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Çocuk kendi iç dünyasıyla, gelişimiyle,
hayatı anlamlandırmaya çalışmasıyla
ve fiziksel özellikleriyle yetişkinden
ayrılır. Öte yandan bu ayrım, yaklaşık
16. yüzyıla kadar yoktu. “Minyatür
yetişkin” olarak adlandırılan “çocuk”,
okul ve eğitimin devreye girişiyle başka
bir boyuta geçmiş ve çocuklar kendileri
olmaya, çocuk olmaya başlamıştır.
Çocuğun yetişkinlikten farklı noktaları
ortaya çıktıkça, hayatın her alanında
çocukluğun göstergeleri de yansımaya
başladı. Edebiyat bu alanlardan biri.

Önceleri, didaktik ögelerin baskın
olduğu ve yetişkinler için yazılan
kurmaca metinler pek de süzgeçten
geçirilmeyip çocuklara sunulmak için
yeterli görülürken, çocukluk
kavramının devreye girmesiyle çocuk
edebiyatı da kendine yer bulmaya
başladı. Çocuk edebiyatını oluşturan
bileşenlerin çocuğun dünyası
düşünülerek hazırlanması, edebiyatın
bu dalı için dikkat edilmesi
gerekenlerin en önemlisi. Bu yüzden
çocuk edebiyatı, yetişkin
edebiyatından daha büyük ustalık ve
titizlik gerektirmektedir. Çocuk
edebiyatı yazarlığı, çocuklar için yazma
bilinci olan yazarın başarabileceği ve
yetişkin edebiyatı yazarlığından farklı
bir yazarlık biçiminin gerekliliğini ve
bazı ölçütleri de beraberinde getirir.

Modern çocuk edebiyatı üç temel
üzerine kuruludur: ‘çocuk bakışı’,
‘çocuğa göre’lik ve ‘çocuk gerçekliği’.
Bu üç kavram çocuk edebiyatının
pedagojik, görsel ve estetik kabul
ölçütlerini bir araya getirir. “Çocuk
bakışı” kavramı aslında tema, konu,
içerik, biçim ve biçemi de şekillendiren
ölçüttür. Kullanılan dilin uygunluğu,
anlatım şekli, kelime seçimleri gibi
noktaları önemser. Bunu yaparak
çocuğun baktığı yerden bakabilen ve
onun gördüğünü görebilen bir yazar,
anlatmak istediğini çocuğa çok daha
iyi geçirebilir. Edebiyattaki o doğallığı,
yalınlığı ve içtenliği okuyucuya, yani
bu durumda çocuğa aktarmanın yolu
çocuğun dünyasını, çocuğun diliyle ve
çocuğun gözünün gördüğü ile
anlatmak oluyor. Bu aktarımı yapmak,
yani “çocuğun dili ile
söylemek” için de yine 
çocuğun aklı ile 
düşünebilmek, 
çocuk mantığı ile
sorgulayabilmek
ve çocukların 
bakışları ile 
algılamak 
gerekiyor. 

ÇO C U K

E D E B İY A T I N I N

T E M E L  B İL EŞE N L E R İ
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Bu durumda yazarlar ve hikayeler de
çocuğun dilinden anlayacak ve o dille
konuşacak kıvama geliyor ve çocuk ile
hikaye arasında anlamlı bir köprü
oluşabiliyor. “Çocuk gerçekliği”
kavramının da devreye girdiği bu
noktada, çocuğun dünyayı yetişkinden
farklı olarak algılamasının da farkına
varılması çok büyük önem arz ediyor
aslında.

Dünyayı ve kendini anlamlandırmaya
çalışan, dış dünya ile iç dünyası
arasında tutarlı ve mantıklı bir
bağlantı kurmaya çalışan çocuğun
dünyaya bakış açısı ile yetişkin bakış
açısı elbette bir noktada ayrıldığı için
çocuk kitaplarının da bu bağlamda
yazılması ve işlenmesi çok daha
yerinde olacaktır. Çocuğun evrenine
özgü davranış, konu ve duyarlılıkları
içine alan bu kavram diğer iki kavramı
da birbirine bağlayan bir ölçüt haline
geliyor. Bir diğer  ölçüt olan “Çocuğa
görelik” ise temelinde çocuğun nasıl
olması gerektiği ve ne olduğuyla  ilgili
olan temel  konuyu hedef alıyor.

Neyin çocuğa göre olup olmadığını
tartışırken aslında çocuğun ne
olduğunu da tartışmaya açan bu olgu,
çocukluğun tam olarak nerede ve nasıl
bir oluşumda görüldüğü konusunda
farklılıklar gösterebilir. Aslında tüm bu
ölçütler geleneksel, modern ve post
modern çocukluktaki değişim gibi,
göreceli kavramlardır. Bu üç kavramın
değişimine yön veren ise sosyal ve
kültürel mekân olarak çocukluk ve
dönemin çocuk anlayışıdır.

Bahsedilen tüm bu kavramlar özünde
daha kapsamlı ve derin bir çocuk
kitabının ve çocuk edebiyatının nasıl
olması gerektiği konusundaki ölçütler.
Fakat çocuk edebiyatını sadece pedagojik
işlevler açısından sınırlandırmak pek de
doğru değildir. Bu alanın sadece eğitici
yönünün ağır basması edebiyattan
soyutlanmak anlamına gelir ve bu doğru
bir yaklaşım değildir. Bu yüzden çocuk
edebiyatı, çocuk kitabının kabul işlevi
gören ölçütleri ile pedagojik, görsel ve
estetik kabul ölçütleri ve bileşenleriyle
birlikte değerlendirilmektedir.
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Ben Seran Dem�ral, M�mar S�nan Güzel
Sanatlar Ün�vers�tes� M�marlık l�sans,
Sosyoloj� doktora mezunuyum. Çocuk
yaşta �lk k�tabımın yayınlanmasından bu
yana okuryazarlığı hayatımın merkez�ne
koyduğum �ç�n kend�m� yazarlığım
üzer�nden tanımlamayı terc�h ed�yorum.
Yayımlanan eserler�m�n çoğu çocuk ve
gençlere yönel�k yazdıklarım: Parmak
Uçları, Hatırla, L�kya’nın Şarkısı, daha
önce F�lozof Çocuklar Kulübü olarak
yayımlanan bugünse yen�den
düzenleyerek hayata geç�rd�ğ�m Kafası
Karışıklar ser�s� çocuk edeb�yatı alanında
sayab�lecekler�m. Bunun dışında Hayat
Üret�m Merkez� �sm�nde b�r b�l�m kurgu
romanım, bugün baskısı olmayan ama
yen�den günyüzüne çıkarmaya n�yetl�
olduğum fantast�k kurgu türünde
romanlarım, Karanlıktak� Kadınlar �s�ml�
derleme k�tabımız başta olmak üzere
çeş�tl� antoloj�lerde, derg�lerde
yayımlanan öyküler�m var.

Bu kolekt�f çalışmalar arasında sadece
kadın yazar ve ç�zerler�n eserler�n� b�r
araya get�ren ve gel�r� kadın hakları �ç�n
mücadele eden platformlara bağışlanan
güncel b�r örnek olarak Rağmen k�tap
d�z�s�n�n b�r parçası olduğumu da
bel�rtmek �ster�m.

Fantast�k kurgu türünde Kayıp Rıhtım
seçk�ler�ne destek verme gayret�nde
oluyorum y�ne, el�mden geld�ğ�nce farklı
türlerde farklı k�tlelere yazmaya
çalışıyorum. 

ÇOCUK KİTABI NASIL
SEÇİLİR?
S E R A N  D E M İ R A L

-KISACA S İZ İ  TANIYAL IM .

Çocuk ve gençlere yönel�k çalışmaların
hayatımın merkez�nde olması �se
akadem�k olarak çocukluk ve eğ�t�m
alanlarına eğ�lmemle, çocuklar �ç�n
felsefe alanında çalışıp çocuklarla sahada
b�r arada olmamla da yakından �lg�l�; ya
da çocukların dünyasını, dünyaya
bakışını merkeze aldığım �ç�n çocuklarla
felsefe yapmaya ve dah� çocukluk
sosyoloj�s� çalışmaya başladım
d�yeb�l�r�m.

Heps� b�rb�r�n� tet�kl�yor, o nedenle
“kısaca” anlatmak bazen zor gel�yor ve
elbette sen�n de b�ld�ğ�n g�b�, Boğaz�ç�
Ün�vers�tes� ve başka çeş�tl�
ün�vers�telerde çocukluk, sosyoloj�,
edeb�yat etrafında l�sans ve master
düzey�nde dersler ver�yorum.
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Burada küçük b�r ayrım yapmama
�z�n ver: “çocuk k�tabı” derken
kastett�ğ�m�z çocuk edeb�yatıysa,
yan� kurgu k�taplarsa, verd�ğ�m
cevap “�y� çocuk k�tabı �y� k�taptır”
olacak çünkü. Çocuklara yönel�k
eğ�tsel k�tapları bu noktada ayırmak
gerekt�ğ� düşünces�ndey�m, onların
amacı ve n�tel�ğ� farklı. B�z�m
Boğaz�ç�’ndek� dersler�m�zde de
uzun uzadıya tartıştığımız, farklı
yaşlara üret�len eserler �ç�n tekrar
tekrar sorduğumuz ‘yaş grubuna
uygunluk’ meseles�, malum, çocuk
k�taplarına “eğ�tsel �şlev”
yüklenmes� görüşünün de
eleşt�r�s�.Dolayısıyla, edeb�yatı “�y�”
yapan n�tel�kler her neyse, çocuk
edeb�yatı eserler�n� de bu kr�terlerle
değerlend�rmek lazım:
Karakterler�n �y� �şlenmes�,
kurgunun kend� �çer�s�nde tutarlı
olması, anlatımın özgün değer�,
türü �çer�s�nde taşıması gereken
başat özell�klerden söz ed�yorum.
Söz gel�m� k�tap bell� b�r dönem�
anlatıyorsa b�r okur olarak o
döneme da�r b�lg�n�n doğruluğuna
�ht�yaç duyduğum g�b�, b�r b�l�m
kurgu eser�nde b�l�msel temel�n
gerçekç�l�ğ�ne �ht�yaç duyuyorum.
Kurgusal anlatı yarattığı dünya
�çer�s�nde gerçekç�, �nandırıcı, tutarlı
olduğu takd�rde, ben� �nsan olarak
etk�l�yor ve bu onu “�y� b�r eser”
hal�ne get�r�yor. Sanat eser�n�n
�nsanda duygu uyandırması
gerekt�ğ� g�b�, edeb�yat eserler�n�n
de �nsana b�r yer�nden dokunması
gerek�yor.

Çocuk k�tapları �ç�n de olması gereken bu. Çocuk
edeb�yatı alanında hem yazar hem yayıncı k�ml�ğ�yle
öne çıkan, çocuklara yazmak üzer�ne de yazan, bu
alana tab�r-� ca�zse ben�m yaşım kadar sened�r emek
verm�ş sevg�l� Fat�h Erdoğan’dan okuduğum ya da
duyduğum b�r cümleyd� “�y� çocuk edeb�yatı �y�
edeb�yattır” cümles�. Sanıyorum hak�katen mesele
bundan �baret. Tek b�r ayrım var belk� yapılması
gereken, çocuğun okuryazar olup olmaması. Z�ra bu
noktada okuryazar olmayan çocuklar �ç�n üret�len
res�ml� k�taplar devreye g�r�yor; k�tabın boyutundan
sayfa sayısına, res�mler�n üslubuna ve hatta üret�m
tekn�ğ�ne farklı meseleler de “çocuk k�tabı” üst başlığı
altında değerlend�rd�ğ�m�z d�ğer etmenlere
dönüşüyor.

-İYİ ÇOCUK KİTABI NEDİR? ÇOCUK KİTABI NASIL SEÇİLİR?
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Burada öncel�kle –ve hâlâ- anlatılan h�kâyen�n ne
olduğu, nasıl anlatıldığı öneml�, dolayısıyla “�y� edeb�yat”
şartı bak�. Eser�n değerlend�r�lmes� noktasında �se
res�ml� k�tapların eks�ğ� yok fazlası var: çünkü �ş�n �ç�ne
görseller eklen�nce res�mler�n estet�k değer�, çocuğun
beğen�s�ne h�tap etmes� g�b� konular ön plana çıkıyor.
D�kkat edersen “çocuğa uygunluk” ben�m
değerlend�rme ölçütümde daha çok “çocuğun
beğen�s�ne” dönüşüyor, d�yerek d�ğer soruya geçm�ş
olayım. Çocuk k�tabı bence konunun öznes� olan çocuk
tarafından seç�lmel�. Yazdığım k�tapların ebeveyn ya da
öğretmenler tarafından seç�ld�ğ�n�n farkında olarak,
kend�m l�se yıllarında bana “okutulan” k�tapların –Ray
Bradbury’den J.D Sal�nger’a “�y� yazarlar” �le büyüyen
şanslı çocuklardan oldum- bugün hâlâ ‘ekmeğ�n� y�yen’
b�r�s� olarak söylüyorum bunu.

Çocuklara k�tap tavs�ye etmek
elbette k� öneml�; bugün büyük
hayranı olduğum, yaşamıma ve
yazarlığıma yön veren, hatta
üzer�ne m�n�k b�r k�tap b�le
yazdığım Ursula K. Le Gu�n �le
tanışmam b�le b�r “abla tavs�yes�”
sonucu olmuştur mesela. Fakat
her ne olursa olsun, yapılması
gereken�n çocuğun k�taplarını
seçecek yetk�nl�ğe gelmes� �ç�n
çocuklara mentorlük etmekten
�baret olduğu f�kr�ndey�m. Cemal
Süreya’nın ded�ğ� g�b�, bırakalım
okuryazarlık havuzunda onlar
yüzmey� öğrens�n.Yan� nasıl k�
okuyacak k�tabı nasıl seçeceğ�m�z�
sormuyor da, beğen�m�ze göre
k�taplarla karşılaşıp okur olarak
yolumuzu buluyoruz; çocuk
k�tabının nasıl seç�lmes�
gerekt�ğ�n� çocuklar k�taplarla
tanışıp karşılaşarak kend�ler�
öğrens�n/keşfets�n. Uzattıysam
affet ama b�r �lave daha yapmak
�ster�m: çocuk k�taplarını “k�taplar”
olarak görmek, onların her yaşta
okunab�l�r “�y� eserler” olmasını
sağlamıyor sadece; bu bakış açısı
aynı zamanda çocuğu “�nsan”
olarak görmek ve ona b�rey olarak
değer vermekle eşdeğer. Bu
nedenle çocuğu “eğ�ten” değ�l,
�nsana eleşt�rel bakış açısı veren
eserler �y� çocuk k�tapları olarak
ömürler�n� sürdürüyor.
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H İ K A Y E  Z A M A N I N D A  E B E V E Y N  T U T U M L A R I

Tonlama da b�r d�ğer b�leşend�r. H�kayedek�
duygu geç�şler�n� vereb�lmek, bunları çocuğa
yansıtab�lmek, hang� durum ve duyguda ne
g�b� reaks�yonların ver�ld�ğ�n� h�ssett�reb�lmek
çocuğun pragmat�k d�l gel�ş�m�n� ve �let�ş�m
algısını da poz�t�f yönde etk�ler. Olumlu ve
uygun tonlama �le çocukların d�kkat�n�
sürdürmeler�ne yardımcı olmak, jest ve
m�m�klerle bunu desteklemek öneml�d�r.
Yet�şk�nler sembol�k ve tems�l� jestler
kullanarak ve “Bak”, “Burada ne var?”,
“Göreb�l�yor musun?”, “Büyük pembe b�r
bulut.” g�b� uygun cümlelerle destekleyerek
�llüstrasyonlara veya nesnelere d�kkat
çekeb�l�rler. D�yaloğu sürdürmek ve
dönüşümlü b�r konuşma model� oluşturmak
da bunu desteklemel�d�r. Olaylar ve
�llüstrasyonlar hakkında konuşmak, daha
sonra çocuğun sözlü veya sözsüz olarak cevap
vermes�n� beklemek, b�r yanıt aldıktan ya da
almadıktan sonra, kısaca neler olduğunu
açıklanarak veya bas�t el hareketler� �le takl�t
ed�lerek anlamlandırma sürec�
zeng�nleşt�r�leb�l�r. Ayrıca, çocuğun tepk�ler�ne
karşılık vermek, “Evet, haklısın, bu b�r köpek”
“Hıhı” veya onay s�nyal� �ç�n kafa sallamak g�b�
bas�t ama etk�l� ger� dönütler de oldukça
öneml�d�r. Tüm bunları yaparken çocukla,
özell�kle bebekle, göz temasını sürdürmek,
aradak� �let�ş�m�n kopmaması �ç�n
bel�rley�c�d�r.

Tüm bu temel stratej�lerle çocuklar, konuşmayı
sürdürme, jestlere göre tepk� verme, tonlama,
duyguları ve onların s�nyaller�n� anlama,
d�nleme, kend�ler�n� sözlü veya sözsüz olarak
�fade etme g�b� tüm bu pragmat�k b�lg�
becer�ler�n� kazanmaya başlar. Bu yüzden,
okuma ve yazma �ç�n de mot�vasyon ve temel
oluşturan bu süreç ebeveynler�n d�kkat etmes�
gereken b�r konudur.

H�kaye zamanı, çocuklar ve yet�şk�nler arasındak� etk�leş�m sayes�nde
pek�şt�r�lerek, çocukların gel�ş�mler�n� desteklemek adına uygun
zamanlardan b�r�d�r. 

Ebeveynler, henüz okuma yazma b�lmeyen
çocuklarına ve bebekler�ne h�kaye okuyarak,
çocuğu düşünceler�n� ve duygularını
yansıtmaya hazır b�r b�rey hal�ne get�rmeye
yardımcı olur. Çocuklarda okuryazarlık ve d�l
gel�ş�m� �ç�n b�r adım olan bu zaman d�l�m�,
çocuğun daha sonrak� okuma ve d�nleme
faal�yetler�n� de öneml� ölçüde etk�ler.
K�taplarla haşır neş�r olma, merak etme,
okumayı takl�t etme, k�tapları �nceleme �steğ�
g�b� reaks�yonlar almak son derece kıymetl� ve
güzeld�r. H�kâye zamanı sırasındak� etk�leş�m
�se bunların ortaya çıkmasını sağlayan öneml�
faktörlerden b�r�d�r. İlk olarak huzurlu ve doğru
b�r yer ve zaman seçmek, çocuğun rahat
edeb�leceğ� b�r konumda olmak atmosfer�
poz�t�f yönde etk�leyecek ve daha güvenl� b�r
ortam yaratacaktır. H�kaye zamanında sözlü
veya sözsüz olarak serg�lenen tavırlar
etk�leş�m�n kal�tes�n� büyük oranda bel�rler. Bu
zaman d�l�m�nde çocuklara konuşmaları �ç�n
fırsat vermek, h�kayeden alınan referanslarla
�lg�l� konuşmak, karakterler�n ruh hal�n�
anlamaya çalışmak, yer� geld�ğ�nde h�kayedek�
b�r nokta hakkında konuşmak, çocuğun
sorusuna cevap vermek veya b�rl�kte buna b�r
yanıt aramak oldukça öneml�. Bunu yaparken
h�kayeden kopmamak ve devamını
get�reb�lmek de b�r o kadar gerekl� tab��.

Yet�şk�nler�n çocukların k�taplarla �let�ş�m
kurmalarına, onlara dokunmalarına, sayfaları
tutup çev�rmeler�ne ve onlara yakından
bakmalarına �z�n vermeler� �se son derece kr�t�k b�r
noktadır. Çocuklar ve bebekler b�r şeyle temasa
geçt�ğ�nde onlara dokunab�lmel�, h�ssedeb�lmel�,
tanımalı ve nasıl b�r b�ç�mde olduğunu
algılayab�lmel� k� deney�m� der�nleşs�n ve her
açıdan algılarını zeng�nleşt�reb�ls�n. Aynı zamanda
dış s�nyallere açık olmak yan� buna �z�n vermek
çocuğun mot�vasyonunu ve merakını da arttırır.
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K İ T A P  O K U M A

A L I Ş K A N L I Ğ I
K�taplar, çocukların b�l�şsel, duygusal, ps�ko-motor gel�ş�mler�n� desteklerken;
d�l, sosyal ve ahlak� gel�ş�mler�n� de doğrudan etk�ler. Çocuk kend�n�, etrafını,
dünyayı tanımaya, duygusal ve ruhsal �ht�yaçlarını karşılamaya ve bunları
yaparken de eğlenmeye �ht�yaç duyar. K�tap okumak tüm bunları kapsayan
çok faydalı ve eğlencel� b�r zaman d�l�m� yaratab�l�r. Böyles�ne faydalı olan k�tap
okumanın alışkanlığı �se maalesef günümüzde çok çok az. K�tap okumayan
nesl�n düşünme fonks�yonunun köreld�ğ�, kr�t�k düşünme ve eleşt�r� yapma
yet�ler�n�n ger�led�ğ�, zayıf kel�me dağarcığından ve anlama eks�kl�ğ�nden dolayı
�let�ş�m kurma becer�s�n�n zeng�nleşmed�ğ� ve daha b�rçok yet�n�n
beslenemed�ğ� �se aş�kar. Bu durumda çocuğa okuma alışkanlığı kazandırma,
okumayı sevd�rme ve bunun �ç�n heveslend�rme gereks�n�m� �ç�n anne baba
devreye g�r�yor. Çocuğun okuma alışkanlığını kazanmasında b�rçok etmen
vardır, ancak çocuğun a�les�, �ç�nde yaşadığı toplum, okulu ve öğretmen� en
başta gel�r. Pek�, ebeveynler �ç�n bu alışkanlığı çocuklarına kazandırmak �ç�n
neler yapılab�l�r ve nelerden fayda sağlanab�l�r?

K�tap okuma alışkanlığı erken yaşlarda kazanılır ve bunun
�ç�n okulu beklemek gerekmez. İlköğret�me başlamadan
önce çocuğa boyama k�tapları, res�ml� k�taplar ve sesl�-
hareketl� k�taplar çocuğun k�tabı sevmes� �ç�n atılab�lecek
�lk adımlardan b�r�d�r.
 
Model olma, en �y� öğrenme şek�ller�nden b�r�d�r. Çocuğun
ebeveynler�n� ya da d�ğer a�le üyeler�n� k�taplarla haşır
neş�r olurken görmes� son derece öneml�d�r. Bu
bağlamda, a�le üyeler�n�n de katıldığı b�r okuma 
saat� yapılab�l�r. Böylel�kle çocuk hem mot�vasyon 
kazanacak hem de k�taplarla etk�leş�m hal�nde olan
�nsanlara tanıklık edecekt�r.

9



Çocuk mutlaka kütüphane �le tanıştırılmalıdır.
Kütüphaney� gezd�reb�l�r, üye olmasını sağlayab�l�r
ve ona kütüphanen�n nasıl b�r yer olduğunu
anlatab�l�rs�n�z. Bu şek�lde çocuk kütüphaney�
erken yaşta ben�mseyecek ve oradan kend�s� �ç�n
k�tap seçeb�leceğ�n� öğrenecekt�r. Böylel�kle
düzenl� olarak kütüphaneye g�tmes� ve k�taplarla
haşır neş�r olması sağlanab�l�r.

Çocuğunuza k�tap okumak en güzel
yöntemlerden b�r d�ğer�d�r. Özell�kle okuma yazma
b�lmeyen çocuklarınız �ç�n onlara düzenl� olarak
k�tap okumak tahm�n ett�ğ�n�zden çok daha büyük
ve poz�t�f b�r etk� yaratacaktır. Ev�n�zde uygun b�r
an bularak çocuğunuzu kucağınıza oturtup ve
yaşına uygun b�r k�tap seç�p okuma zamanı
yapmak har�ka b�r f�k�r olacaktır. K�taba b�rl�kte
bakmak, dokunmak, res�mler�n� beraber
�ncelemek ve bunu eğlencel� b�r şek�lde yapmak
çocuğun �ler� yaşlarındak� okuma sevg�s�n� ve
alışkanlığını kazanması �ç�n çok yararlı olacaktır.

Çocuğunuza a�t b�r kütüphane yapmak da çok
güzel b�r yol olab�l�r. Ev�n�zde çocukların kend�
terc�h ett�kler� b�r yerde kend� kütüphanes�n�
yapab�lmes� �ç�n fırsat vermel�s�n�z. Kend�ne a�t olan
k�tapları raflarına veya dolabına koyması, yarattığı
alanı süslemes�, boyaması çocuğun kütüphanes�n�
ve k�taplarını sah�plenmes�n� sağlayacaktır. Hatta
kütüphanes�n� zeng�nleşt�rmek �ç�n k�tap almak
b�le �steyeb�l�r.

Çocuğunuzun k�tap okumadığını ya da okumak
�ç�n d�rend�ğ�n� anladığınız anda �se onun �lg�s�n�
çeken b�r konuya sah�p k�tabı alarak d�kkat�n�
çekeb�l�r ve k�tap okumayı sıkıcı b�r halden
çıkarmış olab�l�rs�n�z. Görsell�ğ� zeng�n, �ç�nde
eğlencel� akt�v�teler�n olduğu ve araştırmaktan
zevk aldığı b�r konuya sah�p olan k�tap almak ve
hed�ye etmek de güzel b�r terc�h olab�l�r.

Evde okunan k�taplar hakkında konuşmak,
merak ed�len b�r noktayı araştırmak ve b�rl�kte
keşfetmek çocukta daha çok okuma �steğ�
uyandıracaktır. Ayrıca k�taplarla �lg�l�
konuşmaların kend� �ç�nde b�r düzene ve sıraya
da sah�p olması gerek�yor. Yan� çocuk
düşünceler�n�n öneml� olduğunu, d�nlend�ğ�n� ve
anlaşıldığını bu tartışmalar sırasında
h�ssedeb�lmel�. Çocuk bu �zlen�mler� aldığında
kend�ne ve k�tapların onda yarattığı etk�ye karşı
poz�t�f b�r tutum gel�şt�recekt�r.

K�tabevler�ne ve k�tap fuarlarına g�tmek de bu
alışkanlığı kazandırmak �ç� b�r d�ğer yol.
K�tabevler�ne g�tmek, k�tapları �ncelemek ve
k�tap seçmek çocuğu heveslend�r�r. Okumanın
ne kadar gen�ş b�r yelpazede olduğu görüp, farklı
dünyalara açılab�lme olasılığının olduğunu ve
bunu kend� seç�m�yle yapacağını b�lmeye
başlayacaktır. İlg� alanı olan k�tap türler�n�,
konularını seçmek onu özgür h�ssett�recek ve bu
z�nc�rleme b�r etk� yaratacaktır. Aynı zamanda,
k�tap fuarlarındak� �nsanları görmek de ona k�tap
okumanın doğal b�r davranış ve alışkanlık
olduğunu h�ssett�recekt�r.

Çocuğun okuduğu veya b�rl�kte okuduğunuz
k�tapların b�r defter�n� de yapab�l�rs�n�z. K�tapların
�s�mler�n�, sayfasını, yazarını, konusunu ve ona
neler h�ssett�rd�ğ�n� yazacağı b�r defter,
alışkanlığın oluşmasında ve daha önces�nde
neler� yaptığına da�r b�r f�k�r elde etmede faydalı
olab�l�r. K�tap hakkındak� yorumlarını
yazab�leceğ� b�r kısmın olması da okuduğu şey�n
deney�me dönüşmes�n� ve der�nleşmes�n�
sağlayacaktır.
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Okumanın
Çocuğun

Gel�ş�m�ne
Katkısı

Konsantrasyon
ve hafızayı

güçlend�r�r.

Çocukların 
alıcı ve �fade

ed�c� d�l
gel�ş�mler�ne

katkıda bulunur.

Hayal gücünü ve
yaratıcılığını

arttırır.

Duyguları ve
düşünceler�

anlamlandırması
�ç�n yardımcı olur.

Okuma ve
anlama gel�ş�r.

Araştırma,
�nceleme,

öğrenme �steğ�
artar

Sorunu fark
etme ve çözme

yet�ler�n�
gel�şt�r�r.

Çocuğun görsel,
�ş�tsel, dokunsal

algı gel�ş�m�n�
destekler.

Doğru konuşma
ve yazma

becer�s� gel�ş�r

D�nleme ve
eleşt�r�

yeteneğ�n�
gel�şt�r�r.

Sözcük
dağarcığı gel�ş�r.

Çocuğun kend�n�
ve çevres�n�
tanımasına

yardımcı olur.

İy�y� ve kötüyü,
yararlı

ve zararlı
davranışları ayırt

etmes�ne
yardımcı olur.

Kend�ne güven�
artar.
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Çocuk edebiyatının usta isimlerinden Muzaffer İzgü, 1933 yılında Adana’da doğdu. Yoksul bir çocukluk dönemi
geçirdiği için okurken bulaşıkçılık, garsonluk ve sinemalarda gazoz satıcılığı gibi çeşitli işlerde çalışmak durumunda
kaldı. 1952 yılında Diyarbakır İlköğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra Diyarbakır ve Aydın’da öğretmenlik
yaptı. 1978 yılında kendi isteği ile emekli oldu. Emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşerek yazarlığa devam etti.

İlk yazılarını 1959 yılında Hüraydın Gazetesi'nde yayınladı. Daha sonra, başta Akbaba olmak üzere dönemin çeşitli
gazete ve dergilerinde mizah yazıları yazdı. Zamanla, röportaj ve öykülerin yanı sıra tiyatro oyunu yazmaya yönelen
İzgü, özel tiyatrolarda oynanan, radyolarda yayınlanan oyun ve skeçleriyle ün yaptı. Yazdığı ilk oyun, Nejat Uygur için
yazdığı İnsaniyettin'dir. Eserlerinde toplumsal çarpıklıklara sınıfsal açıdan bakarak, Anadolu insanının sorunlarını
kara mizah yöntemiyle yansıttı. Ancak İzgü, salt güldürüyü değil, halkın sorunları sergilemeyi de hedeflemiştir.

1980'de Donumdaki Para adlı eseri için dava açıldı ve kitabın yayını 12 yıl yasaklandı, aynı yıl Ekmek Parası adlı
kitabı toplatıldı. 1990'da Yeniden Doğarız Ölümlerde adlı oyunu yasaklandı.

2017 yılında, arkasında 100’den fazla öykü ve kitap bırakarak hayatını kaybetti.

Çocuk K�tapları

Bülbül Düdük | Ekmek Parası | Ç�zmel� Osman |
Pazar Kuşları | Uçtu Uçtu Al� Uçtu |  Süpermen
İstanbul'a Düştü | Anneannem�n Er�kl� Bahçes�

Romanları

Gecekondu | İlyas Efend� | Halo Dayı | Zıkkımın
Kökü | İt Adası | Sıpa 

Oyunları

Karadüzen | İnsan�yett�n | Reçetes� Peçete |
Utanmıyorum Üşüyorum

ESERLERİ
1977 Nasrett�n Hoca Gülmece Öykü Yarışması

Üçüncülük Ödülü

Hıdır Baba

1978 Türk D�l Kurumu Öykü Ödülü

Donumdak� Para

1980 İstanbul Uluslararası Çocuk K�tapları Fuarı
B�r�nc�l�k Ödülü

Uçtu Uçtu Al� Uçtu

1980 Bulgar�stan Altın K�rp� Gülmece Ödülü

Dayak B�r�nc�s�

"Doğdum, okudum, düş kurdum, yazdım, gidiyorum. Unutmayın, çocuk okuru olmayanın yetişkin okuru da olmaz."

ÖDÜLLERİ
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 Ç�zmeye nasıl başladınız? Çocuk k�tapları �ç�n �llüstrasyonlar hazırlamaya nasıl karar
verd�n�z, daha önces�nde nasıl şeyler ç�z�yordunuz?

Çocuklar �ç�n yen� b�r şeyler üretmek ben� her zaman heyecanlandırır ve bu durum hayatımın b�r tutkusu hal�ne
geld�. Belç�ka’ ya yüksek l�sans �ç�n g�tt�ğ�m dönemde dersler�m�n çoğunu �llüstrasyon ve çocuk k�tabı üzer�ne
seçt�m, böylece çocuk k�tabı dünyasına g�r�ş yapmış oldum. Dönem b�t�rme tez� olarak �lk çocuk k�tabı h�kayem�
oluşturup sonrasında da ç�zme şansım oldu. Bu ben� hem yüreklend�rd� hem de bu alanda güzel b�r başlangıç
yapmama neden oldu. Bundan önce de çoğunlukla ç�zd�ğ�m şeyler kend� duygularımın ç�z�me dönüşmüş hal� �d�.

 Kend�n�z� tanıtır mısınız ?

Merhaba ben Merve Övünç, 1989 Esk�şeh�r doğumluyum,
babamın mesleğ�nden dolayı farklı farklı şeh�rlerde geçen b�r
çocukluğum oldu. Akadem�k ve özel hayatımda sürekl� şeh�r
değ�şt�rerek yaşamanın da çok büyük faydasını gördüğümü
söyleyeb�l�r�m. Kend�m� b�ld�m b�lel� ç�z�m ve tasarımın �ç�nde
b�r yaşamım oldu ve 2012 yılında Kocael� Ün�vers�tes� İç
m�marlık bölümünden mezun oldum. Marmara Ün�vers�tes�nde
yüksek l�sans yaparken b�r dönem�m� Belç�ka Ecole Nat�onale
Supér�eure des Arts V�suels de La Cambre de okudum ve çocuk
k�tabı üzer�ne dersler alma şansım oldu. 7 yıl çeş�tl� m�marlık
f�rmalarında çalıştım ve B�lg� Ün�vers�tes�’nde yarı zamanlı
öğret�m görevl�l�ğ� yaptım. Şu an akt�f olarak �llüstrasyon
çalışmalarıma devam ed�yorum.
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 Ç�zeceğ�n�z şeylere karar ver�rken nasıl b�r yol �zl�yorsunuz?
Ç�zmeye başlamadan önce l�teratür taraması yapıyorum, daha sonrası b�raz hafıza zorlama �le devam ed�yor.
Kend� çocukluğuma da�r, kafamda neler hava� f�şek patlatırdı, neler ben� kaygılandırırdı g�b� empat�k
yaklaşımlarım oluyor. Dönem�n favor� ç�zg� f�lmler�nde bu konu �le �lg�l� referans aldığım yerler olab�l�yor,
çocuklar ney�n üzer�nde daha çok durmuş, ne en çok �lg�s�n� çekm�ş g�b�. Ayrıca ç�z�m�n �ç�ndek� renk etk�ler�n�
ve karakterler�n davranış etk�ler�n� danıştığım ps�kolog arkadaşlarım var. Bunun yanında değ�şen çağ �le b�rl�kte
her dönem�n çocukluklarının algısı ve bakış perspekt�f� farklılık gösterd�ğ� �ç�n de yakınımdak� çocuklara
ç�z�mler baskıya g�rmeden önce tepk�ler�n� ölçmek �ç�n mutlaka danışırım. Heps� b�r araya gel�nce aslında her
k�tap der�n b�r araştırma ve çeş�tl� ek�p �le oluşturulmuş t�t�z b�r �ş oluyor.

 Çocuk k�tapları �ç�n ç�zerken nelerden �lham alıyor,
nelere d�kkat ed�yorsunuz?

Ç�zg� f�lmler, an�masyonlar, çocuk edeb�yatları, yoga ve modern dans en büyük �lham
kaynaklarım. İnsanların davranışlarını gözlemlemeye bayılıyorum, 
özell�kle çocukların tepk�ler�n� �nanılmaz �lham ver�c� bulurum. Sonradan 
ed�nd�ğ�m�z davranışlarla unuttuğumuz ve özümüze en yakın duygu ve 
davranışları çocuklarda gözlemlemek ve hatırlamak mümkün. Çoğunlukla ç�z�mler�mde 
bu duygulara yer vermeye özen göster�yorum.

 İler�de bu alanda yapmak �sted�ğ�n�z şeyler var mı?
Çocuklar �ç�n sanal gerçekl�kle yapılmış 3 boyutlu k�taplar ve onların hayal dünyasını tet�kleyecek oyuncaklar
ve mekanlar tasarlamak �st�yorum. Onların daha mutlu ve daha dengel� değerlerle yaşayab�lecekler� b�r dünya
bırakab�lmek �st�yorum.

İllüstrasyonlar: Merve Övünç
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