. Kitap 

birinci kalite hamur kağıda basılmıĢ olup, puntoları okuyucusunun seviyesine uygun 

büyüklüktedir. Kitabın kahramanı bir kemirgendir. Çocukların özellikle 5-8 yaĢlarında 

kahramanı hayvan olan resimli öykülere büyük ilgi gösterdiği bilinmektedir. Kitap 

okumak insana özgü bir özelliktir. Kahramana bu özelliğin yüklenmesi onu 

kiĢileĢtirmiĢtir.  Resimdeki çizgiler son derece sevimli ve eğlendiricidir. Renkler 

özenle seçilmiĢtir. Ne metinde ne de resimde abartıya ve detaycılığa 

rastlanmamaktadır. Metin çocukların hoĢuna gidecek eğlendirici tümcelerden 

oluĢmaktadır. Mercer Mayer’in bu kitabı da yine “Küçük Kemirgenler” isimli bir 

serinin kitabıdır. Burada da tıpkı Fatih Erdoğan’ ın kitaplarındaki gibi aynı kahraman 

her kitapta yer almakta ve anne, baba, kardeĢten oluĢan ailesi de ona diğer 

karakterler olarak eĢlik etmektedir. Bu seri, kızgınlık, korku, arkadaĢlık sevgisi, 

kardeĢ sevgisi gibi duyguları anlatan ve çocuğun da ortak duygulara sahip 

olmasından dolayı kahramanla özdeĢim kurabileceği kitaplardan oluĢur.   
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 Örnek Resim 4: Anna Milbourne, Kelebek, res. Cathy Shimmen, Ankara, Tübitak, 2006, 

s16. 

 

 Kitap adından anlaĢılacağı üzere kelebeklerden bahsetmektedir. Çocuk 

kitaplarındaki resimlerin hareketli ve canlı olması çocukların kitabı okurken 

sıkılmalarını engelleyici bir özelliktir. Bu kitapta farklı olarak hareket metinle de 

desteklenmiĢtir. Metne verilen dalga hareketi kelebeğin uçuĢunu ifade etmektedir. 

Metin sadece kelebekleri değil kelebeklerin renklilik özelliğini kullanarak çocuklara 

renkleri de öğretmeyi hedefler. Renkler bu nedenle oldukça canlıdır, cümleler içinde 

renklere de vurgu yapıldığından bu kitap resimlemesi adına iyi bir özellik olmuĢtur.  

 

 Metinde geçen cümleler çocuğu resme bakmaya yönlendirmektedir. Resimle 

metin arasında kurulan iliĢki birbirini desteklemekte ve tamamlamaktadır. Hatta ikisi 

arasındaki bu iliĢki tıpkı ayrılamaz bir bütünün parçaları gibidir. 
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Örnek Resim 5: Leyla Sakpınar, KardeĢim ve Ben, res. Leyla Sakpınar, Ġstanbul, 

Mavibulut, 1995, s.8. 

 

 Kitaptaki resimler yetiĢkin bir kiĢinin elinden değil de tıpkı küçük bir çocuğun 

elinden çıkmıĢ gibidir. Resimler 4-7 yaĢ çocuklarının çizdiği resimlere 

benzemektedir. Ayrıca “resim yapalım” derken okuyucuyu da kitaba dahil eden 

yazar, çocuklara buna benzer bir çalıĢmayı kendilerinin de rahatlıkla yapabileceği 

inancını hissettirir ve onların yaratıcılığına katkıda bulunur.  

 

 Kitabın diğer bir özelliği de metinde eksik bırakılan kısımların resimle 

tamamlanmıĢ olmasıdır. Okul öncesi veya okula yeni baĢlanılan 7 yaĢ civarlarında 

çocuklar henüz okuma yazmayı öğrenmemiĢken bildikleri kelimeleri yazıyla 

bilemediklerini ise resimle gösterirler. Bu durum da çocuklara okuma yazma 

bilmeseler bile kendi hikâyelerini oluĢturma konusunda model olup, onlara 

yaratıcılıklarını fark ettiren etkili bir anlatım biçimi olmuĢtur. 

 

 Kitap hem biçimsel hem de içeriksel olarak 6-7 yaĢ çocuklarının rahatlıkla 

okuyup, dinleyebileceği, okurken aynı zamanda keĢfedebilecekleri bir metne ve 

eğlenceli resimlere sahiptir.  
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Örnek Resim 6: AyĢe Turla, Hayvanlar, res. Emine Bora, Ġstanbul, Morpa, 1999, s. 2. 

 

 3-4 yaĢ grubu için hazırlanan bu kitap hayvanları tanıtmaya yöneliktir. Kitapta 

hayvanların çıkardığı sesler ve onların beslenme biçimleri anlatılır. Dil bu yaĢtaki 

çocukların anlayabileceği kadar sade, ayrıntıdan ve gereksiz detaylardan uzak, kısa 

cümlelerden oluĢmaktadır. Konu ilgilerine ve düzeylerine uygundur.   Çocuklar 

hayvanları ilk olarak çıkardıkları seslerle isimlendirir ki metinde de “bu bir köpek, hav 

hav der” Ģeklinde kurulan cümleyle “hav hav” sesini çıkaran hayvanın köpek 

olduğunu öğrenmelerini sağlar.   

 

 Resimler metinde vurgulanan cümleyi tam olarak karĢılayan, çocuğun hayal 

gücünü zorlamayan, abartıdan uzak gerçekçi resimlerdir. Renkler çocukların ilgisini 

dağıtmayacak pastel renklerden oluĢmaktadır. Harf büyüklüğü seviyelerine 

uygundur.  
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Örnek Resim 7: Sibel Sonmaz, Ben Picasso, res. Cem Kızıltuğ, Ġstanbul, Sakıp Sabacı 

Müzesi, 2006. 

 

 Kitap Picasso’nun hayatını anlatan biyografik bir kitaptır. Kitap içeriksel olarak 

10-12 yaĢ grubuna hitap etmekte ama biçimsel olarak bu grubun ihtiyaçlarına cevap 

verememektedir. Aynı Ģekilde biçimsel olarak 7-9 yaĢ çocuklarına uygunmuĢ gibi 

görünürken, içeriksel olarak da bu grubun seviyesinin üstündedir. Bu özelliğinden 

dolayı da kitabın okuyucuya ulaĢması zorlaĢmıĢtır.   

   

 Resimlerine bakacak olursak, çizgiler gerçeklikten uzak olduğu ve gereksiz 

detayların çok yer kapladığı fark edilir. Resimlere bariz bir abartı hâkimdir. Metnin bir 

kısmında kırmızı renk kullanılmıĢtır ki çocuk kitaplarında metinlerin renkli olması çok 

tercih bir yöntem değildir. Puntolar okumaya yeni baĢlamıĢ 7-8 yaĢ çocukları için çok 

küçüktür ve üstelik kullanılan yazı karakteri okunması zor bir karakterdir.  

 

 Bu kitap çocuklar açısından çok ilgi çekici bir kitap değildir. Ġçerik ve biçim 

arasındaki dengesizlik ilk paragrafta bahsi geçen her iki yaĢ grubu çocuklarını da 

kitaptan uzaklaĢtırmaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 Çocukların geliĢim alanları göz önünde bulundurulduğunda gördük ki her 

çocuğun geliĢim dönemlerine göre bir takım geliĢim görevleri bulunmakta ve yine 

her dönemde kiĢisel ihtiyaçları değiĢmektedir. Çocukları kitapların dünyasına 

sokmaya çalıĢırken bu ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak, yetiĢkinlerin 

davranıĢlarını buna göre belirlemesi oldukça önemlidir.   

 

 Öncelikle çocuğun ilk aĢamada ihtiyaç duyduğu güven duygusu, annenin 

bebeği kucağına alması, bebeğin de anne kucağında kendini güvende hissetmesiyle 

baĢlar. Soru sorma çağında ise güven ihtiyacını, sorduğu tüm soruları doğru 

yanıtlamak, soruların yanıtlarını kesin olarak bilmek ve öğrenmekle devam eder. 

Güven duygusuyla beraber geliĢen sevmek ve sevilmek ihtiyacı da çocuğa ilk olarak 

ailede verilir. Çocuk güven duyduğu ve sevip, sevildiği bir ailenin içinde mutlu bir 

çocukluk dönemi geçirir ve çevresindeki insanlara da güven duyar. ĠĢte bu 

dönemlerinde çocuğa okutulacak eserler ve okutulurken gösterilen davranıĢ 

tamamıyla onun bu ihtiyacını karĢılayacak Ģekilde olmalıdır. Sorduğu soruları 

yanıtlayabilmek için düzeylerine uygun yanıtlar sunacak kitaplar, çevresindeki 

varlıkları ve objeleri tanıyabilmesi için hayal gücünü zorlamayacak resimli kitaplar, 

oyun ihtiyacını karĢılayabilmek için tekrar tekrar kullanabileceği materyallerle 

hazırlanmıĢ kitaplar bu dönemin geliĢim ihtiyaçlarını en iyi karĢılayacak olan 

kaynaklardır. 

 

 Çocuğun güven ihtiyacından bir sonraki aĢamada gelen baĢarma ihtiyacı önce 

fiziksel, sonra da ruhsal ve zihinsel aĢamada olacaktır.  Bu nedenle öncelikli olarak 

fiziksel baĢarının anlatıldığı hikâye ve masal türündeki eserlerle, sonra da zihinsel 

ve ruhsal baĢarının anlatıldığı biyografik eserlerle dönemin ihtiyacı karĢılanır.  

 

 Çocuk bir süre sonra, macera arzusu, eğlenme, gülme ihtiyacı ve kimliğini 

keĢfetme dönemi nedeniyle kiĢiliğini oluĢturma ihtiyacı içine girecek ve bu 

dönemlerinde de macera romanları, dedektiflik romanları ile macera duygusunu; 

çizgi romanlar, fıkra kitapları gibi gülmece türü kitaplarla da eğlenme, gülme 

ihtiyacını; biyografi, kiĢilik geliĢimi, felsefe türü kitaplar ile de kimlik oluĢturma 

dönemini sağlıklı bir Ģekilde geçirmesini sağlayacak yayınlara yönelecektir. 
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 Çocuklara ileriki yaĢları için iyi bir okuma alıĢkanlığı kazandırmak ailenin, 

eğitimcilerin ve kütüphanecilerin üzerine büyük sorumluluklar yüklemektedir. 

Çocuklara okuma alıĢkanlıklarının kazandırılması, çocuk yayınlarındaki geliĢmeleri 

takip etmek, çocuk için en doğru yayının seçilmesine yardımcı ve destek olmak ve 

çocuğa model olmakla sağlanır.  

 

 Çocuğun model arama, özdeĢim kurma gibi ihtiyaçlarının görüldüğü 

dönemlerde özellikle günün belli saatlerini ebeveynler kitap okumaya ayırabilir, 

kitaplara özen göstererek çocuğa iyi bir model olabilirler. Evde kitap raflarının 

bulunmasını sağlamak ve bu raflardaki kitapları her fırsatta kullanmak ise çocuğa 

kitapların önemli olduğunu ve her konuda kitaplara güvenebileceğini hissettirir. 

Çocuğun bağımsız olma ihtiyacının görüldüğü dönemlerde, kitap seçimini kendisinin 

yapmasına izin vermek; baĢarı ihtiyacının olduğu dönemlerde ise okuyacağı kitabı 

kendisinin hazırlaması için fırsat yaratmak, baĢarı duygusunu tatmin etmesini, 

kitapları sahiplenmesini ve severek okumasını sağlayabilir. Bir ebeveyn yardımıyla 

çocuk boĢ bir kaç sayfayı katlayarak kitapçık haline getirebilir, eski dergi ve 

gazetelerden kesilmiĢ resimleri istediği gibi bu sayfalara yapıĢtırabilir. Sonrada bu 

resimlerden yararlanarak bir hikâye anlatabilir. Anlattığı hikâye ebeveyn veya 

çocuğun kendisi tarafından yazıya da dökülürse çocuk bir kitap yazmıĢ ve 

resimlemiĢ olmanın baĢarısını tadabilir.  

 

 Kitap sayfalarını çevirmek, kitabı oyun aracı olarak kullanmak, çocuğun küçük 

motor kaslarını çalıĢtıracağından bedensel geliĢimine; kitaptaki resimlerin ve 

konuların çocuğun geliĢim dönemlerine ve yaĢına uygun olması, biliĢsel, kiĢilik ve 

ahlak geliĢimine; kitapta kullanılan dil özelliklerinin yaĢa uygunluğu, dil geliĢimine 

doğrudan etki eden faktörlerdir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.  

 

 Görülüyor ki; çocuğun okuma alıĢkanlıklarının geliĢtirilmesinde, ailenin, 

çevrenin, kültürün ve eğitimin olduğu kadar çocuğun geliĢimsel özelliklerinin de 

etkisi büyüktür. Birinci bölümde hazırbulunuĢluk kavramını tanımlarken, bireyin, 

yaĢının, geliĢiminin, olgunluk seviyesinin, yeteneklerinin, ilgilerinin, tutumunun, 

motivasyonunun ve sağlık durumunun yeni öğrenme ortamında etkili olan unsurlar 

olduğundan ve bu unsurlar tamam olmadığı sürece, yeni bir konuyu çocuğa 
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öğretmeye kalkıĢmanın baĢarısızlıkla sonuçlanabileceği gibi çocukta güvensizlik 

yaratacağından söz edilmiĢtir. Bu durumda çocuğun kitapla ilgisinin görüldüğü her 

aĢamada onun hazırbulunuĢluk durumunu irdelemek ve buna göre çocuğa kitabı 

sunmak lazımdır.  Unutmamak gerekir ki her çocuk yeteneği ölçüsünde okur.  

 

 Çocuklara okuma alıĢkanlığı kazandırmada anne-baba ve yetiĢkinler iyi bir 

model olmalı, çocuğun geliĢim ve ilgi alanlarını bilmeli ve takip etmelidir. Çocuğa 

kitap okuma konusunda dayatma türü davranıĢlar yerine, onu desteklemek ve ona 

iyi model olmak kitap okuma alıĢkanlığını kazandırılmasında etkili olur. Okuma 

alıĢkanlığı çocukların biliĢsel, sosyal, kiĢilik ve dil geliĢimlerine olumlu katkılar 

sağlar. 

 Okuma bir boĢ zaman değerlendirilme hobisi değil bir gereksinim olmalı,  yaĢam 

boyu sürekli ve düzenli biçimde gerçekleĢtirmelidir.  Okuma alıĢkanlığı, kiĢilerin 

okumayı öğrendikten sonra bunu zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları 

gereken önemli bir beceridir. Temelinin aile içinde atıldığı ve eğitim sisteminde 

öğretmenler tarafından öğrenciye kazandırıldığı düĢünüldüğünde bu alıĢkanlığın 

kazanılmasında aile ve öğretmenlerin ve hatta kütüphanecilerin rolü büyüktür. 

Okumayan, çocuklarının okumasına destek olmayan ebeveynlerin çocuklarının 

gerçek anlamda okuma alıĢkanlığına sahip olması beklenemez.  

Çocuklara okuma alıĢkanlığının kazandırılması için anne-babalara önemli 

görevler düĢmektedir. Bunları maddeler halinde özetleyelim; 

 Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte günün belli saatlerini okumaya 

ayırmalıdırlar.  

 Çocuklarına ilgi düzeyi ve yaĢlarına uygun hikâye, masal kitaplarını okumalı, 

dikkatlerinin dağılmasını engellemek ve çocuğu kitaba çekmek için 

vurgulama ve ses tonlamalarını iyi ayarlamalıdırlar.   

 Uyku öncesi çocuklarına sesli kitap okumalı ya da çocukları uyumadan önce 

kitap okumaya teĢvik etmelidirler. 

 Çevrelerindeki halk kütüphanelerine çocuklarıyla birlikte ziyaretler 

düzenlenmeli ve bu kütüphanelere çocuklarının üye olmalarını 

sağlamalıdırlar.  
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 Çocukların devam ettiği okullarda bir okul kütüphanesi varsa çocuklarını bu 

kütüphaneye yönlendirmelidirler.  

 Evde bir kitaplık yoksa mutlaka oluĢturulmalı ve kitaplıkta çocuklar için de bir 

bölümün olması sağlanmalıdır. Eğer çocuklar için ayrı bir kitaplık kurma 

ortamları varsa bunu değerlendirmelidirler.  

 Çocukların ulaĢabileceği, ara sıra göz gezdirebileceği çeĢitli odalara, masa 

veya sehpa üstlerine de kitaplar bırakmalı, özellikle yeni alınan kitapları bir 

süre kolay ulaĢılır yerlerde tutmalıdırlar. 

 Eğer ailenin bir arabası varsa arabada da kitaplar bulundurmalı, çocukların 

yolculuk sırasında kitap okumaları teĢvik edilmelidir.  

 Çocukların çantasında sürekli olarak kitap bulundurmalıdırlar.  

 Çocuklar için kitap seçerken onların ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde 

tutmalı ve hatta kitapları çocuklarıyla birlikte seçmelidirler. 

 Çocuklarla birlikte alıĢveriĢe gidildiğinde kitapçılara uğramayı alıĢkanlık 

haline getirilmelidir.. Unutulmamalıdır ki, kitapçılara ille de kitap almak için 

gidilmesi gerekmez. Kitapları incelemek, yeni çıkan kitapları takip etmek için 

de kitapçılara gidilmelidir. 

 Çocuklarıyla birlikte kitap fuarlarına gitmeli, çocukların okudukları ya da 

sevdikleri yazarların imza söyleĢilerine katılmalı ve hatta çocukları için 

sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatmalıdırlar. 

 Ödül ve hediye listelerine kitapları da eklemelidirler. Ayrıca çocuklarını 

arkadaĢlarına kitap hediye etme konusunda teĢvik etmelidirler. 

 Çocukların harçlıklarını biriktirip kendilerine kitap almalarını sağlamalıdırlar. 

 Kitap okumayı onlar için bir zorunluluk ya da görev olarak göstermemeli, 

çocukları sürekli okuması yönünde uyarmak yerine, kitap okumanın bir 

ayrıcalık, eğlenceli bir etkinlik olduğu izlenimi verilmeli ve onlarla birlikte kitap 

okuyarak onlara örnek olunmalıdır.. 

 Çocukları için en az bir dergiye abone olmalıdırlar. 

 Günlük olarak evlerine gazete almalı, çocukların ilgisini çekecek haberleri 

onlarla paylaĢmayı alıĢkanlık haline getirmelidirler. Aynı zamanda çocukların 

da bu etkinliğe aktif olarak katılmalarını sağlamalı, onların seçtiği yazıları da 

dinleyip, üzerinde konuĢmalıdırlar.  
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 Çocuklarıyla bitirdikleri kitaplar üzerine konuĢmak için zaman ayırmalı, 

çocuklara kitaplar hakkında tartıĢıp düĢüncelerini dile getirecekleri ortamlar 

hazırlamalıdırlar.  

Okul çağındaki çocukların okuma alıĢkanlığı kazanmasında aileden sonra en 

önemli sorumluluk öğretmenlere ve kütüphanecilere düĢer. Onlar iyi birer okuyucu 

olarak öğrencilere örnek olabilirler. Ayrıca öğretmenler ve kütüphaneciler bu konuyla 

ilgili çeĢitli faaliyetlerde bulunmalıdırlar; 

 Öğretmenler çocuklara okuma alıĢkanlığı kazandırmada öncelikle kendi 

rollerinin farkına varmalı ve çocuklara model olabilmek için kendileri de iyi 

birer okuyucu olmalıdırlar.  

 Sınıf kitaplıkları kurmalı ve bu kitaplıklara çocukların seveceği, okurken zevk 

alacağı kitaplar sağlamalıdırlar.   

 Çocukları sınıf kitaplıklarından ödünç almaya teĢvik etmelidirler. 

 Kitap fuarlarından, sergilerinden çocukları haberdar etmeli, buralara 

çocuklarla birlikte geziler düzenlemelidirler.  

 Eğer imkân varsa okul kütüphanesinde yoksa sınıf içinde günün veya 

haftanın belli saatlerinde mutlaka serbest okuma zamanı yapmalıdırlar. 

 Çocukların sesli okumalar yapmalarını sağlamalıdırlar. 

 Okul kütüphanecisiyle sürekli olarak iletiĢim halinde olmalı ve birlikte 

çocukları okumaya yönlendirecek etkinlikler düzenlemelidirler. 

 Okudukları kitaplar hakkında çocukları arkadaĢlarıyla konuĢmaya teĢvik 

etmelidirler. 

 Çocukların okuduğu kitaplardan oluĢan ve kitaplarla ilgili düĢüncelerini 

yazacakları bir defter tutmalarını sağlamalıdırlar. 

 Okuma alıĢkanlığının kazanılması döneminde çocukların ebeveynlerinden de 

destek almalı ve onlarla iĢbirliği içinde olmalıdırlar.   

 Sadece edebi değil, her türlü biyografi, gezi, hatıra, kiĢisel geliĢim, araĢtırma 

vb. kitapları da çocuklara okumalı, okutmalı, çocukların bu türleri tanımalarını 

sağlamalıdırlar. 

 Sınıfta günlük gazete bulundurmalı ve güne baĢlamadan önce çocuklarla 

gazete haberlerini paylaĢmalıdırlar. 
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 Çocukların ilginç bulduğu haberleri arkadaĢlarıyla paylaĢmaları için çocukları 

gazete okumaya teĢvik etmelidirler.  

 Çocukları araĢtırma yapmaya yönlendirmeli ve hikaye kitapları dıĢında 

danıĢma kaynaklarını da çocuklara tanıtmalıdırlar. 

 Yeni çıkan kitapları takip etmeli ve bu kitaplar hakkında sınıf panolarına 

tanıtım yazıları eklemelidirler. Çocukları da panoya kitap tanıtımları hakkında 

yazı eklemeleri için teĢvik etmelidirler.    

 Çocukları hikâye yazmaya teĢvik etmeli ve yazılan hikayeleri bir araya 

toparlayıp eğer mümkünse bunlardan bir kitap hazırlamalıdırlar.  

Okuma alıĢkanlığı, okumayı öğrendikten sonra geliĢen bir süreçtir. Ancak bu 

alıĢkanlığı çocuklara kazandırmak için okuma öğrenmelerini beklemek doğru 

değildir. Çocuk-kitap iliĢkisi çok daha erken yaĢta kurulmalıdır. Çocuğa kitabın ve 

okumanın zevkini, okumayı öğrenmeden çok daha önceden vermek yaĢamsal bir 

önem taĢımaktadır. Özellikle okumayı henüz öğrenmemiĢ çocuklar için kitap 

resimlemeleri bir ölçüde çocuk yazısı ya da çocuk bilgi iletiĢim aracı olarak 

görülmelidir. Çocuk kitaplarının resimlenmesinde amaç, genel olarak çocukların ilgi, 

eğilim ve iç dünyalarına seslenen; baĢarı, sevme, sevilme, oyun ve öğrenme 

gereksinimlerini göz önüne alan bir yaklaĢımla onların ihtiyaçlarını karĢılamaktır. 

Böylece çocuğun hayal dünyası ile gerçek dünya arasındaki iliĢkiyi kurması, kitap ve 

bilgi içeren öğelere karĢı ilgi duyması sağlanacak, kiĢiliğinin geliĢmesi için alt yapı 

oluĢacaktır, dünyasını Ģekillendirecek, düĢünce sistemini geliĢtirecek ve geriye 

dönük ve ileriye dönük yetiĢkinlik dönemi için okuma alıĢkanlığı kazanması yönünde 

bir hazineye sahip olacaktır.  

Çocuk kitapları resimlemenin tek bir alan içinde olmadığı; psikoloji, güzel 

sanatlar, edebiyat ve kütüphanecilik alanlarını kapsadığı unutulmamalıdır. Bu 

alanların birlikte çalıĢmaları sonucu çocukların ancak okuma alıĢkanlıkları 

konusunda baĢarı sağlaması söz konusu olacaktır.  

Sonuç olarak resimli çocuk kitaplarının, hangi cinsiyette olursa olsun, ilgi ve 

eğilimi ne olursa olsun, çeĢitli yaĢ grubu çocuklarının okuma alıĢkanlığı 

kazanmasındaki etkisi büyük olduğu tezimde kanıtlanmıĢ ve böylece hipotezim 

doğrulanmıĢtır. 
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EKLER 

Ek 1: Çocuk Hakları SözleĢmesi 

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEġMESĠ 

 
Madde 1  
Bu sözleĢme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaĢta 

reĢit olma durumu hariç, on sekiz yaĢına kadar her insan çocuk sayılır. 

Madde 2 
1.Taraf Devletler, bu sözleĢmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan 

her çocuğa, kendilerinin, anne babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, 

renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da baĢka düĢünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, 

mülkiyet, sakatlık, doğuĢ ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır 

ve taahhüt ederler. 

2. Taraf Devletler, çocuğun anne-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki 

üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düĢünceleri veya inançları nedeniyle her 

türlü ayırıma veya cezaya tabi tutulmasına karĢı etkili biçimde korunması için gerekli 

tüm uygun önlemi alırlar. 

Madde 3 

1. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluĢları, mahkemeler, idari makamlar veya 

yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, 

çocuğun yararı temel düĢüncedir. 

2. Taraf Devletler, çocuğun anne-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken 

sorumlu olan diğer kiĢilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için 

gerekli bakım ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar. 

3. Taraf Devletler, çocukların bakımı ve korunmasından sorumlu kurumların, hizmet 

ve faaliyetlerin özellikle güvenlik,sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin 

yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler. 

Madde 4 

Taraf Devletler, bu SözleĢmede tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her 

türlü yasal, idari ve diğer önlemleri alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara 

iliĢkin olarak, Taraf Devletler eldeki kaynaklarını olabildiğince geniĢ tutarak, 

gerekirse uluslararası iĢbirliği çerçevesinde bu tür önlemler alırlar. 
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Madde 5 

Taraf Devletler, bu SözleĢmenin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun 

yeteneklerinin geliĢtirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve onu 

yönlendirme konusunda anne-babanın, yerel gelenekler ön görüyorsa uzak aile 

veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya çocuktan hukuken sorumlu kiĢilerin 

sorumluluklarına, haklarına ve ödevlerine saygı gösterirler. 

Madde 6 

1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaĢama hakkına sahip olduğunu kabul 

ederler. 

2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve geliĢmesi için mümkün olan azami 

çabayı gösterirler. 

Madde 7 

1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve 

doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir vatandaĢlık kazanma hakkına ve mümkün 

olduğu ölçüde anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip 

olacaktır. 

2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabiiyetsiz kalması söz konusu olduğunda kendi 

ulusal hukuklarına ve ilgili uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri 

yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların iĢlerlik kazanmasını taahhüt ederler. 

Madde 8 

1. Taraf Devletler yasanın tanıdığı Ģekli ile çocuğun kimliğini; tabiiyeti, ismi ve aile 

bağları dâhil, koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu konuda yasa dıĢı 

müdahalelerde bulunmamayı taahhüt ederler. 

2. Çocuğun kimliğinin unsurlarının bazılarından veya tümünden yasaya aykırı olarak 

yoksun bırakılması halinde, Taraf Devletler çocuğun kimliğine süratle yeniden 

kavuĢturulması amacıyla gerekli yardım ve korumada bulunurlar. 

Madde 9 

1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu açık olarak, 

ayrılığın çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, 

çocuğun; anne-babasından, onların rızası dıĢında ayrılmamasını güvence altına 

alırlar . Ancak, anne-babası tarafından çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması 

yada ihmal edilmesi durumlarında yada anne ve babanın birbirinden ayrı yaĢaması 

nedeniyle çocuğun ikametgahının belirlenmesi amacıyla karara varılması 

gerektiğinde, bu tür bir ayrılık kararı verilebilir. 
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2. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca giriĢilen her iĢlemde, ilgili bütün taraflara 

iĢleme katılma ve görüĢlerini bildirme olanağı tanınır. 

3. Taraf Devletler, anne-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar 

verilen çocuğun,kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça, anne-babasının ikisiyle de 

düzenli bir biçimde kiĢisel iliĢki kurma ve doğrudan görüĢme hakkına saygı 

gösterirler. 

4. Böyle bir ayrılık, bir Taraf Devlet tarafından giriĢilen ve çocuğun kendisinin anne-

babasının veya her ikisinin birden tutuklanmasını, hapsini, sürgün sınır dıĢı 

edilmesini veya ölümünü  (ki buna devletin gözetimi altında iken nedeni ne olursa 

olsun meydana gelen ölüm dâhildir.) tevlit eden herhangi benzer bir iĢlem sonucu 

olmuĢsa, bu Taraf Devlet, istek üzerine ve çocuğun esenliğine zarar vermemek 

koĢulu ile; anne- babaya, çocuğa veya uygun olursa, ailenin bir baĢka üyesine, söz 

konusu aile bireyinin ya da bireylerinin bulunduğu yer hakkında gereken bilgi 

verecektir. Taraf Devletler, böyle bir istemin baĢlı baĢına sunulmasının ilgili kiĢi veya 

kiĢiler bakımından aleyhe hiç bir sonuç yaratmamasını ayrıca taahhüt ederler. 

Madde 10 

1. 9 uncu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca Taraf Devletlere düĢen sorumluluğa 

uygun olarak, çocuk veya anne-babası tarafından, ailenin birleĢmesi amaçlarıyla 

yapılan bir Taraf Devlet girme ya da onu terk etme konusundaki her baĢvuru, Taraf 

Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir tutumla ele alınacak. Taraf Devletler, bu tür bir 

baĢvuru yapılmasının, baĢvuru sahipleri veya aile üyeleri aleyhine sonuçlar 

yaratmamasını taahhüt ederler. 

2. Anne-babası, ayrı Devletlerde oturan bir çocuk olağanüstü durumlar hariç, hem 

anne hem de babası ile düzenli biçimde kiĢisel iliĢkiler kurma ve doğrudan görüĢme 

hakkına sahiptir. Bu nedenle ve 9 uncu maddenin 1. Fıkrasına göre Taraf Devletler 

çocuğun ve anne- babasının Taraf Devletlerin ülkeleri dâhil herhangi bir ülkeyi terk 

etme ve kendi ülkelerine dönme hakkına saygı gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terk 

etme hakkı, yalnızca yasada ön görüldüğü gibi ve ulusal güvenliğin, kamu düzenin, 

kamu sağlığı veya ahlak veya baĢkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacı ile 

ve iĢbu sözleĢme ile tanınan öteki haklarla bağdaĢtığı ölçüce kısıtlamalara konu 

olabilir. 

Madde 11 

1. Taraf Devletler, çocukların yasa dıĢı yollarla ülke dıĢına çıkarılıp geri 

döndürülmemesi halleriyle mücadele için önlemler alırlar. 
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2. Bu amaçla Taraf Devletler 2 ya da çok taraflı anlaĢmalar yapılmasını mevcut 

anlaĢmalarla katılmayı teĢvik ederler. 

Madde 12 

1. Taraf Devletler, görüĢlerini oluĢturma yeteneğine sahip çocuğun, kendini 

ilgilendiren her konuda görüĢlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüĢlere 

çocuğun yaĢı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek 

suretiyle tanırlar. 

2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuĢturmada çocuğun 

ya doğrudan doğruya veya bir temsilci yada uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi 

fırsatı, ulusal yasanın usule iliĢkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle 

sağlanacaktır. 

Madde 13 

1. Çocuk, düĢüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir;bu hak, ülke sınırları ile 

bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği 

baĢka bir araçla her türlü haber ve düĢüncelerin araĢtırılması, elde edilmesi ve 

verilmesi özgürlüğünü içerir. 

2. Bu hakkın kullanılması yalnızca; 

a) BaĢkasının haklarına ve itibarına saygı, 

b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlakın korunması nedenleriyle 

ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yapılan sınırlamalara 

konu olabilir. 

Madde 14 

1. Taraf Devletler, çocuğun düĢünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı 

gösterirler. 

2. Taraf Devletler, anne-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun 

yeteneklerinin geliĢmesiyle bağdaĢır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol 

gösterme konusundaki hak ve ödevlerine, saygı gösterirler. 

3. Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve 

gerekli olmak kaydıyla yalnızca kamu güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlakı ya da 

baĢkalarının temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla sınırlandırılabilir. 

Madde 15 

1. Taraf Devletler, çocuğun dernek kurma ve barıĢ içinde toplanma özgürlüklerine 

iliĢkin haklarını kabul ederler. 
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2. Bu hakların kullanılması, ancak zorunlu kılınan ve demokratik bir toplumda gerekli 

olan ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni yararına olarak ya da kamu 

sağlığı ve ahlakın ya da baĢkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla 

yapılan sınırlandırmalardan baĢkalarıyla kısıtlandırılamaz. 

Madde 16 

1. Hiçbir çocuğun özel yaĢantısına, aile, konut ve iletiĢimine keyfi ya da haksız bir 

biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak 

saldıramaz. 

2. Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karĢı yasa tarafından korunmaya hakkı 

vardır. 

Madde 17 

Taraf Devletler, kitle iletiĢim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun; özellikle 

toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliĢtirmeye 

yönelik çeĢitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. 

Bu amaçla Taraf Devletler: 

a) Kitle iletiĢim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yararı olan ve 

29.cu maddenin ruhuna uygun bilgi ve belgeyi yaymak için teĢvik ederler;  

b)ÇeĢitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve 

belgelerin üretimi, değiĢimi ve yayımı amacıyla uluslararası iĢbirliğini teĢvik ederler. 

c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teĢvik ederler;  

d) Kitle iletiĢim araçlarının azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil 

gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusunda teĢvik ederler; 

e) 13 ve18.ci maddelerde yer alan kurallar göz önünde tutularak çocuğun esenliğine 

zarar verebilecek bilgi ve belgelere karĢı korunması için uygun yönlendirici ilkeler 

geliĢtirilmesini teĢvik ederler; 

Madde 18 

1. Taraf Devletler, çocuğun yetiĢtirilmesinde ve geliĢmesinin sağlanmasında anne-

babanın birlikte sorumluluk taĢıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı 

gösterirler. Çocuğun yetiĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi sorumluluğu ilk önce anne-babaya 

ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düĢer. Bu kiĢiler her Ģeyden önce çocuğun 

yüksek yararını göz önünde tutarak hareket ederler. 

2. Bu SözleĢmede belirtilen hakların güvence altına alınması ve geliĢtirilmesi için 

Taraf Devletler, çocuğun yetiĢtirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada 
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anne-baba ve yasal vasilerin durumlarına uygun yardım yapar ve çocukların bakımı 

ile görevli kuruluĢların, faaliyetlerin ve hizmetlerin geliĢmesini sağlarlar. 

3. Taraf Devletler, çalıĢan anne-babanın, çocuk bakım hizmet ve tesislerinden, 

çocuklarının da bu hizmet ve tesislerden yararlanma hakkını sağlamak için uygun 

olan her türlü önlemi alırlar. 

Madde 19 

1. Bu SözleĢmeye Taraf Devletler, çocuğun anne-babasının ya da onlardan yalnızca 

birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kiĢinin 

yanında iken bedensel saldırı, Ģiddet veya suiistimale, ihmal ya da ihmalkar 

muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karĢı korunması 

için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar. 

2. Bu tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmıĢ olan çocuklara kötü muamele 

olaylarının önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, 

soruĢturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli baĢkaca yöntemleri ve uygun 

olduğu takdirde adliyenin iĢe el koyması olduğu kadar durumun gereklerine göre 

çocuğa ve onun bakımını üstlenen kiĢilere, gereken desteği sağlamak amacı ile 

sosyal programların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir. 

Madde 20 

1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak 

bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen her çocuk, Devletten özel koruma ve 

yardım görme hakkına sahip olacaktır. 

2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalarına göre, uygun 

olan bakımı sağlayacaklardır. 

3. Bu tür bakım, baĢkaca benzerleri yanında, bakıcı aile yanına verme, Ġslam 

Hukukunda Kefalet (Kafalah), evlat edinme ya da gerekiyorsa çocuk bakımı amacı 

güden uygun kuruluĢlara yerleĢtirmeyi de içerir. Çözümler düĢünülürken, çocuğun 

yetiĢtirilmesinde sürekliliğin korunmasına ve çocuğun etnik, dinsel kültürel ve dil 

kimliğine gerek saygı gösterilecektir. 

Madde 21 

Evlat edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin veren Taraf Devletler, çocuğun 

en yüksek yararlarının temel düĢünce olduğunu kabul edecek ve aĢağıdaki ilkeleri 

gerçekleĢtirecektir: 

a) Bir çocuğun evlat edinilmesine ancak yetkili makamlar karar verir. Bu makam 

uygulanabilir yasa ve usullere göre ve güvenilir tüm bilgilerin ıĢığında; çocuğun, 
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anne-babası, yakınları ve yasal vasisine göre durumunu göz önüne alarak ve 

gereken durumlarda tüm ilgililerle yapılacak görüĢme sonucu onların da evlat 

edinme konusundaki onaylarını alma zorunluluğuna uyarak, kararını verir. 

b) Çocuğun kendi ülkesinde elveriĢli biçimde bakılması mümkün olmadığı veya evlat 

edinecek veya yanına yerleĢtirilecek aile bulunmadığı takdirde, ülkeler arası evlat 

edinmenin çocuk bakımından uygun bir çözüm olduğunu kabul ederler. 

c) BaĢka bir ülkede evlat edinilmesi düĢünülen çocuğun, kendi ülkesinde mevcut 

evlat edinme durumuyla eĢdeğer olan güvence ve ölçülerden yararlanmasını 

sağlarlar. 

d) Ülkeler arası evlat edinmede, yerleĢtirmenin ilgililer bakımından yasadıĢı para 

kazanma konusu olmaması için gereken bütün önlemleri alırlar. 

e) Bu maddedeki amaçları, uygun olduğu ölçüde, ikili yada çok taraflı düzenleme 

veya anlaĢmalarla teĢvik ederler ve bu çerçevede, çocuğun baĢka bir ülkede 

yerleĢtirilmesinin yetkili makam veya organlar tarafından yürütülmesini güvenceye 

almak için çaba gösterirler. 

Madde 22 

1. Taraf Devletler, ister tek baĢına olsun isterse anne-babası veya herhangi bir 

baĢka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalıĢan ya da 

uluslararası iç hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun, bu 

SözleĢmede ve insan haklarına veya insani konulara iliĢkin ve söz konusu 

Devletlerin taraf oldukları diğer Uluslararası sözleĢmelerde tanınan ve bu duruma 

uygulanabilir nitelikte bulunan hakları kullanması amacıyla koruma ve insani 

yardımdan yararlanması için gerekli bütün önlemleri alırlar. 

2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı 

ve onunla iĢbirliği yapan hükümetler arası ve hükümet dıĢı yetkili baĢka kuruluĢlarla 

bu durumda olan bir çocuğu korumak, ona yardım etmek, herhangi bir mülteci 

çocuğun ailesiyle yeniden bir araya gelebilmesi için anne-babası veya ailesinin 

baĢka üyeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla iĢbirliğinde bulunurlar. Herhangi bir 

nedenle kendi aile çevresinden sürekli ya da geçici olarak ayrı düĢmüĢ bir çocuğa 

bu sözleĢmeye göre tanınan koruma, aynı esaslar içinde, anne-babası ya da ailesini 

baĢkaca üyelerinden hiç birisi bulunamayan çocuğa da tanınacaktır. 
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Madde 23  

1.Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence 

altına alan, özgüvenlerini geliĢtiren ve toplumsal yaĢamı etkin biçimde katılmalarını 

kolaylaĢtıran Ģartlar altında eksiksiz bir yaĢama sahip olmalarını kabul ederler. 

2. Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve 

eldeki kaynakları yeterliliği ölçüsünde ve yapılan baĢvuru üzerine, yardımdan 

yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu olanlara, 

çocuğun durumu ve anne-babasının veya çocuğa bakanların içinde bulundukları 

koĢullara uygun düĢecek yardımın yapılmasını teĢvik ve taahhüt ederler. 

3. Özürlü çocuğun özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu 

maddenin 2 inci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun anne-

babasını ya da çocuğa bakanların parasal ( mali) durumları göz önüne alınarak, 

olanaklara ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özürlü çocuğun eğitimi, meslek 

eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir iĢte çalıĢabilecek duruma 

getirme hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak 

yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla 

bütünleĢmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel geliĢmesini 

gerçekleĢtirme amacını güder. 

4. Taraf Devletler, uluslararası iĢbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhi 

bakımı, tıbbi, psikolojik ve iĢlevsel tedavileri alanlarına iliĢkin gerekli bilgilerin 

alıĢveriĢi yanında, rehabilitasyon, eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine iliĢkin 

yöntemlerin bilgilerini de içerecek Ģekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki 

güçlerini, anlayıĢlarını geliĢtirmek ve deneyimlerini zenginleĢtirmek amacıyla bilgi 

dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teĢvik ederler. Bu bakımdan, geliĢmekte olan 

ülkelerin gereksinimleri, özellikle göz önüne alınır. 

Madde 24 

1. Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuĢma, tıbbi bakım 

ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluĢlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf 

Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkında 

yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler. 

2. Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak uygulanmasını takip ederler ve özellikle: 

a) Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düĢürülmesi; 

b) Bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımının ve tıbbi bakımın; temel sağlık 

hizmetlerinin geliĢtirilmesine önem verilerek sağlanması; 
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c) Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve baĢka olanakların yanı sıra, kolayca 

bulunabilen tekniklerin kullanılması ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu 

sağlanması yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike ve zararlarını göz önüne alarak, 

hastalık ve yetersiz beslenmeye karĢı mücadele edilmesi; 

d) Anneye doğum öncesi ve sonrası uygun bakımın sağlanması; 

e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle anne- babalar ve çocukların, çocuk sağlığı ve 

beslenmesi, anne sütü ile beslenmesinin yararları, toplum ve çevre sağlığı ve 

kazaların önlenmesi konusunda temel bilgileri elde etmeleri ve bu bilgileri 

kullanmalarına yardımcı olunması; 

f) Koruyucu sağlık bakımlarının, anne- babaya rehberliğini aile planlaması eğitimi ve 

hizmetlerinin geliĢtirilmesi; amaçlarıyla uygun önlemleri alırlar. 

3. Taraf Devletler, çocukların sağlığı için zararlı geleneksel uygulamalarının 

kaldırılması amacıyla uygun ve etkili her türlü önlemi alırlar. 

4. Taraf Devletler, bu maddede tanınan hakkın tam olarak gerçekleĢtirilmesini 

tedricen sağlamak amacıyla uluslararası iĢbirliğinin geliĢtirilmesi ve teĢviki 

konusunda karĢılıklı olarak söz verirler. Bu konuda geliĢmekte olan ülkelerin 

gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur. 

Madde 25 

Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bakım altına alma, bedensel ya da 

ruhsal tedavi amaçlarıyla hakkında bir yerleĢtirme tedbiri uygulanan çocuğun 

gördüğü tedaviyi ve yerleĢtirilmesine bağlı diğer tüm Ģartları belli aralıklarla gözden 

geçirme hakkına sahip olduğunu kabul ederler. 

Madde 26 

1. Taraf Devletler, her çocuğun sosyal sigorta dâhil, sosyal güvenlikten yaralanma 

hakkını tanır ve bu hakkın tam olarak gerçekleĢmesini sağlamak için ulusal 

hukuklarına uygun, gerekli önlemleri alırlar. 

2. Sosyal Güvenlik, çocuğun ve çocuğun bakımından sorumlu olanların kaynakları 

ve koĢulları göz önüne alınarak ve çocuk tarafından ya da onun adına yapılan 

sosyal güvenlikten yararlanma baĢvurusuna iliĢkin baĢkaca durumlar da göz önünde 

tutularak sağlanır. 

Madde 27  

1. Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal 

geliĢmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler. 
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2. Çocuğun geliĢmesi için gerekli hayat Ģartlarının sağlanması sorumluluğu; sahip 

oldukları imkânlar ve mali güçleri çerçevesinde öncelikle çocuğun anne babasına 

veya çocuğun bakımını üstlenen diğer kiĢiler düĢer. 

3. Taraf Devletler, ulusal durumlarına göre ve olanaklarına göre ve olanakları 

ölçüsünde, anne babaya ve çocuğun bakımını üstlenen diğer kiĢiler e, çocuğun bu 

hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri alır ve 

gereksinim olduğu takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi 

yardım ve destek programları uygularlar. 

4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya baĢka ülkede bulunsun; anne babası 

veya çocuğa karĢı mali sorumluluğu bulunan diğer kiĢiler tarafından, çocuğun bakım 

giderlerinin karĢılanmasını sağlamak amacıyla her türlü uygun önlemi alırlar. 

Özellikle çocuğa karĢı mali sorumluluğu olan kiĢinin, çocuğun ülkesinden baĢka bir 

ülkeden baĢka bir ülkede yaĢaması halinde, Taraf Devletler bu konuya iliĢkin 

uluslararası anlaĢmalara katılmayı veya bu tür anlaĢmalar akdinin yanı sıra 

baĢkaca uygun düzenlemelerin yapılmasını teĢvik ederler. 

Madde 28 

1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eĢitliği 

temeli üzerinde tedricen gerçekleĢtirilmesi görüĢüyle özellikle: 

a) Ġlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler; 

b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere 

çeĢitli biçimlerde örgütlenmesini teĢvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık 

olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız 

kılmak gibi uygun önlemleri alırlar; 

c) Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretime yetenekleri doğrultusunda 

herkese açık hale getirirler; 

d) Eğitim ve meslek seçimine iliĢkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir 

hale getirirler; 

e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme oranlarının 

düĢürülmesi için önlem alırlar. 

2. Taraf Devletler, okul disiplinin çocuğun insan olarak taĢıdığı saygınlıkla bağdaĢır 

biçimde ve bu SözleĢmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla 

gerekli olan tüm önlemleri alırlar. 

3. Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin 

dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaĢ eğitim yöntemlerine ve 



                                                                                                                         148 

bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaĢtırmak amacıyla uluslararası 

iĢbirliğini güçlendirir ve teĢvik ederler. Bu konuda, geliĢmekte olan ülkelerin 

gereksinimleri özellikle göz önünde tutulur. 

Madde 29  

1. Taraf Devletler, çocuk eğitiminin aĢağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul 

ederler; 

a) Çocuğun kiĢiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yetilerinin mümkün 

olduğunca geliĢtirilmesi; 

b) Ġnsan haklarına ve temel özgürlüklere, BirleĢmiĢ Milletler AntlaĢmasında 

benimsenen ilkelere saygının geliĢtirilmesi; 

c) Çocuğun anne-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaĢadığı 

veya geldiği menĢe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara 

saygının geliĢtirilmesi; 

d) Çocuğun, anlayıĢı, barıĢ, hoĢgörü, cinsler arası eĢitlik, ister etnik, ister ulusal, 

ister dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhu 

ile özgür bir toplumda, yaĢantıyı, sorumlulukla üstlenecek Ģekilde hazırlanması; 

e) Doğal çevreye saygının geliĢtirilmesi. 

2. Bu maddenin veya 28’inci maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kiĢilerin öğretim 

kurumları kurmak ve yönetmek özgürlüğüne bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen 

ilkelere saygı göstermesi ve bu kurumlarda yapılan eğitimin Devlet tarafından 

konulmuĢ olan asgari kurallara uygun olması koĢuluyla aykırı sayılacak biçimde 

yorumlanmayacaktır. 

Madde 30 

Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu Devletlerde, 

böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık 

topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine 

inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. 

Madde 31  

1. Taraf Devletler, çocuğun dinlenme, boĢ zaman değerlendirme, oynama ve yaĢına 

uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaĢama serbestçe 

katılma hakkını tanırlar. 

2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaĢama tam olarak katılma hakkına 

saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boĢ zamanı değerlendirmeye, 
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dinlenmeye, sanata ve kültüre iliĢkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eĢit fırsatların 

sağlanmasını teĢvik ederler. 

Madde 32  

1. Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli iĢte ya da 

eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da 

toplumsal geliĢmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıĢtırılmasına karĢı korunma 

hakkını kabul ederler. 

2. Taraf Devletler bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, 

toplumsal ve eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin 

ilgili hükümleri göz önünde tutularak, Taraf Devletler özellikle Ģu önlemleri alırlar: 

a) ĠĢe kabul için bir ya da birden çok asgari yaĢ sınırı tespit ederler; 

b) ÇalıĢmanın saat olarak süresi ve koĢullarına iliĢkin uygun düzenlemeleri yaparlar; 

c) Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya baĢka uygun 

yaptırımlar öngörürler. 

Madde 33 

Taraf Devletler, çocukların uluslararası antlaĢmalarda tanımladığı biçimde 

uyuĢturucu ve psikotrop maddelerin yasadıĢı kullanımına karĢı korunması ve 

çocukların bu tür maddelerin yasadıĢı üretimi ve kaçakçılığı alanında kullanılmasını 

önlemek amacıyla yasal sosyal ve eğitsel niteliktekiler de dahil olmak üzere her türlü 

uygun önlemleri alırlar. 

Madde 34 

Taraf Devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karĢı 

koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle: 

a) Çocuğun yasadıĢı bir cinsel faaliyete giriĢmek üzere kandırılması veya 

zorlanmasını; 

b) Çocukların, fuhuĢ, yada diğer yasadıĢı cinsel faaliyette bulundurularak 

sömürülmesini; 

c) Çocukların, pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak 

sömürülmesini; 

Önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı iliĢkilerde gerekli her türlü 

önlemi alırlar. 
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Madde 35 

Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların 

kaçırılmaları, satılmaları veya fuhĢa konu olmalarını önlemek için ulusal düzeyde 

ve ikili ve çok yanlı iliĢkilerde gereken her türlü önlemleri alırlar. 

Madde 36 

Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek baĢka her türlü 

sömürüye karĢı çocuğu korurlar. 

Madde 37 

Taraf Devletler, aĢağıdaki hususları sağlarlar: 

a) Hiç bir çocuk, iĢkence veya diğer zalimce, insanlık dıĢı veya aĢağılayıcı muamele 

ve cezaya tabi tutulmayacaktır. On sekiz yaĢından küçük olanlara, iĢledikleri suçlar 

nedeniyle idam cezası verilemeyeceği gibi salıverilme koĢulu bulunmayan ömür 

boyu hapis cezası da verilmeyecektir. 

b) Hiç bir çocuk yasa dıĢı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun 

bırakılmayacaktır. Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması veya hapsi yasa gereği 

olacak ve ancak en son baĢvurulacak bir önlem olarak düĢünülüp, uygun 

olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır. 

c) Özgürlünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kiĢiliğinin 

özünde bulunan saygınlık ve kendi yaĢındaki kiĢilerin gereksinimleri göz önünde 

tutularak davranılacaktır. Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk, kendi yüksek 

yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle yetiĢkinlerden ayrı tutulacak ve olağanüstü 

durumlar dıĢında ailesi ile yazıĢma ve görüĢme yoluyla iliĢki kurma hakkına sahip 

olacaktır. 

Madde 38 

1) Taraf Devletler, silahlı çatıĢma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası 

hukukun, çocukları da kapsayan insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak 

yükümlülüğünü üstlenirler. 

2) Taraf Devletler on beĢ yaĢından küçüklerin çatıĢmalara doğrudan katılmaması 

için uygun olan bütün önlemleri alırlar. 

3) Taraf Devletler, özellikle on beĢ yaĢına gelmemiĢ çocukları askere almaktan 

kaçınırlar. Taraf Devletler, on beĢ ile on sekiz yaĢ arasındaki çocukların silâhaltına 

alınmaları gereken durumlarda, önceliği yaĢça büyük olanlara vermek için çaba 

gösterirler. 
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4) Silahlı çatıĢmalarda sivil halkın korunmasına iliĢkin uluslararası insani hukuk 

kuralları tarafından öngörülen yükümlülüklerini uygun olarak, Taraf Devletler silahlı 

çatıĢmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak amacıyla mümkün olan 

her türlü önlemi alırlar. 

Madde 39 

Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suiistimal, iĢkence ya da her türlü 

zalimce, insanlık dıĢı veya aĢağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı 

çatıĢma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden 

kavuĢması ve yeniden toplumla bütünleĢebilmesini temin için uygun olan tüm 

önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa kavuĢturma ve toplumla bütünleĢtirme, çocuğun 

sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliĢtirici bir ortamda gerçekleĢtirilir. 

Madde 40 

1) Taraf Devletler hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddia edilen ve bu nedenle 

itham edilen ya da ihlal ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaĢı ve yeniden 

topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu 

hususları göz önünde bulundurularak, taĢıdığı saygınlık ve değer duygusunu 

geliĢtirecek ve baĢkalarının da insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı 

duymasını pekiĢtirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler. 

a) ĠĢlendiği zaman ulusal ya da uluslararası hukukça yasaklanmamıĢ bir eylem ya 

da ihmal nedeniyle hiçbir çocuk hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddiası ya da 

ithamı öne sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlalde bulunduğu da kabul edilmeyecektir. 

b) Hakkında ceza kanunu ihlal iddiası veya ithamı bulunan her çocuk aĢağıdaki 

asgari güvencelere sahiptir: 

i) Haklarındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılmak; 

ii) Haklarındaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve doğrudan doğruya; ya da 

uygun düĢen durumlarda anne-babaları ya da yasal vasileri kanalı ile haberli 

kılınmak ve savunmalarının hazırlanıp sunulmasında gerekli yasal ya da uygun olan 

baĢka yardımdan yararlanmak; 

iii) Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde adli ya da 

baĢkaca uygun yardımdan yararlanarak ve özellikle çocuğun yaĢı ve durumu göz 

önüne alınmak suretiyle kendisinin yüksek yararına aykırı olduğu saptanmadığı 

sürece, anne-babası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak yasaya uygun 

biçimde adil bir duruĢma ile konunun gecikmeksizin karara bağlanmasının 

sağlanması; 



                                                                                                                         152 

iv) Tanıklık etmek ya da suç ikrarında bulunmak için zorlanmamak; aleyhine olan 

tanıkları sorguya çekmek veya sorguya çekmiĢ olmak ve lehine olan tanıkların hazır 

bulunmasının ve sorgulanmasının eĢit koĢullarda sağlanması; 

v) Ceza yasasını ihlal ettiği sonucuna varılması halinde, bu kararın ve bunun 

sonucuna varılması halinde, bu kararın ve bunun sonucu olarak alınan önlemlerin 

daha yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde yasaya 

uygun olarak incelenmesi; 

vi) Kullanılan dili anlamaması veya konuĢamaması halinde çocuğun parasız 

çevirmen yardımından yararlanması; 

vii) KovuĢturmanın her aĢamasında özel hayatının gizliliğine tam saygı 

gösterilmesine hakkı olmak; 

3. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddiası ileri sürülen, bununla 

itham edilen ya da ihlal ettiği kabul olunan çocuk bakımından, yalnızca ona 

uygulanabilir yasaların, usullerin, onunla ilgili makam ve kuruluĢların oluĢturulmasını 

teĢvik edecek ve özellikle Ģu konularda çaba göstereceklerdir: 

a) Ceza yasasını ihlal konusunda asgari bir yaĢ sınırı belirleyerek, bu yaĢ sınırının 

altındaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının kabulü; 

b) Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde insan hakları ve yasal güvencelere 

tam saygı gösterilmesi koĢuluyla bu tür çocuklar için adli kovuĢturma olmaksızın 

önlemlerin alınması. 

4. Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danıĢmanlık, Ģartlı salıverme, 

bakım için yerleĢtirme, eğitim ve meslek öğretme programları ve diğer kurumsal 

bakım seçenekleri gibi çeĢitli düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları 

ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi 

sağlanacaktır. 

Madde 41 

Bu SözleĢmede yer alan hiçbir husus, çocuk haklarının gerçekleĢtirilmesine daha 

çok yardımcı olan ve;  

a)   Bir Taraf Devletin yasasında veya 

b) Bu Devlet bakımından yürürlükte olan uluslararası hukukta yer alan hükümleri 

etkilemeyecektir. 
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II. KISIM 

 

Madde 42  

Taraf Devletler, SözleĢme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetiĢkinler 

kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde öğrenilmesini sağlamayı taahhüt 

ederler. 

Madde 43  

1. Taraf Devletlerin bu SözleĢme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme 

konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla, görevleri aĢağıda belirtilen 

bir Çocuk Hakları Komitesi kurulmuĢtur.  

2. Komite bu SözleĢme ile hükme bağlanan alanda yetenekleriyle tanınmıĢ ve 

yüksek ahlâk sahibi on uzmandan oluĢur. Komite üyeleri Taraf Devletlerce kendi 

vatandaĢları arasından ve kiĢisel olarak görev yapmak üzere, adil bir coğrafi 

dağılımı sağlama gereği ve baĢlıca hukuk sistemleri göz-önünde tutularak seçilirler.  

3. Komite üyeleri, Taraf devletlerce gösterilen kiĢiler listesinden gizli oyla seçilirler. 

Her Taraf Devlet, vatandaĢları arasından bir uzmanı aday gösterebilir.  

4. Komite için ilk seçim, bu SözleĢmenin yürürlüğe giriĢini izleyen altı ay içinde 

yapılır. Sonraki seçimler iki yılda bir yapılır. Her seçim tarihinden en az dört ay önce, 

BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Genel Sekreteri, Taraf Devletleri iki ay içinde adaylarını 

göstermeye yazılı olarak davet eder. Daha sonra Genel Sekreter böylece belirlenen 

kiĢilerden, kendilerini gösteren Taraf Devletleri de iĢaret ederek, alfabetik sıraya 

göre oluĢturduğu bir listeyi, Taraf Devletlere bildirir.  

5. Seçimler, BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Merkezinde, Genel Sekreter tarafından 

davet edilen Taraf Devletler toplantılarında yapılır. Nisabı, Taraf Devletlerin üçte 

ikisinin oluĢturduğu bu toplantılarda, hazır bulunan ve oy kullanan Devletlerin salt 

çoğunluğuyla en fazla oy alan kiĢiler Komiteye seçilir.  

6. Komite üyeleri dört yıl için seçilir. Aday gösterildikleri takdirde yeniden 

seçilebilirler. Ġlk seçimde seçilmiĢ olan beĢ üyenin görevi iki yıl sonra sona erer, bu 

beĢ üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonra toplantı baĢkanı tarafından çekilen 

kura ile belirlenir.  

7. Bir komite üyesinin ölmesi veya çekilmesi ya da baĢka herhangi bir nedenle bir 

üyenin Komitedeki görevlerini yapamaz hale gelmesi durumunda adaylığını öneren 

Taraf Devlet, Komitenin onaylaması koĢuluyla, böylece boĢalan yerdeki görev süresi 

doluncaya kadar, kendi vatandaĢları arasından baĢka bir uzmanı atayabilir.  
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8. Komite, iç tüzüğünü kendisi belirler.  

9. Komite, memurlarını iki yıllık bir süre için seçer.  

10. Komite toplantıları olağan olarak BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Merkezinde ya da 

Komite tarafından belirlenecek baĢka uygun bir yerde yapılır. Komite olağan olarak 

her yıl toplanır. Komite toplantılarının süresi, gerektiğinde, Genel Kurulca 

onaylanmak koĢuluyla, bu SözleĢmeye Taraf Devletlerin bir toplantısıyla belirlenir 

veya değiĢtirilir.  

11. BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Genel Sekreteri gerekli maddi araçları ve personeli 

bu SözleĢme ile kendisine verilen görevleri etkili biçimde görebilmesi amacıyla, 

Komite emrine verir.  

12. Bu SözleĢme uyarınca oluĢturulan Komitenin üyeleri, Genel Kurulun onayı ile, 

BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatının kaynaklarından karĢılanmak üzere, Genel Kurulca 

saptanan Ģart ve koĢullar çerçevesinde kararlaĢtırılan ücreti alırlar.  

Madde 44  

1. Taraf Devletler, bu SözleĢmede tanınan hakları yürürlüğe koymak için, aldıkları 

önlemleri ve bu haklardan yararlanma konusunda gerçekleĢtirilen ilerlemeye iliĢkin 

raporları: a) Bu SözleĢmenin, ilgili Taraf Devlet bakımından yürürlüğe giriĢ tarihinden 

baĢlayarak iki yıl içinde, b) Daha sonra beĢ yılda bir, BirleĢmiĢ Milletler Genel 

Sekreteri aracılığı ile Komiteye sunmayı taahhüt ederler.  

2. Bu madde uyarınca hazırlanan raporlarda, bu SözleĢmeye göre üstlenilen 

sorumlulukların, Ģayet varsa, yerine getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler 

belirtilecektir. Raporlarda ayrıca, ilgili ülkede SözleĢmenin uygulanması hakkında 

Komiteyi etraflıca aydınlatacak biçimde yeterli bilgi de bulunacaktır. 

3. Komiteye etraflı bilgi içeren bir ilk rapor sunmuĢ olan Taraf Devlet, bu maddenin 1 

(b) bendi gereğince sunacağı sonraki raporlarında daha önce verilmiĢ olan temel 

bilgileri tekrarlamayacaktır.  

4. Komite, Taraf Devletlerden SözleĢmenin uygulamasına iliĢkin her türlü ek bilgi 

isteminde bulunabilir.  

5. Komite, iki yılda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı ile Genel Kurula 

faaliyetleri hakkında bir rapor sunar.  

6. Taraf Devletler kendi raporlarının ülkelerinde geniĢ biçimde yayımını sağlarlar. 

Madde 45  

SözleĢmenin etkili biçimde uygulanmasını geliĢtirme ve SözleĢme kapsamına giren 

alanda uluslararası iĢbirliğini teĢvik etmek amacıyla:  
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a) UzmanlaĢmıĢ kurumlar, UNICEF ve BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatının öteki organları, 

bu SözleĢmenin kendi yetki alanlarına iliĢkin olan hükümlerinin uygulanmasının 

incelenmesi sırasında, temsil edilmek hakkına sahiptirler. Komite; uzmanlaĢmıĢ 

kurumları, UNICEF'i ve uygun bulduğu öteki yetkili kuruluĢları, kendi yetki alanlarını 

ilgilendiren konularda uzman olarak görüĢ vermeye davet edebilir. Komite, 

uzmanlaĢmıĢ kurumları, UNICEF'i ve BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatının öteki organlarını 

kendi faaliyet alanlarına iliĢkin kesimlerde SözleĢmenin uygulanması hakkında rapor 

sunmaya davet edebilir;  

b) Komite, uygun bulduğu takdirde, Taraf Devletlerce sunulmuĢ, bir istem içeren ya 

da teknik danıĢma veya yardım ihtiyacını belirten her raporu, gerekiyorsa Komitenin 

bu istek veya ihtiyaca iliĢkin tavsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, uzmanlaĢmıĢ 

kurumlara, UNICEF'e ve öteki yetkili kuruluĢlara gönderir;  

c) Komite, Genel Kurula Genel Sekreterden Komite adına çocuk haklarına iliĢkin 

sorunlarda incelemeler yaptırması isteğinde bulunulmasını, tavsiye edebilir;  

d) Komite, bu SözleĢmenin 44 ve 45 inci maddeleri uyarınca alınan bilgilere 

dayanarak, telkin ve genel nitelikte tavsiyelerde bulunabilir. Bu telkin ve genel 

nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her Taraf Devlete gönderilir ve Ģayet varsa, Taraf 

Devletlerin yorumları ile birlikte Genel Kurulun dikkatine sunulur. 

 

III. KISIM 

 

Madde 46  

Bu SözleĢme bütün Devletlerin imzasına açıktır. 

Madde 47  

Bu SözleĢme onaylamaya bağlı tutulmuĢtur. Onay belgeleri BirleĢmiĢ Milletler 

TeĢkilatı Genel Sekreteri nezdinde tevdi edilecektir. 

Madde 48  

Bu SözleĢme bütün Devletlerin katılmasına açık olacaktır. Katılma belgeleri 

BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Genel Sekreteri nezdinde tevdi edilecektir. 

Madde 49  

1. Bu SözleĢme, yirminci onay ya da katılma belgesinin BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı 

Genel Sekreteri nezdinde tevdi tarihini izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.  

2. Yirminci onay ya da katılma belgesinin tevdiinden sonra bu SözleĢmeyi 

onaylayacak ya da ona katılacak Devletlerin her biri için, bu SözleĢme, söz konusu 
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devletin onay ya da katılma belgesini tevdi tarihinden sonraki otuzuncu gün 

yürürlüğe girecektir. 

Madde 50  

1. Bu SözleĢmeye Taraf herhangi bir Devlet bir değiĢiklik önerisinde bulunabilir ve 

buna iliĢkin metni BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Genel Sekreteri nezdinde tevdi 

edebilir. Genel Sekreter bunun üzerine değiĢiklik önerisini Taraf Devletlere, önerinin 

incelenmesi ve oya konulması amacıyla bir Taraf Devletler Konferansı 

oluĢturulmasını isteyip istemediklerini kendisine bildirmeleri kaydıyla, iletir. Böyle bir 

duyuru tarihini izleyen dört ay içinde Taraf Devletlerin en az üçte biri söz konusu 

konferansın toplanmasından yana olduklarını ifade ederlerse Genel Sekreter, 

BirleĢmiĢ Milletler ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEġME TeĢkilatı çerçevesinde 

bu konferansı düzenler. Konferansta hazır bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin 

çoğunluğu tarafından kabul edilen her değiĢiklik, onay için BirleĢmiĢ Miletler Genel 

Kuruluna sunulur.  

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan hükümlere uygun olarak kabul edilen bir 

değiĢiklik, BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunca onaylandığı ve bu SözleĢmeye Taraf 

Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edildiği zaman yürürlüğe girer.  

3. Bir değiĢiklik yürürlüğe girdiği zaman, onu kabul eden Taraf Devletler bakımından 

bağlayıcılık taĢır. Öteki Taraf Devletler bu SözleĢme hükümleri ve daha önce kabul 

ettikleri her değiĢiklikle bağlı kalırlar. 

Madde 51  

1. BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Genel Sekreteri, onay ya da katılma anında 

yapılabilecek çekincelerin metnini alacak ve bütün Devletlere bildirecektir.  

2. Bu SözleĢmenin amacı ve konusu ile bağdaĢmayan hiçbir çekinceye izin 

verilmeyecektir. 

3. Çekinceler, BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Genel Sekreterince, geri alınacağına 

iliĢkin bildirimde bulunma yoluyla her zaman geri alınabilir. Bunun üzerine Genel 

Sekreter, bütün Devletleri haberdar eder. Böyle bir bildirim, Genel Sekreter 

tarafından alındığı tarihte iĢlerlik kazanır. 

Madde 52  

Bir Taraf Devlet, bu SözleĢmeyi, BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Genel Sekreterine 

vereceği yazılı bildirim yoluyla feshedebilir. Fesih, bildirimin Genel Sekreter 

tarafından alınması tarihinden bir yıl sonra geçerli olur. 
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Madde 53  

BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı Genel Sekreteri, bu SözleĢmenin tevdi makamı olarak 

belirlenmiĢtir. 

Madde 54  

Ġngilizce, Arapça, Çince, Ġspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri de aynı 

derecede geçerli olan bu SözleĢmenin özgün metni, BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı 

Genel Sekreteri nezdinde tevdi edilecektir. Hükümetleri tarafından tam yetkili 

kılınan aĢağıda imzaları bulunan Temsilciler, yukarıdaki kuralların ıĢığında, bu 

SözleĢmeyi imzalamıĢlardır. 
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Ek 2: TUĠK’e göre 1998-2007 yılları arasında kütüphane türlerine göre,  
          kütüphanelerden yararlanan kiĢi sayısı Ġstatistiği 

 
T.C. BAġBAKANLIK 

TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU 
 

KÜTÜPHANE TÜRLERĠNE GÖRE,  
KÜTÜPHANELERDEN YARARLANAN KĠġĠ SAYISI  

 
 

A: Kütüphaneden yararlanan kiĢi sayısı-Number of persons benefiting from the 

library 

B: Kütüphaneye kayıtlı üye sayısı- Number of registered members 

C: Kütüphanenin personel sayısı- Number of library personel 

 

    Kütüphane türü-Kinds of libraries 

    Milli Kütüphane-National Library   Halk kütüphanesi-Public libraries 

Yıl-Year   A B C   A B C 

1998 
 

  369 676 -        180 
 

                 21 075 577               495 571           3 315 

1999 

 

  447 568 -        204 

 

                 20 898 473               406 169           3 310 

2000 
 

  271 333 -        205 
 

                 19 975 215               387 572           2 963 

2001 

 

  231 257 -        193 

 

                 20 964 172               508 133           2 829 

2002 
 

  297 349        21 239        178 
 

                 20 179 482               424 493           3 445 

2003 

 

  391 413        16.132        167 

 

17.827.177               422 760 3.134 

2004 
 

  662 202 14.644        177 
 

20.516.562 418.067 2.955 

2005 

 

  445 702 12.575     191 

 

20.706.526 426.351 2.924 

2006 
 

  303 384         8.400    196 
 

 21 138 821   485 216   3 055 

2007 

 

  408 690  14.632    182 

 

 20 228 517   493 596   3 045 
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Ek 3: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

OKUL KÜTÜPHANELERĠ STANDART YÖNERGESĠ 

 

Tebliğler Dergisi  : KASIM 2006/2590  

BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün 

ve yaygın eğitim kurumlarında bulunan kütüphanelerin donanım, kitap ve diğer 

eğitim araçlarının standartlarını belirlemek, öğrencilerin kütüphanelerden etkin ve 

verimli olarak yararlanmalarına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında bulunan kütüphanelerin donanım, kitap ve diğer eğitim 

araçlarının standartlarıyla ilgili usul ve esasları kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 22 /8/ 2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinin 6 ncı 

maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.  

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında ;  

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,  
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BaĢkanlık: Yayımlar Dairesi BaĢkanlığını,  

Kurum: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile çıraklık ve yaygın 

eğitim kurumlarını,  

Eğitim Aracı: Öğretim programlarının amaçlarının gerçekleĢtirilmesinde 

yararlanılabilecek basılı olan veya olmayan eseri,  

ifade eder. 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

Personel ve Standartlar 

Personel  

MADDE 5- (1) Kütüphanede sorumluluk verilecek personel, yüksek öğretim 

kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun veya Bakanlıkça kütüphanecilik konusuyla 

ilgili verilen eğitimlere katılım sertifikasına sahip olanlar arasından seçilir.  

(2) Kütüphanenin etkin ve verimli kullanımı için kurum personelinin de Bakanlıkça 

açılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılımı sağlanır. 

Mekân  

MADDE 6- (1) Kütüphane, kurumun yerleĢim planında kolay ulaĢılabilir, gürültüsüz 

bir yerde belirlenerek aydınlatma, havalandırma ve ısıtma sistemlerine sahip olacak 

Ģekilde oluĢturulur..  

(2) Engelli öğrencilerin kütüphanelerden faydalanabilmeleri için fizikî Ģartların 

iyileĢtirilmesi yönünde gerekli tedbirler alınır.  

(3) Kütüphanede okul personeli ve öğrenciler için yeterli okuma, çalıĢma, dinleme ve 

izleme, proje hazırlık ve bireysel öğrenme ortamları ve ayrıca kaynaklar ve ekipman 

için depolar olacaktır. (4) Kütüphane, bireysel öğrenmelere fırsat verecek, proje ve 

araĢtırma çalıĢmalarına uygun olacak Ģekilde donatılır.  
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(5) Kütüphanede öğrencilerin ve personelin kullanabilmesi için kitapların ve diğer 

kaynakların sergilenebileceği yerler bulunur.  

Donanım  

MADDE 7- (1) Kütüphanelerin;  

a) Kütüphane bölümünde:  

1) ÇalıĢma masası,  

2) Sandalye,  

3) Bilgisayar masası,  

4) Bilgisayar sandalyesi,  

5) Görevli masası,  

6) Kitap taĢıma etajeri,  

7) Projeksiyon ( Perdeli)  

8) Fotokopi masası,  

9) DanıĢma kitapları rafı (baĢvuru – müracaat),  

10) Küçük raflı dolap,  

11) Büyük raflı dolap,  

12) Kitap rafı,  

13) Süreli yayın dolabı,  

14) Kütüphane fiĢ dolabı,  

15) Gazetelik,  
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16) Resimli kitap rafı,  

17) Televizyon ve video dolabı  

gibi temel donanım araçları bulundurulur.  

b) Kütüphane okuma bölümünde kurumdaki öğrenci sayısına uygun olarak çalıĢma 

masa ve sandalye sayısı:  

1) 500 öğrenciye kadar, 40 öğrencinin aynı anda çalıĢmasına uygun sayıda masa ve 

sandalye,  

2) 501-999 öğrenciye kadar, a bendindeki sayıya % 8'lik ek çalıĢma masası ve 

sandalye,  

3) 1000 –1999 öğrenciye kadar, b bendindeki sayıya % 7'lik ek çalıĢma masası ve 

sandalye,  

4) 2000 ve daha fazla öğrenci için c bendindeki sayıya % 5'lik ek çalıĢma masası ve 

sandalye  

olacak Ģekilde belirlenir.  

(2) Okul Kütüphanelerinde kullanılacak yukarıda belirtilen donanım araçlarının 

standart hale getirilen imalat resimleri Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi 

BaĢkanlığından temin edilir. 

Görsel ĠletiĢim Araçları  

MADDE 8- (1) Kütüphanede bulundurulacak görsel iletiĢim araçları;  

a) Öğrencilerin bireysel öğrenmede video kasetleri izlemesi için kulaklıklı televizyon,  

b) Video,  

c) Öğrencilerin bireysel öğrenmede ses kasetleri dinlemesi için kulaklıklı teyp,  
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d) Öğrencilerin bireysel öğrenmede multimedya imkânlarından yararlanması ve 

Internet'le bağlantı kurması için bilgisayar,  

e) Fotokopi makinesi,  

f)  Projeksiyon (Perdeli)  

g)  Öğrencilerin ve personelin kullanımına açık internet bağlantısı  

bulunur.  

(2) Kütüphanede bulundurulacak görsel iletiĢim araçlarının sayısı, fizikî kapasite, 

öğrenci ve personel sayısı dikkate alınarak belirlenir. 

Kaynaklar  

MADDE 9- (1) Kaynaklar; Bakanlıkça uygun bulunan eserler ile bilimsel nitelikte 

yayın ve araĢtırma yapan resmî kurum ve kuruluĢların eserleri ile diğer ilgili mevzuat 

doğrultusunda öngörülen eserler arasından seçilir.  

(2) Bu seçimde;  

a) Öğrencilerin satın alma güçlerinin üstünde olup devamlı baĢvurulması gerekli 

olan ansiklopedi, sözlük, biyografi ve diğer baĢvuru eserlerine öncelik tanınmasına,  

b) Kurumun tür ve seviyesine uygun eserlerin bulundurulmasına,  

c) Öğrencilerin zihinsel ve ruhsal geliĢimlerini sağlayacak bilimsel, belgesel, edebî 

(klasik, roman, hikâye, Ģiir vb.) eserler bulundurulmasına  

özen gösterilir.  

(3) Basılı olmayan kaynaklardan CD, kaset, film, slayt, video kaseti, resim, fotoğraf, 

plak, ses kasedi, disket ve benzerleri ile basılı kaynaklardan; öğrenci sayısına göre 

en az, 200-999 öğrencili okullarda 6000-10000 kitap, 1000'den fazla öğrencisi 

bulunan okullarda da her öğrenciye 10 kitap düĢecek Ģekilde hizmete sunulur.  

(4) BaĢkanlıkça, Bakanlık yayınlarından imkânlar ölçüsünde kurumlara gönderilir.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

ÇeĢitli Hükümler  

Denetim  

MADDE 10- (1) Okul kütüphanelerinin denetimi genel hükümlere göre yapılır.  

Yürürlük  

MADDE 11- (1) Bu Yönerge, Tebliğler Dergisinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girer.  

Yürütme  

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.  
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Ek 4: Ġlk Okuma Yazma Öğrenim Sürecini Değerlendirme Cetveli  

A-Birinci Dönem 

Bu form bireysel olarak öğrencilerin okuma yazma geliĢimlerini değerlendirmek için 

hazırlanmıĢtır. Öğrencilerin okuma yazma geliĢimini belirlemek amacıyla üçlü bir skala 

kullanılmıĢtır. Puanlama Ģu Ģekilde yapılacaktır: 

1= Bazen 

2= Çoğunlukla 

3= Her zaman 

 
B- Ġkinci Dönem 

 
Öğrencinin Adı Soyadı: 

Ölçütler ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran  Toplam 

Sesleri ayırt eder.       

Seslerden hece oluĢturur.       

Heceleri okur.       

Heceleri yazar.       

Hecelerden kelimeler oluĢturur.       

Kelimeleri okur.       

Kelimeleri yazar.       

Kelimeleri görsellerle eĢleĢtirir.       

Cümleler oluĢturur.       

Cümleleri görsellerle ifade eder.       

Metin oluĢturur.       

Metinleri okur.       

Kendini yazılı ifade eder.       

Aylık Toplam Puan       

 

Öğrencinin Adı Soyadı: 
 

Ölçütler Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak  Toplam 

Sesleri ayırt eder.       

Sesi tanır.       

Görsellerle sesi eĢleĢtirir.       

Sesi okur.       

Sesi yazar.       

Seslerden hece oluĢturur.       

Heceleri okur.       

Heceleri yazar.       

Hecelerden kelimeler oluĢturur.       

Kelimeleri okur.       

Kelimeleri yazar.       

Kelimeleri görsellerle eĢleĢtirir.       

Cümleler oluĢturur.       

Cümleleri görsellerle ifade eder.       

Aylık Toplam Puan       
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Ek 5: Okuma Becerisini Değerlendirme Cetveli  
 

Bu form bireysel olarak öğrencilerin okuma becerilerini değerlendirmek için 

hazırlanmıĢtır. Öğrencilerin okuma becerileri düzeylerini belirlemek amacıyla üçlü bir 

skala kullanılmıĢtır. Puanlama Ģu Ģekilde yapılacaktır: 

1= Bazen 

2= Çoğunlukla 

3= Her zaman 

 

 
Öğrencinin Adı Soyadı:  

 

O
K

U
M

A
 B

E
C

E
R

ĠS
Ġ 

Ölçütler 

E
y
lü

l 
 

E
k
im

 

K
a

s
ım

 

A
ra

lı
k
 

O
c
a

k
  

T
o

p
la

m
 

ġ
u

b
a

t 

M
a

rt
 

N
is

a
n
 

M
a

y
ıs

 

H
a

z
ir
a

n
 

T
o

p
la

m
 

Harf, hece, sözcük ya 
da satır atlamadan 
okur. 

            

Harf, hece, sözcük 
eklemeden okur. 

            

Harf, hece, sözcük, 
cümle ya da satırı 
tekrarlamadan okur. 

            

Parmakla izlemeden 
gözleriyle takip ederek 
okur. 

            

Oturma biçimine 
dikkat eder.  

            

Okurken ses tonuna 
dikkat eder. 

            

Okuma hızını ayarlar. 
 

            

Noktalama iĢaretlerine 
dikkat ederek okur. 

            

Vurgu ve tonlama 
yaparak okur. 

            

Toplam: 
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Ek 6: Temalara Göre Kütüphane Dersi Yıllık Planı 
 

 
Ay 

 
Hafta 

 
Yapılacak Etkinlik 

 

 

E
K

ĠM
 

 

2. 

Kütüphane Kullanımı 
“Benekli Kuzu” Dinleme Metni aktivitesi 
(Birey ve Toplum Teması) 
“A.1.13. ArkadaĢları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder. 
 Tüm insanların benzer ve farklı yönleri olabileceğini fark eder. 
 “Aynı” , “benzer” ,“farklı” sözcüklerini anlar ve ayırt eder. 
 Farklılıkların yaĢamı renklendirdiğini kavrar. 
 Farklılığın göreceli bir kavram olduğunu fark eder.” kazanımlarıyla 

iliĢkilendirilecektir. 

4. 

“Cumhuriyet Ġçin” Dinleme Metni aktivitesi/ġiir 
(Atatürk Teması) 
“A.1.22. Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve 
kutlamalara coĢkuyla katılır.” kazanımıyla iliĢkilendirilecektir. 

K
A

S
IM

 

1. 

“Ben Mustafa Kemal” Dinleme Metni aktivitesi/Öyküleyici 
(Atatürk Teması) 
“A.1.21. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.”  kazanımıyla 
iliĢkilendirilecektir. 

3. 

“Ġnciden Sevgilerle” Dinleme Metni aktivitesi/Öyküleyici 
(Sağlık ve Çevre Teması) 
“A.1.8. KiĢisel bakımını sağlamak için yapabileceklerini belirler. 
A.1.16. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.  
B.1.5. Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenleri ayırt eder 
ve görgü kurallarına uygun davranıĢlar gösterir.” kazanımlarıyla          
-Toplumsal Sorumluluk Projesiyle- iliĢkilendirilecektir. 

A
R

A
L
IK

 

1. 

“Kitap” Dinleme Metni aktivitesi/Bilgilendirici 
(Üretim- Tüketim ve Verimlilik) 
“A.1.27. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli 
kaynaklardan yararlanır.” kazanımıyla iliĢkilendirilecektir. 

3. 
 

 “Güle Güle Nereye?” Dinleme Metni aktivitesi/Öyküleyici Metin 
(Üretim- Tüketim ve Verimlilik) 
“A.1.29. Okulda çalıĢanların mesleklerini, görevlerini tanır ve acil 
durumlarda kimlere baĢvuracağını bilir. 
B.1.12. Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır. 
B.1.13. Ailedeki yardımlaĢmayı ve görev dağılımını araĢtırır, 
dayanıĢmaya günlük hayattan örnekler gösterir.”  kazanımlarıyla 
iliĢkilendirilecektir. 

5. 

“ġule Piknikte” Dinleme Metni aktivitesi/Öyküleyici 
(Sağlık ve Çevre Teması) 
“C.1.15.Ġnsanların çevreyi hangi yollarla değiĢtirdiğini ve bunun için 
neler yaptıklarını araĢtırır ve anlatır. 
A.1.38.Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için 
sorumluluk alır. 
 Toplumsal sorunların farkına varır ve çözüm üretmek için katılımcı 
olur.” kazanımlarıyla -Toplumsal Sorumluluk Projesiyle 
iliĢkilendirilecektir. 
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O
C

A
K

 

2. 

Kaynak Belirtme- AraĢtırma yapma aktivitesi 
“B.1.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.  
B.1.3. Canlıların nasıl beslendiklerini araĢtırır. 
C.1.9. Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt ederek, 
özgün bir biçimde ifade eder. ” kazanımlarıyla iliĢkilendirilecektir. 
 

3. 

Kaynak Belirtme- AraĢtırma yapma aktivitesi 
“B.1.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.  
B.1.3. Canlıların nasıl beslendiklerini araĢtırır. 
C.1.9. Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt ederek, 
özgün bir  
biçimde ifade eder. ” kazanımlarıyla iliĢkilendirilecektir. 
 

ġ
U

B
A

T
 2. 

Hayal Gücü ve Gizemlerle ilgili herhangi bir aktivite planlanabilir. 
(Hayal Gücü ve Gizemler) 
*Bir etkinliğin veya iĢin aĢamalarını anlatan yönergeleri uygular. 
* Okuduklarında sebep sonuç iliĢkileri kurar, 5 N 1 K sorularına cevap 
arar. Hikaye unsurlarını belirler. Metin içi anlam kurar. 
 

3. 
Serbest okuma 
 

4. 
Serbest okuma 

M
A

R
T

 

1. Serbest okuma 

2. 
Serbest okuma 

3. 
Serbest okuma 

4. Serbest okuma 

N
ĠS

A
N

 

1. Serbest okuma 

2. TATĠL 

3. Serbest okuma 

4. Serbest okuma 

5. Serbest Okuma 

M
A

Y
IS

 

2. 

Kaynak Belirtme- AraĢtırma yapma aktivitesi 
Bitkiler AraĢtırma 
“1. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan 
yararlanır. 
2. Müsvedde kâğıttan temiz kâğıda geçirirken özenli ve dikkatli 
davranır. 
3. Bir amaç doğrultusunda bakmak: Bulguları gözlemlemek ve 
toplamak.” kazanımlarıyla iliĢkilendirilecektir. 

3. 

Kaynak Belirtme- AraĢtırma yapma aktivitesi 
Bitkiler AraĢtırma 
“1. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan 
yararlanır. 
2. Müsvedde kâğıttan temiz kâğıda geçirirken özenli ve dikkatli 
davranır. 
3. Bir amaç doğrultusunda bakmak: Bulguları gözlemlemek ve 
toplamak.” kazanımlarıyla iliĢkilendirilecektir. 
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Ek 7: Seslere Göre Kütüphane Dersi Yıllık Planı 
 

 
Ay 

 
Hafta 

 
Yapılacak Etkinlik 

 

 

E
Y

L
Ü

L
 

 

2. 

 

Kütüphane Kullanımı 

Kütüphane Kurallarının Birlikte Belirlenmesi 

 

3. 
"e-l-a-E-L” sesleri 
 

E
K

ĠM
 

2. 

 
“T-A-i” sesleri (1. seri kitaplar okunacak-Serbest okuma-Öğretmenle 
okuma) 

4. 

 
“n-T” sesleri 

1.grup seslerle ilgili metin oluĢturma 

 

K
A

S
IM

 

1. 
 
“o-r-O” sesleri 
 

3. 
 

 
“m-M-R-Ġ-N” sesleri 

2. grup seslerle ilgili metin oluĢturma 

 

A
R

A
L
IK

 

1. 

 
“u-k-U-K-ı-y-I-Y” sesleri 
 

3. 
 
“s-S-ö-D-Ö-b” sesleri 

5 

“ü-Ģ-B-Ü-ġ” sesleri 

3.grup seslerle ilgili metin oluĢturma 

“z-ç-g-c-Z-Ç-G-C” sesleri 

4.grup seslerle ilgili metin oluĢturma 

 

 

O
C

A
K

 

2. 

 
“p-h-ğ-P-H-Ğ-v-f-j-V-F-J” 

5. ve 6.grup seslerle ilgili metin oluĢturma 

3. Ses tekrarları (Tekrar okuma) 

ġ
U

B
A

T
 3. 

 
Ses tekrarları 

4. 
 
Yönerge takibi-Resim sıralama ve yorumlama (aktivite planlanacak) 
 

M
A

R
T

 

1. 

 
“ġemsiye” metni ( Ģiir- çevre kirliliği) (ġiir çalıĢması) 
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2. 
 
“ġemsiye” metni ( Ģiir- çevre kirliliği) 
 

3. 

 
“GüneĢ Nereye Gidiyor?” metni (bilgilendirici metin-GüneĢ, Dünya ve 
Ay hakkında bilgiler) 
 

4. 
 
“GökkuĢağı” (Ģiir-gökkuĢağı ile ilgili) 

N
ĠS

A
N

 

1. 
Serbest Okuma  

 

3. 

 
“Keloğlan ve Çocuk Bayramı” (bilgilendirici metin- Cumhuriyet, bayram, 
demokrasi hakkında bilgiler) (masallar) 
 

4. 

 
Kaynak Belirtme- AraĢtırma yapma aktivitesi 
Bitkiler AraĢtırma 
“1. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan 
yararlanır. 
2. Müsvedde kâğıttan temiz kâğıda geçirirken özenli ve dikkatli 
davranır. 
3. Bir amaç doğrultusunda bakmak: Bulguları gözlemlemek ve 
toplamak.” kazanımlarıyla iliĢkilendirilecektir. 
 

5 
“Ġki ArkadaĢ” ( bilgilendirici metin- Karagöz ve Hacivat) (Boyama-
okuma-karĢılıklı çalıĢma Kitap kapağı süsleme) 
 

M
A

Y
IS

 

2. 

 
“Deniz Kızı Okulda” (bilgilendirici metin- tiyatro oyunu hakkında genel 
bilgi) (hayal gücü ve gizemler) 
 
 

      3. 

 
“Deniz Kızı Okulda” (bilgilendirici metin- tiyatro oyunu hakkında genel 
bilgi) 
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